
 
 

 دولة فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 
 
 

 
 
 
 اإلنشاءات إحصاءات

 1024، القائمة األبنيةمسح 
 النتائج األساسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1025، يونيو /حزيران



PCBS : 2014، األبنية القائمةمسح 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5162 ،حزيران – ه6341، شعبان. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

 .النتائج األساسية: 5163 ،األبنية القائمةمسح  ،اإلنشاءات إحصاءات .1025 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 .فلسطين -اهلل رام 
 

 :ىتوجه إل تسالرالما يعجم
 لإلحصاء الفلسطيني زيركلما ازجهال

 .ين، فلسطاهللم را، 2441: ب.ص
  2982700 2 (970/972): فتاه

  2982710 2 (970/972): سفاك
 6011411411: الرقم المجاني
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 2126  :الرقم المرجعي                                           http://www.pcbs.gov.ps :ةينلكترو إ ةصفح

 

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
 1004الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 كر وتقديرش

 
جميكع األسكر الفلسكطينية التكي سكاهمت فكي إنجكا  جمكع يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشككر الجزيكإ إلكى 

 .من الميدان، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهمبيانات ال
 
، بقيكادة فريكق فنكي مكن الجهكاز المرككزي لإلحصكاء الفلسكطيني، وبكدعم 1024 األبنية القائمكةفيذ مسح تنو  طتم تخطي دقل
 يكةمثلمال بتككمب ةلكثمم 1025لعكام ( CFG)إ الرئيسكية للجهكازيو متلا ةعو مجمو  دولة فلسطينكإ من ن بيك الي مشتر م

 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلا، الوكفلسطين النرويجية لدى
 
الرئيسككية للجهككاز     إ يككو متلا ةعككو مجمأعضككاء قككدم الجهككاز المركككزي لإلحصككاء الفلسككطيني بجزيككإ الشكككر والتقككدير إلككى يت
(CFG) واإلتحاد األوروبي (EU ) الذين ساهموا بالتمويإ على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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 فريق العمإ 
 

 اللجنة الفنية 
 رئيس اللجنة                            قنعير أيمن

 محمد عنتري
 ابوسالمة إسراء

 زياد قاللوة
 عبيات محمد

 جعفر قادوس
 شروق عقل

 علي دار رهام
 محمود صوف

 

 إعداد التقرير 

 ابوسالمة إسراء
 مريم الخطيب
 محمد عنتري

 
 تدقيق معايير النشر 

 حنان جناجره
   

  المراجعة األولية 

 عيرأيمن قن

 إبراهيم الطرشة     
 صالح الكفري. د     
      

 المراجعة النهائية 

 محمد قاللوة

 عناية زيدان

 

 اإلشراف العام 

 رئيس الجهاز                            عال عوض                                
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 مة المحتوياتئاق
 

 وضوعملا  فحةصلا
   

  مة الجداولئاق 
  المقدمة 
   

       :الفصل األول نتائج الرئيسيةلا 15
   
   

      :الفصل الثاني منهجية والجودةلا 17
  أهداف المسح 6.5 17
  تمارة المسحسا 5.5 67
  طار والعينةإلا 4.5 18
دارة العمل الميداني 3.5 51   تنظيم وا 
  البيانات معالجة وجدولة 2.5 20
  معدالت اإلجابة 1.5 56
  دقة البيانات 7.5 21
  مقارنة البيانات 0.5 54
  المالحظات الفنية 9.2 54

   
   

 :   الثالثالفصل  المفاهيم والمصطلحات 15
   

  داوإ جلا 19
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 مة الجداوإئقا
 

 الجدوإ  فحةصلا
قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة  12

   5163، ونوع المبنى
 :1جدوإ 

   
قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة  12

 5163، واالستخدام الحالي للمبنى
 :2جدوإ 

اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة  قيمة 11   
 5163، المبنى حالةو 

 :3جدوإ 

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة  11   
 5163، وملكية المبنى

 :4جدوإ 

المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة قيمة اإلنفاق على إنشاء  33   
 5163، الخارجية للجدران ومادة البناء

 :5جدوإ 

       حسب فلسطينعلى المباني في  والرأسمالية قيمة اإلنفاق على الصيانة الجارية 33   
 5163، المنطقة

 :6جدوإ 

حسب بنود  فلسطينفي  على المباني الجديدة واإلضافاتقيمة اإلنفاق على إنشاء المباني  34      
 5163، اإلنفاق والمنطقة

 :7جدوإ 
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 المقدمة
 

 الفلسطيني، سواًء من حيث مساهمته في الناتج  االقتصادالهامة في  االقتصاديةيعتبر نشاط اإلنشاءات من األنشطة 
. األخرى االقتصاديةالمحلي اإلجمالي، أو تشغيل األيدي العاملة، أو ارتباطه وتأثيره المباشر على العديد من األنشطة 

وقد سعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى توفير . اإلنشاءات فروع نشاطويشكل نشاط إنشاء األبنية أحد أهم 
تشمل حيث اإلنشاءات بما يخدم حاجات المستخدمين لهذه البيانات،  شاطنأوجه  مختلف البيانات اإلحصائية التي تغطي

بتوفير ، كذلك بدأ الجهاز اإلنشاءاتمسحًا لمقاولي  6993 السنوية التي يجريها الجهاز منذ عام االقتصاديةسلسلة المسوح 
 .6991اعتبارًا من عام حول رخص البناء  هربعيمؤشرات 

 
هذه المباني يتم  من إنشاء كبيرامن المعروف أن نشاط إنشاء المباني يمثل أهم المشاريع اإلنشائيـة في فلسطين، وأن جزءًا 

 .في نشاط اإلنشـاءات القطاع غير المنظـم يشكلون ما يطلق عليه الذينالعمال المهرة والعاديين وصغار المقاولين  بواسطة
فقد صمم هذا ، هي حركة نشطة وخصوصًا خارج حدود البلديات قبل صغار المقاولين منوبما أن حركة إنشـاء األبنية 

 .  الذي نفذه صغار المقاولين اإلنشاءاتقطاع المسح للوصول إلى تقدير لقيمة إنتاج 
 

 المستخلصةالنتائج  ألبرز عرضا يتناول والذي الرئيسية النتائج األول الفصل يشمل حيث فصول، ثالثة التقرير هذا يتضمن

إطار المسح والعينة  حيث من منهجية المسح إلى تتعرض والتي والجودة المنهجية الثاني بينما يحتوي الفصل المسح من
معالجة البيانات و يتناول العمليات الميدانية في جمع البيانات، والعمليات المكتبية من تدقيق وترميز،  ماوشمولية التغطية وك

 .المسح هذا في استخدامها تم التي والمصطلحات المفاهيم يشمل الثالث والفصل وجدولتها
 

األبنية القائمة والتي يتم إصدارها دوريًا، ضمن سلسلة تقارير ، 5163يصدر تقرير مسح األبنية القائمة أن  زيسر الجها
إضافة إلى قيمة الصيانة  على المبنى قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافاتوفر بيانات إحصائية عن ت حيث

 .فلسطينفي  على المباني الجارية والرأسمالية
 واهلل ولي التوفيق،،،

 
 
 
 
 

 1025، حزيران عال عوض                       
  يس الجهازئر                               
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 األولصل فلا 
 

 تائج الرئيسيةنلا
 

 :فلسطيناآلتية وذلك على مستوى المؤشرات الرئيسية ب 4152نتائج مسح األبنية القائمة لعام  تتلخص

 
بلغت في عام  فلسطين اإلضافات على المباني فيو المباني الجديدة  اإلنفاق على إنشاءة أظهرت نتائج المسح أن قيم

مليون دوالر  39.9دوالر أمريكي في الضفة الغربية ومليون  550.2بواقع  مليون دوالر أمريكي 590.1حوالي  4152
 4.272لذات العام  فلسطيني ف الصيانة الجارية على المباني القائمة ، فيما بلغت قيمة اإلنفاق علىفي قطاع غزة أمريكي

فلسطين فقد بلغت في  ةـي القائمـة والتحسينات الرأسمالية على المبانـالصيانمليون دوالر أمريكي، أما قيمة اإلنفاق على 
 .مليون دوالر أمريكي .2.27حوالي 

 

 البند
 القيمة

 أمريكي مليون دوالربال

 1.095 : المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين إنشاء قيمة اإلنفاق على. 1

