
 

  إحصاءات رخص األبنية في الضفة الغربية     حول  اإلحـصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً       

 2010 عام للربع الرابع من
 

 2010ارتفاع عدد رخص األبنية الصادرة في الضفة الغربية خالل الربع الرابع من العام 

      2010مقارنة مع الربع الثالث من العام % 4.8بنسبة 
 

إحصاءات رخص األبنية للربع الرابع      حول    إحصائياً مركزي لإلحصاء الفلسطيني تقريراً   أصـدر الجهـاز ال    

 رخصة،  1,518 في الضفة الغربية، حيث أظهرت النتائج أن إجمالي عدد رخص األبنية الصادرة بلغ               2010

ضافات جديدة   رخصة إل  63ـة و ضافات جديدة لمباني مرخص   ة إل رخص 291 رخصة بناء جديد و    843منها  

وتشير .  ةـضافات قائم إل  رخصـة 34 و ةـة قائم ـبنيأل ـةرخص 287 و جـزاء قائمة مطلوب ترخيصها    أو

، موزعة  ² ألف م  693.5نـتائج التقريـر إلى أن مجموع المساحات المرخصة للبناء خالل نفس الفترة قد بلغ                

ات السكنية   مساحات قائمة، فيما بلغ عدد الوحد      ² ألف م  120.4 مـساحات جديـدة و     ² ألـف م   573.1بواقـع   

 وحدة سكنية قائمة، وأن عدد رخص       643 وحدة سكنية جديدة و    2,127 وحدة سكنية، منها     2,770المرخـصة   

 . رخصة 61 األسوار بلغ
 

 وارتفاعا مقارنة بالربع    2010تـشير النـتائج إلى وجود ارتفاع في مؤشرات هذا الربع مقارنة بالربع الثالث               

 2010لرخص الصادرة في الضفة الغربية في الربع الرابع من العام           ، حيث سجل عدد ا    2009الرابع من العام    

مقارنة بالربع  % 2.0فيما سجل ارتفاعا بنسبة     ، مقارنـة بالربع الثالث من العام نفسه      % 4.8ارتفاعـا بنـسبة     

خالل الربع الرابع   % 27.5، وارتفع مجموع عدد الوحدات السكنية الجديدة بنسبة         2009الـرابع مـن العـام       

 لدى  2010خالل الربع الرابع    % 10.7، وسجل ارتفاعا بنسبة     2009قارنـة بـذات الربع من العام         م 2010

مقارنة مع الربع الرابع    % 16.8 ة، وارتفعت المساحات المرخصة بنسب    2010مقارنته بالربع الثالث من العام      

 .  مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه2010في الربع الرابع % 6.7وبنسبة ، 2009
 

يـنوه الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن البيانات ال تشمل بيانات ذلك الجزء من محافظة القدس الذي                  

، وإلى عدم تمكنه من توفير بيانات عن قطاع      1967ا للضفة الغربية عام     هضـمته إسـرائيل عنوةً بعيد احتالل      

 .2010غزة حول إحصاءات الرخص للربع الرابع 
 
 
 
 
 


