فمدطين

صدر بتاريخ 0202/6/11

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
االحصاء الفلسطيني :انخفاض حاد في عدد رخص

مقارن ــة ب ــالربع ال ارب ــع م ــن الع ــام  ،0219ولـ ـ

األبنية الجديدة بنسبة  %34على مستوى فلسطين*

خالل الربع االول من العام  0202لدى مقارنته بالربع السشاظر مـن العـام

خالل الربع االول  ،3232تزامنا مع بداية ازمة كورونا

.0219

بمغ عدد رخص األبشـية الرادرة لمسباني الدكشيـة
وغير الدكشيـة  0,011رخرة خالل الربع االول من

انخفاضـ ـاً بشد ــبة %01

عدد رخص األبنية الصادرة في فلسطين* في الفترة من الربع االول  3229إلى
الربع االول 3232

العام  ،0202مشها  1,551رخرة أبشية جديدة.
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انخف ـ

الربـ ــع االول مـ ــن العـ ــام  0202بشدـ ــبة  %17مقارنـ ــة

1,500

انخفاض ـاً

1,000

بــالربع ال اربــع مــن العــام  ،0219كســا ل ـ

بشدبة  %16مقارنة بالربع السشاظر من العام ،0219
حيـ ـ

ع ــدد رخـــص االبشي ــة ال دي ــدة بشد ــبة

انخف ـ ـ

 %02مقارنـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــالربع ال اربـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــن العـ ـ ـ ــام ،0219
وانخفزـ ـت بشدـ ــبة  %6مقارن ــة بـ ــالربع السش ــاظر مـ ــن
العام .0219
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أبنية جديدة

 880ألـ ـ

مت ــر مرب ــع ،مشه ــا  749ألـ ـ

مداحة األبشية ال ديدة و 122أل

مت ــر مرب ــع

متـر مربـع مدـاحة

األبشية القائسة.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
رام هللا -فلسطين ص.ب2451 .
ها

)972/970( 02-2982700 :

فاكس)972/970( 02- 2982710 :

كس ــا بم ــغ ع ــدد ال ح ــدا

الد ــكشية السرخر ــة 4,120

وحــدة لكشيـ ـة مدــاحا ها  649أل ـ

متــر مربــع ،مشهــا

 2,428وحدة لكشية جديـدة مدـاحتها  529ألـ

متـر

مرب ــع 694 ،وحـ ــدة ل ــكشية قائسـ ــة م سـ ـ ا مدـ ــاحا ها
 112أل

متر مربع.

وقــد ل ـ

عــدد ال حــدا

الدــكشية ال ديــدة انخفاض ـاً

بشدـ ــبة  %07خـ ــالل الربـ ــع االول مـ ــن العـ ــام 0202

الربع األول
2019

اضافات جديدة لمباني مرخصة

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

احتالله لمزفة الغربية عام .1967

بم ــغ م س ـ ـ ا مد ــاحة األبشيـ ــة (ل ــكشي وغيـ ــر لـ ــكشي)

عدد الرخص

عــدد الــرخص الرــادرة فــي فمدــطين خــالل
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خط م اني1800300300 :
بريد إلكترونيiwan@pcbs.gov.ps :
الرفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :

