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  وتقديركر ش

  
جميع األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح جمـع  يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل إلى 

  .من الميدان، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهمبيانات ال

  

، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم 2011 األبنية القائمةفيذ مسح تنو طتم تخطي دقل

ـ ومجموعدد مـن أعضـاء    )PNA(الوطنية الفلسطينية  طةسلالكل من ن بيك مالي مشتر ـ ومتلا ةع ل الرئيسـية  ي

ـ االفلسطينية، الوكية لوطنطة االسل النرويجية لدى يةمثلمال بتكمب ةلثمم 2012لعام ) CFG(للجهاز ـ يلسوا ةل ية رس

  .)SDC(نمية والتعاون تلل

  

ل الرئيسـية للجهـاز       يومتلا ةعومجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت

)CFG( الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح.  
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  فريق العمل 
 
  اللجنة الفنية •

  رئيس اللجنة                           أيمن قنعير 

  لبنى سمور

  عادل قرارية

  احتساب عبيدي

  زياد قاللوة

  محمد الصيرفي
 
 إعداد التقرير •

  عائشة عبد الحافظ

  أيمن قنعير 

  

  تدقيق معايير النشر •

  حنان جناجره
   

 المراجعة األولية  •

  إبراهيم الطرشة     

  صالح الكفري. د     
      

 المراجعة النهائية •

 محمود جرادات
 

 اإلشراف العام •

  رئيس الجهاز                            عال عوض                                
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مة الجداولئقا  
  

  دولجلا    فحةصلا

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية   31

    2011، حسب المنطقة ونوع المبنى

  :1لودج

اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية قيمة   32

  2011، حسب المنطقة وحالة المبنى

  :2لودج

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية   33

  2011، حسب المنطقة وملكية المبنى

  :3لودج

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية   34

  2011، حسب المنطقة واالستخدام الحالي للمبنى

  :4لودج

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية   35

  2011، للجدرانحسب المنطقة ومادة البناء الخارجية 

  :5لودج

قيمة اإلنفاق على الصيانة الجارية على المباني في األراضي الفلسطينية حسب   36

  2011، المنطقة

  :6لودج

قيمة اإلنفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية على المباني في األراضي الفلسطينية   37

  2011، حسب المنطقة

  :7لودج

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات في األراضي الفلسطينية حسب بنود  38

  2011، اإلنفاق والمنطقة

  :8لودج

من قبل المالك في اإلنشاءات الجديدة واإلضافات على المباني  شتراةالمقيمة مواد البناء   39

  2011، في األراضي الفلسطينية حسب بنود المواد والمنطقة

  :9لودج
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  المقدمة
  

 الفلسطيني، سواء 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 

فير وقد سعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى تو.  اإلنشاءات فروع نشاطويشكل نشاط إنشاء األبنية أحد أهم 

تشمل حيث اإلنشاءات بما يخدم حاجات المستخدمين لهذه البيانات،  نشاطأوجه  مختلف البيانات اإلحصائية التي تغطي

، كذلك بدأ الجهاز اإلنشاءاتمسحاً لمقاولي  1994 السنوية التي يجريها الجهاز منذ عام االقتصاديةسلسلة المسوح 

  .1996من عام  اعتباراًبتوفير مؤشرات ربعيه حول رخص البناء 

  

 من إنشاء كبيرامن المعروف أن نشاط إنشاء المباني يمثل أهم المشاريع اإلنشائيـة في المناطق الفلسطينية، وأن جزءاً 

 القطاع غير المنظـم يشكلون ما يطلق عليه الذينالعمال المهرة والعاديين وصغار المقاولين  بواسطةهذه المباني يتم 

وبما أن حركة إنشـاء األبنية بدون ترخيص هي حركة نشطة وخصوصاً خارج حدود   .في نشاط اإلنشـاءات

  .  قطاع التشييد الذي نفذه صغار المقاولينفقد صمم هذا المسح للوصول إلى تقدير لقيمة إنتاج ، البلديات

  

 حالة المبنى :اآلتيةات وذلك وفقاً للمتغير قيمة اإلنفاق على إنشاء المبانيإلى توفير هذا المشروع بشكل أساسي يهدف 

 )أخرى، تحت التشييد، منشأة ، دار،  فيال، عمارة(المبنى  ونوع )أخرى، مستغل وغير مكتمل، غير مكتمل، مكتمل(

ومادة  )أخرى، حكومي، خاص(ة المبنىوملكي )غير مبين، للسكن والعمل، للعمل فقط، للسكن فقط( واستخدامه الحالي

إضافة إلى توفير قيمة الصيانة الجارية ) أخرى، طوب إسمنتي، حجر وإسمنت، حجر(للجدران البناء الخارجية الغالبة

  .وقيمة الصيانة والتحسينات الرأسمالية

  

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

إطار  حيث  من منهجية المسح إلى تتعرض والتي والجودة المنهجية الثاني الفصلبينما يحتوي  المشروع من المستخلصة

يتناول العمليات الميدانية في جمع البيانات، والعمليات المكتبية من تدقيق وترميز،  ماوشمولية التغطية وكالمسح والعينة 

  .المشروع هذا في استخدامها تم التي والمصطلحات المفاهيم يشمل الثالث والفصل معالجة البيانات وجدولتهاو

  

والتي يتم إصدارها دورياً،  األبنية القائمةضمن سلسلة تقارير ، 2011مسح األبنية القائمة  يصدر تقريرأن  زيسر الجها

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات إضافة إلى قيمة الصيانة الجارية وفر بيانات إحصائية عن ت حيث

  .األراضي الفلسطينيةفي والرأسمالية 

  واهللا ولي التوفيق،،،

  

  

  2012، حزيران  عال عوض                       

   يس الجهازئر                              
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  األولصل فلا 

  

  تائج الرئيسيةنلا

  
  :اآلتية وذلك على مستوى األراضي الفلسطينيةالمؤشرات الرئيسية ب 2011نتائج مسح األبنية القائمة لعام  تتلخص

 البند
  القيمة

 أمريكي مليون دوالربال
   : األراضي الفلسطينية اإلضافات على المباني فيوالمباني الجديدة  علىاإلنفاق قيمة . 1

889.8 

  :حسب نوع المبنى. أ

 178.3 عمارة •

 303.3 دار/ فيال  •

 105.6  منشأة •

  301.1  تحت التشطيب/ تحت التشييد •

 1.5  )تشمل خيمة، براكية، أخرى(أخرى  •

  :حسب حالة المبنى وقت الزيارة. ب

 339.7 مكتمل •

 293.6 غير مكتمل •

 256.0 مستغل وغير مكتمل •

 0.5  أخرى •

  :حسب استخدام المبنى. ج

 397.6 للسكن فقط •

 106.0 للعمل فقط •

 64.5 للسكن والعمل •

 321.7 غير مبين •

  :حسب ملكية المبنى. د

 848.1 خاص •

  30.0  حكومي •

 11.7  )تشمل وكالة الغوث، وقف، أخرى(أخرى  •
  

 191.4 الصيانة الجارية على المباني قيمة اإلنفاق على. 2
  

 446.5 الصيانة والتحسينات الرأسمالية على المباني قيمة اإلنفاق على. 3
  

 1,527.7 إجمالي اإلنفاق على المباني. 4
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األراضي الفلسطينية بلغت  اإلضافات على المباني فيوالمباني الجديدة  اإلنفاق على إنشاءة أظهرت نتائج المسح أن قيم

 الصيانة الجارية على المباني القائمة مليون دوالر أمريكي، فيما بلغت قيمة اإلنفاق على 889.8حوالي  2011في عام 

ة والتحسينات ـالصيانمليون دوالر أمريكي، أما قيمة اإلنفاق على  191.4ي األراضي الفلسطينية لذات العام ف

  .مليون دوالر أمريكي 446.5راضي الفلسطينية فقد بلغت حوالي في األ ةـالقائمي ـالرأسمالية على المبان
  

    2011، قيمة اإلنفاق على المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية حسب نوع اإلنفاق

  

  

ال تتضمن اإلنفاق على المباني ( ولدى مقارنة قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني

في العام % 30.8 بنسبة في قيمة اإلنفاق في األراضي الفلسطينيةتُبرز النتائج ارتفاعاً  2010مع العام  )الحكومية
2011.  

