
 

  إحصاءات رخص األبنية في الضفة الغربيةحول اإلحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً 
 2009 عام للربع الثاني من  

 
      2008 مقارنة بالربع الثاني 2009خالل الربع الثاني % 19.2ارتفاع عدد رخص األبنية الصادرة بنسبة 

 
 في الضفة   2009إحصاءات رخص األبنية للربع الثاني       حول   صائياً إح أصـدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقريراً      

 رخصة بناء جديد           719 رخصة، منها    1,309الغـربية، حـيث أظهـرت النتائج أن إجمالي عدد رخص األبنية الصادرة بلغ               

 266 و أجزاء قائمة مطلوب ترخيصها   وضافات جديدة    رخصة إل  57ـة و ضـافات جديـدة لمباني مرخص     ة إل رخـص  240و

وتشير نتائج التقرير إلى أن مجموع المساحات المرخصة للبناء         .  ةـضافات قائم إل  رخصـة 27 و ةـة قائم ـبنيأل ـةرخص

 مساحات قائمة، فيما بلغ     ² ألف م  107.0 مساحات جديدة و   ² ألف م  415.9، موزعة بواقع    ² ألف م  522.9خـالل الربع قد بلغ      

 وحدة سكنية قائمة، وأن عدد 322 وحدة سكنية جديدة و1,485نية، منها  وحدة سك 1,807عـدد الـوحدات السكنية المرخصة       

 . رخصة59 األسوار المرخصة بلغ 
 

، حيث ارتفع عدد رخص األبنية      2008وتـشير النـتائج كذلك إلى وجود ارتفاع في مؤشرات هذا الربع مقارنة بالربع الثاني                

، وارتفع مجموع عدد الوحدات السكنية  الجديدة        2008ربع الثاني    مقارنة مع ال   2009في الربع الثاني    % 19.2الصادرة بنسبة   

 .2008مقارنة مع الربع الثاني % 43.8 ة، وارتفعت المساحات المرخصة بنسب%9.6المرخصة بنسبة 
  

، حيث ارتفع عدد رخص األبنية      2007وتـشير النـتائج كذلك إلى وجود ارتفاع في مؤشرات هذا الربع مقارنة بالربع الثاني                

، فيما انخفض مجموع عدد الوحدات السكنية       2007 مقارنة مع الربع الثاني      2009في الربع الثاني    % 19.5لـصادرة بنسبة    ا

مقارنة مع  % 19.5 ة، وارتفعت المساحات المرخصة بنسب    2007مقارنة بذات الربع من العام      % 5.7الجديدة المرخصة بنسبة    

 على  2008،  2007مقارنة مع ذات الربع من العام       % 22.9و% 25.5بنسبة  بينما ارتفع عدد األسوار     . 2007الـربع الثاني    

 .التوالي
 

مقارنة مع ذات الربع من % 29.7و% 41.2 ارتفع  بنسبة 2009وتـشير النتائج أن طول األسوار المرخصة في الربع األول    

 .  على التوالي2008، 2007عامي 
 

نات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد             ينوه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن البيا      

، وإلى عدم تمكنه من توفير بيانات عن قطاع غزة حول إحصاءات الرخص بسبب عدم             1967ا للـضفة الغربية عام      هاحـتالل 

 .تمكنه من العمل وإغالق مكاتب الجهاز منذ فترة طويلة في قطاع غزة
 
 
 

 .تجدر اإلشارة إلى أن محتويات الوثيقة من مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  من االتحاد األوروبي لنشاطتم تمويل طباعة هذا ا
 
 


