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 11/6/0202  صدر بتاريخ 

 

عدد رخص  حاد في  نخفاضا: االحصاء الفلسطيني
* على مستوى فلسطين% 34الجديدة بنسبة األبنية 

 مع بداية ازمة كورونا ا  تزامن، 3232 االولخالل الربع 

 

ة ـية الرادرة لمسباني الدكشيـبمغ عدد رخص األبش
من  االولخالل الربع  رخرة 0,011 ةـوغير الدكشي

 .أبشية جديدة ةرخر 1,551 ، مشها0202عام ال
 

 خـــالل فمدـــطين عـــدد الـــرخص الرـــادرة فـــي انخفـــ 
ــــة % 17بشدــــبة  0202مــــن العــــام  االولالربــــع  مقارن
ــالربع  ًا نخفاضــســا لــ   اك ،0219مــن العــام  الرابــعب
 ،0219من العام  السشاظرمقارنة بالربع % 16بشدبة 
عــــدد رخــــص االبشيــــة ال ديــــدة بشدــــبة  نخفــــ حيــــ  ا

ــــــــالربع % 02 ــــــــة ب ــــــــعمقارن  ،0219مــــــــن العــــــــام  الراب
مــــن  السشــــاظرمقارنــــة بــــالربع % 6ت بشدــــبة نخفزــــوا

 .0219العام 
 

 (لــــكشي وغيــــر لــــكشي)بمــــغ م ســــ ا مدــــاحة األبشيــــة 
متــــر مربــــع  ألــــ  749 ، مشهــــامتــــر مربــــع ألــــ  880
 ةأل  متـر مربـع مدـاح 122و  ديدةال بشيةاأل ةمداح
 .قائسةال بشيةاأل
 

 4,120 السرخرــــة بمــــغ عــــدد ال حــــدا  الدــــكشيةكســـا 
، مشهـــا ألـــ  متـــر مربـــع 649ها ة مدـــاحا ـوحـــدة لكشيـــ

ألـ  متـر  529جديـدة مدـاحتها  لكشية وحدة 2,428
ها م ســــ ا مدــــاحا  قائســــة لــــكشية وحــــدة 694 مربــــع،
 .أل  متر مربع 112

ًا نخفاضـــا وقـــد لـــ   عـــدد ال حـــدا  الدـــكشية ال ديـــدة
 0202 مـــــن العـــــام االولخـــــالل الربـــــع % 07بشدـــــبة 

% 01بشدــــبة ًا نخفاضــــا  ، ولــــ   0219مــــن العــــام  الرابــــع مقارنــــة بــــالربع
مـن العـام  السشاظر لدى مقارنته بالربع 0202 من العام االولخالل الربع 

0219. 
 

إلى  3229 االوللربع افي الفترة من  *فلسطينرخص األبنية الصادرة في عدد 
 3232 االول الربع

 

 
 
البيانا  ال  ذس  ذلغ ال زء من محافعة القدس والذي ضسه االحتالل اإللرائيمي إليه عش ة بعيد *

 .1967احتالله لمزفة الغربية عام 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 2451.  ب.صفلسطين   -رام هللا
 

 ( 970/972) 2982700-02: ا  ه
 ( 970/972) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط م اني
  iwan@pcbs.gov.ps: إلكتروني بريد

 www.pcbs.gov.ps: الرفحة االلكترونية
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 الرخص الصادرة أبنية جديدة اضافات جديدة لمباني مرخصة

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