  
  2011 - 2010، حسب نوع اإلنفاق األراضي الفلسطينيةفي  *قيمة اإلنفاق على المباني الجديدة واإلضافات على المباني

  
  .اإلنفاق على المباني الحكومية تتضمنال *
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  الثانيفصل لا

  

  والجودة نهجيةملا
  

واإلطار والعينة والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة  ألهداف المسح واالستمارة المستخدمةيشمل هذا الفصل عرضاً 

البيانات من حيث األخطاء اإلحصائية ، إضافة إلى جودة البيانات وتقييمها من خالل التطرق لدقة ومعالجة البيانات

واألخطاء غير اإلحصائية في مراحل العمل المختلفة، من العمل الميداني والعمليات المكتبية، ومعالجة البيانات، 

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

  

  المسح دافهأ 1.2

  :القائمة بصفة عامة إلى ما يلي األبنيةيهدف مسح 

  .واإلضافات والتحسينات الرأسمالية عليها األبنيةقيمة األعمال المنجزة في إنشاء  توفير بيانات عن .1

وفق خصائص متعددة مثل حالة المبنى ونوعه واستخدامه الحالي  إنشاء المباني اإلنفاق على ةقيمعن  بيانات ريوفت .2

  .للجدران ونوع النشاط اإلنشائي ومرحلة النشاط وملكيته ومادة البناء الخارجية الغالبة

تقدير القيمة المضافة ألنشطة والتي تسهم في  ،الصيانة الجارية للمباني قيمة اإلنفاق علىعن  بيانات ريوفت .3

  .اإلنشاءات

  .من قبل المالك والمستخدمة في إنشاء المباني إلنفاق على المواد الخام المشتراةتوفير بيانات عن قيمة ا .4

  

  :وتمكن البيانات المذكورة أعاله من تحقيق ما يلي

 الصادرالمساهمة في توفير البيانات األساسية الالزمة إلعداد الحسابات القومية وذلك وفق نظام الحسابات القومية   . أ

  ).1993(األمم المتحدة  عن

  .حث والتحليل االقتصاديتوفير البيانات الالزمة ألغراض الب  . ب

  .توفير البيانات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بأنشطة اإلنشاءات  . ت

  

  تمارة المسحسا  2.2

 وقد روعي في تصميم اسـتمارة .  لقد تم تصميم استمارة المسح بما يمكن من جمع البيانات التي تتطلبها أهداف المسح

التي تدرس الظواهر المتعلقة بتكـاليف إنشـاء المبنـى وأعمـال الصـيانة       االقتصاديةشمولها ألهم المتغيرات المسح 

األساسـية الالزمـة    االقتصاديةمن البيانات  االحتياجات، وهي بذات الوقت تأتي لتلبية والجاريةوالتحسينات الرأسمالية 

وتشـمل  توفر بيانـات حـول المبـاني،    إضافة لشمولها للعديد من المتغيرات التي  ،إلعداد الحسابات القومية لفلسطين

  :اآلتيةالمتغيرات الواقعة ضمن المجاالت الرئيسية  االستمارة

  .أسئلة حول طبيعة المبنى وخصائصه وسماته وموقعه الجغرافي .1

  .قيمة اإلنفاق على الصيانة الجارية في المبنى .2

  .قيمة أقساط التأمين على المبنى .3

على  بنية الجديدة واإلضافات األفقية والعموديةألإنشاء ا قيمة اإلنفاق علىوتشمل  إنشاء المبنى قيمة اإلنفاق على .4

  .المبنى
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  .ونوعها خالل الفترةمساحة البناء التي أنجزت كلياً  .5

  .ساعات العمل للعاملين بدون اجر .6

 .قيمة اإلنفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية .7

  

  العينةطار وإلا  3.2 

  شمولية المسح 1.3.2 

  .2011لمسح األبنية القائمة من جميع المباني في األراضي الفلسطينية والتي أنشئت قبل عام  الدراسةيتكون مجتمع 

  - :فيحتوي علىأما اإلطار  

 .منطقة عد 5,081وتشمل  2007مناطق العد الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام  •

فلم يتـوفر  ) J1(باستثناء مناطق العد في القدس ( 2007 خالل بيانات التعدادقوائم بالمباني في هذه المناطق من  •

  .منطقة عد 202وعددها  )وإنما يتوفر فيها أعداد إجمالية عن عدد المباني لكل منطقة عد لها قوائم مباني

  

  تصميم العينة2.3.2 

  :العينة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين

  

  ولىالمرحلة األ

منطقة عد فـي   162: موزعة على النحو التالي منطقة عد 300مكونة من  منتظمة اختيار عينة طبقية عشوائيةتم فيها 

وقد روعي في اختيارها تمثيل الطبقات .  مناطق عد في قطاع غزة 105و J1منطقة عد في القدس  33الضفة الغربية و

  :اآلتية

  )قطاع غزة، جنوب الضفة الغربية، الغربيةوسط الضفة ، شمال الضفة الغربية(المنطقة  .1

  )مخيم، ريف، حضر( نوع التجمع السكاني .2

    .حجم التغير السنوي في عدد المباني في التجمعات. 3

1. 0 – 0.05  

2. 0.051 – 0.10 

  0.10اكبر من  .3

  

  عينة المباني: المرحلة الثانية

، وحصـر شـامل   في المرحلة األولى في مناطق العد المختارة القائمةاختيار عينة عشوائية منتظمة من المباني تم فيها 

  .في مناطق العد المختارة 31/12/2011وحتى  01/01/2011للمباني التي تم إنشاؤها في الفترة 

وتـم  . مبنى من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلـة األولـى   16تم اختيار عينة مساحية مكونة من  J1في القدس 

  .ية داخل منطقة العد بطريقة عشوائيةاختيار نقطة البدا

منطقة عد تكرار ثالث من العينـة األصـلية وذلـك لتجديـد      100منطقة عد بتكرار أول وإسقاط  100تم سحب هذا و

  .2011حتى نهاية  2008من العينة كل سنة وتم تحديث مناطق العد تكرار أول من % 33حوالي

بسبب عدم وجود إطار مباني محدث لجميع األراضي ) ى مرحلتينعل(والمبرر من استخدام هذا النوع من العينات 

  . الفلسطينية وبالتالي نستخدم العينة على مرحلتين لنقوم بتحديث المباني في عينة مناطق العد لتقليل التكلفة
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وتم تقديره باستخدام  J1 القدس مبنى في 528مبنى في الضفة الغربية وقطاع غزة منها حوالي  4076بلغ حجم العينة  

  .معادلة حجم العينة

عينة عشوائية منتظمة من كل  إلى طبقات من ثم تم اختيار إطار المرحلة الثانيةلضمان تمثيل العينة للمجتمع تم تقسيم و

  -:وتم اختيار الطبقات حسب المتغيرات التالية طبقة

  )  ، جنوب الضفة الغربية، قطاع غزة)J1(القدس شمال الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية باستثناء (المناطق  -1

