وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة
المحتويات
الوقت
الدقة
المقارنة
الوصول للبيانات

االسم:
إحصاءات معاصر زيت الزيتون 2014
المجال:
إحصاءات زراعية
المديرية والشخص المسؤول:
مديرية االحصاءات الزراعية.
المهندس محمد الجوارنة.
تلفون  -5300700فرعي .1357
بريد إلكتروني mjawarneh@dos.gov.jo
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الهدف:
يهدف المسح إلى:تقدير
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تقدير كمية ثمار الزيتون المستخدمة في عملية إنتاج زيت الزيتون خالل الموسم الزراعي.
تقدير كمية زيت الزيتون المنتجة في المملكة خالل الموسم الزراعي.
تقدير كمية المخلفات الناتجة عن عملية عصر ثمار الزيتون (الجفت والزيبار).
تقدير كمية المياه المستهلكة في عملية إنتاج زيت الزيتون خالل الموسم الزراعي.

.
المرجعية التاريخية:
نفذ المسح عام 2014
المستخدمون والتطبيقات:
المستخدمون :الخبراء االقتصاديين واالجتماعيين ،والباحثين في المجاالت الزراعية و االقتصادية
واالجتماعية ،في القطاعين العام والخاص و الجهات الدولية واإلقليمية
التطبيقات :عمليات التخطيط الزراعي واالقتصادي واالجتماعي ورسم السياسات الزراعية
المصدر
تجمع البيانات من خالل مسح سنوي
الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها:
دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم  12لسنة 2012
 .1المحتويات
 1-1وصف المحتويات:
يتضمن هذا المسح على البيانات االساسية التالية:
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 بيانات تعريفية عن المعصرة وصاحب المعصرة.

 كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر
 كمية زيت الزيتون الناتجة عن العصر.
 كمية الجفت الناتجة عن العصر
 كمية سائل الزيبار الناتجة عن العصر
 كمية المياه المستخدمة في العصر.
 2-1تعاريف إحصائية:

المعصرة :هي مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل أساسي زيت الزيتون ،وميكن أن يكون هلا أنشطة ثانوية أخرى.
وتعترب املعصرة هي وحدة العد االحصائية يف هذا املسح واملعنية جبمع البيانات.
الطاقة اإلنتاجية :عبارة عن كمية زيت الزيتون املنتجة يف خط اإلنتاج خالل فرتة زمنية معينة.
نظام العصر :الطريقة املستخدمة لعصر زيت الزيتون إما أن تكون قدمية أو حديثة.
الجفت :وهو املخلفات الصلبة من مثار الزيتون بعد عصره وله فوائد عديدة فقد يستعمل لتوليد الطاقة
الستخدامه يف التدفئة وصناعة اخلبز ،وقد يستخدم كسماد لألشجار أو كأعالف للحيوانات.
الزيبار :وهو املخلفات السائلة من مثار الزيتون بعد عصره.
نسبة السيولة :هي النسبة الناجتة عن قسمة الكمية املنتجة من زيت الزيتون على الكمية املستخدمة من مثار
الزيتون.
 3-1المتغيرات( :ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح)

 كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر
 كمية زيت الزيتون الناتجة عن العصر.
 كمية الجفت الناتجة عن العصر
 كمية سائل الزيبار الناتجة عن العصر
كمية المياه المستخدمة في العصر
 4-1التصنيفات :
الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب نوع المحصول في منطقة إدارية محددة
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 -2الوقت
 1-2الفترة المرجعية
تنفذ الدراسة خالل شهر تشرين أول من عام  –2014شباط من العام الذي يليه
 2-2تاريخ النشر:
2015/03/30
 3-2االلتزام بالنشر
2015/03/30
 4-2التكرار:
سنوي
 5-2توفر سلسلة زمنية (ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح)
تتوفر سلسلة زمنية 2013-2008
 -3مستوى الدقة
 1-3الدقة الكلية
عالية جدا
 2-3مصادر عدم الدقة:
اخطاء غير المعاينة
 3-3مقاييس الدقة ):
مقاييس دقة وصفية
 -4المقارنة
 1-4المقارنة عبر الزمن:
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق المعايير الدولية
 2-4المقارنة مع اإلحصاءات األخرى
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية .
 -5الوصول للبيانات
 1-5شكل:
تنشر البيانات ورقيا وإلكترونيا على موقع دائرة اإلحصاءات العامة .
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