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 1035 ،آذار –هـ 3416، جمادى االولى. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس, يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

 .النتائج األساسية: 1034 نمسح معاصر الزيتو  .4102 ,وزارة الزراعة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني,

 .فلسطين -اهلل رام 
 

  :ىتوجه إل تسالرالما يعجم
  وزارة الزراعة الفلسطينية                                                   لإلحصاء الفلسطيني زيركلما ازجهال
                                                        .ين, فلسطاهللم را, 091 :ب.ص                                                       .ين, فلسطاهللم را, 0421: ب.ص
 2403307/6 2 (970/972): فتاه                                                                    2982700 2 (970/972): فتاه
  2403312 2 (970/972): سفاك                                             2982710 2 (970/972): سفاك

 www.moa.pna.ps: صفحة إلكترونية                                                       3000100100: الرقم المجاني
                                                diwan@pcbs.gov.ps: ينو ر تكلإ دير ب

                                 http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية
 

 4000 :الرقم المرجعي

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 
 4114الرسمية الفلسطينية لإلحصاءات 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 كر وتقديرش

 
 نإلى جميع أصحاب ومدراء المعاصر الذي والتقدير بالشكر وزارة الزراعةو  يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

لما أبدوه من حرص منقطع  هذا المسحساهموا  في إنجاح جمع بيانات مسح معاصر الزيتون, والى جميع العاملين في 
 .النظير أثناء تأدية واجبهم

 
 , بقي  ادة فري  ق فن  ي م  ن الجه  از المرك  زي لإلحص  اء الفلس  طيني4102في  ذ مس  ح معاص  ر الزيت  ون تنو  طت  م تخط  ي دق  ل

   م ي  و متلا ةع  و مجموع  دد م  ن أع   اء  دول  ة فلس  طينك  م م  ن ن ب  يك ب  دعم م  الي مش  تر , و بالمش  اركة م  ع وزارة الزراع  ة
 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلاالوكو  فلسطين النرويجية لدى يةمثلمال بتكمب ةلثمم( CFG)الرئيسية للجهاز

 
م الرئيس ية يو متلا ةعو مجمأع اء بجزيم الشكر والتقدير إلى  و وزارة الزراعة قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينييت

 .الذين ساهموا بالتمويم على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح (CFG) للجهاز
 

 ". من الحقم الى السوق"مشروع  لمساهمتهم في EUكما وتتقدم وزارة الزراعة بالشكر الجزيم الى مجموعة التمويم 
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 فريق العمم 
 

 وزارة ال زراع  ةعن                   عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  

 اللجنة الفنية  
 رامز عبيد. م                           رئيس اللجنة      مصعب ابو بكر         

                                                     محمد عنتري
  مأمون النجار
  فداء ابو عيشة

  نور عابد
  

 إعداد التقرير  
  مصعب ابو بكر                                         

  مريم الخطيب
  اسراء ابو سالمة

  بشير شبيطة
  

 تدقيق معايير النشر  
  حنان جناجره

  

  المراجعة األولية  
 رامز عبيد . م أيمن قنعير               

 رياض الشاهد      إبراهيم الطرشة                                             
  صالح الكفري. د
  

 المراجعة النهائية  
 عبد اهلل لحلوح قاللوةمحمد 

  عناية زيدان
  

 اإلشراف العام  
 شوقي العيسة                  وزير الزراعة.أ عال عوض                 رئيس الجهاز                  
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 مة المحتوياتئاق
 

 و وعملا  فحةصلا
   

  مة الجداولئاق 
  المقدمة 
   

       :الفصل األول نتائج الرئيسيةلا 15
  المعاصر ددع  3.3 15
  ة الزيتون المدروسيمك  ..1 35
  لسية النسب  ..1 36
  مالة وتعويضات العاملينعلا  ..4 31
  يمة المضافة واالستهالك الوسيط واإلنتاجالق  ..5 31
  مخلفات معاصر الزيتون  ..6 31
   
   

      :الثانيالفصل  منهجية والجودةلا 19
  أهداف المسح  3.1 19
  تمارة المسحسا  1.1 31
  طار وشمولية المسحإلا  1.1 19
  رية مسح معاصر الزيتونو د  4.1 31
  العمليات الميدانية  5.1 31
  العمليات المكتبية  6.1 10
  دقة البيانات  ..1 10
  مقارنة البيانات  0.1 13
  على البياناتحاات الم  1.1 13
   
   

 :   الثالثالفصل  والمصطلحات المفاهيم 42
   

  داوم جلا 42
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 مة الجداومئقا
 

 دومجلا  فحةصلا
 :0م ودج 1034 - 1004 فلسطين ساسية على نشاط معاصر الزيتون فيالتغيرات األ 41

   
 :4م ودج  1034حسب الحالة العملية والمحافاة،  فلسطينفي عدد معاصر الزيتون  42

كميـــــــــة الزيتـــــــــون المـــــــــدروس وكميـــــــــة الزيـــــــــت المســـــــــتخرج لنشـــــــــاط معاصـــــــــر الزيتـــــــــون فـــــــــي  49   
 1034حسب مستوى األتمتة للمعاصر والمحافاة،  فلسطين

 :2م ودج

ــــــــــــون العــــــــــــاملينعــــــــــــدد العــــــــــــاملين وتعويضــــــــــــات  21    ــــــــــــأجر لمعاصــــــــــــر الزيت ــــــــــــة ب ــــــــــــي  العامل ف
 1034فلسطين حسب المحافاة ومستوى األتمتة، 

 :2م ودج

 حسب المحافاة فلسطينلنشاط المعاصر في  االستهالك الوسيط، والضرائب والرسوم 31   

 1034ومستوى األتمتة، 
 :2م ودج

 :4م ودج 1034إنتاج نشاط معاصر الزيتون في فلسطين حسب المحافاة ومستوى األتمتة،  32      
أهم المؤشرات االقتصادية في فلسطين لنشاط معاصر الزيتون حسب المحافاة ومستوى  33   

 1034األتمتة، 
 :1م ودج

عـــــــــــدد معاصـــــــــــر الزيتـــــــــــون فـــــــــــي فلســـــــــــطين حســـــــــــب طـــــــــــر  الـــــــــــتخل  مـــــــــــن المخلفـــــــــــات  34   
 1034والمحافاة ومستوى األتمتة، 

 :2 مودج
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 المقدمة
 

وتنبع أهمية .  ، حيث يعتبر العمود الفقري للقطاع الزراعي الفلسطينيفلسطين المحاصيل المنتجة في بر الزيتون من أهمتعي
اسيًا للمستهلك سالزيتون من كونه مصدرا للتنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الفلسطيني، باعتباره مصدرًا غذائيًا أ

ونارًا ألهمية إنتاج زيت الزيتون، فقد أفرد .  نلية في فلسطيإضافة إلى أنه من أهم عناصر الصناعة التحوي، نيلسطيالف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني برنامجًا مستقاًل يتعرض لهذا النشاط بدراسة سنوية وافية وشاملة لكافة معاصر 

