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 9/3/0202  صدر بتاريخ 

 

خالل * ارتفاع عدد رخص األبنية على مستوى فلسطين
، نتج عن ارتفاع في عدد رخص 9102 الرابعالربع 

 االبنية الجديدة
 

ة غية  لصغغغغابرم لمط غغغغاي   لس ظيغغغغغبمغغغغد رغغغغدب ر غغغغ    بظغغغغ
مغن   لر بغ  الل  لربغ   ر صة 0,456 ةغوغير  لس ظي

 .أبظية جديدم ةر ص 0,220 ، مظها0229رام 
 

 لربغ    غالل فمسغطين ردب  لر    لصابرم ف   رتف 
مقاريغغغة بغغغالرب  % 02بظسغغغ ة  0229مغغغن  ل غغغام   لر بغغغ 
طغغغا  غغغجا  رتفارغغغا  بظسغغغ ة ك ،0229مغغغن  ل غغغام   لثالغغغ 

حيغغ   ،0222مغغن  ل غغام   لطظغغا رمقاريغغة بغغالرب  % 0
مقاريغة % 32 رتف  ردب ر    البظية  لجديدم بظس ة 

و رتف غغغغغب بظسغغغغغ ة  ،0229بغغغغغالرب   لثالغغغغغ  مغغغغغن  ل غغغغغام 
 .0222من  ل ام   لطظا رمقارية بالرب  % 02

 

 ( غغغغ ظ  وغيغغغغر  غغغغ ظ )بمغغغغد مجطغغغغ ا مسغغغغاحة   بظيغغغغة 
متر مربغ   ألف 21245 ، مظهامتر مرب  ألف 21222
متغغغغغغر مربغغغغغغ  ألغغغغغغف  224 و جديغغغغغغدم ل بظيغغغغغغة   ةمسغغغغغغاح
 .قائطة ل بظية   ةمساح

 

 51022  لطر صغغغغة بمغغغغد رغغغغدب  ل حغغغغد    لسغغغغ ظيةكطغغغا 
، مظهغغغا ألغغغف متغغغر مربغغغ  242ها ة مسغغغاحاتغوحغغغدم   ظيغغغ

ألغف متغر  045جديغدم مسغاحتها    ظية وحدم 61425
 95ها مجطغ ا مسغاحات قائطة   ظية وحدم 595 مرب ،

  .ألف متر مرب 
 

رتفارغغغغا    لجديغغغغدموقغغغغد  غغغغجا رغغغغدب  ل حغغغغد    لسغغغغ ظية 
 0229 مغغغغن  ل غغغغام  لر بغغغغ  غغغغالل  لربغغغغ  % 65بظسغغغغ ة 

  رتفارا ا، و ج  0229من  ل ام   لثال  مقارية بالرب 

 لغغغدق مقاريتغغغب بغغغالرب  0229 مغغغن  ل غغغام  لر بغغغ  غغغالل  لربغغغ  % 22بظسغغغ ة 
 .0222من  ل ام   لطظا ر

 
إلى  9108 الرابعلربع افي الفترة من  *فلسطينرخص األبنية الصادرة في عدد 

 9102 الرابع الربع
 

 
 
 لبيايا  ال تشطا ذلك  لجزء من محافظة  لقدس و لذي ضطب  الحتالل  إل ر ئيم  إليب رظ م ب يد *

 .2940 حتاللب لمضفة  لغربية رام 
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 0461.  ب.صفلسطين   -رام هللا
 

 ( 900/902) 2982700-02: اتفه
 ( 900/902) 2982710 -02: فاكس

 1800300300:  ط مجاي 
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروي 

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

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

