
 

 فلسطين
 إلحصاء الفلسطينيلالجهاز المركزي 

       

 
 82/50/8524  بتاريخصدر  

 

حصاءا  رخ  ابأبني  الرب  الخبر الصحفي إل
 4102، ابأول

 

على مستوى  رخ  االبني في عدد  ارتفاع
  *فلسطين

 
ة غية  لصغغغغادرم لليبغغغغا    لس  يغغغغغبلغغغغد رغغغغدد ر غغغغ    ب غغغغ

يغن   الو  غل   لربغ   ر صة 8,440 ةغوغير  لس  ي
 .أب ية جديدم ةر ص 2,095 ، ي ها8524رام 

 
 لربغ    غل  فلسغطين ردد  لر    لصادرم ف   رتف 
يقار غة بغالرب  % 2444ب سغبة  8524ين  لعغام   الو 
ب سغغغبة  ا  فييغغغا سغغغج   رتفارغغغ ،8522يغغغن  لعغغغام   لر بغغغ 

 .8522ين  لعام   الو يقار ة بالرب  % 248
 

 (سغغغغ   سغغغغ    وغيغغغغر )بلغغغغد يجيغغغغوا يسغغغغا ة   ب يغغغغة 
يتغر يربغ   ألغ  992 ، ي هغايتر يرب  يليون 24249
 ةأل  يتر يربغ  يسغا  200و جديدم ل ب ية   ةيسا 
 .قائية ل ب ية  
 

 44040  لير صغغغغة بلغغغغد رغغغغدد  لو غغغغد    لسغغغغ  ية يغغغا 
، ي هغغغا ألغغغ  يتغغغر يربغغغ  282ها ة يسغغغا اتغو غغغدم س  يغغغ

 ألغ  يتغر يربغ ، 022جديغدم يسغا تها  و دم 2,254
ألغغ  يتغغر  245ها يجيغغوا يسغغا ات قائيغغة و غغدم 248
  .يرب 

 
  رتفارغغغغا وقغغغغد سغغغغج  رغغغغدد  لو غغغغد    لسغغغغ  ية  لجديغغغغدم

 8524 يغغغغغن  لعغغغغغام  الو  غغغغغل   لربغغغغغ  % 25ب سغغغغغبة 
 أيضغغا    ، وسغغج  8522يغغن  لعغغام   لر بغغ  يقار غغة بغغالرب 

 يغغن  لعغغام  الو  غغل   لربغغ  % 2949ب سغغبة   رتفارغغا
 .8522ين  لعام   الو  لدى يقار ته بالرب  8524

 

إلى  4102 االوللرب  افي الفترة من  *فلسطينرخ  ابأبني  الصادرة في عدد 
 4102 االول الرب 

 

 
 

للضفة ضيته إسر ئي  ر وم بعيد   تللها  لبيا ا  ال تشي  ذلك  لجزء ين ي افظة  لقدس  لذي  *
 2902 لغربية رام 

 
 :يرجى االتصال ،لمزيد من التفاصيل 
 المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز  
 فلسطين-رام اهلل 
 ( 928/925) 2982700 2 :ات ه 

 ( 928/925) 2982710 2 :فا س 

 1800300300 : ط يجا   

  diwan@pcbs.gov.ps :بريد إل ترو   
 http://www.pcbs.gov.ps : ليوق   إلل ترو  
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 الرخص الصادرة أبنية جديدة اضافات جديدة لمباني مرخصة


