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عدد رخص األبنية على مستوى فلسطين*  انخفاض
، مقارنالالة لالالالر   السالالاب  2022 الثالالانيخالال ا الر الال  

 بنية الجديدةفي عدد رخص األ انخفاضنتج عن 
 

ة غية  لصغغغغابرم للي غغغغاي   لس  يغغغغغبلغغغغد رغغغغدب ر غغغغ    ب غغغغ
مغن   لثاي  الل  لربع  ر صة 2,610 ةغوغير  لس  ي

 أب ية جديدم. ةر ص 1,558 ، م ها2022عام  ل
 

  غغغالل فلسغغغطين رغغغدب  لغغغر    لصغغغابرم فغغغ   يخفغغغ 
% مقاريغغغة 20ب سغغغ ة  2022مغغغن  لعغغغام   لثغغغاي  لربغغغع 
 ا  يخفاضغغغ يغغا لغغغ   ك ،2022مغغغن  لعغغغام    ولبغغالربع 

 ،2021مغغغن  لعغغغام   لي غغغا ر% مقاريغغغة بغغغالربع 1 قغغغدر 
رغغغدب ر غغغ   اب يغغغة  ل ديغغغدم ب سغغغ ة   يخفضغغغ حيغغغ  

 ،2022مغغغغغغغغغغن  لعغغغغغغغغغغام    ول% مقاريغغغغغغغغغغة بغغغغغغغغغغالربع 22
مغغغغن   لي غغغغا ر% مقاريغغغغة بغغغغالربع 6ب سغغغغ ة  يخفضغغغغ و 

 .2021 لعام 
 

 بلغغغغد م يغغغغ ا مسغغغغاحة   ب يغغغغة  لغغغغ    وغيغغغغر لغغغغ    
متغغر مربغغع  ألغغ  944 ، م هغغامتغغر مربغغع ألغغ  1,235

 ةمسغاحأل  متغر مربغع  291و  ديدم ل ب ية   ةمساح
 .قائية ل ب ية  
 

 5,290  لير صغغغغة بلغغغغد رغغغغدب  ل حغغغغد    لسغغغغ  يةكيغغغا 
، م هغغغا ألغغغ  متغغغر مربغغغع 902ها ة مسغغغاحا غوحغغغدم ل  يغغغ

ألغ  متغر  689جديغدم مسغاحتها  ل  ية وحدم 4,001
ها م يغ ا مسغاحا  قائيغة لغ  ية وحدم 1,289و مربع،
  .أل  متر مربع 213

 

%  غغالل 20ب سغغ ة ا  يخفاضغغ  وقغغد لغغ   رغغدب  ل حغغد    لسغغ  ية  ل ديغغدم
، 2022مغغغغن  لعغغغغام  ول   مقاريغغغغة بغغغغالربع 2022 مغغغغن  لعغغغغام  لثغغغغاي  لربغغغغع 

 .2021من  لعام   لي ا ر بالربع مقارية% 2 ب س ة ر فع و 
 

إلى  2021 الثانيلر   افي الفترة من  *فلسطينرخص األبنية الصادرة في عدد 
 2022 الثاني الر  

 

 
 

 ل زء من محافظة  لقدس و لذي ضيه  احتالل  إللر ئيل  إليه ر  م بعيد * لبيايا  ا  شي  ذلك 
 .1967 حتالله للضفة  لغربية رام 

 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصاا:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

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

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

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

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

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