 .ة خالل الموسم في فلسطينلالزيتون العام
 
مع االشارة الى ان  2014اصر الزيتون العاملة في فلسطين لعام لمع عشر التاسعاول هذا التقرير نتائج المسح السنوي يتن

وتتضمن هذه النتائج بيانات عن كمية وقيمة إنتاج زيت الزيتون، .  هذا المسح ينفذ للمرة االولى باالشتراك مع وزارة الزراعة
لة، وتعويضات العاملين من أجور ، وحجم العماودوقلاو ك الكهرباء والمياه وقيمة مستلزمات اإلنتاج السلعية، وقيمة استهال

 .1034 العام لموسم، والقيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون ةنقدية وعيني
 
كما .  2014للعام  الزيتون ل أن نكون قد وفقنا من خالل هذا التقرير في إلقاء الضوء على السمات األساسية لموسمأمن

وتساعد متخذي القرار والمخططين والمهتمين في  ،نأمل أن تفي البيانات الواردة فيه بأغراض البحث والتحليل االقتصادي
 . رسم السياسات االقتصادية في هذه المرحلة من عملية البناء الوطني

 
 

 
 واهلل ولي التوفي ،،،

 
 
 
 
 

                    شوقي العيسة         عال عوض                                                                  
 رئيس الجهاز                                                                         وزير الزراعة

 

 
 2015, آذار
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 األولصل فلا
 

 تائج الرئيسيةنلا
 
تم تنفيذه في الربع األخير من عام  لزيتون والذياض هذا الفصل النتائج األساسية للمسح الميداني الشامل لمعاصر ر عي

الزيتون مع التركيز على الجوانب االقتصادية لهذا ( درس)عصر ، حيث يتناول المواضيع األساسية المتعلقة بنشاط 4152
 .النشاط

 
 المعاصر ددع 1.1

معصارة مللقاة بشاكل  59و معصارة عاملاة 461، منهاا 4152معصرة في العام  422 فلسطينبلغ عدد معاصر الزيتون في 
 4152 فاي عاامو . معصرة قديماة ونصاأ أوتوماتياك 42معصرة أوتوماتيك  425 إلى المعاصر العاملة قد توزعتو .  مؤقت

 .، علمًا بأن عدد المعاصر يتأثر بحجم إنتاج الموسم من ثمار الزيتونمعصرة 462 بلغ عدد المعاصر العاملة
 

 1014حسب مستوى األتمتة والمحافظة،  فلسطينعدد معاصر الزيتون العاملة في 

 
 

 ة الزيتون المدروسيمك 1.1
 تي، ساااهمت محاااف نطاا  51272,905 دة للمعاصاار لهااذا الموساام بهاادأ عصااره السااتخراج الزيااتزو الزيتااون الماات كميااة لالب

  وقااد بللاات كميااة الزياات المسااتخرج لهااذا الموساام ،%5404بنساابة  نااابلستالهااا محاف ااة  ،%4601بمااا نساابت   جنااين وطوباااس
 .طن حب زيتون 65,829.4تم استخراجها من  نط 5,762509 طن، بينما بللت في الموسم السابق 427,1201
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 1014حسب المحافظة،  فلسطينكمية الزيتون المدروس وكمية الزيت المستخرج في 

 
 

  مقارنة باألعوام معتدلة وضمن المعدل العاممتاز بإنتاجية ي 4152تشير النتائج إلى أن موسم معاصر الزيتون للعام 
 .المنخفضةاإلنتاجية ذات  4119و ,411و 4111

 
 1014 -1004للسنوات،  فلسطينكمية الزيتون المدروس وكمية الزيت المستخرج في 

 

 
  السيلة نسب 3.1

من محاف ة ألخرى،  السيل، كما أن هناك تفاوتًا في نسبة %..44قد بللت  فلسطينفي  السيلر البيانات إلى أن نسبة يشت
فااي محاااف تي % 5609 ساايل، فااي حااين بللاات أدنااى نساابة اهلل والبياارةرام  ةفااي محاف اا% 4,01 ساايلفقااد بللاات أعلااى نساابة 

 .خانيونس ورفح
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 5,  

 مالة وتعويضات العاملينعلا 4.1
باأجر وهاذا يشاكل ماا  عامال 921، مانهم 4152 عااماًل للموسام 5,212 فلساطينعدد العااملين فاي معاصار الزيتاون فاي  غلب

 56,قااد بلااغ  4152بااأجر فااي موساام عااام  العاااملينالااذكر أن عاادد بن الجاادير مااو .  ماان إجمااالي العاااملين% 4.2,نساابت  
 .4152في موسم  يكيدوالر أمر  مليون 501تعويضات العاملين فقد بللت حوالي وأما .  عامل

 
 1014حسب طبيعة العمل والمحافظة،  فلسطينتوزيع العاملين لنشاط معاصر الزيتون في   

 
 

 الوسيط واإلنتاجالقيمة المضافة واالستهالك   5.1
مليون دوالر أمريكاي وبللات قيماة االساتهالك  51.9حوالي  2014ت القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون لموسم عام للب

لموساام  مليااون دوالر أمريكااي 52.1 فقااد بللاات قيمااة إنتاااج المعاصاارل امااا بالنساابة ،مليااون دوالر أمريكااي 2.5ي لالوساايط حااوا
 . 4152عام 

 
 مخلفات معاصر الزيتون 6.1

مااان المعاصاار العاملاااة تااتخلا ماان الزيباااار الااذي يعتبااار ماان أهااام مخلفااات معاصااار % 2201يانااات المساااح إلااى أن بشااير ت
أشاارت  ، كماامان الميااه العادماة بانفس الطريقاةمن المعاصر العاملاة تاتخلا % 25.1ق الحفر الصماء، ويالزيتون عن طر 

يااااه العادماااة بطريقاااة الحفااار تاااتخلا مااان الزيباااار والم كمعاصااار األوتوماتيااامااان ال %2204و% 2202بياناااات المساااح إلاااى أن 
 .على التوالي الصماء

 
 .اا بهم لالستخدام المنزليالمزارعين يسترجعون الجفت الخ من% 2204أن إلى أشارت النتائج كما و 
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 الثانيفصل لا
 

 والجودة نهجيةملا
  

 داف المسحهأ 1.1
 :  أ هذا المسح إلى توفير البيانات اآلتيةدهي

 .  اد معاصر الزيتون وتوزيعها حسب الحالة العملية والنوع والمحاف ةدعأ 50
 .  المستخرج من ، حسب مستوى األتمتة والمحاف ة يتة الزيتون المدروس وكمية الز يمك 40
  .العمالة وتعويضات العاملين مجح 20
ليأ معاصر الزيتون بما في ذلك مستلزمات اإلنتاج السلعية واستهالك الكهرباء والمياه والوقود، وكذلك الرسوم اكت 20