  )خيمة وبراكية وأخرى، تحت التشييد وتحت التشطيب، منشاة، عمارة، دار، فيال( -:نوع المبنى -2

 :حيث تم تقسيم عمر المبنى إلى فئات على النحو التالي: عمر المبنى -3

  ).10-1(من سنه إلى عشر سنوات  -1

 .سنة) 11-20( -2

 .أكثر من عشرين سنة -3
  

   توزيع العينة

  .حسب حجم طبقات التصميم) proportional allocation(تم توزيع العينة بطريقة التناسب مع الحجم 
 
  العمل الميداني وإدارةتنظيم   4.2

  :ما يليتم تنفيذ عملية جمع البيانات والتنسيق ميدانيا وفق 

تدريبهم بشكل كامل على استمارة المسح نظريا تم اختيار فريق العمل الميداني من التخصصات المناسبة، وتم  •

 .وعمليا

تم فحص فريق العمل خالل التدريب وبعد االنتهاء من التدريب بالتطبيق العملي وذلك بإجراء تجربة قبلية للتدريب   •

 .على استخدام الخرائط

 .بيةتم اختيار فريق العمل الميداني ممن اجتازوا امتحان التقييم في نهاية الدورة التدري  •

تم تنفيذ زيارات ميدانية تركزت في األسبوعين األول والثاني من قبل إدارة المشروع ومن قبل إدارة العمل   •

الميداني للمراقبة وفحص سير العمل في الميدان وذلك بمعدل زيارتين ميدانيتين لكل محافظة في األراضي 

من حجم االستمارات المنجزة بتاريخ الزيارة، % 95الفلسطينية من قبل إدارة المشروع، حيث تم مراجعة ما نسبته 

وقد عولجت الكثير من المالحظات خالل الزيارات الميدانية والتي تتعلق بعدم وضوح بعض المفاهيم لدى فريق 

 .العمل الميداني منذ األيام األولى لبدء العمل الميداني

تسهيل آليات المتابعة والرقابة على جودة البيانات تم تقسيم فريق العمل الميداني إلى عدة مستويات إدارية وذلك ل  •

 : والمتابعة على سير العمل الميداني

o الذي يقوم باستيفاء البيانات من مدراء وأصحاب المباني مباشرة ويقوم بتدقيقها وفحصها: الباحث الميداني. 

o نيين وتدقيقها والمراجعة                الذي يقوم باستالم االستمارات المستوفاة من الباحثين الميدا: المشرف الميداني

 .الميدانية متى تطلب الموضوع ذلك

o وإرسالها إلي دائرة إدخـال   وفحصها،الذي يقوم باستالم االستمارات المدققة من المشرفين : المنسق الميداني

 .البيانات

تم تزويد إدارة المشروع بتقرير يومي حول اإلنجاز ونسبة االستجابة وعدم االستجابة حتى يتسنى الدارة المشروع   •

 .الوقوف على سير العمل بصورة مستمرة
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تم عقد دورة تدريبية تذكيرية خالل مرحلة جمع البيانات وذلك بهدف إعادة تذكير الباحثين الميدانيين واإلجابة على  •

 .مالحظاتهم

تم تنفيذ زيارة أخرى لبعض المباني التي زارها الباحثون للتأكد من دقة البيانات التي تم إعطاءها للباحثين والتـي   •

سميت بإعادة المقابلة وقد استخدم فيها استمارة مختصرة من االستمارة الرئيسية، وقد تم اختيار هذه المباني بشـكل  

 .من حجم العينة األصلية للمسح% 10ر عشوائي وذلك بسحب عينة عشوائية منتظمة بمقدا

  

  البيانات وجدولة معالجة  5.2

خالل  البياناتجراءات التي من شأنها تعزيز دقة اإلواتساقها، تم اتخاذ مجموعة من  البياناتأجل التحقق من جودة  من

  :بما يليجراءات اإل، وقد تمثلت هذه عملية معالجتها وحوسبتها

 .الستمارة المسحتجهيز برنامج اإلدخال  •

 .تغذية البرنامج بقائمة من الشروط المرجعية للتدقيق اآللي على االستمارة من حيث التدقيق ومنطقية البيانات •

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

على برنامج هم بشكل كامل تدريبة والكمبيوتر وتم اختيار مدخلي البيانات من ذوي االختصاص في مجال البرمج •

  .  اإلدخال

استالم ملفات بالبيانات المدخلة بشكل أسبوعي أو نصف شهري ليتم فحصها وتدقيقها وتم تسليم كشوف بالمالحظات  •

 .لتعمم على مراكز اإلدخال في كل المناطق وتم معالجتها
 

   معدالت اإلجابة6.2    

  :القائمة كانت هذه المتغيرات كما يلي األبنيةبالنسبة لمسح  

 496و، )J1(مبنى تم اختيارها بشكل مساحي من القدس  528في األراضي الفلسطينية، منها  مبنى 4,572ة حجم العين

 .في مناطق العد المختارة حيث أخذت كحصر شامل 2011مبنى أنشأت خالل عام 

  
  :معادالت التجاوب وعدم التجاوب 
  x100%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول  

  العينة األصلية                                    

  %1.7= وتساوي  

  x 100%  مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة  

  العينة الصافية                               

  %7.0= وتساوي  

  )حاالت زيادة الشمول( –العينة األصلية = العينة الصافية  

  .نسبة عدم االستجابة -% 100= نسبة االستجابة  

  %93.0= وتساوي  

   حالة 315عدد حاالت عدم االستجابة  *

  حالة 76الشمول  زيادةعدد حاالت  *

  مبنى 4,496=  76 – 4,572= العينة الصافية  *
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  دقة البيانات  7.2

    اإلحصائيةاألخطاء 1.7.2  

إن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام أسلوب العينة وليس حصرا شـامال لوحـدات مجتمـع    

تـم   وقـد . الدراسة، ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خـالل البيانـات  

انخفاض الخطأ النسبي لجميع مؤشرات المسح وبهذا تكون بيانات المسح ذات حيث تبين المؤشرات  ألهمالتباين  احتساب

   .جودة عالية على هذه المستويات من النشر
  

 األراضي الفلسطينيةجدول حساب التباين على مستوى              
  

  ر أمريكي                                                 دوالباأللف القيمة  
  

  المتغير
 

 الخطأ المعياري قيمة التقدير
معامل 

 االختالف

 %95فئة الثقة 

 الحد األعلى  الحد األدنى

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضـافات  

  على المباني

889,823.0 83,893.8 
 

.0950 722,165.5 1,052,187.8 

قيمة اإلنفاق على الصيانة والتحسـينات الرأسـمالية   

  على المباني

446,528.9 55,015.8 
 

.1230 338,318.0 554,739.8 

 12,922.5 191,392.0  قيمة اإلنفاق على الصيانة الجارية على المباني
 

.0680 165,974.7 216,809.4 

 
  األخطاء غير اإلحصائية2.7.2  

أو إدخالها والتـي   أما األخطاء غير اإلحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البيانات

  :بما يلي يمكن إجمالها

 فقد لتفادي األخطاء والحد من تأثيرها  .وأخطاء إدخال البيانات) الباحث(، وأخطاء المقابلة )المبحوث(أخطاء االستجابة 

، وتدريبهم على كيفية إجراء المقابالت، واألمور التي يجب اًتدريبا مكثف ينكبيرة من خالل تدريب الباحث اًبذلت جهود

، وتم من حيث استخدام الخرائط إجراء التجربة القبليةقد تم أثناء إجراء المقابلة، واألمور التي يجب تجنبها، و إتباعها

والعمل على  ، وتم الرد على مجمل االستفساراتالتدريبية اتخالل الدوربعض التمارين العملية والنظرية إجراء 

