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عدد رخص األبنية على  ارتفاعاالحصاء الفلسطيني: 
مقارنة  2021 الرابعمستوى فلسطين* خالل الربع 

في عدد رخص  ارتفاعنتج عن  ،بالربع السابق
 بنية الجديدةاأل

 

 ة وغيـ ـية الصادرة للمبـاي  السننيــبلغ عدد رخص األبن
عــا  المــن  ال ابــ خــ ا ال  ــ   رخصــة 3,179 ةـالسننيــ
 أبنية جديدة. ةرخص 1,940 ، منها2021

 
ال  ــ   خــ ا فلســطين عــدد الــ خص الصــادرة فــ  ارتفــ 
% مقاريــــة بــــال    11بنســــبة  2021مــــن العــــا   ال ابــــ 
% 16 قـدر  رتفاعـا  اما سجل ك ،2021من العا   الثالث

 ارتفعـ حيـث  ،2020مـن العـا   المنـار مقارية بال    
% مقاريــة بــال    9عــدد رخــص اةبنيــة الجديــدة بنســبة 

% مقاريـــة 8بنســـبة  رتفعـــ وا ،2021مـــن العـــا   الثالـــث
 .2020من العا   المنار بال    

 
 بلـــــغ مجمـــــألب مســـــاحة األبنيـــــة  ســـــنن  وغيـــــ  ســـــنن  

متــ  م  ــ   ألــ  1,219 ، منهــامتــ  م  ــ  ألــ  1,509
 ةمســاحألــ  متــ  م  ــ   290و جديــدةال بنيــةاأل ةمســاح

 .قائمةال بنيةاأل
 

وحـدة  6,340 الم خصة بلغ عدد الألحدات السننيةكما 
 4,935، منها أل  مت  م    1,049ها ة مساحاتـسنني
ـــ  م  ـــ ، 828جديـــدة مســـاحتها  ســـننية وحـــدة  ألـــ  مت

 221ها مجمـــألب مســــاحات قائمـــة ســـننية وحـــدة 1,405و
  .أل  مت  م   

 

% خــ ا 11بنسـبة ا  ارتفاعــ وقـد سـجل عــدد الألحـدات الســننية الجديـدة
، ذاتـــ مـــن العـــا   الثالـــث مقاريـــة بـــال    2021 مـــن العـــا  ال ابـــ ال  ـــ  

 .2020من العا   المنار  بال    مقارية% 14  نسبةو 
 

  *فلسطينرخص األبنية الصادرة في عدد 
 2021 الرابع إلى الربع 2020 الرابعلربع افي الفترة من 

 

 
 

من محافظة القدس والذي ضم  اةحت ا اإلس ائيل  إلي  عنألة *البيايات ة تشمل ذلك الجزء 
 .1967بعيد احت ل  للضفة الغ  ية عا  

 
 

 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: خط مجاي 
  diwan@pcbs.gov.psب يد إلكت وي : 

 www.pcbs.gov.psالصفحة اةلكت ويية: 
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اضافات جديدة لمباني مرخصة أبنية جديدة الرخص الصادرة

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

