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 70/70/0707  صدر بتاريخ 

 

% 54بنسبة عدد رخص األبنية  حاد في  نخفاضا
، 0202 الثانيخالل الربع * على مستوى فلسطين

 مع ازمة كورونا ا  تزامن

 

ة غية  لرغغغغابرم لمس غغغغاي   لد ش غغغغغبمغغغغد رغغغغدب ر غغغغ    بشغغغغ
مغ    لثاي  الل  لربع  ر رة 1,010 ةغوغ ر  لد ش 

 .أبشية جديدم ةر ر 318 ، مشها0707عام  ل
 

  غغغالل  مدغغغ    رغغغدب  لغغغر    لرغغغابرم  غغغ   يخفغغغ 
مقاريغغغة % 54بشدغغغ ة  0707مغغغ   لعغغغام   لثغغغاي  لربغغغع 
ًا يخفاضغغغسغغا لغغغج   ك ،0707مغغغ   لعغغغام   الولبغغالربع 
 ،0710م   لعام   لسشاظرمقارية بالربع % 54بشد ة 

رغغغغدب ر غغغغ   البشيغغغغة  لجديغغغغدم بشدغغغغ ة  يخفغغغغ ح غغغغ   
 ،0707مغغغغغغغغغغ   لعغغغغغغغغغغام   الولمقاريغغغغغغغغغغة بغغغغغغغغغغالربع % 53

مغغغ    لسشغغغاظرمقاريغغغة بغغغالربع % 57ت بشدغغغ ة يخفزغغغو 
 .0710 لعام 

 

 (لغغغغ ش  وغ غغغغر لغغغغ ش )بمغغغغد مجسغغغغ ا مدغغغغاحة   بشيغغغغة 
متغغغغر مربغغغغع  ألغغغغ  805 ، مشهغغغغامتغغغغر مربغغغغع ألغغغغ  541

 ةألغغ  متغغر مربغغع مدغغاح 30و جديغغدم ل بشيغغة   ةمدغغاح
 .قائسة ل بشية  

 

 0,107  لسر رغغغغة بمغغغغد رغغغغدب  ل حغغغغد    لدغغغغ شيةكسغغغا 
، مشهغغغا ألغغغ  متغغغر مربغغغع 841ها ة مدغغغاحا غوحغغغدم ل ش غغغ

ألغ  متغر  000جديغدم مدغاحتها  ل شية وحدم 1,003
 00ها مجسغ ا مدغاحا  قائسة ل شية وحدم 540 مربع،

  .أل  متر مربع
 

ًا يخفاضغغغ  وقغغغد لغغغج  رغغغدب  ل حغغغد    لدغغغ شية  لجديغغغدم
 0707 مغغغغ   لعغغغغام  لثغغغغاي  غغغغالل  لربغغغغع % 47بشدغغغغ ة 

% 55بشدغغغغ ة ًا يخفاضغغغغ   ، ولغغغغج  0707مغغغغ   لعغغغغام   الول مقاريغغغغة بغغغغالربع
م   لعام   لسشاظر لدى مقاريته بالربع 0707 م   لعام  لثاي  الل  لربع 

0710. 
 

إلى  0229 الثانيلربع افي الفترة من  *فلسطينرخص األبنية الصادرة في عدد 
 0202 الثاني الربع

 

 
 
 لبيايا  ال  ذس  ذلك  لجزء م  محا ظة  لقدس و لذي ضسه  الحتالل  إللر ئ م  إليه رش م بع د *

 .1040 حتالله لمزفة  لغربية رام 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 2451.  ب.صفلسطين   -رام هللا
 

 ( 000/007) 2982700-02: ا  ه
 ( 000/007) 2982710 -02:  اكس

 1800300300:  ط مجاي 
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروي 

 www.pcbs.gov.ps:  لرفحة  اللكترويية
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 الرخص الصادرة أبنية جديدة اضافات جديدة لمباني مرخصة

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