  :حسب نوع المبنى. أ

 4102 عمارة 

  02001 دار/ فيال 

 9401 منشأة 

 42204 تحت التشطيب/ تحت التشييد 

  102 (تشمل خيمة، براكية)أخرى 

  :حسب استخدام المبنى . ب

 44402 للسكن فقط 

 9409 للعمل فقط 

 4402 للسكن والعمل 

 42101 غير مبين 

  :حسب حالة المبنى. ج

 44201 مكتمل 

 42102 غير مكتمل 

 01402 مستغل وغير مكتمل 

  :حسب ملكية المبنى. د

 22402 خاص 

 4201 حكومي 

  102 (تشمل وكالة الغوث، وقف، أخرى)أخرى 

  

 6.292 قيمة اإلنفاق على الصيانة الجارية على المباني. 2

  

 .7.29 اإلنفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية على المبانيقيمة . 3

  

 1,363.4 إجمالي اإلنفاق على المباني. 4
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   4102, المنطقةحسب  في فلسطين الجديدة واإلضافات على المباني انشاء المباني قيمة اإلنفاق على

 
 

 
النتائج  تظهر 4152على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني مع العام  في فلسطين مقارنة قيمة اإلنفاق عند

 .4152في العام % 2172 بنسبة انخفاضا
 

   4102 ,4102, حسب نوع اإلنفاق فلسطينالمباني الجديدة واإلضافات على المباني في  انشاء قيمة اإلنفاق على
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 5.  

 الفصل الثاني

 
 المنهجية والجودة

 
يشمل هذا الفصل عرضًا ألهداف المسح واالستمارة المستخدمة واإلطار والعينة والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة 

وأخطاء  المعاينةومعالجة البيانات، إضافة إلى جودة البيانات وتقييمها من خالل التطرق لدقة البيانات من حيث أخطاء 
العمل الميداني والعمليات المكتبية، ومعالجة البيانات، واإلجراءات المتخذة للحد  في مراحل العمل المختلفة من المعاينةغير 

 .من هذه األخطاء، كذلك التطرق إلى أهم المالحظات على البيانات المنشورة في هذا التقرير
 

 أهداف المسح 0.4
 :يهدف مسح األبنية القائمة بصفة عامة إلى ما يلي

 .المنجزة في إنشاء األبنية واإلضافات والتحسينات الرأسمالية عليهاتوفير بيانات عن قيمة األعمال  57
توفير بيانات عن قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني وفق خصائص متعددة مثل حالة المبنى ونوعه واستخدامه الحالي  47

 .وملكيته ومادة البناء الغالبة للجدران الخارجية ونوع النشاط اإلنشائي ومرحلة النشاط
 .فاق على الصيانة الجارية للمبانييانات عن قيمة اإلنتوفير ب 27
 .توفير بيانات عن قيمة اإلنفاق على المواد الخام المشتراة من قبل المالك والمستخدمة في إنشاء المباني 27
 

 :وتمكن البيانات المذكورة أعاله من تحقيق ما يلي
القومية وذلك وفق نظام الحسابات القومية الصادر  المساهمة في توفير البيانات األساسية الالزمة إلعداد الحسابات . أ

 (.2008)عن األمم المتحدة 
 .توفير البيانات الالزمة ألغراض البحث والتحليل االقتصادي  . ب
 .توفير البيانات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بأنشطة اإلنشاءات  . ت
 

 استمارة المسح  4.4
وقــد روعــي فــي تصــميم اســتمارة .  بمــا يمكــن مــن جمــع البيانــات التــي تتطلبهــا أهــداف المســحلقــد تــم تصــميم اســتمارة المســح 

المسح شمولها ألهم المتغيرات االقتصادية التي تدرس الظواهر المتعلقة بتكاليف إنشـاء المبنـى وأعمـال الصـيانة والتحسـينات 
يانـات االقتصـادية األساسـية الالزمـة إلعـداد الحسـابات الرأسمالية والجارية، وهي بذات الوقت تـأتي لتلبيـة االحتياجـات مـن الب

القومية لفلسطين، إضافة لشمولها للعديد من المتغيرات التي توفر بيانات حـول المبـاني، وتشـمل االسـتمارة المتغيـرات الواقعـة 
 :ضمن المجاالت الرئيسية اآلتية

 .أسئلة حول طبيعة المبنى وخصائصه وسماته وموقعه الجغرافي .5
 .إلنفاق على الصيانة الجارية في المبنىقيمة ا .4
 .قيمة أقساط التأمين على المبنى .2
قيمة اإلنفاق على إنشاء المبنى وتشمل قيمة اإلنفاق على إنشاء األبنية الجديدة واإلضافات األفقية والعمودية على  .2

 .المبنى
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 .مساحة البناء التي أنجزت كليًا خالل الفترة ونوعها .1
 .بدون اجرساعات العمل للعاملين  .2
 .قيمة اإلنفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية ..
 

 اإلطار والعينة 2.4
 .2015يتكون مجتمع الدراسة لمسح األبنية القائمة من جميع المباني في فلسطين والتي أنشئت قبل عام 

 :ويحتوي اإلطار على
  منطقة عد 5,091 وتشمل .411مناطق العد الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام. 
  ذلك الجزء من محافظة باستثناء مناطق العد في ) .411قوائم بالمباني في هذه المناطق من خالل بيانات التعداد

نما يتوفر  .5.2القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  فلم يتوفر لها قوائم مباني وا 
منطقة عد، وتشمل أيضا المباني التي تم  414وعددها ( دد المباني لكل منطقة عدفيها أعداد إجمالية عن ع

 .2013-4111تحديثها في تلك المناطق لألعوام 

 
 :نوع العينة

 :العينة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين
 

 المرحلة األولى لتصميم العينة  0.2.4
مناطق عد في قطاع غزة،  511: منطقة عد موزعة على النحو التالي 211اختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة مكونة من 

ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد منطقة عد في  21منطقة عد في الضفة الغربية، و 521و
 ..5.2احتاللها للضفة الغربية عام 

سقاط  منطقة 511تم سحب  % 22منطقة عد تكرار ثالث من العينة األصلية وذلك لتجديد حوالي  511عد بتكرار أول وا 
 .4152حتى نهاية  4111من العينة كل سنة ويتم تحديث مناطق العد تكرار أول من 

وبالتالي بسبب عدم وجود إطار مباني محدث لجميع فلسطين ( على مرحلتين)والمبرر من استخدام هذا النوع من العينات 
 . نستخدم العينة على مرحلتين لنقوم بتحديث المباني في عينة  مناطق العد لتقليل التكلفة

 
 (:مناطق العد) طبقات المرحلة األولى 

لضمان تمثيل العينة، فقد تم تقسيم إطار مناطق العد إلى طبقات ومن ثم تم اختيار عينة عشوائية منتظمـة مـن منـاطق العـد 
 :، وتم إعداد الطبقات حسب ما يلي(عدد المباني في كل طبقة)حجم كل طبقة في كل طبقة حسب 

 (.قطاع غزة، جنوب الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية) المنطقة  .5
 (.مخيم، ريف، حضر(نوع التجمع السكاني  .4
 .  حجم التغير السنوي في عدد المباني في التجمعات. 2

5. 1 – 1711. 
4. 17115 – 1.51. 
 .1751اكبر من  .2
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 :المرحلة الثانية لتصميم العينة 4.2.4
 

 :إطار المرحلة الثانية هو
مباني التي تـم تحـديثها جميع المباني التي وجدت في مناطق العد التي تم اختيارها في المرحلة األولى وحيث يشمل أيضا ال

ذلك الجزء من وتشمل المباني في الضفة الغربية وقطاع غزة وال تشمل مباني   4152 عام إلى 4111 من عام األعوام في
بسـبب عـدم تـوفر قائمـة بالمبـاني، ويـتم  .5.2محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللهـا للضـفة الغربيـة عـام 

مـن  .5.2احتاللها للضفة الغربية عام  لذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيدتحديد عينة المباني 
 .خالل عينة مساحية

 
 :نوع العينة

اختيار عينة عشوائية منتظمة من المباني القائمة في مناطق العد المختـارة فـي المرحلـة األولـى، وحصـر شـامل للمبـاني التـي 
 .واستيفاء استمارات منهافي مناطق العد المختارة  25/54/4152وحتى  15/15/4152تم إنشاؤها في الفترة 