 .  والضرائب
 .  الزيتون واألنشطة الثانوية األخرى عصرالي عائدات المعاصر من نشاط مجإ 10
 .يمة المضافة لنشاط معاصر الزيتونقلا 60
 .متليرات أخرى ذات عالقة 0,

 
 تمارة المسح سا  1.1

تم تصميم استمارة مسح المعاصر على أساس توحيد كافة األجزاء واألسئلة المشتركة ماع اساتمارات بااقي سلسالة المساو   دقل
فاااي تصاااميم االساااتمارة والنماااوذج الياااومي أهااام  يوقاااد روعااا ،المركااازي لاحصااااء الفلساااطيني زاهااااالقتصاااادية التاااي ينفاااذها الج

 اواهر المتعلقااة بهاذا النشااط، وهااي باذات الوقات تااأتي لتلبياة االحتياجاات ماان الة التااي تادرس المتليارات الزراعياة واالقتصاادي
 .  لفلسطينية مبالزيتون وكذلك إلعداد الحسابات القو  عنيةالبيانات االقتصادية األساسية الالزمة لرسم السياسات الزراعية الم

 
 طار وشمولية المسحإلا  3.1

هااذه المعاصاار قديمااة  تناااواء كساا ،4152خااالل موساام  فلسااطيني مسااح معاصاار الزيتااون كافااة المعاصاار العاملااة فااي طاالي
المللقة  صروفيما يخا المعا ،و أوتوماتيك، ويعتبر الحصر الشامل هو األسلوب المتبع في هذا المسحأونصأ أوتوماتيك 

 . تعبأ لها استمارة تعريفية ويشار إليها بالمللقة
 

 رية مسح معاصر الزيتون  و د  4.1
خالل موسم قطأ الزيتون والذي امتد ماا باين  ةصر الشامل لكافة معاصر الزيتون العاملحلاأسلوب  بإتباعجمع البيانات  مت

 .وتجمع بيانات هذا المسح سنويا ،4152كانون أول من العام  نهايةبداية تشرين أول و 
 

 العمليات الميدانية  5.1
وقاد تشاكل فرياق العمال المياداني مان مهندساي وزارة  تنفيذ عملية جمع البيانات والتنسيق ميدانيًا وفق الخطاة المعادة لاذلك، تم

الزراعة بعد أن تام تادريبهم مان قبال الجهااز المركازي لاحصااء الفلساطيني، بحياث كانات تاتم المتابعاة علاى ساير العمال مان 
دارة المشرو  ع من خالل الزيارات الميدانية ومراجعة النماذج اليومية ومن خالل المتابعة المباشرة قبل منسق العمل الميداني وا 

 . مع منسق المشروع في وزارة الزراعة
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 العمليات المكتبية  6.1
 وأخياراً ، البيانااتعملية اإلدخال وتادقيق  تمتوبعد ذلك مسح معاصر الزيتون  إعداد كافة البرامج الالزمة لمعالجة بياناتتم 

وتم استخراج جداول نتاائج المساح وفقاا لنمااذج الجاداول المعادة مسابقا لهاذا المساح ووفقاا آللياات  عملية جدولة البيانات جرت
 . احتساب خاصة بالجداول

 
 دقة البيانات  7.1
 : اآلتية، يمكن ذكر األمور 4152ى للموسم ر ج من مسح معاصر الزيتون الذي التاسعة عشرتهاء الدورة بان
 
 المعاينةأخطاء  (1
، لذلك ال توجد أية (لمعاصرا)هذا المسح على أساس الحصر الشامل لجميع الوحدات اإلحصائية المستهدفة بالدراسة  ذفن

 .في هذا المسح أخطاء معاينة

 

 األخطاء غير اإلحصائية  (1
البيانااات أو إدخالهااا والتااي أمااا األخطاااء اياار اإلحصااائية فهااي ممكنااة الحاادوث فااي كاال مراحاال تنفيااذ المشااروع، خااالل جمااع 

 :بما يلي يمكن إجمالها
 بدت جميع المعاصر العاملة لهذا الموسم تعاونًا كبيرًا مع الباحثين الميدانيين حيث لم ت هر أية أ: أخطاء عدم االستجابة

 .حالة رفض هذا الموسم

 وع ماان األخطااااء فقاااد اتخاااذت إدارة هاااذا النااا لتفاااديو : والمرتبطاااة بااالمبحوث والباحاااث ومااادخل البياناااات أخطاااء االساااتجابة
 :المشروع مجموعة من اإلجراءات الكفيلة بتقليلها إلى أدنى مستوياتها وقد تمثلت هذه اإلجراءات

فيما يتعلق بالمبحوث فقد تم استخدام نماذج يومية لجمع البيانات المتعلقة بكميات الزيت والزيتون إضافة إلى  .5
عدد المشتللين العاملين في المعصرة وعدد النوبات التي تعمل بها المعصرة كمؤشرات أخرى شملها النموذج، 

بشكل يومي، وكان من مهام الباحث الميداني توزيع مجموعة من النماذج اليومية على عدد من المعاصر  
وتدريب صاحب المعصرة أو الشخا المكلأ بالتسجيل على آلية التعامل مع هذه النماذج، ومن ثم تخصيا 

ة للمعصرة يوميا للتأكد من قيام الشخا المكلأ بالتسجيل على النماذج بشكل يومي ودقيق، إضافة إلى زيار 
 .مراقبة عمل المعصرة وطاقتها اإلنتاجية

 

 البياناات تم اتخاذ مجموعة مان اإلجاراءات التاي مان شاأنها تعزياز دقاة فقدفيما يتعلق باألخطاء المرتبطة بالباحث، .   4
 :بما يلي، وقد تمثلت هذه اإلجراءات لبيانات من الميدانخالل عملية جمع ا

 .تدريب مهندسي وزارة الزراعة على االستمارة والنماذج وأدوات المسح -
رسااال أي مالح ااات الااى منسااق المشااروع فااي وزارة الزراعااة ليااتم نقلهااا الااى  - الزيااارات الميدانيااة المكثفااة وا 

 .مهندسي وزارة الزراعة
   

واتسااااقها، تااام اتخااااذ مجموعاااة مااان  البيانااااتأجااال التحقاااق مااان جاااودة  مااانباألخطااااء المرتبطاااة بالمااادخل و فيماااا يتعلاااق .   2
 :بما يلي، وقد تمثلت هذه اإلجراءات خالل عملية معالجتها وحوسبتها البياناتاإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة 

 .صفحة من صفحات االستمارةتم تجهيز برنامج اإلدخال الستمارة المسح بحيث يكون هناك شاشة لكل  -

 .تم تلذية البرنامج بقائمة من الشروط المرجعية للتدقيق اآللي على االستمارة من حيث التدقيق ومنطقية البيانات -
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 .تم التحقق من فاعلية البرنامج من خالل إدخال استمارات تجريبية إحداها مللوطة واألخرى صحيحة -

علااى هم بشااكل كاماال تاادريباختيااار ماادخلي البيانااات ماان ذوي االختصاااا فااي مجااال البرمجااة والكمبيااوتر وتاام  تاام -
 .برنامج اإلدخال