تكريس وحدة المفاهيم الواردة في بنود االستمارة، وتم عقد يوم عمل تذكيري في األسبوع األول من بدء العمل الميداني، 

طاقم العمل كان هناك اتصال دائم مع  ،الميدانيالوضع  حقيقةعلى  اإلطالعومن أجل  وكذلك إصدار التعاميم الالزمة،

اجتماعات دورية  تم عقدو.  لإلطالع على سير العمل الميداني للمشروع المستمرةالميدانية من خالل الزيارات الميداني 

مع الفريق الميداني خالل الزيارات الميدانية المختلفة، والمتابعة والرد على االستفسارات الواردة من الفريق، 

 .التي واجهها تواإلشكاليا

برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات ووضع  فحصوتم  ،الكما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخ

  .القيود على بعض بنود اإلدخال وفقاً لطبيعة البند ومنطقية العالقة بين بنود االستمارة
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  :أهم اإلشكاليات التي ظهرت في المسح

للمباني األمر الذي كان له أثر مشاكل مرتبطة بالخرائط، حيث أن قسم من هذه الخرائط ال يحتوي على أرقام  .1

  .سلبي في االستدالل على مباني العينة من قبل الباحث الميداني

صعوبة لدى بعض المبحوثين في الرد على بعض أسئلة االستمارة مثل سنة التأسيس أو األسئلة التي لها  وجود .2

 .عالقة بالتكاليف اإلنشائية

  .فترات مختلفةلعودة لألسرة في ل همما يضطر احثالمبنى أثناء زيارة البخارج تواجد بعض األسر  .3
 

  :معالجة حاالت عدم االستجابة باستخدام فئات تعديل
 

∑
∑ ∑−

=
rg

ng co

wi

wiwi
fg .

  

 حيث أن
 

∑ng
wi                مجموع األوزان في الفئةg   

  

∑ cgo
wi

.
  مجموع األوزان التي تعتبر زيادة شمول           

  

∑rg
wi             مجموع األوزان المستجيبة في المسح  

  

  :باستخدام المعادلة التالية 'iwللفئة التي تقع فيها وفي النهاية نحصل على fgيتم إعطاء كل وحدة قيمة 

                         
fgiwigiw *' =  

  

  مقارنة البيانات8.2  

البيانات الناتجة عن هذا المسح يمكن مقارنتها مع بيانات السنوات السابقة لذات المسـح ولكافـة المنـاطق الجغرافيـة     

  .المغطاة

  

  المالحظات الفنية9.2  

على هذا التقرير، وهي على  اإلطالعهناك مجموعة من المالحظات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند 

  :  اآلتي والنح

نتيجة لعدم توفر قيود محاسبية لدى غالبية المبحوثين في هذا المسح، إضافة إلى مرور فترة زمنية بين وقـت   .1

أي األخطـاء غيـر   (ان مستوى دقة البيانات من حيث أخطاء القيـاس  المقابلة في المسح وفترة اإلسناد له، ف

يجب أن يقرأ ضمن هذا السياق وخصوصاً بما يتعلق بتكاليف إنشاء المبـاني وصـيانتها وهـي    ) اإلحصائية

  .المتغيرات التي تشكل أساس هدف المسح
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جديد أو ألعمال صيانة رأسمالية للمبنى طلب من المالك توفير  مبنى في حالة وجود نشاط إنشائي سواء إلنشاء .2

وقد تم معالجة الحاالت التي لم يتمكن فيها المالك مـن تـوفير هـذه    .  إنشاءه عن قيمة اإلنفاق علىتفاصيل 

 .التفاصيل بحيث أخذت بنفس معدالت نسب كل بند إلى المجموع كما وردت في حاالت اإلجابة المفصلة

، حيـث تـم   )الدينار األردني، الدوالر األمريكي، الشيقل اإلسرائيلي(نات المالية بالعمالت الثالث تم جمع البيا .3

 .استخدام متوسط سعر العمالت خالل عام اإلسناد الزمني وهي الفترة التي تم جمع البيانات المالية عنها

، أو بـين مفـردات المتغيـر    يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجـداول المختلفـة  قد  .4

 . المسحومجموعه، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات توزين نتائج عينة 

 .نتيجة أن معامل االختالف على مستوى القدس مرتفع لم يتم النشر على هذا المستوى الجغرافي .5

ث كان االرتباط عالي، وهـو  تم ربط متغير تكاليف إنشاء المبنى مع متغير مساحة البناء التي أنجزت كليا، حي .6

 .على وجود تناسق بين المتغيرات لما يدل

أظهرت نتائج الزيارة الثانية لبعض المباني والتي زارها الباحثون للتأكد من دقة البيانـات والمسـماه بإعـادة     .7

 .المقابلة وجود تطابق عالي في النتائج حيث استخدم برنامج كابا إلجراء هذا الفحص

، للتحويـل إلـى دوالر   2011ت صرف العمالت التالية خالل سنة اإلسناد الزمني للمشروع تم اعتماد معدال .8

  :أمريكي

  0.2798= دوالر أمريكي / شيقل إسرائيلي جديد       

  1.4175= دوالر أمريكي / دينار أردني       
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  الثالثصل فلا
  

  والمصطلحات المفاهيم
  

  :الوحدة اإلحصائية

  .في هذا المسح هي المبنىالوحدة اإلحصائية 
  

  :المبنى

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

  .بأربع جدران أو على األقل جدار واحد مكتمل

  

  :حالة المبنى

  :ويمكن أن يكون المبنى

الخالي أو المهجور الصالح  المبنىهو المبنى الذي تم إنجاز هيكله وتشطيباته بشكل كامل بما في ذلك  :مكتمل   .1

   .لالستخدام

لسقف  تم إنهاء كافة الجدران أو الصب إذا كان العمل ال زال جارياً بإنشاء المبنى على أن يكون قد :غير مكتمل .2

  .التشييد أو تحت التشطيب، أي إما أن يكون المبنى تحت طابق واحد على األقل

غير المستغل بسبب عدم الصالحية أو الذي صدر فيه قرار هدم أو  المبنىهو  ):غير صالح لالستخدام( مهجور .3

 .إزالة

إال انه غير مكتمل إنشائياً مثل بعض األبنية التي تكون  استغاللهوهو المبنى الذي يتم  :مستغل وغير مكتمل   .4

 .من أنها غير مشطبة الرغممسكونة على 

  

  :المسكننوع 

.  مستقلة، أو أي شكل آخر غرفة، أو شقة، أو كن، والذي قد يكون فيال، أو دارالهندسي أو المعماري للمس الشكل وهو

  .)الخ…براكية أو خيمة( مثل

  :اآلتيةويكون نوع المبنى أحد الحاالت 

مـن طـابق    ويتكونقائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة،  مبنى هي :فيال. 1

األجنحة في حالة الطابق الواحد أو  أحدواحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص 

والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتـوفر  األرضي لالستقبال والمطبخ  الطابقالطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو 

وكـراج   الخـارج، حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها مـن   للفيالفي الغالب 

أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المبـاني   ويمكنللسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيال بمادة القرميد على األغلب، 

  .مكوناتها أو المالحق ويكون من مكوناتهاأو المالحق ويكون من 

الدار من طابق  تتكونمعد أصالً لسكن أسرة واحدة أو أكثر، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد  مبنى وهي :دار. 2

إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق  مقسمةواحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة، أما إذا كانت الدار 

 .مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة أسرةاصة بها ويقيم بكل منها الخ



PCBS : 2011، األبنية القائمةمسح  

  26 

مبنى مكون من طابقين أو أكثر بما فيها الطابق األرضي الذي قد يكون مخـازن أو دكـاكين أو شـقق أو     :عمارة. 3