 
يــتم اختيــار عينــة  .5.2ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضــمته إســرائيل عنــوة بعيــد احتاللهــا للضــفة الغربيــة عــام فــي 

مبنى من كل منطقة عد تـم اختيارهـا فـي المرحلـة األولـى ويـتم اختيـار نقطـة البدايـة مـن بدايـة منطقـة  52مساحية مكونة من 
 .العد

 (:المباني)وطبقات المرحلة الثانية حجم العينة 
ذلك الجزء من محافظة القدس الذي مبنى في  211مبنى في الضفة الغربية وقطاع غزة منها حوالي  2425بلغ حجم العينة 

 .وتم تقديره باستخدام معادلة حجم العينة .5.2ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 
مجتمع تم تقسيم إطار المرحلة الثانية إلى طبقات، ومن ثم يتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من ولضمان تمثيل العينة لل

 :كل طبقة وتم اختيار الطبقات حسب المتغيرات اآلتية
ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل شمال الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية باستثناء )المناطق  -5

 (  ، جنوب الضفة الغربية، قطاع غزة.5.2للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللها 
 (أخرى، براكية، خيمة، تحت التشييد وتحت التشطيب، منشاة، عمارة، دار، فيال: ) نوع المبنى -4
 :حيث تم تقسيم عمر المبنى إلى فئات على النحو اآلتي: عمر المبنى  -2

 (.51-5)من سنة إلى عشرة سنوات  -5

 .سنة( 55-41) -4
 .من عشرين سنةأكثر  -2

 

 : توزيع العينة في المرحلة الثانية

حسب حجم طبقات التصميم في المرحلة ( proportional allocation)تم توزيع العينة بطريقة التناسب مع الحجم 
 .أي حسب عدد األبنية من كل طبقة( المنطقة ونوع المبنى وعمر المبنى)الثانية 
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دارة العمل الميداني  4.2  تنظيم وا 
 :تم تنفيذ عملية جمع البيانات والتنسيق ميدانيا وفق ما يلي

 تم اختيار فريق العمل الميداني من التخصصات المناسبة، وتم تدريبهم بشكل كامل على استمارة المسح نظريا وعمليا. 
  لية للتدريب تم فحص فريق العمل خالل التدريب وبعد االنتهاء من التدريب بالتطبيق العملي وذلك بإجراء تجربة قب

ذلك واستخدام األجهزة اللوحية في جمع البيانات لهذا المسح في مناطق الضفة الغربية باستثناء ، على استخدام الخرائط
 .وفي قطاع غزة .5.2الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

  زوا امتحان التقييم في نهاية الدورة التدريبيةتم اختيار فريق العمل الميداني ممن اجتا. 

   تم تنفيذ زيارات ميدانية من قبل إدارة المشروع ومن قبل إدارة العمل الميداني تركزت في األسبوعين األول والثاني
 .للمراقبة وفحص سير العمل في الميدان، وقد تم توضيح بعض المالحظات الفنية للباحثين خالل الزيارات الميدانية

  ت إدارية وذلك لتسهيل آليات المتابعة والرقابة على جودة البيانات تم تقسيم فريق العمل الميداني إلى عدة مستويا
 : والمتابعة على سير العمل الميداني

 الذي يقوم باستيفاء البيانات من أصحاب المباني مباشرة ويقوم بتدقيقها وفحصها: الباحث الميداني. 
 واإلشراف على الفريق الذي يقوم بالمتابعة على عمل الباحثين وتوزيع العمل: المشرف الميداني. 
 الذي يقوم بالتنسيق بين إدارة المشروع وفريق العمل في كل محافظة: المنسق الميداني. 

   تــم تزويــد إدارة المشــروع بتقريــر يــومي حــول اإلنجــاز ونســبة االســتجابة وعــدم االســتجابة حتــى يتســنى إلدارة المشــروع
 .الوقوف على سير العمل بصورة مستمرة

  أخرى لبعض المباني التي زارها الباحثون للتأكد من دقة البيانات التي تم إعطاءهـا للبـاحثين والتـي سـميت تم تنفيذ زيارة
بإعـادة المقابلـة وقـد اســتخدم فيهـا اسـتمارة مختصــرة مـن االسـتمارة الرئيسـية، وقــد تـم اختيـار هــذه المبـاني بشـكل عشــوائي 

 .ينة األصلية للمسحمن حجم الع% 51وذلك بسحب عينة عشوائية منتظمة بمقدار 

 

 معالجة وجدولة البيانات  5.2
جراءات التي من شأنها تعزيز دقة البيانات خالل اإلمن أجل التحقق من جودة البيانات واتساقها، تم اتخاذ مجموعة من 

 :جراءات بما يلياإلعملية معالجتها وحوسبتها، وقد تمثلت هذه 
 

 :إجراءات التحضير للبرنامج على األجهزة اللوحية التي ستعمل في الميدان في محافظات الضفة :أوالا 
 تم تجهيز البرنامج على األجهزة اللوحية التي تم العمل عليها في الضفة الغربية . 
  منطقية البياناتتغذية البرنامج بقائمة من الشروط أو القيود للتدقيق اآللي على البيانات المدخلة من حيث التدقيق و. 

 تم إدخال استمارة مغلوطة على البرنامج لفحصه والتأكد من صالحيته. 
  تم تدريب الباحثين والمشرفين على طريقة اسـتخدام الجهـاز بشـكل عـام وعلـى طريقـة اسـتخدام البرنـامج الخـاص بالمسـح

 .وخطواته
 بتعليمات حول المشاكل التي قد تواجههم في الميدان وكيفية التعامل معها وحلها الباحثين والمشرفين تم تزويد. 
 

ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته لو إجراءات التحضير إلدخال االستمارات الورقية لمحافظات غزة : ثانياا 
 :7691إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

 تجهيز برنامج اإلدخال. 



PCBS : ،4102مسح األبنية القائمة 

 45  

 البرنامج بقائمة من الشروط أو القيود للتدقيق اآللي على االستمارة من حيث التدقيق ومنطقية البيانات تغذية. 

 التحقق من فاعلية البرنامج من خالل إدخال استمارات تجريبية إحداها مغلوطة واألخرى صحيحة. 

  يبهم بشكل كامل على برنامج اختيار مدخلي البيانات من ذوي االختصاص في مجال البرمجة والكمبيوتر وتم تدر
 .  اإلدخال

 تسليم كشوف بالمالحظات لتعمم و ملفات البيانات المدخلة بشكل أسبوعي ليتم فحصها وتدقيقها ب تزويد ادارة المشروع
 .على مراكز اإلدخال في كل المناطق ليتم معالجتها

 

 معدالت اإلجابة 6.2    

 :بالنسبة لمسح األبنية القائمة كانت هذه المتغيرات كما يلي 
ذلك الجزء مـن محافظـة القـدس الـذي مبنى تم اختيارها بشكل مساحي من  211مبنى في فلسطين، منها  2425حجم العينة 

لعـــد فـــي منـــاطق ا 4152مبنـــى أنشـــأت خـــالل عـــام  425، .5.2ضـــمته إســـرائيل عنـــوة بعيـــد احتاللهـــا للضـــفة الغربيـــة عـــام 
 .المختارة حيث أخذت كحصر شامل

 

 :معادالت التجاوب وعدم التجاوب

 

 x511%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول  
 العينة األصلية                                    

 %472= وتساوي  
 x 511%  مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة  

 العينة الصافية                               
 %.17= وتساوي  
 (حاالت زيادة الشمول) –العينة األصلية = العينة الصافية  
 .نسبة عدم االستجابة -% 511= نسبة االستجابة  
 %572.= وتساوي  

  حالة  222عدد حاالت عدم االستجابة 
  حالة 514عدد حاالت زيادة الشمول 
  مبنى .251=  514 – 2425= العينة الصافية 

 

 دقة البيانات  2.4
 

  أخطاء المعاينة1.7.2  
نتيجـة الســتخدام أسـلوب العينــة ولـيس حصــرا شـامال لوحــدات مجتمـع الدراســة،  المعاينــةإن بيانـات هــذا المسـح تتــأثر بأخطـاء 

وقـد تـم احتسـاب التبـاين . ولذلك مـن المؤكـد ظهـور فـروق عـن القـيم الحقيقيـة التـي نتوقـع الحصـول عليهـا مـن خـالل البيانـات
المسـح قابلـة للنشـر علـى هـذه  ألهم المؤشرات حيث تبين أن الخطأ النسبي مقبول لجميع مؤشرات المسح وبهذا تكون بيانـات

