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PALESTINE  

Palestinian Central Bureau of Statistics 
 

 فلسطين

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
  2008األراضي الفلسطينية لعام  في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح األبنية القائمـة

   
  مليون دوالر أمريكي540.1ني في األراضي الفلسطينية  على المباتبلغ إجمالي تكاليف إنشاء المباني الجديدة واإلضافا

 
 حيث تظهر   2008عام  ل النتائج الرئيسية لمسح األبنية القائمة في األراضي الفلسطينية        الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني        أعلـن 

ة الصيانة والتحسينات الرأسمالية    وقيم النـتائج قـيمة كلفـة إنـشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية               

 .  باإلضافة لقيمة الصيانة الجارية على المباني القائمة
 

 2008 األراضي الفلسطينية بلغت في عام       اإلضافات على المباني في   و المباني الجديدة    اإلنفاق على إنشاء  ة  أظهـرت النـتائج أن قـيم      

 في األراضي الفلسطينية لذات      الصيانة الجارية على المباني القائمة     اق على  مليون دوالر أمريكي، فيما بلغت قيمة اإلنف       540.1حوالـي   

 في األراضي   ةـي القائم ـة والتحسينات الرأسمالية على المبان    ـالصيان ملـيون دوالر أمريكـي، أما قيمة اإلنفاق على           113.6العـام   

 . مليون دوالر أمريكي301.2الفلسطينية فقد بلغت حوالي 
 

 حوالي  2008 الضفة الغربية بلغت في عام       اإلضافات على المباني في   و المباني الجديدة    قـيمة اإلنفاق على إنشاء    تـشير النـتائج أن      

 فإننا نالحظ أن 2007 بالعام 2008وعند مقارنة نتائج عام .   مليون دوالر أمريكي في قطاع غزة    0.2 مليون دوالر أمريكي، و    539.9

فيما ،  %10.2 قد ارتفعت بنسبة     2008 الضفة الغربية في عام      اإلضافات على المباني في   وة   إنشاء المباني الجديد   اإلنفـاق على  قـيمة   

 .يعود االنخفاض في قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني في قطاع غزة إلى الحصار اإلسرائيلي للقطاع وعدم توفر مواد البناء
 

 مليون دوالر   72.6 في الضفة الغربية لذات العام        المباني القائمة   الصيانة الجارية على   أظهـرت النـتائج النهائية أن قيمة اإلنفاق على        

 للضفة الغربية نالحظ أن قيمة اإلنفاق       2007وعند مقارنة النتائج مع العام      .   ملـيون دوالر أمريكي في قطاع غزة       40.9أمريكـي، و  

 %.2.1 بنسبة2008 ارتفعت في عام  الصيانة الجارية على المباني القائمةعلى
 

 مليون  297.9 في الضفة الغربية فقد بلغت حوالي        ةـي القائم ـة والتحسينات الرأسمالية على المبان    ـالصيانمة اإلنفـاق على     أمـا قـي   

ة والتحسينات ـالصيانوأظهرت النتائج أيضا أن قيمة اإلنفاق على .   ملـيون دوالر أمريكـي فـي قطاع غزة    3.2و, دوالر أمريكـي  

 .2007 مقارنة مع العام %30.9ية بنسبة انخفضت في الضفة الغربالرأسمالية 
 

 "تم إعداد هذا التقرير بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي " 

 
 

 


