
    

  

لضفة 

ص
رخ
 ال
دد
ع

/05/2013 

إلى الربع 2012

للعنوة بعيد احتاللها 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

االول 
20

ر

ني مرخصة

/30  صدر بتاريخ

2لربع األول ا *ن

20  

ضمته إسرائيل عذي 

ht 

الربع 
012

ربع الثاني 
2012

اضافات جديدة لمبان

  

ص 

فلسطينصادرة في 

013 األول
  

ن محافظة القدس الذ

  :التصال

  فلسطيني

970 (  

970 (  

  

diwan@pc   

ttp://www.pcb

الر الربع الثالث 
2012

بنية جديدة

  

رخص األبنية الص

 تشمل ذلك الجزء من

1967  

يرجى اال ،لتفاصيل

ركزي لإلحصاء الف

  سطين

2 29827 )972/0

2 29827 )972/0

: 1800300300

cbs.gov.ps :وني

s.gov.ps :تروني

الربع الرابع 
2012

ل

أب لصادرة

     

رعدد 

  

البيانات ال  *

7الغربية عام 

  

لمزيد من ال 

الجهاز المر 

فلس-رام اهللا 

700 :اتفه 

710 :فاكس 

خط مجاني 

بريد إلكترو 

الموقع اإللكت

الربع االول
2013

الرخص ا

 

 الربع

 *سطين

تفاعها

ة ـسكني

 األول 

  .ديدة

الربع  

مقارنة 

ـ   اًتفاع

201.  

 )سكني

 مربع 

 مربع 

 حوالي

ألف  7

جديدة  

 وحدة 

   

ـ   اًاض

2013 

 أيضاً 

 ن العام

201.  

  ن
  ء الفلسطيني

رخص األبنية

فلسى مستوى

ارتو 2012عام 

  : 2012م 

درة للمباني السك

خالل الربع صة

أبنية جد ةرخص

يف فلسطين في

م% 8.7بنسبة  

فيما سجل ارتف، 

2من العام  ألول

سكني وغير س(

متر ألف796  

ألف متر 205 

ح المرخصة ية

713 حوالي ها

 وحدة 3,200

ألفو ر مربع،

.ألف متر مربع

نخفاا نية الجديدة

3 من العام ألول

 2012ل، وسج

من األولالربع 

12من العام  ول

فلسطين
إلحصاءلمركزي 

حصاءات ري إل

د الرخص على

من عا  السابق

من عامالمناظر 

ية الصادـص األبن

رخص 2,281 ة

ر1,194 ، منها 

خص الصادرة ف

اًارتفاع 2013 

،2012من العام 

األقارنة بالربع 

(ساحة األبنية 

حوالي ، منهابع

حوالي و جديدة

  .قائمة

الوحدات السكني

هة مساحاتـسكني

0 حوالي منها

ألف متر 541 ي

أ 172ها مساحات

 الوحدات السكني

األخالل الربع  

من العام  لرابع

خالل ا% 4.3 

األو رنته بالربع

الجهاز الم

 
الخبر الصحفي

  2013، األول
  

في عدد ارتفاع

مقارنة بالربع

الربع امقارنة ب
  

بلغ عدد رخص

ةـوغير السكني

،2013عام من 
  

سجل عدد الرخ

من العام األول

من الرابعبالربع 

مق% 5.0بنسبة 
  

بلغ مجموع مس

متر مربعمليون 

ج أبنية مساحات

ق أبنية مساحات
  

بلغ عدد كما 

وحدة س 4200

، ممتر مربع

حوالي مساحتها

مجموع م قائمة
  

وقد سجل عدد 

% 13.6بنسبة 

ال مقارنة بالربع

اً بنسبةنخفاضا

لدى مقار 2013

  

م

م

ب

و

م

س

ب

ب

ب

م

م

م

ك

م

م

ق

و

ب

م