 . المستويات
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 جدول حساب تباين النتائج على مستوى فلسطين
 

 دوالر أمريكي  باأللف القيمة    
  

 الخطأ المعياري قيمة التقدير
الخطأ 
النسبي 

% 

 %59فترة الثقة 
 المتغير

 الحد األعلى الحد األدنى  
 739,747.2 440,371.5 12.9 76,310.1 590,059.4 الجديدة واإلضافات على المبانيقيمة اإلنفاق على إنشاء المباني 

 603,381.0 390,092.2 10.9 54,366.8 496,736.6 قيمة اإلنفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية على المباني

 298,458.4 254,705.3 4.0 11,152.6 276,581.8 قيمة اإلنفاق على الصيانة الجارية على المباني

 

 أخطاء غير المعاينة2.7.2  

فهـي ممكنــة الحـدوث فــي كـل مراحــل تنفيـذ المشــروع، خـالل جمــع البيانـات أو إدخالهــا والتـي يمكــن  المعاينــةغيـر  أخطــاءأمـا 
 :إجمالها بما يلي

 

لتفادي األخطاء والحد من تأثيرها فقد .  وأخطاء إدخال البيانات( الباحث)، وأخطاء المقابلة (المبحوث)أخطاء االستجابة 
بذلت جهودًا كبيرة من خالل تدريب الباحثين تدريبا مكثفًا، وتدريبهم على كيفية إجراء المقابالت، واألمور التي يجب إتباعها 

ور التي يجب تجنبها، وقد تم إجراء التجربة القبلية من حيث استخدام الخرائط، وتم إجراء بعض أثناء إجراء المقابلة، واألم
التمارين العملية والنظرية خالل الدورات التدريبية، وتم الرد على مجمل االستفسارات والعمل على تكريس وحدة المفاهيم 

من أجل اإلطالع على حقيقة الوضع الميداني، كان هناك الواردة في بنود االستمارة، وكذلك إصدار التعاميم الالزمة، و 
. اتصال دائم مع طاقم العمل الميداني من خالل الزيارات الميدانية المستمرة لإلطالع على سير العمل الميداني للمشروع

االستفسارات الواردة وتم عقد اجتماعات دورية مع الفريق الميداني خالل الزيارات الميدانية المختلفة، والمتابعة والرد على 
 .من الفريق، واإلشكاليات التي واجهها

 
كما تم تدريب مدخلي البيانـات علـى برنـامج اإلدخـال، وتـم فحـص برنـامج اإلدخـال قبـل البـدء بعمليـة إدخـال البيانـات ووضـع 

 .القيود على بعض بنود اإلدخال وفقًا لطبيعة البند ومنطقية العالقة بين بنود االستمارة

 
 :لمقابلةإعادة ا

 211تم تنفيذ إعادة المقابلة وفق المنهجية المعتمدة في الجهاز، حيث تم سحب عينة ممثلة لطبقات المرحلة األولى مقدارها 
وتم جمع بيانات عينة إعادة ، تقريبا من العينة الرئيسية للمشروع من قبل دائرة العينات واطر المعاينة% 51مبنى بنسبة 

 .فترة العمل الميدانين الميدانيين خالل المقابلة من قبل المشرفي
 

 :أهم اإلشكاليات التي ظهرت في المسح
مشاكل مرتبطة بالخرائط، حيث أن قسم من هذه الخرائط ال يحتوي على أرقام للمباني األمر الذي كان له أثر سلبي  .5

 .في االستدالل على مباني العينة من قبل الباحث الميداني
وثين في الرد على بعض أسئلة االستمارة مثل سنة التأسيس أو األسئلة التي لها وجود صعوبة لدى بعض المبح .4

 .عالقة بالتكاليف اإلنشائية
 .تواجد بعض األسر خارج المبنى أثناء زيارة الباحث مما يضطره للعودة لألسرة في فترات مختلفة .2
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  :حساب األوزان
بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة، وعينة مسح األبنية في العينة ( وحدة المعاينة)يعرف وزن الوحدة اإلحصائية 

حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد باالعتماد ، القائمة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية  ذات مرحلتين
ثم نجد حاصل ، دثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن المبنى من كل منطقة ع، على احتمال اختيار كل منطقة عد

ثم نقوم بتعديل هذه األوزان باالعتماد ، ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن المبنى األولي
وبالتالي نحصل على وزن المبنى ( نوع المبنى، محافظة)على معالجة حاالت عدم االستجابة وتكون فئة التعديل هي 

 .النهائي
  

 اناتمقارنة البي8.2  
البيانـات الناتجــة عــن هــذا المسـح يمكــن مقارنتهــا مــع بيانــات السـنوات الســابقة لــذات المســح علـى نفــس المســتوى مــن المنطقــة 

 .الجغرافية
 

 المالحظات الفنية9.2  
هناك مجموعة من المالحظـات الفنيـة الهامـة والتـي يجـب أخـذها بعـين االعتبـار عنـد اإلطـالع علـى هـذا التقريـر، وهـي علـى 

 :  النحو اآلتي
نتيجة لعدم توفر قيود محاسبية لدى غالبية المبحوثين في هذا المسح، إضافة إلى مرور فترة زمنية بين وقت المقابلة  .5

يجـب أن ( المعاينـةأي أخطـاء غيـر )ان مستوى دقة البيانات مـن حيـث أخطـاء القيـاس في المسح وفترة اإلسناد له، ف
يقــرأ ضــمن هــذا الســياق وخصوصــًا بمــا يتعلــق بتكــاليف إنشــاء المبــاني وصــيانتها وهــي المتغيــرات التــي تشــكل أســاس 

 .هدف المسح
لمبنــى طلــب مــن المالــك تــوفير فــي حالــة وجــود نشــاط إنشــائي ســواًء إلنشــاء مبنــى جديــد أو ألعمــال صــيانة رأســمالية ل .4

وقد تم معالجة الحاالت التي لم يتمكن فيها المالك من توفير هذه التفاصـيل .  تفاصيل عن قيمة اإلنفاق على إنشائه
 .بحيث أخذت بنفس معدالت نسب كل بند إلى المجموع كما وردت في حاالت اإلجابة المفصلة

، حيث تـم اسـتخدام (ينار األردني، الدوالر األمريكي، الشيقل اإلسرائيليالد)تم جمع البيانات المالية بالعمالت الثالث  .2
 .متوسط سعر العمالت خالل عام اإلسناد الزمني وهي الفترة التي تم جمع البيانات المالية عنها

 قد يالحظ بعـض االختالفـات الطفيفـة لقـيم نفـس المتغيـر بـين الجـداول المختلفـة، أو بـين مفـردات المتغيـر ومجموعـه، .2
 . وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات توزين نتائج عينة المسح والتقريب المصاحب لعمليات حساب النتائج

تم ربط متغيـر تكـاليف إنشـاء المبنـى مـع متغيـر مسـاحة البنـاء التـي أنجـزت كليـا، حيـث أظهـرت النتـائج وجـود تناسـق  .1
 .بين المتغيرات

 :، للتحويل إلى دوالر أمريكي4152خالل سنة اإلسناد الزمني للمشروع تم اعتماد معدالت صرف العمالت التالية  .2

 0.2801= دوالر أمريكي / شيقل إسرائيلي       

 572512= دوالر أمريكي / دينار أردني       
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 الفصل الثالث
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 :الوحدة اإلحصائية
 .الوحدة اإلحصائية في هذا المسح هي المبنى

 

 :المبنى
يعرف المبنى بأنه كل مشيد قائم بذاته ومثبت على األرض أو على الماء بصفة دائمة أو مؤقتة، ويكون المبنى محاطا 

 .بأربع جدران أو على األقل جدار واحد مكتمل
 

 :حالة المبنى
 :ويمكن أن يكون المبنى

هو المبنى الذي تم إنجاز هيكله وتشطيباته بشكل كامل بما في ذلك المبنى الخالي أو المهجور الصالح  :مكتمل .0
   7لالستخدام

إذا كان العمل ال زال جاريًا بإنشاء المبنى على أن يكون قد تم إنهاء كافة الجدران أو الصب لسقف  :غير مكتمل .4
 .التشييد أو تحت التشطيب طابق واحد على األقل، أي إما أن يكون المبنى تحت

