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عدد رخص األبنية على مستوى فلسطين*  نخفاضا
، نتج مقارنة بالربع السابق 2021 ولاأل خالل الربع 

 بنية الجديدةفي عدد رخص األ انخفاضعن 

 

ة غية  لصغغغغابرم للي غغغغاي   لس  يغغغغغبلغغغغد رغغغغدب ر غغغغ    ب غغغغ
مغن  و    غل   لرعغ   ر صة 2,245 ةغوغير  لس  ي

 أب ية جديدم. ةر ص 1,285 ، م ها2021عام  ل
 

  غغغل  فلسغغغطين رغغغدب  لغغغر    لصغغغابرم فغغغ   يخفغغغ 
% مقاريغغغغة 18ب سغغغغ ة  2021مغغغغن  لعغغغغام  و    لرعغغغغ  
 رتفارغغغا   يغغغا  غغغ   ك ،2020مغغغن  لعغغغام   لر بغغغ بغغغالرع  
 ،2020مغغن  لعغغام   لي غغا ر% مقاريغغة بغغالرع  2ب سغغ ة 
رغغغغدب ر غغغغ   جب يغغغغة  ل ديغغغغدم ب سغغغغ ة   يخفغغغغ حيغغغغ  

 ،2020مغغغغغغغغن  لعغغغغغغغغام   لر بغغغغغغغغ % مقاريغغغغغغغغة بغغغغغغغغالرع  29
مغغغن   لي غغغا ر% مقاريغغغة بغغغالرع  17ت ب سغغغ ة يخفضغغغو 

 .2020 لعام 
 

 بلغغغغد م يغغغغ ا مسغغغغاحة   ب يغغغغة   غغغغ    وغيغغغغر  غغغغ    
متغغغغر مرعغغغغ   ألغغغغ  693 ، م هغغغغامتغغغغر مرعغغغغ  ألغغغغ  961
 ةمسغاحأل  متغر مرعغ   268و  ديدم ل ب ية   ةمساح

 .قائية ل ب ية  
 

 4,287  لير صغغغغة بلغغغغد رغغغغدب  ل حغغغغد    لسغغغغ  يةكيغغغا 
، م هغغغا ألغغغ  متغغغر مرعغغغ  698ها ة مسغغغاحاتغوحغغغدم    يغغغ

ألغ  متغر  485جديغدم مسغاحتها     ية وحدم 2,937
ها م يغغ ا مسغغاحات قائيغغة  غغ  ية وحغغدم 1,350 مرعغغ ،
  .أل  متر مرع  213

 

%  غغل  32ب سغغ ة ا   يخفاضغغ وقغغد  غغ   رغغدب  ل حغغد    لسغغ  ية  ل ديغغدم
، 2020مغغغغن  لعغغغغام   لر بغغغغ  مقاريغغغغة بغغغغالرع  2021 مغغغغن  لعغغغغام و    لرعغغغغ  
لغغد   2021 مغغن  لعغغام و   %  غغل   لرعغغ  15ب سغغ ة ا  يخفاضغغ   و غغ   

 .2020من  لعام   لي ا ر مقاريته بالرع 
 

إلى  2020 ولاأل لربع افي الفترة من  *فلسطينرخص األبنية الصادرة في عدد 
 2021 ولاأل  الربع

 

 
 

* لبيايا  ج تشي  ذلك  ل زء من محافظة  لقدس و لذي ضيه  جحتل   إل ر ئيل  إليه ر  م بعيد 
 .1967 حتلله للضفة  لغرعية رام 

 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 ، فلسطين  P6028179، رام هللا، 1647ص.ب. 
 

   972/970  2982700-02ات : ه
   972/970  2982710 -02فاكس: 

 1800300300:  ط م اي 
  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروي : 

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

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