كل شقة لسكن أسرة واحدة، وال يجمع بين الشقة واألخرى إال  كراجات ويحتوي كل طابق على أكثر من شقة، أعدت

  .لدرج والممر المؤدي إلى الطريق العاما

  .في التجمعات البدوية توجدأو الشعر وعادة ما  الوبر مصنوع من القماش أوهي  :خيمة. 4

تكون المادة الغالبة للجدران الخارجية والسطح من الزنك و وتتكون من غرفة واحدة أو أكثر مبنى قائم بذاته :ةبراكي. 5

  .مشغولةوال يتم حصرها إال إذا كانت  أو التنك أو االسبست) الصاج(

ن، مبنى معد أصالً الستخدامه للعمل فقط مثل المسجد والمدرسة والمستشفى والمصنع والفندق أو عدة دكاكي :منشأة. 6

  .أو المباني متعددة الطوابق المعدة أصالً بكاملها للعمل فقط مثل مباني المكاتب أو األسواق التجارية

مبنى الذي أنجز هيكله الخارجي بالكامل، أي تم االنتهاء من بناء كافة الطوابـق ولكـن مازالـت    ال: تحت التشطيب. 7

، عمليات التشطيب الداخلي مثل القصارة، التبليط، وتمديد الكهرباء والماء، قيد اإلنجاز وهو غير جاهز لالسـتعمال 

  . نوع المبنى تحديدولم يكن باإلمكان 

بإنشاء المبنى على أن يكون قد تم إنهاء كافة الجدران أو الصب لسـقف   جارياًإذا كان العمل ال زال   :التشييد تحت .8

  . نوع المبنى تحديدولم يكن باإلمكان  ،على األقل واحدطابق 

تكـون   بشرط أنمثل األكواخ والكهوف والمغارات واألكشاك  أحد األنواع السابقة،كمباني ال يمكن تصنيفها  :أخرى. 9

  .المسحغولة بسكن أو عمل وقت مش

  

  :صفة المالك

 :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 .1

  .القطاع الخاص

  ).باستثناء الوقف(سلطة الوطنية الفلسطينية لل يتهملك الذي تعود المبنى هو ذلك :حكومي .2

   ال تشمل كما ، )1(من أحد األفراد تعتبر خاصة، أي الرقم  استئجارهامباني الدوائر الحكومية التي يتم : مالحظة

  .المباني المملوكة لجهة حكومية أجنبية

  .قرويال مجلسالأو  ةبلديالذي تعود ملكيته إلى الهو ذلك المبنى : سلطة محلية .3

  .الخيرية أو المؤسسات المباني المملوكة للجمعيات:هيئة أو جمعية خيرية .4

  .والمباني الموقوفة األخرى الموقوفة مثل المساجد المباني :وقف .5

الخ التابعة لوكالة .....والمستشفياتلوكالة الغوث مثل مباني المدارس الذي تعود ملكيته  المبنى :وكالة الغوث .6

  .مستأجرة من جهة أخرى وليست، الغوث

  .من جهة مما ذكر أعاله، أو مملوكا لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية مملوك ألكثرالالمبنى  :أخرى .7
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  :االستخدام الحالي للمبنى

  :ويمكن أن يكون أحد الحاالت التالية

، مع مالحظة أن المبنى المستخدم مثل المباني السكنية العادية فقط ماً للسكنإذا كان المبنى مستخد:  للسكن فقط .1

 .جزئياً للسكن وباقي أجزاؤه غير مستخدمة يعتبر للسكن فقط

  .مستخدمة للسكن والبعض اآلخر مستخدمة للعمل ىالوحدات السكنية بالمبنإذا كانت بعض : للسكن والعمل .2

، مع مالحظة أن هو المبنى المستخدم بشكل كامل للعمل فقط وال توجد به أسر مقيمة بصفة معتادة :للعمل فقط .3

    .المبنى المستخدم جزئياً للعمل وباقي أجزاؤه غير مستخدمة يعتبر للعمل

  .إذا كان المبنى مشغوالً بأسرة أو أكثر أو مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقاً طوال فترة الحصر:  مغلق .4

  .طوال فترة الحصر ال يقيم به أحد أو غير مستغل للسكن أو العمل ولكن اًصالح إذا كان المبنى:  خالي .5

لفترات طويلة بسبب عدم الصالحية ويحتاج إلى إجراء بعض التصليحات غير المستغل  المبنىهو : مهجور .6

ال يستطيع مالكوها استخدامها بسبب وكذلك المباني التي .  والترميمات الضرورية واألساسية ليصبح صالحاً للسكن

                  .اإلجراءات اإلسرائيلية

  

إذا كانت بعض أجزاء المبنى مستخدمة والبعض اآلخر مغلقاً أو خالياً يعتبر المبنى مستخدماً للسكن أو العمل  :مالحظة

  .أو السكن والعمل حسب الحالة

  

  :البناء للجدران الخارجية ةماد 

حجر نظيف، : (اآلتية المواداألساسية والغالبة في بناء هيكل الجدران الخارجية والمقصود بها أحد  اءالبنمادة  وهي

  ).أخرى قديم،حجر وإسمنت، إسمنت مسلح، طوب إسمنتي، لبن طيني، حجر 

  

  :الصيانة الجارية للمبنى

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

  .الصيانة الجارية خالل سنة واحدة
 

  :إنشاء المبنى والصيانة والتحسينات الرأسمالية قيمة اإلنفاق على

 أو تلك التي أجريت ،2011في عام يشمل هذا المتغير التكاليف المنفقة على إنشاء المباني التي حدث فيها نشاط إنشائي 

 جزأينأسمالية خالل نفس الفترة، وقد تم تفصيل تكلفة اإلنشاء والصيانة الرأسمالية في عليها صيانة أو تحسينات ر

  :تفاصيل البنود التالية جزءمستقلين ويشمل كل 

بذلك سواء تمت أعمال الحفر  الخاصة اآلليات باستخداموتشمل تكاليف أعمال الحفر التي تتم  :الحفريات باآلليات .1

  .بالمقاولة حسب الكمية المنجزة أو استئجار اآلليات مقابل اجر يومي أو بالساعة

ويشمل ذلك مستحقات العاملين في تنفيذ المبنى بكافة مهنهم سواء كانوا من العمال المهرة أو  :مصنعيةأجور  .2

مي أو بصفة تعاقدية مقابل كمية العمل المنجز كما هي جر شهري أو يوأالعمال العاديين، سواء كان العمل مقابل 

أجرة  القصارة أو تركيب البالط مقابل مثل على تنفيذ أعمال مصنعيـة العمال المهرةالعادة مثالً في التعاقد مع 

  .تشمل أجور العاملين أية مزايا عينية أو نقدية إضافية تقدم لهمو ،محددة للمتر المربع
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 سنةيشمل قيمة كافة مواد البناء المستخدمة في أنشطة التشييد للمبنى خالل  :المالكقبل مواد بناء مشتراة من  .3

. المالك، وسواء كانت هذه المواد مستخدمة في أعمال الهيكل أو أعمال التشطيب قبل والمشتراة مباشرةً من اإلسناد

مثل شبابيك األلمنيوم وحديد الحماية يشمل هذا البند المدفوعات للمنشآت الصناعية ألعمال تركيبية في المبنى و

  .واألبواب وأعمال النجارة  لألبواب والمطابخ وتركيب المصاعد وما شابه

) باستثناء شركات المقاوالت(إذا تم تنفيذ أية أعمال من قبل مقاولين أو عمال مهرة  :مواد بناء+ أجور مصنعية  .4

ن مستحقات هؤالء تسجل في هذا البند، ويالحظ أن ذلك ال بحيث شمل العقد معهم تقديمهم للمواد الالزمة للعمل فا

  .يشمل مستحقات المنشآت الصناعية التي وردت في البند السابق

تم التعاقد مع شركة مقاوالت مسجلة على تنفيذ كامل المبنى أو أية أجزاء منه أو  إذا :مستحقات شركات المقاوالت .5

فان مستحقات هذه الشركات ترد في ) يدات الصحية أو الكهربائيةمثل أعمال الهيكل أو التمد(أعمال متخصصة فيه 

  .حسب سنة اإلسنادهذا البند و

مخالفات ووهي الرسوم المدفوعة للجهات المانحة للرخص بما في ذلك أية رسوم  :رسوم الترخيص والمخالفات .6

رد بعد االنتهاء من تنفيذ وال يشمل ذلك التأمينات التي تست.  نتيجة للتجاوزات على األنظمة وشروط الترخيص

  .المبنى

يشمل ذلك رسوم توصيل المياه والكهرباء والهاتف أو االتصال بالشبكة العامة حسب نوع  :رسوم توصيل الخدمات .7

 .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 ،والبيرة وتشمل ثالث محافظات رام اهللا
 

  : جنوب الضفة الغربية

  .وتشمل محافظتي الخليل وبيت لحم

  

   :قطاع غزة

  . ويشمل خمس محافظات شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح
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 Building Type                                                                                                   نوع المبنى  
المجموع أخرى ** تحت التشييد* منشأة فيال/دار عمارة

Total Others** Under Construction* Establishment Villa/House Building

889,823.0 1,500.0 301,101.2 105,588.2 303,321.4 178,312.2
518,477.1 1,500.0 206,379.3 94,874.7 142,622.3 73,100.9

North of West Bank 202,844.1 758.4 48,307.1 36,046.2 75,299.9 42,432.6    شمال الضفة الغربية
Middle of West Bank 131,638.4 59.5 69,754.9 17,202.8 31,795.0 12,826.3    وسط الضفة الغربية
South of West Bank 183,994.6 682.2 88,317.3 41,625.7 35,527.4 17,842.0   جنوب الضفة الغربية

371,345.9 0.0 94,721.9 10,713.6 160,699.1 105,211.3

** أخرى: تشمل المنشأة الخيمة والبراكية.

الضفة الغربية

قطاع غزة

** Other: include establishment, tent and marginal. 

West Bank

Gaza Strip
* A Prior knowledge of the purpose of each type of buildings ( Building, Villa / House, 
Establishments) is not necessarily  to be uncompleted. The buildings under construction or 
finishing could  be used and uncompleted. Therefore,  it does not comparable between type 
and condition of a building where there may be a cross cutting among their components

*المعرفة المسبقة للغرض من كل نوع من المباني (عمارة، فيال/ دار، منشأة) ليس من الضروري 

أن تكون مكتملة، كما أن المباني تحت التشييد أو التشطيب من الممكن أن تكون مستغلة وغير 

مكتملة اضافة الى أنه يمكن أن تكون غير مكتملة، وبالتالي ال يمكن المقارنة ما بين نوع المبنى 

وحالة المبنى حيث يوجد تقاطع بين عناصرهما

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة ونوع المبنى، 2011 :1 جدول
Table 1: Value of expenditure on new contruction of buildings and additions in the Palestinian Territory by Region and Building type, 2011

(Values in US $ 1000)(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

المنطقة

األراضي الفلسطينية

Region

Palestinian Territory
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 Building status                                                       حالة المبنى
المجموع أخرى مستغل وغير مكتمل غير مكتمل مكتمل
Total Other Used but not 

completed
Uncompleted Completed

889,823.0 478.5 255,999.7 293,592.6 339,752.2
518,477.1 478.5 111,590.4 195,606.4 210,801.7

North of West Bank 202,844.1 478.5 29,405.0 54,123.0 118,837.6 شمال الضفة الغربية
Middle of West Bank 131,638.4 0.0 27,037.5 53,651.8 50,949.1 وسط الضفة الغربية
South of West Bank 183,994.6 0.0 55,148.0 87,831.6 41,015.0 جنوب الضفة الغربية

371,345.9 0.0 144,409.3 97,986.2 128,950.4 Gaza Stripقطاع غزة

الضفة الغربية

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة وحالة المبنى، 2011 :2 جدول
Table 2: Value of expenditure on new contruction of buildings and additions in the Palestinian Territory by region and 

building status, 2011

Region

Palestinian Territory
West Bank

 (Values in US $ 1000)(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

المنطقة

األراضي الفلسطينية
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PCBS: Existing Buildings Survey, 2011 مPCBS: مسح األبنية القائمة، 2011

 Building Ownership                                                       ملكية المبنى
المجموع أخرى* حكومي خاص
Total Others* Governmental Private

889,823.0 11,723.5 29,956.1 848,143.5
518,477.1 6,429.8 28,349.8 483,697.5

North of West Bank 202,844.1 0.0 17,787.8 185,056.3 شمال الضفة الغربية
Middle of West Bank 131,638.4 5,501.6 10,562.0 115,574.8 وسط الضفة الغربية
South of West Bank 183,994.6 928.2 0.0 183,066.4 جنوب الضفة الغربية

371,345.9 5,293.7 1,606.2 364,446.0

Region

Palestinian Territory

*Include UNRWA, Endowment, Philanthropic society and others *  تشمل وكالة الغوث، الوقف، جمعية خيرية أو غيرها.

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة وملكية للمبنى، 2011 :3 جدول
Table 3: Value of expenditure on new contruction of buildings and additions in the Palestinian Territory by region and building 

ownership, 2011

West Bank

Gaza Strip

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

المنطقة

األراضي الفلسطينية

الضفة الغربية

قطاع غزة
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 Building Utilization   اإلستخدام الحالي للمبنى
المجموع غير مبين للسكن والعمل للعمل فقط للسكن فقط
Total Not stated Residental and work Work only Residental only

889,823.0 321,672.5 64,525.9 106,044.8 397,579.8
518,477.1 222,468.4 22,041.9 95,331.2 178,635.5

North of West Bank 202,844.1 65,245.7 6,285.8 36,171.9 95,140.6 شمال الضفة الغربية
Middle of West Bank 131,638.4 63,321.6 8,517.5 16,851.5 42,947.8 وسط الضفة الغربية
South of West Bank 183,994.6 93,901.1 7,238.6 42,307.8 40,547.0 جنوب الضفة الغربية

371,345.9 99,204.0 42,484.0 10,713.6 218,944.3

Palestinian Territory
West Bank

Gaza Strip

األراضي الفلسطينية

الضفة الغربية

قطاع غزة

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة واالستخدام الحالي للمبنى، 2011 :4 جدول

(Values in USD 1000 )

المنطقة

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

Region

Table 4: Value of expenditure on new contruction of buildings and additions in the Palestinian Territory by region and building 
current utilization, 2011
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 Construction material of External walls                                    مادة البناء للجدران الخارجية
المجموع أخرى* إسمنت مسلح طوب إسمنتي حجر وإسمنت حجر
Total Others* Concrete Cemet Block Stone & Cemet Stone

889,823.0 34,816.7 21,552.6 540,972.9 32,003.7 260,477.1
518,477.1 32,331.3 21,552.6 178,777.3 32,003.7 253,812.2

North of West Bank 202,844.1 13,239.2 2,570.9 139,021.6 15,159.3 32,853.2 شمال الضفة الغربية
Middle of West Bank 131,638.4 2,107.3 3,863.3 31,290.7 5,959.2 88,417.8 وسط الضفة الغربية
South of West Bank 183,994.6 16,984.7 15,118.3 8,465.1 10,885.3 132,541.2 جنوب الضفة الغربية