هو المبنى غير المستغل بسبب عدم الصالحية أو الذي صدر فيه قرار هدم أو  (:غير صالح لالستخدام)مهجور  .2
 .إزالة

وهو المبنى الذي يتم استغالله إال انه غير مكتمل إنشائيًا مثل بعض األبنية التي تكون مسكونة  :مستغل وغير مكتمل .2
 .مشطبة على الرغم من أنها غير

 

 :نوع المسكن
.  وهو الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن، والذي قد يكون فيال، أو دار، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي شكل آخر

 .(الخ…براكية أو خيمة)مثل 
 

 :ويكون نوع المبنى أحد الحاالت اآلتية
هــي مبنـى قــائم بذاتـه مشــيد مـن الحجـر النظيــف عـادة، ومعــد أصـال لســكن أسـرة واحــدة عـادة، ويتكــون مـن طــابق  :فييال. 0

واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصـص أحـد األجنحـة فـي حالـة الطـابق الواحـد أو 
والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر فـي الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو الطابق األرضي لالستقبال 

الغالب للفيال حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما 
يغطى السطح العلوي للفيال بمادة القرميد علـى األغلـب، ويمكـن أن يوجـد ضـمن حـدود الفـيال أحـد المبـاني أو المالحـق 

 .يكون من مكوناتهاو 
وهــي مبنــى معــد أصــاًل لســكن أســرة واحــدة أو أكثــر، وقــد تتكــون الــدار مــن طــابق واحــد أو طــابقين تســتغلهما أســرة  :دار. 4

واحــدة، أمــا إذا كانــت الــدار مقســمة إلــى وحــدات ســكنية منفصــلة كــل منهــا تشــمل المرافــق الخاصــة بهــا ويقــيم بكــل منهــا 
 .أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة
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مبنــى مكــون مـــن طــابقين أو أكثــر بمــا فيهـــا الطــابق األرضــي الــذي قـــد يكــون مخــازن أو دكــاكين أو شـــقق أو  :عمييارة. 2
كـل شـقة لسـكن أسـرة واحـدة، وال يجمـع بـين الشـقة واألخـرى إال  كراجات ويحتوي كل طابق على أكثر مـن شـقة، أعـدت

 .الدرج والممر المؤدي إلى الطريق العام

 .ة من القماش أو الوبر أو الشعر وعادة ما تستخدم في التجمعات البدويةهي مصنوع :خيمة. 2
مبنــى قــائم بذاتـه وتتكــون مـن غرفــة واحـدة أو أكثــر وتكــون المـادة الغالبــة للجـدران الخارجيــة والسـطح مــن الزنــك : براكيية. 5

 .أو التنك أو االسبست وال يتم حصرها إال إذا كانت مشغولة( الصاج)
عد أصاًل الستخدامه للعمل فقـط مثـل المسـجد والمدرسـة والمستشـفى والمصـنع والفنـدق أو عـدة دكـاكين، مبنى م: منشأة. 6

 .أو المباني متعددة الطوابق المعدة أصاًل بكاملها للعمل فقط مثل مباني المكاتب أو األسواق التجارية
المبنــى الــذي أنجــز هيكلــه الخــارجي بالكامــل، أي تــم االنتهــاء مــن بنــاء كافــة الطوابــق ولكــن مــا زالــت : تحييت التشييطيب. 2

عمليات التشطيب الداخلي مثل القصارة، التبليط، وتمديد الكهرباء والماء، قيد اإلنجاز وهو غير جاهز لالستعمال، ولم 
 . يكن باإلمكان تحديد نوع المبنى

عمــل ال زال جاريــًا بإنشــاء المبنــى علــى أن يكــون قــد تــم إنهــاء كافــة الجــدران أو الصــب لســقف إذا كــان ال :التشييد تحت. 8
 7طابق واحد على األقل

مبــاني ال يمكــن تصــنيفها كأحــد األنــواع الســابقة، مثــل األكــوار والكهــوف والمغــارات واألكشــاك بشــرط أن تكــون  :أخييرى. 9
 .مشغولة بسكن أو عمل وقت المسح

 

 :ملكية المبنى
 :تمثل القطاع أو الجهة التي يتبعها مالك المبنى وليس الجهة التي تشغل المبنى، ويصنف إلى إحدى الحاالت اآلتية

هو ذلك المبنى الذي تعود ملكيته إلى فرد أو مجموعة من األفراد أو إلى إحدى المؤسسات التي يملكها : خاص .5
 7القطاع الخاص

 (.باستثناء الوقف)دولة فلسطين هو ذلك المبنى الذي تعود ملكيته ل: حكومي .4
، كما ال تشمل    (5)مباني الدوائر الحكومية التي يتم استئجارها من أحد األفراد تعتبر خاصة، أي الرقم : مالحظة

 .المباني المملوكة لجهة حكومية أجنبية
 .اذا كان المالك بلدية او مجلس قروي: سلطة محلية .2
 .ملوكا لجمعية او مؤسسة خيريةاذا كان المبنى م:هيئة أو جمعية خيرية .2
 .المباني الموقوفة مثل المساجد والمباني الموقوفة األخرى: وقف .5
, الخ التابعة لوكالة الغوث.....المبنى الذي تعود ملكيته لوكالة الغوث مثل مباني المدارس والمستشفيات: وكالة الغوث .6

 .وليست مستأجرة من جهة أخرى
 .جهة مما ذكر أعاله، أو مملوكا لحكومة أجنبية أو لهيئة دوليةالمبنى المملوك ألكثر من : أخرى .2

 

 :االستخدام الحالي للمبنى
 :ويمكن أن يكون أحد الحاالت التالية

إذا كان المبنى مستخدمًا للسكن فقط مثل المباني السكنية العادية، مع مالحظة أن المبنى المستخدم :  للسكن فقط .0
 .مستخدمة يعتبر للسكن فقطجزئيًا للسكن وباقي أجزاؤه غير 

 .إذا كانت بعض الوحدات السكنية بالمبنى مستخدمة للسكن والبعض اآلخر مستخدمة للعمل: للسكن والعمل .4
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هو المبنى المستخدم بشكل كامل للعمل فقط وال توجد به أسر مقيمة بصفة معتادة، مع مالحظة أن : للعمل فقط .2
   .ه غير مستخدمة يعتبر للعملالمبنى المستخدم جزئيًا للعمل وباقي أجزاؤ 

 .إذا كان المبنى مشغواًل بأسرة أو أكثر أو مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقًا طوال فترة الحصر:  مغلق .2
 .إذا كان المبنى صالحًا للسكن أو العمل ولكن ال يقيم به أحد أو غير مستغل طوال فترة الحصر:  خالي .5
طويلة بسبب عدم الصالحية ويحتاج إلى إجراء بعض التصليحات هو المبنى غير المستغل لفترات : مهجور .6

وكذلك المباني التي ال يستطيع مالكوها استخدامها بسبب .  والترميمات الضرورية واألساسية ليصبح صالحًا للسكن
                  .اإلجراءات اإلسرائيلية

 

لقًا أو خاليًا يعتبر المبنى مستخدمًا للسكن أو العمل أو إذا كانت بعض أجزاء المبنى مستخدمة والبعض اآلخر مغ :مالحظة
 .السكن والعمل حسب الحالة

 

 :مادة البناء للجدران الخارجية 
حجر نظيف، حجر : )وهي مادة البناء األساسية والغالبة في بناء هيكل الجدران الخارجية والمقصود بها أحد المواد اآلتية

سمنت، إسمنت مسلح، طوب إسمنتي، ل  (.بن طيني، حجر قديم، أخرىوا 
 

 :الصيانة الجارية للمبنى
هي تلك الصيانة التي تحافظ على أداء األصل وال تؤدي إلى إطالة عمره أو تغيير نوع إنتاجه، وعادة ما تستهلك الصيانة 

 .الجارية خالل سنة واحدة
 

 :قيمة اإلنفاق على إنشاء المبنى والصيانة والتحسينات الرأسمالية

، أو تلك التي أجريت 4152المتغير التكاليف المنفقة على إنشاء المباني التي حدث فيها نشاط إنشائي في عام  يشمل هذا
عليها صيانة أو تحسينات رأسمالية خالل نفس الفترة، وقد تم تفصيل تكلفة اإلنشاء والصيانة الرأسمالية في جزأين مستقلين 