تم استالم ملفات بالبيانات المدخلة وتم فحصاها ومراجعتهاا مان قبال إدارة المشاروع، وذلاك قبال الشاروع باساتخراج  -
 .الفحوا التي تبين منطقية وترابط البيانات النتائج، حيث قامت إدارة المشروع بمجموعة كبيرة من

 

 :إجراءات أخرى اتخذتها إدارة المشروع لرفع جودة البيانات
جاودة علاى  ، والتأكيادالبااحثين أداء فااءةك ىكانت الزيارة الميدانية وسيلة مساعدة للتأكد من خاللهاا علا :زيارات ميدانية .5

 .البيانات
 .المشروع بعد أن دققت من قبل الباحث ومن ثم المشرأ ادارةإعادة تدقيق االستمارات بشكل كامل من قبل  .4

 . من سؤال بطريقة أو بأخرى بهدأ زيادة مصداقية البيان ثرتم تلطية بعض المؤشرات في أك .2

 
 مقارنة البيانات 2.1

 .العامينفي النتائج بين  منطقيا انتساقاً حيث أ هرت المقارنة ، من العام السابق المسحتمت مقارنة نتائج المسح مع نتائج 
 

 على البياناتمالحظات  9.1
هناك مجموعة من المالح ات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند االطالع على هذا التقرير، وهي على 

 :  التالي والنح

وقد عرضت الجداول بالدوالر األمريكي بعد معادلتها بمتوسط  اإلسرائيلي ت البيانات المالية لهذا المسح بالشيكلعمج .5
 (.شيكل ,2.151)وهو  4152ريكي لعام مدوالر األلا سعر صرأ

يالح  بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتلير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتلير ومجموع ، وقد قد  .4
  .نتائجال حسابنجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات 

من الجدير بالذكر أن  ال يوجد معاصر في محاف تي أريحا واألاوار وشمال ازة، وقد تم دمج بيانات بعض  .2
 . 4111لعام  نا علي  قانون اإلحصاءات العامةلسرية البيانات والذي  ن را المحاف ات،

 .قد يختلأ الموسم الزراعي بين معصرة وأخرى حسب كمية الزيتون الموردة للمعصرة .2

ول تم تقدير بيانات بعض المعاصر لعدم تجاوبها في نهاية الموسم في استيفاء استمارة المسح النهائية حيث تم الحص .1
 .وكمية الرد السيلعلى المؤشرات الرئيسية من المعصرة استخدمت في تقدير بيانات تلك المعصرة كنسبة 
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 الثالثصل فلا
 

 والمصطلحات المفاهيم
 

 :عصرةملا
ج ماان أنشااطة اتاانزياات الزيتااون، مااع احتماليااة اإل)مؤسسااة أو جاازء منهااا تنااتج بشااكل أساسااي مجموعااة واحاادة ماان الساالع  يهاا

وتعتبار معصارة الزيتاون الوحادة اإلحصاائية والمعناي بجماع  ،حيث يحقق هاذا النشااط الرئيساي االبياة القيماة المضاافة( ثانوية
 .4152البيانات عنها خالل موسم اإلنتاج 

 
  (مؤشر) :السيلة نسب
 .ثل كمية الزيت المستخرج مقسومة على كمية الزيتون المدروسمت
 
 :الرد 
لتاي تحصال عليهاا مان اإلنتااج الكلاي مان ا ةالمعصرة ن ير عملية الدرس للزيتاون، أو هاي النساب مقدار ما تحصل علي  يه

 . مقدرًا بالزيتلزيتون زيت ا
 

 :اإلنتاج
هااو قيمااة المنتجااات النهائيااة ماان الساالع والخاادمات المنتجااة ماان قباال المعصاارة والتااي يااتم اسااتخدامها ماان قباال وحاادات أخاارى 

 .للايات التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي الذاتيألاراض االستهالك ذاتيا أو 
 
 : طستهالك الوسيالا

يتكون من قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت لعملية االنتاج، باستثناء االصول الثابتة التي يقيد استهالكها 
 .بوصف  استهالكا لرأس المال الثابت

 

 :القيمة المضافة
ويعرأ إجمالي القيمة المضافة .  إنتاجيوحدة تمارس أي نشاط  أليةالقيمة المتولدة  إلىويشير  باإلنتاجمفهوم يتعلق 

أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطر  استهالك رأس .  بحاصل طر  االستهالك الوسيط من إجمالي اإلنتاج
 .المضافة المال الثابت من إجمالي القيمة

 
 :العاملون

سنة فأكثر والذي باشر عمال معينا ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجعية سواء كان لحساب  أو  51هو الفرد الذي عمره 
، عطلة، بسبب المرض)بأجر أو بدون أجر أو في مصلحة العائلة أو كان اائب عن عمل  بشكل مؤقت ، لحساب اللير

، ساعة( 52-5)وعية الى عاملين ويصنأ العاملون حسب عدد ساعات العمل االسب، (توقأ مؤقت أو أي سبب اخر
أو ااالق أو اضراب ، أو اجازة مدفوعة األجر، ساعة فأكثر وكذلك األفراد اللائبون عن أعمالهم بسبب المرض 51عاملين 

 .ساعة 52-5يعتبر عاملين من ، أو توقيأ مؤقت وما شاب  ذلك
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 (مؤشر) :يضات العاملينو عت
والتي تدفع ألي  االجتماعي،، بما في ذلك المساهمات في الضمان في المعاصر بأن  مجموع األجور النقدية والعينية يعرأ
 .مقابل عمل يؤدي  عامل

 
 :فتجلا
صااناعة فااي   مالطاقااة كاسااتخداالمخلفااات الصاالبة ماان ثمااار الزيتااون بعااد عصااره، ولاا  فوائااد عدياادة فقااد يسااتعمل لتوليااد  وهااو 

 .وقد يستخدم كسماد لألشجار أو كأعالأ للحيوانات الطابونالخبز بواسطة 
 
 :يبارز لا
 .المخلفات السائلة من ثمار الزيتون بعد عصره وه
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(Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000) (الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي)

 year         السنة

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Total Operating Olive Presses 265 264 279 272 276 235 264 224 246 203 إجمالي عدد المعاصر العاملة         242

No. of Olive Presses Temporarily 

Closed

19 35 23 27 18 45 32 41 20 84 عدد المعاصر المغلقة مؤقتا           43

Quantity of Olive Pressed 108,379.1 65,829.4 104,762.6 93,565.7 102,161.9 19,860.4 76,387.8 36,032.7 159,059.0 27,310.0 كمية الزيتون المدروس 95,765.0

Quantity of Oil Extracted 24,758.5 17,641.9 22,951.1 20,754.0 23,754.0 4,771.3 17,583.9 8,869.7 34,002.0 6,790.0 كمية الزيت المستخرج 22,106.0

Number of Employed Persons 1,353 1,119 1,220 1,326 1,523 892 1,375 1,100 1,595 611 عدد العاملين      1,110