371,345.9 2,485.4 0.0 362,195.6 0.0 6,665.0

Table 5: Value of expenditure on new contruction of buildings and additions in the Palestinian Territory by region and 
construction material of external walls, 2011

2011 قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة ومادة البناء الخارجية للجدران، :5 جدول

Region

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

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

Gaza Strip

المنطقة

األراضي الفلسطينية

قطاع غزة

الضفة الغربية

Palestinian Territory
West Bank
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قيمة الصيانة الجارية

Value of Current maintenance
191,392.0
150,237.9

North of West Bank 66,287.4 شمال الضفة الغربية
Middle of West Bank 43,898.9 وسط الضفة الغربية
South of West Bank 40,051.5 جنوب الضفة الغربية

41,154.2

West Bank

Gaza Strip

2011 قيمة اإلنفاق على الصيانة الجارية على المباني في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، :6 جدول
Table 6: Value of current maintenance on buildings in the Palestinian Territory by region, 2011

المنطقة

األراضي الفلسطينية

Region

Palestinian Territory

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

الضفة الغربية

قطاع غزة
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(القيمة باأللف دوالر أمريكي)
قيمة الصيانة والتحسينات الرأسمالية

Value of capital additions repairs and improvements
446,528.9
358,715.0

North of West Bank 168,139.8 شمال الضفة الغربية
Middle of West Bank 124,233.1 وسط الضفة الغربية
South of West Bank 66,342.1 جنوب الضفة الغربية

87,813.9

الضفة الغربية

قطاع غزة

قيمة اإلنفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية على المباني في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، 2011 :7 جدول

المنطقة

األراضي الفلسطينية

Region

Palestinian Territory

(Values in USD 1000)

West Bank

Gaza Strip

Table 7: Value of expenditure on capital additions repairs and improvements on buildings in the Palestinian Territory by 
region, 2011
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

قطاع غزة جنوب الضفة الغربية وسط الضفة الغربية شمال الضفة الغربية الضفة الغربية األراضي الفلسطينية
Gaza Strip South of West 

Bank
Middle of West 

Bank
North of West 

Bank
West Bank Palestinian 

Territory
Excavations by Machinary 1,043.0 8,548.7 3,004.1 4,211.8 15,764.6 16,807.6 حفريات (باآلليات)
Workmanship 23,775.6 22,640.7 5,872.5 57,737.8 86,251.0 110,026.6 أجور مصنعية
Construction Materials* 101,428.1 110,472.9 31,636.6 97,465.0 239,574.5 341,002.6 مواد بناء*
Workmanshop + Materials** 215,158.9 1,629.1 38,901.4 13,191.9 53,722.4 268,881.3 أجور مصنعية + مواد بناء**
Constracting Companies 10,430.7 35,010.4 48,982.4 22,319.0 106,311.8 116,742.5 مستحقات شركات مقاوالت
 Licensing Fees and Penalities 2,292.7 3,090.8 963.5 3,823.0 7,877.3 10,170.0 رسوم ترخيص ومخالفات
Utilities Connection Fees 1,275.6 1,266.8 854.8 2,571.6 4,693.2 5,968.8 توصيل خدمات
Engineering Costs 1,836.7 1,099.3 1,423.1 1,444.1 3,966.6 5,803.3 تكاليف هندسية
Others 14,104.6 235.9 0.0 79.9 315.7 14,420.4 أخرى
Total 371,345.9 183,994.6 131,638.4 202,844.1 518,477.1 889,823.0 المجموع

**مواد البناء المشتراة من المقاول.

*Construction materials purchased by owner.

**Construction materials purchased by contractor.

Expenditure Item بند اإلنفاق

قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات في األراضي الفلسطينية حسب بنود اإلنفاق والمنطقة، 2011 :8 جدول

* مواد البناء المشتراة مباشرة من المالك.

Table 8: Value of expenditures on new construction of buildings and additions in the Palestinian Territory by expenditure items and      
   region, 2011
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

قطاع غزة جنوب الضفة الغربية وسط الضفة الغربية شمال الضفة الغربية الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

Gaza Strip South of West Bank Middle of West Bank North of West Bank West Bank Palestinian Territory
Cement 13,130.8 11,688.1 1,312.1 8,804.4 21,804.5 34,935.3 إسمنت بأنواعه
Iron 16,737.8 27,400.1 3,890.0 21,520.8 52,810.9 69,548.7 حديد مسلح
Building stone 1,558.8 19,912.0 4,036.8 6,303.3 30,252.0 31,810.8 حجر بناء
Pebbles, sand and stone 5,567.5 5,386.0 1,640.6 7,772.1 14,798.7 20,366.3 حصمة ورمل ودبش
Concrete 9,362.6 19,327.3 8,045.2 17,627.0 44,999.6 54,362.2 خرسانة جاهزة
Cement bricks 10,577.6 7,370.9 951.3 8,034.2 16,356.5 26,934.1 طوب إسمنتي
Cement tile 132.3 597.6 168.9 880.3 1,646.8 1,779.1 بالط أرضي إسمنتي
Marble 3,709.6 1,206.7 1,150.0 4,629.1 6,985.8 10,695.4 بالط صيني/كراميكا
Marble and Granite 1,191.0 363.1 380.9 1,820.8 2,564.8 3,755.8 رخام وجرانيت
Electric materials 4,407.2 1,775.3 794.8 2,933.9 5,504.0 9,911.2 أدوات كهربائية
Path Instrument 4,728.5 659.0 490.1 2,866.3 4,015.3 8,743.8 أدوات صحية
Heating materials 22.9 10.1 0.0 232.9 243.0 265.9 أدوات تدفئة وتبريد
Carpentry works 1,536.9 914.3 1,281.1 2,390.3 4,585.7 6,122.7 أعمال منجور( أبواب وغيرها)
Aluminum works 985.3 1,039.4 1,825.4 3,773.0 6,637.8 7,623.1 أعمال ألمنيوم
Smithery works 1,830.2 8,209.4 3,477.8 2,035.1 13,722.3 15,552.6 أعمال حديد
Paints 721.3 918.9 772.3 869.0 2,560.3 3,281.6 دهانات
Isolating materials 45.5 65.6 3.6 96.5 165.7 211.2 مواد عازلة
Fuel 103.6 42.6 0.0 26.8 69.3 173.0 محروقات
Water 328.0 1,390.5 64.7 1,445.8 2,901.0 3,229.1 مياه
Curtains 23.0 91.8 212.4 14.9 319.1 342.1 أباجورات
Plaster 665.4 32.6 725.3 788.3 1,546.3 2,211.7 قرميد
Varieties 1,354.8 1,800.7 177.9 1,137.6 3,116.2 4,471.0 متفرقة
Undefined 22,707.4 270.9 235.3 1,462.6 1,968.8 24,676.1 غير محدد
Total 101,428.1 110,472.9 31,636.6 97,465.0 239,574.5 341,002.6 المجموع

Material المواد

2011 قيمة مواد البناء المشتراه من قبل المالك في اإلنشاءات الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية حسب بنود المواد والمنطقة، :9 جدول
Table 9: Value of construction materials purchased by owner one on new construction of buildings and additions in the Palestinian Territory 

by material items and region, 2011
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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 surveys 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 
the Palestinian Territory. 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 project, 
while chapter two discusses the quality and methodology of the fieldwork in terms of the 
questionnaire, fieldwork 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 this report on Existing Buildings Survey 2011, which provides the 
value of expenditure on new buildings and additions, along with the value of expenditure on 
capital repairs and improvement and on current maintenance in the Palestinian Territory.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
June, 2012  Ola Awad 