 :ويشمل كل جزء تفاصيل البنود التالية
وتشمل تكاليف أعمال الحفر التي تتم باستخدام اآلليات الخاصة بذلك سواًء تمت أعمال الحفر  :ات باآللياتالحفري .0

 .بالمقاولة حسب الكمية المنجزة أو استئجار اآلليات مقابل اجر يومي أو بالساعة
ة أو العمال العاديين، ويشمل ذلك مستحقات العاملين في تنفيذ المبنى سواًء كانوا من العمال المهر  :أجور مصنعية .4

سواًء كان العمل مقابل أجر شهري أو يومي أو بصفة تعاقدية مقابل كمية العمل المنجز كما هي العادة مثاًل في 
التعاقد مع العمال المهرة على تنفيذ أعمال مصنعيـة مثل القصارة أو تركيب البالط مقابل أجرة محددة للمتر المربع، 

 .مزايا عينية أو نقدية إضافية تقدم لهموتشمل أجور العاملين أية 
يشمل قيمة كافة مواد البناء المستخدمة في أنشطة التشييد للمبنى خالل سنة  :مواد بناء مشتراة من قبل المالك .2

. اإلسناد والمشتراة مباشرًة من قبل المالك، وسواًء كانت هذه المواد مستخدمة في أعمال الهيكل أو أعمال التشطيب
البند المدفوعات للمنشآت الصناعية ألعمال تركيبية في المبنى مثل شبابيك األلمنيوم وحديد الحماية ويشمل هذا 

 .واألبواب وأعمال النجارة  لألبواب والمطابخ وتركيب المصاعد وما شابه
( اوالتباستثناء شركات المق)إذا تم تنفيذ أية أعمال من قبل مقاولين أو عمال مهرة  :مواد بناء+ أجور مصنعية  .2

وال يشمل مستحقات المنشآت الصناعية التي وردت في البند ، بحيث شمل العقد معهم تقديمهم للمواد الالزمة للعمل
 .السابق
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إذا تم التعاقد مع شركة مقاوالت مسجلة على تنفيذ كامل المبنى أو أية أجزاء منه أو  :مستحقات شركات المقاوالت .5
فان مستحقات هذه الشركات ترد في ( أو التمديدات الصحية أو الكهربائية مثل أعمال الهيكل)أعمال متخصصة فيه 

 .هذا البند وحسب سنة اإلسناد
وهي الرسوم المدفوعة للجهات المانحة للرخص بما في ذلك أية رسوم ومخالفات نتيجة  :رسوم الترخيص والمخالفات .6

 .التي تسترد بعد االنتهاء من تنفيذ المبنىوال يشمل ذلك التأمينات . للتجاوزات على األنظمة وشروط الترخيص
يشمل ذلك رسوم توصيل المياه والكهرباء والهاتف أو االتصال بالشبكة العامة حسب نوع  :رسوم توصيل الخدمات .2

 .الشبكة
 .مستحقات المكاتب الهندسية لتصميم مخططات المبنى أو اإلشراف عليه  :تكاليف هندسية .8

 .ويشمل ذلك أية مصاريف أخرى :أخرى .9

 

 : شمال الضفة الغربية

 .قلقيلية، سلفيت، نابلس، طولكرم، طوباس، وتشمل ست محافظات هي جنين
 

 : وسط الضفة الغربية

 .أريحا واألغوار، القدس، وتشمل ثالث محافظات رام اهلل والبيرة
 

 : جنوب الضفة الغربية
 .وتشمل محافظتي الخليل وبيت لحم

 

  :غزةقطاع 
 . ويشمل خمس محافظات شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح
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PCBS: Existing Buildings Survey, 2014 2014مسح األبنية القائمة، : PCBSم

 Building Type                                                                                                   نوع المبنى  

المجموع *أخرى  تحت التشطيب/ تحت التشييد منشأة دار/ فيال عمارة
Total Others* Under Construction\ 

Under Preparation

Establishment Villa/ House Building

590,059.4 470.6 354,204.8 72,920.1 141,938.6 20,525.3

550,180.1 407.7 333,210.9 67,177.7 136,162.8 13,221.0

39,879.3 62.9 20,993.9 5,742.4 5,775.8 7,304.3

 Building Utilization   اإلستخدام الحالي للمبنى

غير مبين للسكن والعمل للعمل فقط للسكن فقط
Not stated Residental and 

work

Work only Residental only

259,982.4 22,782.8 73,710.1 233,584.1

252,233.8 15,607.3 67,955.5 214,383.5

7,748.6 7,175.5 5,754.6 19,200.6

2014قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة ونوع المبنى، : 1جدول 
Table 1: Value of Expenditure on New Construction of Buildings and Additions in Palestine by Region and Building Type, 2014

(Values in USD 1000)(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

(Values in USD 1000 )

المجموع
Total

المنطقة

فلسطين

Region

Palestine

.تشمل الخيمة والبراكية: أخرى* 

الضفة الغربية
قطاع غزة

* Other: including tent and metal building. 

West Bank

Gaza Strip

590,059.4

550,180.1

39,879.3Gaza Strip

2014قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة واالستخدام الحالي للمبنى، : 2جدول 
Table 2: Value of Expenditure on New Construction of Buildings and Additions in Palestine by Region and Current  Building Utilization, 2014

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

المنطقة

فلسطين
الضفة الغربية

قطاع غزة

Region

Palestine 

West Bank
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 Building Status                                                       حالة المبنى

المجموع مستغل وغير مكتمل غير مكتمل مكتمل
Total Used but not completed Uncompleted Completed

590,059.4 103,785.7 250,419.1 235,854.6

550,180.1 86,272.9 246,938.0 216,969.2

39,879.3 17,512.8 3,481.1 18,885.4

 Building Ownership                                                       ملكية المبنى

المجموع *أخرى حكومي خاص
Total Others* Governmental Private

590,059.4 9,616.1 28,005.6 552,437.7

550,180.1 9,326.9 22,672.4 518,180.8

39,879.3 289.2 5,333.2 34,256.9Gaza Strip قطاع غزة
*Include UNRWA, Endowment, Philanthropic society and others .تشمل وكالة الغوث، الوقف، جمعية خيرية أو غيرها*  

Region المنطقة

Palestine فلسطين
West Bank الضفة الغربية

2014, قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة وملكية المبنى: 4جدول 
Table 4: Value of Expenditure on New Construction of Buildings and Additions in Palestine by Region and Building Ownership, 2014

(Values in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

Gaza Stripقطاع غزة

الضفة الغربية

2014قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة وحالة المبنى, : 3جدول 
Table 3: Value of Expenditure on New Construction of Buildings and Additions in Palestine by Region and Building Status, 2014

Region

Palestine 

West Bank

 (Values in USD 1000)(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

المنطقة

فلسطين
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 Construction Material of External Walls                                    مادة البناء للجدران الخارجية

المجموع *أخرى إسمنت مسلح طوب إسمنتي سمنت حجر وإ  حجر
Total Others* Concrete Cemet Block Stone & Cemet Stone

590,059.4 15,304.0 20,408.1 278,215.2 26,234.8 249,897.3

550,180.1 15,189.3 20,408.1 238,450.6 26,234.8 249,897.3

39,879.3 114.7 0.0 39,764.6 0.0 0.0

إلضفة إلغربية
قطاع غزة

West Bank

Gaza Strip

المنطقة
قيمة الصيانة والتحسينات الرأسماليةقيمة الصيانة الجارية

Value of Current Maintenance
Value of Capital Additions Repairs and 

Improvements

276,581.8

173,755.2

102,826.6

496,736.6

414,620.0

82,116.6

Palestineفلسطين

(Values in USD 1000 )

Region

2014قيمة اإلنفاق على الصيانة الجارية والرأسمالية على المباني في فلسطين حسب المنطقة، : 6جدول 
Table 6: Value of Current Maintenance and Expenditure on Capital Additions Repairs and Improvements on Buildings in Palestine by Region, 

2014

(إلقيمة باأللف دوالر أمريكي)

Table 5: Value of Expenditure on New Construction of Buildings and Additions in Palestine by Region and Construction Material of External 

Walls, 2014

2014قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية، : 5جدول 

Region

.Include old stone and others*.تشمل حجر قديم، لبن طيني وأخرى* 

 (Values in USD 1000)(إلقيمة باأللف دوالر أمريكي)

Gaza Strip

المنطقة

فلسطين

قطاع غزة
إلضفة إلغربية

Palestine

West Bank
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين
Gaza Strip West Bank Palestine

Excavations by Machinary 282.4 15,460.9 15,743.3 (باآلليات)حفريات 
Workmanship 3,638.3 72,735.0 76,373.3 أجور مصنعية
Construction Materials* 24,581.0 312,709.4 337,290.4 *مواد بناء
Workmanshop + Materials** 4,653.3 57,896.9 62,550.2 (**مواد بناء+ مصنعية )أجور 
Constracting Companies 6,101.3 70,087.8 76,189.1 مستحقات شركات مقاوالت
Licensing Fees and Penalities 231.4 12,016.1 12,247.5 رسوم ترخيص ومخالفات

Utilities Connection Fees 97.6 2,055.3 2,152.9 توصيل خدمات
Engineering Costs 235.7 5,079.4 5,315.1 تكاليف هندسية
Others 58.3 2,139.3 2,197.6 أخرى
Total 39,879.3 550,180.1 590,059.4 المجموع

*Construction materials purchased by owner.

