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عدد رخص األبنية على  رتفاعإاالحصاء الفلسطيني: 
 2022 الثالثمستوى فلسطين* خالل الربع 

في عدد رتفاع ا، نتج عن مقارنة بالربع السابق
 بنية الجديدةرخص األ

 

 ةـة وغيـ  السكنيــية الصادرة للمباني السكنيـبلغ عدد رخص األبن
ـــ الثاخـــال ال  ـــ   رخصـــة 2,665  ، منهـــا2022عـــا  المـــن  ل
  أبنية جديدة. ةرخص 1,626

 

 لــ الثاال  ــ   خــال فلســطين عــدد الــ خص الصــادرة فــي ارتفــ 
مـــن العـــا   ثـــانيال% مقارنـــة رـــال    2بنســـبة  2022مـــن العـــا  

 المنــا  % مقارنــة رــال    7 قــدر  ا  نخفاضــامــا لــ   ك ،2022
عــدد رخـــص ا بنيـــة ال ديـــدة  رتفعـــ احيـــ   ،2021مــن العـــا  

 نخفضــ وا ،2022مــن العــا   ثــانيال% مقارنــة رــال    4بنســبة 
 .2021من العا   المنا  % مقارنة رال    8بنسبة 

 

 ألـ  1,284 بلغ م مـع  مسـاحة األبنيـة نلـكني وغيـ  لـكني 
  ديـدةال بنيةاأل ةمت  م    مساح أل  1,037 ، منهامت  م   

 .قائمةال بنيةاأل ةمساحأل  مت  م     247و
 

ة ـوحـدة لكنيـ 5,510 الم خصـة بلغ عدد العحدات السكنيةكما 
ـــ  906ها مســـاحات ـــ  م   ـــ  مت  لـــكنية وحـــدة 4,348، منهـــا أل

 لــكنية وحــدة 1,162و ألــ  متــ  م  ــ ، 724جديــدة مســاحتها 
  .أل  مت  م    182ها م مع  مساحات قائمة

 

% 9بنســبة ا  رتفاعــا وقــد لــ   عــدد العحــدات الســكنية ال ديــدة
مــن  الثــاني مقارنــة رــال    2022 مــن العــا  لــ الثاخــال ال  ــ  

مـن  المنـا   رـال    مقارنـة% 2 بنسـبة نخفـ ا، و 2022العا  
 .2021العا  

 

في الفترة من  *فلسطينرخص األبنية الصادرة في عدد 
 2022 الثالث إلى الربع 2021 الثالثلربع ا

 
 
ال زء من محافظة القدس والذي ضمه ا حتال البيانات   تشم  ذلك *

 .1967اإلل ائيلي إليه عنعة رعيد احتاله للضفة الغ  ية عا  
 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 ، فلسطين  P6028179، رام هللا، 1647ص.ب. 
   972/970ن 2982700-02ات : ه

   972/970ن 2982710 -02فاكس: 
 1800300300: خط م اني

  diwan@pcbs.gov.psب يد إلكت وني: 
 www.pcbs.gov.psالصفحة ا لكت ونية: 
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اضافات جديدة لمباني مرخصة أبنية جديدة الرخص الصادرة

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