 Unpaid Employment 368 403 329 387 387 402 347 352 499 246 عدد العاملون بدون اجر         287

Wage  Employees 985 716 891 939 1,136 490 1,028 748 1,096 365 عدد العاملون بأجر         823

Compensation of Employees 1,024.0 689.4 1,014.3 1,028.3 1,137.1 336.6 899.1 499.0 1,099.3 283.0 قيمة تعويضات العاملين      819.0

*Opening Book Value - 28,656.1 27,586.8 38,943.3 28,301.9 25,689.4 20,723.4 11,869.0 14,458.8 12,774.0 *القيمة الدفترية لألصول الثابتة في بداية العام 10,796.0

New Acquisitions of Fixed Assets - 1,240.8 3,456.9 2,500.2 7,165.7 1,367.9 7,560.6 3,811.2 5,348.0 1,161.0 قيمة المقتنيات الجديدة من األصول الثابتة   3,049.0

Written offs and Losses and Sold 

Assets

- 0.0 3.4 99.4 4.8 0.2 373.6 9.8 22.0 89.0 قيمة التالف والمفقود والمباع      109.0

Depreciation - 3,218.9 2,923.0 3,074.2 2,765.5 2,551.4 2,597.5 1,639.0 1,997.9 1,563.0 قيمة االهتالك السنوي   1,933.0

Closing Book Value - 26,678.0 28,117.0 38,270.0 32,697.0 24,505.7 25,313.0 14,031.5 17,786.9 12,283.0 القيمة الدفترية لألصول الثابتة في نهاية العام 11,802.0

Olive Presses Output 14,001.3 8,599.8 9,098.2 9,519.1 11,177.6 2,959.3 7,799.9 4,935.6 12,319.4 2,502.0 قيمة إنتاج نشاط معاصر الزيتون   5,266.0

Intermediate Consumption 3,090.5 2,135.8 2,607.3 2,502.3 3,194.4 1,180.4 2,582.2 1,730.8 2,764.8 889.0 قيمة االستهالك الوسيط   1,785.0

Gross Value Added 10,910.9 6,464.0 6,490.8 7,016.8 7,983.2 1,778.9 5,217.7 3,204.8 9,554.6 1,613.0 القيمة المضافة   3,481.0

Gross Fixed Capital Formation - 1,240.8 3,166.4 2,411.4 7,036.1 1,261.3 7,017.8 3,731.7 4,991.7 1,072.0 قيمة التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي   2,941.0

(-): Null ال يوجد: (-)

variable المتغير

2014 - 2004التغيرات األساسية على نشاط معاصر الزيتون في فلسطين، : 1جدول 
Table1: Basic Changes in the Olive Presses' Activity in Palestine, 2004 - 2014

*Differences in results between opening book value in a certain year and closing book value in previous 

year, is due to the varying data for operating olive presses that differ from year to year
يالحظ اختالف بين القيمة الدفترية لألصول الثابتة بداية العام لمختلف السنوات مع القيمة الدفترية نهاية العام السابق ويعود ذلك إلى أن المؤشر يعكس بيانات * 

المعاصر العاملة فقط والذي قد يختلف عددها من عام إلى آخر
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المجموع عاملة مغلقة مؤقتا
Total Operating Temporarily Closed

Palestine 284 265 19 فلسطين
West Bank 261 243 18 الضفة الغربية
Jenin and Tubas* 68 64 4 *جنين وطوباس
Tulkarm 34 32 2 طولكرم
Nablus 45 43 2 نابلس
Qalqiliya 17 14 3 قلقيلية
Salfit 25 24 1 سلفيت
Ramallah and Al-Bireh 33 30 3 رام اهلل والبيرة
Jerusalem 4 3 1 القدس
Bethlehem 8 8 0 بيت لحم
Hebron 27 25 2 الخليل
Gaza Strip 23 22 1 قطاع غزة
Gaza 6 6 0 غزة 
Deir Al-Balah 8 8 0 دير البلح
Khan Yunis and Rafah* 9 8 1 *خانيونس ورفح

* The Data of some Governorates were merged to maintain data 

confidentiality as stated in the General Statistics Law 2000.
2000تم دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة لعام * 

2014عدد معاصر الزيتون في فلسطين حسب الحالة العملية والمحافظة، : 2جدول 
Table 2: Number of Olive Presses in Palestine by Operational Status and Governorate, 2014

Governorate المحافظة
 Operational Status                                                                الحالة العملية
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PCBS: Olive Presses Survey, 2014 2014مسح معاصر الزيتون، : PCBS م

(Quantity in Metric Ton) (الكمية بالطن المتري)

كمية الزيت كمية الزيتون العدد كمية الزيت كمية الزيتون العدد كمية الزيت كمية الزيتون العدد
Quantity of 

Oil Extracted 

Quantity of 

Olive Pressed

Number Quantity of 

Oil Extracted 

Quantity of Olive 

Pressed

Number Quantity of Oil 

Extracted 

Quantity of Olive 

Pressed

Number 

Palestine 24,758.5 108,379.1 265 23,496.8 102,446.6 241 1,261.7 5,932.5 24 فلسطين
West Bank 21,241.5 88,356.4 243 20,550.4 85,672.7 227 691.1 2,683.7 16 الضفة الغربية
Jenin and Tubas* 6,645.6 28,708.4 64 6,556.5 28,317.0 62 89.1 391.4 2 *جنين وطوباس
Tulkarm 2,650.2 11,135.3 32 2,598.6 10,911.3 31 51.6 224.0 1 طولكرم
Nablus 3,286.4 13,249.4 43 3,056.6 12,396.7 38 229.8 852.7 5 نابلس
Qalqiliya 1,963.5 7,899.6 14 1,963.5 7,899.6 14 0.0 0.0 0 قلقيلية
Salfit 2,323.2 9,019.2 24 2,218.5 8,614.5 21 104.7 404.7 3 سلفيت
Ramallah and Al-Bireh 2,301.1 8,509.7 30 2,111.0 7,836.9 27 190.1 672.8 3 رام اهلل والبيرة
Jerusalem 323.6 1,236.1 3 323.6 1,236.1 3 0.0 0.0 0 القدس
Bethlehem 561.2 2,688.3 8 555.4 2,659.2 7 5.8 29.1 1 بيت لحم
Hebron 1,186.6 5,910.4 25 1,166.6 5,801.4 24 20.0 109.0 1 الخليل
Gaza Strip 3,517.0 20,022.6 22 2,946.4 16,773.9 14 570.6 3,248.7 8 قطاع غزة
Gaza 773.3 4,317.7 6 373.9 2,053.1 2 399.4 2,264.6 4 غزة
 Deir Al-Balah 2,051.4 11,598.8 8 1,970.9 11,154.9 7 80.5 443.9 1 دير البلح
Khan Yunis and Rafah* 692.2 4,106.2 8 601.6 3,566.0 5 90.6 540.2 3 *خانيونس ورفح