**Construction materials purchased by contractor.

.مواد البناء المشتراة مباشرة من المالك* 
.مواد البناء المشتراة من المقاول**

2014قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في فلسطين حسب بنود اإلنفاق والمنطقة، : 7جدول 
Table 7: Value of Expenditure on New Construction of Buildings and Additions in Palestine by Expenditure Items and Region, 2014

Expenditure Item بند اإلنفاق
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Introduction 

 
Construction is one of the major economic activities in the Palestinian economy. It contributes 

substantially to the Gross Domestic Product, comprises a large share of employees, and 

directly influences several other economic activities. Building construction in particular 

represents one of the major construction activities. 

 

It has been necessary for PCBS to establish a statistical database that covers several aspects of 

construction activities in order to accommodate the different needs of users. The annual 

economic survey series conducted by PCBS as of 1994 includes a survey of construction 

contractors. PCBS has also collected statistics on building licenses on a quarterly basis since 

the reference year 1996. 

 

The construction of buildings represents the bulk of the construction projects taking place in 

Palestine. Most of these activities are carried out by self-employed and skilled workers and 

small contractors who, together, constitute what is termed the "informal sector" in 

construction. This survey aims to measure economic indicators such as the cost of 

construction, the cost of new additions, and other related indicators. The output of this survey 

is based on a special methodology designed to obtain the required data by addressing building 

owners directly. 

 

The report is divided into three chapters: chapter one presents the main findings of the survey, 

while chapter two discusses the quality and methodology of the field work in terms of the 

questionnaire, field work operations, coverage, data processing and tabulation. Finally, 

chapter three explains the main concepts and definitions used in the report with a brief 

description. 

 

PCBS is pleased to present Existing Buildings Survey 2014, which provides information on 

the value of expenditure on new buildings and additions, along with the value of expenditure 

on capital repairs, improvements and on current maintenance in Palestine. 

 

 

 

 

 

 

 
June 2015  Ola Awad 

   President of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Findings  

 
Following are the main indicators derived from the Existing Buildings Survey 2014 in 

Palestine: 
 

Item 
Value 

in USD 
Million 

1. Value of expenditure on new construction of  buildings and additions in Palestine: 590.1 

A.  Value of expenditure on new construction of buildings and additions by 
building type: 

 

a- Building 20.5 

b- Villa/ House 141.9 

c- Establishment 72.9 

d- Under construction\ Under preparation 354.3 

e- Others, including tent and metal building 0.5 

B. Value of expenditure on new construction of buildings and additions by  
building utilization: 

 

a-Residential only 233.6 

b-Work only 73.7 

c-Residential and work 22.8 

d-Not stated 260.0 

C. Value of expenditure on new construction of buildings and additions by  
building status: 

 

a- Completed 235.9 

b- Uncompleted 250.4 

c- Used but not completed 103.8 

D. Value of expenditure on new construction of buildings and additions by 
building ownership: 

 

a- Private 552.5 

b- Governmental 28.0 

b- Others, including (UNRWA, endowment, others) 9.6 

  

2. Value of current maintenance on buildings: 276.6 

  

3. Value of capital additions repairs and improvements on buildings: 496.7 

  

4. Total value of expenditures on buildings construction and maintenance: 
 

1,363.4 

 

 

The survey results indicated that the value of expenditure on new construction of buildings 

and additions in Palestine in 2014 was USD 590.1 million (USD 550.2 million in West Bank 

and USD 39.9 million in Gaza Strip). The value of current maintenance on buildings was 

USD 6.272 million, while the value of capital additions repairs and improvements on 

buildings totaled USD 7.27. million in 2014. 
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 Value of Expenditure on New Construction of Buildings and Additions in Palestine by 
Region, 2014 

 

 

 

The results of the survey also indicated a decrease of 4.77% in the value of expenditure on 

new construction of buildings and additions in Palestine in 2014 compared with 2013.  

 
 Value of Expenditure on New Construction of Buildings and Additions in Palestine by 

Expenditure Type, 2013 and 2014 
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Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 
 

2.1  Objectives 

 To measure the output of those engaged in building construction, additions, capital and 

current maintenance. 

 To provide data on the cost of construction of existing buildings with various 

characteristics in Palestine. 

 To provide data on the costs of current maintenance; this is necessary to estimate the 

intermediate consumption of real estate activities. 

 

2.2  Questionnaire 

The questionnaire for the survey was designed to meet the objectives of the study. The 

questionnaire included essential economic variables required to identify characteristics 

pertinent to the cost of building construction, maintenance, and capital and current 

maintenance.  In addition, the survey results provide statistics on buildings as well as basic 

data required for Palestine’s national accounts. The questionnaire included questions such as: 
 

1. The nature, features, characteristics and geographical location of the buildings. 

2. The value of expenditures on current maintenance. 

3. The value of insurance fees on buildings. 

4. Expenditure on the construction of a building, including new buildings, or vertical and 

horizontal additions. 

5. Value of expenditure on maintenance, including capital maintenance. 
 

2.3 Survey Frame and Sample 

The survey includes all buildings constructed before 2015 in Palestine. 

 

The sampling frame includes: 

 5,091 enumeration areas used in the Population, Housing and Establishments Census   

of 2007. 

 Lists of buildings constructed in these enumeration areas according to the 2007 census 

(excluding those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in1967) and the   606  

area count. 
 

Survey sample: 

A two-stage stratified cluster random sample was used in this survey: 
 

First stage for sample design: 

 In the first stage, 300 enumeration areas were selected and distributed into 105 enumeration 

areas in the Gaza Strip, 165 enumeration areas in the West Bank, and 30 enumeration areas in 

those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in1967. The sample represents the 

following strata: 

1. Geographical areas in Palestine (North, Middle and South of West Bank, Gaza Strip) 

2. Locality type (urban, rural, camp) 

3. Value of annual change in number of buildings.  

1) 0-0.05 

2) 0.051-0.10 

3) Greater than 0.10 
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Second stage for sample design: 

In the second stage, a systematic random sample of all buildings constructed in the selected 

enumeration area was taken, in addition to listing all buildings (which were updated during 

2008-2013) that did not exist in the sampling frame from the 2007 census and establishment 

year 2014. The following strata were taken into consideration: 

1. Geographical location: 

 (North West Bank, Middle West Bank excluding those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israel in1967, South West Bank, Gaza Strip)  

2. Building type: 

 Villa 

 House 

 Apartment 

 Establishment 

 Tent, marginal and other 

 Under construction/ under preparation. 

3. Age of building: 

 From 1 to 10 years.  

 From 11 to 20 years. 

 More than 20 years. 

 

Sample distribution:  

The distribution of the sample was proportional to size (proportional allocation) by the size of 

layers of design (area and type of building, age of the building) by any number of buildings in 

each layer. 

 

2.4  Response Rates   

 The sample size was 7621 buildings in Palestine, of which 621 buildings were 

constructed in 2014. 

 Non- response cases were 424. 

 Over-coverage cases were 106. 

 Net sample = 7621 - 106 = 71... 

 Non- response rate = 77.%. 

 Over-coverage rate =677%. 

