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ارتفاع عدد رخص األبنية االحصاء الفلسطيني: 
، 2020 الثالثعلى مستوى فلسطين* خالل الربع 

 نتج عن ارتفاع في عدد رخص االبنية الجديدة

 

ة غية  لصغغغغابرم للي غغغغاي   لس  يغغغغغبلغغغغد رغغغغدب ر غغغغ    ب غغغغ
من  لث لثا الل  لربع  ر صة 1,974 ةغوغير  لس  ي

 أب ية جديدم. ةر ص 1,353 ، م ها2020عام  ل
 

 لربغع   غالل فلسغطين ردب  لر    لصابرم ف  رتفع 
% مقاريغغغة رغغغالربع 62ب سغغغ ة  2020مغغغن  لعغغغام   لثالغغث
ولكغغن رقغغ  أنغغس مغغن مسغغت     ،2020مغغن  لعغغام   لثغغاي 

سغغ س  حيغغث 2019مقاريغغة مغغع يفغغر  لفتغغرم مغغن رغغام 
مغغغغن   لي غغغغا ر% مقاريغغغغة رغغغغالربع 10ًا ب سغغغغ ة يخفاضغغغغ 

رغغدب ر غغ   ةب يغغة  ل ديغغدم   رتفغغع ونغغد ،2019 لعغغام 
 ،2020مغغن  لعغغام   لثغغاي % مقاريغغة رغغالربع 66ب سغغ ة 

مغغغغن   لي غغغغا ر% مقاريغغغغة رغغغغالربع 7ت ب سغغغغ ة يخفضغغغغو 
 .2019 لعام 

 

 بلغغغغد م يغغغغ ا مسغغغغاحة   ب يغغغغة  سغغغغ    وغيغغغغر سغغغغ    
متغغغغر مربغغغغع  ألغغغغ  677 ، م هغغغغامتغغغغر مربغغغغع ألغغغغ  822
 ةأل  متغر مربغع مسغاح 145و  ديدم ل ب ية   ةمساح

 .قائية ل ب ية  
 

 3,614  لير صغغغغة بلغغغغد رغغغغدب  ل حغغغغد    لسغغغغ  يةكيغغغا 
، م هغغغا ألغغغ  متغغغر مربغغغع 596ها ة مسغغغاحاتغوحغغغدم س  يغغغ

ألغ  متغر  469جديغدم مسغاحتها  س  ية وحدم 2,836
ها م يغغغغ ا مسغغغغاحات نائيغغغغة سغغغغ  ية وحغغغغدم 778 مربغغغغع،
  .مربع أل  متر 127

 

 %  غغغالل 64ب سغغغ ة ًا رتفارغغغ  ونغغغد سغغغ س رغغغدب  ل حغغغد    لسغغغ  ية  ل ديغغغدم 
 ، 2020مغغغن  لعغغغام   لثغغغاي  مقاريغغغة رغغغالربع 2020 مغغغن  لعغغغام  لثالغغغث لربغغغع 
 لغغد   2020 مغغن  لعغغام  لثالغغث%  غغالل  لربغغع 12ب سغغ ة ًا يخفاضغغ  سوسغغ   

 .2019من  لعام   لي ا ر مقاريته رالربع
 

 الثالثلربع افي الفترة من  *فلسطينرخص األبنية الصادرة في عدد 
 2020 الثالث إلى الربع 2019

 

 
 

* لبيايا  ة تشيس ذلك  ل زء من محافظة  لقدس و لذي ضيه  ةحتالل  إلسر ئيل  
 .1967إليه ر  م رعيد  حتالله للضفة  لغربية رام 

 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز 
 1647.ب.  صفلسطين   -رام هللا

   972/970  2982700-02ات : ه
   972/970  2982710 -02فاكر: 

 1800300300:  ط م اي 
  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروي : 

 www.pcbs.gov.ps لصفحة  ةلكترويية: 
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اضافات جديدة لمباني مرخصة أبنية جديدة الرخص الصادرة

http://www.pcbs.gov.ps/