Governorate المحافظة

2014كمية الزيتون المدروس وكمية الزيت المستخرج لنشاط معاصر الزيتون في فلسطين حسب مستوى األتمتة للمعاصر والمحافظة، : 3جدول 
Table 3: Quantity of Olive Pressed and Oil Extracted for Olive Presses Activity in Palestine by Automation Level and Governorate, 2014

* The Data of some Governorates were merged to maintain data confidentiality as stated in 

the general Statistics Law 2000.
.2000تم دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة لعام * 

المجموع
Total

معاصر أوتوماتيك
Full Automatic Olive Presses

معاصر قديمة ونصف أوتوماتيك
Traditional & Half Automatic Presses
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
التعويضات العاملون بأجر عدد العاملين العاملون بدون أجر عدد المعاصر العاملة

Compensation Wage Employees  Unpaid Employment No. of Employed 

Persons

No. of Operating 

Presses

Palestine فلسطين                         265                      1,353                         368                         985                   1,024.0
West Bank الضفة الغربية                         243                      1,220                         360                         860                      909.4
Jenin and Tubas* *جنين وطوباس                           64                         327                           75                         252                      243.4
Tulkarm طولكرم                           32                         123                           44                           79                      104.4
Nablus نابلس                           43                         185                           53                         132                      133.7
Qalqiliya قلقيلية                           14                           76                           22                           54                        47.5
Salfit سلفيت                           24                         122                           51                           71                        63.1
Ramallah and Al-Bireh رام اهلل والبيرة                           30                         190                           56                         134                      148.9
Jerusalem القدس                             3                           27                             6                           21                        28.3
Bethlehem بيت لحم                             8                           55                           13                           42                        31.2
Hebron الخليل                           25                         115                           40                           75                      108.9
Gaza Strip قطاع غزة                           22                         133                             8                         125                      114.6
Gaza غزة                             6                           30                             2                           28                        27.1
Deir Al-Balah 56.6                        59                           0 دير البلح                             8                           59
Khan Yunis and Rafah* *خانيونس ورفح                             8                           44                             6                           38                        30.9
Traditional & Half Automatic 

Presses

معاصر قديمة ونصف أوتوماتيك                           24                         107                           17                           90                        73.9

Full Automatic Presses 950.1                      895                         351                         1,246                      241                         معاصر أوتوماتيك

Governorate المحافظة

2014عدد العاملين وتعويضات العاملين بأجر لمعاصر الزيتون العاملة في فلسطين حسب المحافظة ومستوى األتمتة، : 4جدول 
Table 4: Number of Employed Persons and Compensation of Wage Employees  for Olive Presses in Palestine by Governorate and  

Automation Level, 2014

* The Data of some Governorates were merged to maintain data confidentiality as 

stated in the General Statistics Law 2000.
.2000تم دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة لعام * 
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(Value in USD  1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
الضرائب والرسوم عدد المعاصر العاملة

المجموع مصروفات أخرى الكهرباء والماء الوقود والزيوت مستلزمات سلعية
Total Other 

Expenditures

Water and 

Electricity

Fuel and Oil Material Inputs

Palestine فلسطين                 265              375.9              364.9           1,032.3           1,317.3           3,090.5                44.6
West Bank الضفة الغربية                 243              287.3              184.0              963.5           1,246.2           2,681.0                39.0
Jenin and Tubas* *جنين وطوباس                   64                49.6                26.7              283.7              345.1              705.1                  3.0
Tulkarm طولكرم                   32                50.4                25.6              109.5              155.8              341.3                  3.3
Nablus نابلس                   43                66.0                20.1              168.4              159.0              413.6                  4.2
Qalqiliya قلقيلية                   14                39.1                11.7                75.8                89.3              215.8                  1.7
Salfit سلفيت                   24                32.0                16.2                70.5              104.6              223.3                  9.0
Ramallah and Al-Bireh رام اهلل والبيرة                   30                21.1                27.4              100.5              186.7              335.6                  8.2

    Jerusalem 0.0                  58.3                21.1                21.2                15.4                0.6                  3                     القدس
Bethlehem بيت لحم                     8                  6.0                13.3                54.9                75.5              149.7                  0.8
Hebron الخليل                   25                22.4                27.7                78.9              109.1              238.2                  8.7
Gaza Strip قطاع غزة                   22                88.6              180.9                68.8                71.1              409.5                  5.6
Gaza غزة                     6                27.9                50.2                25.6                14.9              118.5                  1.4
Deir Al-Balah دير البلح                     8                48.7                97.9                26.3                39.4              212.3                  2.4
Khan Yunis and Rafah* *خانيونس ورفح                     8                12.0                32.8                17.0                16.9                78.7                  1.8
Traditional & Half Automatic 

Presses

معاصر قديمة ونصف أوتوماتيك                   24                41.1                48.3                50.3                52.9              192.7                  2.4

Full Automatic Presses 42.2                2,897.8           1,264.3           982.1              316.6              334.8              241                 معاصر أوتوماتيك

2014االستهالك الوسيط، والضرائب والرسوم  لنشاط المعاصر في فلسطين حسب المحافظة ومستوى األتمتة، : 5جدول 

Table 5: Intermediate Consumption, Taxes and Fees  for Olive Presses Activity in Palestine by Governorate and  Automation Level, 2014

* The Data of some Governorates were merged to maintain data confidentiality as stated 

in the General Statistics Law 2000.
.2000تم دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة لعام * 

Governorate المحافظة
Taxes and Fees

No. of 

Operating 

Presses 

   Intermediate Consumption االستهالك الوسيط  
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PCBS: Olive Presses Survey, 2014 2014مسح معاصر الزيتون، : PCBS م

(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
إيرادات وتحويالت Olive Presses Output   إنتاج نشاط معاصر الزيتون عدد المعاصر العاملة

المجموع إيرادات خدمات مقدمة للغير الهامش التجاري عائد عصر الزيتون
Total Other Revenues Trade Margin Olive Presses Return

Palestine 15.9 14,001.3 220.0 290.6 13,490.7 فلسطين                 265
West Bank 15.9 11,828.2 210.8 233.8 11,383.6 الضفة الغربية                 243
Jenin and Tubas* 0.0 3,953.8 18.5 97.8 3,837.5 *جنين وطوباس                   64
Tulkarm 11.3 1,370.8 51.1 77.1 1,242.5 طولكرم                   32
Nablus 0.0 1,443.7 41.8 2.3 1,399.7 نابلس                   43
Qalqiliya 0.0 760.3 0.0 3.7 756.6 قلقيلية                   14
Salfit 2.1 1,281.4 48.4 6.8 1,226.3 سلفيت                   24
Ramallah and Al-Bireh 2.5 1,568.6 28.9 31.5 1,508.2 رام اهلل والبيرة                   30
Jerusalem 0.0 251.1 10.7 3.0 237.3 القدس                     3
Bethlehem 0.0 383.1 10.6 0.1 372.5 بيت لحم                     8
Hebron 0.0 815.2 0.7 11.4 803.0 الخليل                   25
Gaza Strip 0.0 2,173.2 9.2 56.9 2,107.0 قطاع غزة                   22
Gaza 0.0 461.3 1.7 6.7 452.9 غزة                     6
 Deir Al-Balah 0.0 1,255.7 7.5 38.2 1,210.1 دير البلح                     8
Khan Yunis and Rafah* 0.0 456.1 0.0 12.0 444.1 *خانيونس ورفح                     8
Traditional & Half Automatic 