 

2.5  Accuracy of the Data  
 

2.5.1 Sampling Errors  

The findings of the survey are subject to sampling errors due to use of a sampling method in 

conducting the survey instead of a comprehensive enumeration of the units of the target 

population. 
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Table of Variance Calculation in Palestine 
 

Value in USD 1000  

Variable Estimate 
Standard 

Error 

Coefficient 
of 

Variation% 

%59 Confidence Interval 

Lower Upper 

Value of expenditures on new  
construction of buildings and 
additions 

590,059.4 76,310.1 12.9 440,371.5 739,747.2 

Value of capital additions repairs, 
and improvements 

496,736.6 54,366.8 10.9 390,092.2 603,381.0 

Value of current maintenance 276,581.8 11,152.6 4.0 254,705.3 298,458.4 

 

2.5.2 Non-Sampling Errors 

These types of errors could appear in one or all of the survey stages that include data 

collection and data entry. 

 

Response errors:  
these errors relate 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 as follows: 

  

Re-interview of sample: 
Re-interviews were conducted according to the methodology adopted by the PCBS, which 

constitutes of selecting a representative sample of 400 buildings, which constitute about 10% 

of the main sample of the survey. Re-interview data were collected by field supervisors during 

field work. 

 

Errors by field workers:  
A series of measures were implemented to support the accuracy of data collection by the 

selection of a specialized fieldwork team. The team was trained in theory and practice in the 

completion of the survey questionnaire. Field visits were a helpful tool to test the accuracy of 

field workers and to resolve problems that they encountered in the field. 

  

Data entry errors:  
To ensure the quality and consistency of data, measures were put in place, such as preparing 

the data entry program prior to data collection for checking purposes and the application of 

validation rules to the program to check the consistency of data. The efficiency of the 

program was checked through pre-testing, including inputting incorrect information and 

checking efficiency in identifying this information. 

 

Main obstacles in the survey: 

1. Problems with maps since some buildings were not numbered on the maps.  

2. There was no one available in the household to answer questions such as the year of 

construction or building costs. 

3. Families were not present, forcing field workers to re-visit the property several times. 

 

Weights calculation: 

The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is a two-stage stratified 

cluster sample. In the first stage, we calculate the weight of enumeration areas based on the 

probability of each enumeration area. In the second stage, we calculate the weight of 

buildings in each enumeration area. Initial building weights resulted from the product of the 
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weight of the first stage and the weight of the second stage. Final building weights were 

obtained after adjustment of the initial weights with the cases of non-response relating to 

design strata (governorate, building type).    

 

2.6 Comparability  
Data from this survey can be compared with data from previous surveys at the same level. 

 

2.7 Technical Notes  

1. Some non-statistical errors relating to building construction and maintenance of some 

buildings were evident as a result of the long period of time between the interview and 

the base year.  In addition, most respondents do not possess financial records. 

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

3. Inability to disseminate results on annexed areas in Jerusalem because of the high relative 

error of indices and the small number of observations. 

4. Financial data were collected in NIS, USD and JD, but were converted and published in 

USD using the average exchange rate during the reference period. 

 

      Exchange rates 2014: 

  NIS/ USD = 0.2801 

  JD/ USD   = 1.4104 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions  
 

Statistical Unit:  
The statistical unit is the building. 
 

Building: 
The building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected 

on the surface of the earth or water. The building is surrounded by four walls or with at least 

one completed. 
 

Building Status: 
1. Completed building: A building that structurally completed, including a vacant 

building that is habitable. 

2. Uncompleted building: A building where construction work is not complete, provided 

the wall and ceiling of at least one storey is completed (i.e. the building may be under 

construction or under preparation). 

3. Vacant building: A building that is not occupied by anyone because it is unsuitable for 

residence and is to be demolished.  

4. Building used but not completed: A building that is occupied by individuals although 

it is has not been completed structurally. 
 

Construction Materials of External Walls: 
The main material used in the construction of the external sides of walls. It could comprise 

cleaned stone, stone and concrete, concrete, cement blocks, adobe clay, old stone, or other. 
 

Type of Housing Unit: 

1. Villa: A separately established building that is usually constructed from clean stone. It 

is constructed for the living of one household and consists of a 2-suite- single or double 

or multiple storey's connected through internal stairs. One of the suites is constructed as 

bedrooms, while the second suite is constructed for reception and involves the kitchen 

and other related services. In general, the villa is surrounded by a garden, regardless of 

the area of this garden, which is surrounded by boarding wall or fence. Villas normally 

have a roofed parking area (garage). Villas may also include separate small buildings or 

extensions as part of them. 

2. House: A building usually established for the residence of one household or more. The 

house may be comprised of single storey or more that is utilized by a single household. 

Nevertheless, if the house is divided into housing units each of which has its own 

utilities and occupied by a different household, each housing unit would be classified as 

an apartment. 

3. Building: A building comprised of two or more floors, including the ground floor that 

usually involves stores, groceries, garages or apartments. Each floor consists of more 

than one apartment, usually constructed for housing purposes. 

4. Tent: It is made of textile, wool, or hair.  It is typically used in Bedouin localities. 

5. Marginal: It is a separate unit, usually comprised of one or more rooms.  The main 

construction material of the ceiling and the external walls is made of zinc, tinplate, etc, 

but it does not under-go listing if is not occupied. 

6. Establishment: It is a building usually constructed for non-residential purposes, e.g. 

mosques, schools, hospitals, factories, hotels, or a number of stores or multi-storey 



PCBS: Existing Buildings Survey, 2014 

 [20] 

buildings originally intended for one task only, such as office buildings or commercial 

premises. 

7. Under Preparation: A building where construction work is complete, but the internal 

finishing process is under development and the building is not ready for use. 

8. Under Construction: A building where construction work is not complete, provided 

the wall and ceiling of at least one storey are completed. 

9. Other: Any building whose architecture does not allow it to be classified under one of 

the aforementioned categories. 
 

Building Ownership:  

1. Private Building: A building that is owned by an individual, a group of individuals or 

the private sector. 

2. Governmental: This means that the building is owned by the State of Palestine 

(excluding Waqf properties, e.g., mosques, buildings dedicated to charitable work, etc.).  

Note: Government buildings rented from individuals are considered as 

private. This category does not include buildings belonging to foreign 

governmental entities. 

3. Local Authority: If the building is owned by a municipality or a rural council . 

4. Charitable Societies (non- profit organizations): If the owner is a charitable society, 

(such as sports clubs, etc.). 

5. Waqf: It refers to buildings dedicated to charitable work, e.g., mosques, etc. 

6. United Nations Relief and Works Agency (UNRWA): This term refers to the 

buildings owned by UNRWA, including schools and hospitals, that belong to UNRWA 

and are not rented from other parties. 

7. Other: This refers to buildings to which none of the aforementioned definitions apply 

or to cases in which a building is owned by more than one of the aforementioned 

entities, e.g., owned by a foreign or international entity other than the UNRWA. 
 

Utilization of the Building: 
It refers to the way the building is currently used, regardless of the purpose of its construction. 

The utilization could be one of the following: 

1. Residential Only: It means that the building is solely used for residential purposes, i.e. 

normal buildings. 

2. Residential and Work: It means that some of the units in the building are used for 

habitation purposes and other units are used for work. 

3. Work Only: It means that the building was used for work purposes only, i.e. not 

occupied by any household. 

4. Closed: It means that one household or more occupied the building, but it was closed 

during the listing period. This also applies to buildings used for work purposes but 

found closed during the listing period. 

5. Vacant: It means that the building is not being utilized. Normally, such a building is for 

rent or for sale. 

6. Deserted: A building that has not been used for a long period of time due to being 

unsuitable and requiring renovation and maintenance to be suitable for habitation. 

Deserted buildings include those that cannot be used by the owners as a result of Israeli 

measures. 
 

Important Note: 
If some parts of the building are used while other parts are vacant, closed or under 

construction, the current use shall be habitation only, for work only, or habitation and work. 
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Current Maintenance of the Building: 

It is keep to the performance of the source, and its life age or change its production quality, 

and it consumed through one year. 
 

Value of capital expenditure on building construction: 

Includes expenditure on the construction of buildings in which construction activity took 

place during the reference period. 
 

North of the West Bank: 

It includes the six governorates of Jenin, Tubas, Tulkarem, Nablus, Qalqilia and Salfit. 
 

Middle of the West Bank: 

It includes the three governorates of Ramallah and Al-Bireh,  Jerusalem, and Jericho and Al-

Aghwar. 
 

South of the West Bank: 

It includes Hebron and Bethlehem governorates. 
 

Gaza Strip:  

It includes North Gaza, Gaza, Deir Al-Balah, Khan Younis and Rafah. 

 

 

 

 

 

 

 

 