   President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Findings  
 

The following main indicators are derived from the Existing Buildings Survey 2011 in the 
Palestinian Territory: 

 

Item Values 
in Million USD 

1 

1. Value of  expenditures on new buildings and additions in the 
Palestinian Territory: 

889.8 

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

a- Building 178.3 
b- Villa/ House 303.3 
c- Establishment 105.6 
d- Under construction 301.1 
e- Others, including (tent, iron building, others) 1.5 

B. Value of expenditures on new buildings and additions by  
building status:  

a- Completed 339.7 
b- Uncompleted 293.6 
c- Used  but not completed 256.0 
d-Others 0.5 

C. Value of expenditures on new buildings and additions by  
building utilization:  

a-Residential only. 397.6 
b-Work only. 106.0 
c-Residential and work 64.5 
d-Not stated 321.7 

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

a- Private 848.1 
b- Governmental 30.0 
b-  Others, including (UNRWA, Endowment, others) 11.7 

  
2. Value of current maintenance for existing buildings 191.4 
  
3. Value of capital improvements for existing buildings 446.5 
  
4. Total value of expenditures on building construction and maintenance 
 1,527.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  [18]

The survey results indicated that the value of construction of new buildings and additions in 
the Palestinian Territory in 2011 was USD 889.8 million. The cost of current maintenance to 
existing buildings was USD 191.4 million for 2011, while the cost of capital repairs and 
improvements to existing buildings totaled USD 446.5 million in 2011. 
  
The figure below shows expenditure distributed by type of building construction: 
 
 Value of Expenditure on New Buildings and Additions to Buildings in the Palestinian 

Territory by Expenditure Type, 2011 

 
 
 
The results of the survey also indicated an increase in the value of expenditure of 30.8% in 
2011 in the West Bank compared with 2010.  
 
 Value of Expenditure on New Buildings and Additions to Buildings* in the Palestinian 

Territories by Expenditure Type, 2010 and 2011 

 
*Doesn't include expenditure on governmental buildings. 
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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 in the West Bank 

with several characteristics. 
• To provide data on the costs of current maintenance, which 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 includes 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. The area of construction that was totally completed during the specified period and its 

type. 
6. Working hours of waged workers. 
Value of expenditure on maintenance, including capital maintenance. 
 

2.3  Survey Frame and Sample 
1.2.3 The Survey Frame 
The survey includes all buildings constructed during or before 2011 in the Palestinian 
Territory. 
 
The sampling frame includes: 

• 5,081 enumeration areas that were used in the Population, Housing, and 
Establishments Census of 2007. 

• Lists of buildings constructed in these enumeration areas according to the 2007 census 
(excluding Jerusalem J1) and the 202 area count. 

 
2.2.3 The Survey Sample 
A two-stage stratified cluster random sample was used in this survey. In the first stage, 300 
enumeration areas were selected and distributed as 105 enumeration areas in the Gaza Strip, 
162 enumeration areas in the West Bank, and 33 enumeration areas in JI. 
The sample represents the following strata: 

1. Geographical areas in the Palestinian Territory (North, Middle, South, Gaza Strip). 
2. Value of annual change in building number  

1. 0-0.05 
2. 0.051-0.1 
3. Larger than 0.1 
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In the second stage, a systematic random sample of all buildings constructed in the selected 
enumeration area (24,306 count) was taken; in addition to listing all buildings that did not 
exist in the sampling frame from the 2007 census and establishment year 2011. The following 
strata were taken into consideration: 
 

1. Geographical location: 
• (North, middle except J1, south, 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 4,076 buildings in the Palestinian Territory, of which 496 
buildings were constructed in 2011. 

• Non- response cases were 315. 
• Over coverage cases were 76. 
• Net sample = 4,572 - 76 = 4,496. 
• Non- response rate = 7.0%. 

 
2.5  Accuracy of the Data: 
1.2.5 Statistical Errors: 

The findings of the survey are affected by statistical errors due to using 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 the Palestinian Territory 
Value in USD 1000  

Variable Estimate Standard 
Error 

Coefficient of 
Variation 

%95 Confidence Interval 
Lower Upper 

Value of expenditures on new  
construction of buildings and 
additions 

889,823.0 83,893.8 
 

.0950  722,165.5 1,052,187.8 

Value of capital additions repairs 
and improvements 

446,528.9 55,015.8 
 

.1230 338,318.0 554,739.8 

Value of current maintenance 191,392.0 12,922.5 
 

.0680 165,974.7 216,809.4 

 

2.2.5 Non-Statistical 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 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 as follows:  
 
Fieldworkers’ errors: a set of measures was implemented to support the accuracy of data 
collection through the selection of a specialized field work 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 errorsto ensure the quality and consistency of data, a set of measures were put 
into place, such as preparing the data entry program prior to data collection for checking 
purposes. Also a set of validation rules were applied 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. 

 
2.6 Comparability: 
Data from this survey can be compared with data from previous surveys for all geographical 
areas covered. 
 
2.7 Technical Notes: 

1. There could be some non-statistical errors relating to building construction and 
maintenance on some buildings 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 in the results of certain indicators that can be noticed are due to 
approximation. 

3. Inability to disseminate results on annexed Jerusalem because of the high relative error 
of indices and the small number of observations. 
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4. Financial data was collected in NIS, USD and JD, but was converted and 
published in US$, with the use of the average exchange rate during the reference 
period. 

 
 
      Exchange rates 2011: 

  NIS/ USD = 0.2798 
  JD/ USD   = 1.4175 
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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 Situation: 

1. Completed building: A building that is structurally complete, including a vacant 
building that may be used. 

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 as it is not suitable for 
habitation or there was a decision taken to demolish it.  

4. Building used but not completed:  A building that is occupied by individuals although 
it is not finished 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 single, double or 
multiple storeys connected through internal stairs. One of the suites is constructed as 
bedrooms whereas the second suite is constructed for reception and involves the kitchen 
and other related services. In general, the villa is located in a garden, regardless of the 
area of this garden, which is surrounded by a border 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; it is 
the typical form of residential building prevailing in Palestine. 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 with 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, tin 
plate….etc, but it does not undergo listing if is unoccupied. 

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

7. Under Preparation: A building where construction work is not complete, provided the 
wall and ceiling of at least one storey are completed. 

8. Under Construction: It refers to buildings being built, provided that four walls or one 
ceiling are finished. A building used partially for residential or non-residential purposes 
or both while the parts are being built is not classified as “under construction,” but 
rather by type of use. Likewise, the current use of the building that comprises completed 
houses (closed or vacant) along with other houses (under construction) is determined 
based on the type of use. 

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

 
• Ownership:  

1. Private Building: This means that the building is owned by an individual, group of 
persons, or legal personality, such as institutions or a private sector company or 
establishments regardless of whether this sector is national or international. 

2. Governmental: This means that the building is owned by the Palestinian National 
Authority (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: It refers to a building owned by the municipality or village council. 
4. Charitable Societies (Non- profit organizations): This term refers to a building 

owned by non- profit organizations, (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 the UNRWA, including schools and hospitals, that belong to 
UNRWA and not being 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 was solely used for residential purposes 
only, i.e., normal buildings. 

2. Residential and Work: It means that some of the units in the building are used for 
habitation purposes whereas other units are used for work. 

3. Work Only: It means that the building was used for work 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 applies as well 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 living. Deserted 
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buildings also 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. 

 
• Current Maintenance of the Building: 
       It is keep to  the performance of the source, and it doesn't lead to increase in its life  age 

or change its production quality, and it is consumed through one year. 
 
• 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. 

 
 

 
 
 
 

 