Presses

0.0 711.1 8.2 7.0 696.0 معاصر قديمة ونصف أوتوماتيك                   24

Full Automatic Presses 15.9 13,290.2 211.8 283.7 12,794.7 معاصر أوتوماتيك                 241
* The Data of some Governorates were merged to maintain data confidentiality as stated in the 

General Statistics Law 2000.
.2000تم دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة لعام * 

2014إنتاج نشاط معاصر الزيتون في فلسطين حسب المحافظة ومستوى األتمتة، : 6جدول 
Table 6: Olive Presses Output in Palestine by Governorate and  Automation Level, 2014

Governorate  Revenues andالمحافظة

Transfers

No. of 

Operating 

Presses
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PCBS: Olive Presses Survey, 2014 2014مسح معاصر الزيتون، : PCBS م

(Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000)  (الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي)
القيمة المضافة االستهالك الوسيط قيمة إنتاج المعاصر تعويضات العاملين كمية الزيت المستخرج كمية الزيتون المدروس عدد المعاصر العاملة

Gross Value 

Added

Intermediate 

Consumption 

Olive Presses 

Output Value 

Compensation 

of Employees

Extracted Oil 

Quantity 

Pressed Olive 

Quantity 

No. of Operating 

Presses

Palestine فلسطين                    265        108,379.1        24,758.5          1,024.0        14,001.3        3,090.5     10,910.9
West Bank الضفة الغربية                    243          88,356.4        21,241.5             909.4        11,828.2        2,681.0       9,147.2
Jenin and Tubas* *جنين وطوباس                      64          28,708.4          6,645.6             243.4          3,953.8           705.1       3,248.7
Tulkarm طولكرم                      32          11,135.3          2,650.2             104.4          1,370.8           341.3       1,029.5
Nablus نابلس                      43          13,249.4          3,286.4             133.7          1,443.7           413.6       1,030.1
Qalqiliya قلقيلية                      14            7,899.6          1,963.5               47.5             760.3           215.8          544.5
Salfit سلفيت                      24            9,019.2          2,323.2               63.0          1,281.4           223.3       1,058.1
Ramallah and Al-Bireh رام اهلل والبيرة                      30            8,509.7          2,301.1             148.9          1,568.6           335.6       1,232.9
Jerusalem القدس                        3            1,236.1             323.6               28.3             251.1             58.3          192.9
Bethlehem بيت لحم                        8            2,688.3             561.2               31.2             383.1           149.7          233.4
Hebron الخليل                      25            5,910.4          1,186.6             108.9             815.2           238.2          577.0
Gaza Strip قطاع غزة                      22          20,022.6          3,517.0             114.6          2,173.2           409.5       1,763.7
Gaza 342.7          118.5           461.3             27.1               773.3             4,317.7            6                        غزة
 Deir Al-Balah دير البلح                        8          11,598.8          2,051.4               56.6          1,255.7           212.3       1,043.5
Khan Yunis and Rafah* *خانيونس ورفح                        8            4,106.2             692.2               30.9             456.1             78.7          377.5
Traditional & Half 

Automatic Presses

معاصر قديمة ونصف أوتوماتيك                      24            5,932.4          1,261.7               73.9             711.1           192.7          518.4

Full Automatic Presses 10,392.4     2,897.8        13,290.2        950.1             23,496.8        102,446.6        241                    معاصر أوتوماتيك

Governorate المحافظة

2014أهم المؤشرات االقتصادية في فلسطين لنشاط معاصر الزيتون حسب المحافظة ومستوى األتمتة، : 7جدول 
Table 7: Main Economic Indicators for Olive Presses Activity in Palestine by Governorate and  Automation Level, 2014

* The Data of some Governorates were merged to maintain data confidentiality as 

stated in the General Statistics Law 2000.
.2000تم دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة لعام * 
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أخرى بيع للمزارعين أخرى حفرة صماء شبكة مجاري حفرة امتصاصية أخرى حفرة صماء شبكة مجاري حفرة امتصاصية
Others Sell Farmers Others Tight 

Cesspit

Sewage 

Network 

Porous 

Cesspit

Others Tight 

Cesspit

Sewage 

Network 

Porous 

Cesspit

Palestine 34 8 223 28 110 37 90 34 114 37 80 265 فلسطين
West Bank 17 3 223 28 110 21 84 34 114 21 74 243 الضفة الغربية
Jenin and Tubas* 6 0 58 14 34 1 15 17 35 1 11 64 *جنين وطوباس
Tulkarm 2 2 28 1 20 5 6 1 20 5 6 32 طولكرم
Nablus 0 1 42 5 24 3 11 6 24 4 9 43 نابلس
Qalqiliya 0 0 14 3 3 0 8 4 3 0 7 14 قلقيلية
Salfit 0 0 24 1 9 0 14 0 10 0 14 24 سلفيت
Ramallah and Al- Bireh 3 0 27 4 8 3 15 5 8 3 14 30 رام اهلل والبيرة
Jerusalem 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 2 3 القدس
Bethlehem 6 0 2 0 4 4 0 0 4 3 1 8 بيت لحم
Hebron 0 0 25 0 8 4 13 1 10 4 10 25 الخليل
Gaza Strip 17 5 0 0 0 16 6 0 0 16 6 22 قطاع غزة
Gaza 6 0 0 0 0 5 1 0 0 5 1 6 غزة
 Deir Al-Balah 3 5 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 دير البلح
Khan Yunis and Rafah* 8 0 0 0 0 3 5 0 0 3 5 8 *خانيونس ورفح
Traditional & Half 

Automatic Presses

10 0 14 1 6 5 12 1 6 5 12 24 معاصر قديمة ونصف أوتوماتيك

Full Automatic Presses 24 8 209 27 104 32 78 33 108 32 68 241 معاصر أوتوماتيك
* The Data of some Governorates were merged to maintain data confidentiality as stated 

in the General Statistics Law 2000.
.2000تم دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة لعام * 

Olive Cake                 الجفت Waste Water                         المياه العادمة liquid Waste (Zebar)                   الزيبار

2014عدد معاصر الزيتون في فلسطين حسب طرق التخلص من المخلفات والمحافظة ومستوى األتمتة، : 8جدول 
Table 8: Number of Olive Presses in Palestine by Methods of Disposal Waste and Governorate and Automation Level, 2014

Governorate المحافظة

عدد المعاصر العاملة

No. of Operating 

Presses

Methods of Waste Disposal طرق التخلص من المخلفات
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Introduction 

 
Olive production is the backbone of the Palestinian agriculture.  It contributes to the 

social and economic well-being of Palestinian households, especially in rural areas. 

Olive production and related activities are essential to the Palestinian people and 

economy; hence it  must be taken into consideration in any developmental plans in 

Palestine.  

 

 Since the very beginning of its statistical activities, PCBS has focused on the sub-sector 

of olive production and started to conduct an annual survey of olive presses as early as 

1995.  This nineteenth issue of the survey is done – for the first time – in cooperation 

with MoA. 

 

This report  presents data about the main indicators pertaining to the 2014 olive season. 

It is expected  to provide data users and researchers with  the necessary information  for 

the development of economic policies that are vital  at this critical stage  for the 

Palestinian development. 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

This chapter presents the main findings of the Olive Presses Survey of 2014. 

 

1.1 Number of Presses 

There were 284 olive presses in Palestine 2014, of which 265 were in operation and 19 were 

temporarily closed. Of the presses in operation, 241 were fully automatic presses and there 

were 24 half automatic and traditional presses.   

 
Number of Olive Presses in Operation by Automation Level and Governorate in 

Palestine, 2014 

 

 

1.2 Quantity of Pressed Olives  

The total quantity of olives pressed in 2014 was 108,379.1 tons, 26.5% of  which in Jenin and 

Tubas governorates, followed by 31.1% in Nablus governorate. The quantity of oil extracted 

was 24,857.5 tons in 2014 compared to 17,641.9 tons in 2013. 
 

Quantity of Olives Pressed and Oil Extracted in Palestine, 2004-2014 
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1.3 Extraction Rate 
The extraction rate of olive presses in Palestine was 11.7%.  The extraction rate varies by 

governorate, scoring highest in Ramallah and Al-Bireh governorate at 27.0% and lowest in 

Khan Yunis and Rafah governorates at 31.9%.  

 

1.4 Employees and Compensation  

The survey results show that 3,353 workers were employed in the olive pressing activity in 

2014, 81.7% of whom were waged employees.  The compensation of employees was around 

USD 1.0 million. 

  
Employed Persons in Olive Presses in Palestine by Type of Work and  

Governorate, 2014 

 

 
1.5 Value Added, Intermediate Consumption and Output 

The value added of olive pressing activities totaled around USD 10.9 million in 2014,  

intermediate consumption and output of olive presses totaled around USD 3.1 million and 

USD 14.0 million respectively.   
 

1.6 Olive Press Waste 

The majority of olive presses used a tight cesspit to dispose of the liquid waste (zebar) and 

wastewater: 11.0% and 13.5% respectively.  Automatic presses recorded the highest 

percentage of using tight cesspit to dispose of 44.8% of liquid waste and 43.2% of 

wastewater. 

 

Olive cake (jeft) is considered as an important energy source, especially in rural areas.  About 

71.1% of olive presses return olive cake (jeft) to owners (olive farmers).   
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Chapter Two 

 

  Methodology and Data Quality 
 

2.1 Objectives 

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. 

 Value added of olive presses. 

 Other olive press related variables. 

 

2.2 Questionnaire 

The olive presses questionnaire was designed in a manner to ensure compatibility with other 

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

variables to meet the needs of policy planners and decision makers in the agricultural sector.  

 

2.3 Frame and Coverage 

The survey was comprehensive and covered all olive presses operating in Palestine in 2014. 

However, non-operating presses were visited to confirm their status. 
 

2.4 Accuracy of the Data 

The most important observations regarding the nineteenth round of the Olive Press Survey for 

2014  were as follows: 

 

1. Statistical Errors 

The survey was implemented on the basis of a comprehensive census of all studied statistical 

units (olive presses) and therefore this survey is free of statistical (sampling) errors. 

 

2. Non-Statistical Errors 

This type of error could appear in one or all stages of the survey that comprise data collection 

and data entry: 

 Non-response errors: there was a very good response from all visited presses and no non-

response cases were reported for this season. 

 Response errors: these are related to respondents, field workers, and data entry personnel. 

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 gathering 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: 

- The agriculture engineers of the ministry of agriculture  received theoretical and 

applied training on the survey questionnaire. 
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- Intensive field visits were conducted and problems were sent to the coordinator of 

the Ministry of Agriculture to solve. 

3. Data entry operators: 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, 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. 

 

Other actions taken by the project management to enhance data quality included: 

1. Field visits were instrumental in testing the credibility of field workers and to solve any 

obstacles they might face.   

2. Verification of the edited questionnaires was conducted by project management. 

3. Some indicators were covered by more than one question to double check responses and  

enhance data credibility.   

 

2.5 Comparison of the Data 

Comparison exercises were carried out with surveys of olive presses  from previous 

years;  The comparison revealed logical convergence with previous survey data. 

 

2.6 Notes on Data 

1. Financial data were collected in NIS, but were converted and published in US dollars 

using the average exchange rate from October to December 2014: USD= 1.5308 NIS 

during that period. 

2. Differences in the results of certain indicators are due to approximation.  

3. There are no olive presses in Jericho and Al-Aghwar, and north Gaza governorates.  The 

data of selected governorates were merged to maintain data confidentiality as stated in the 

General Statistics Law of 2000. 

4.  There may be some variation in the agricultural season of the olive presses, according to 

the olive quantity  harvested. 

5.  Data for some olive presses was estimated  in reason of non-response to fill in the final 

questionnaire at the end of the season, where only the main indicators (such as extraction 

rate and pressing fees)  were obtained  to make the necessary projections. 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 
 

Olive Press: 

An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced: 

(olive oil, with the possibility of secondary activities). 
 

Extraction Rate: (Indicator) 

Represents the amount of oil extracted, divided by the quantity of pressed olives. 
 

Pressing Fees: 

The payment paid by clients for pressing the olives. It is paid in kind as a fixed proportion of 

extracted oil. 
 

Outputs: 

The value of the final products of goods and services produced by a specific olive press which 

is used by other units for self-consumption or for the purposes of self gross fixed capital 

formation. 
 

Intermediate Consumption: 
It consists of the 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. 
 

Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 

that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the value of gross 

output less the value of intermediate consumption. The net value added is defined as the gross 

value less the value of fixed capital consumption. 
 

Employed Persons: 

Persons aged 15 years and above who were working at least for one hour during the reference 

period, or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business 

from which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, 

or any other reason)  he\ she was employer, self employed, wage employed, unpaid family 

member or other. The employed person is normally classified in one of two categories 

according to the number of weekly work hours, i.e. 1–14 work hours and 15 work hours and 

above. Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason 

considered employed from 1-14 hours. 
 

Compensation of Employees: (Indicator) 

The total remuneration, in cash or in kind, including social security contributions, payable by 

an olive press to an employee in return for work done by the latter. 
 

Olive Cake: 

Olive cake (jeft) is the solid remainder after the olive pressing. It is considered as a byproduct. 
 

Disposal Liquid (Zebar): 

The olive liquid remainder (waste) after olive pressing. 




