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عدد رخص األبنية  ارتفاعاالحصاء الفلسطيني: 
 الثانيعلى مستوى فلسطين* خالل الربع 

  ارتفاع، نتج عن مقارنة بالربع السابق 2021
 بنية الجديدةفي عدد رخص األ

 

ة غية  لصغغغغابرم للي غغغغاي   لس  يغغغغغبلغغغغد رغغغغدب ر غغغغ    ب غغغغ
مغن   لثاي  الل  لربع  ر صة 2,649 ةغوغير  لس  ي

 أب ية جديدم. ةر ص 1,661 ، م ها2021عام  ل
 

 لربغع   غالل فلسغطين ردب  لر    لصابرم ف   رتفع
% مقاريغغغة رغغغالربع 18ب سغغغ ة  2021مغغغن  لعغغغام   لثغغغاي 

 ب سغغغغ ة رتفارغغغغا   يغغغغا  غغغغ   ك ،2021مغغغغن  لعغغغغام  ول  
 ،2020مغغغغغن  لعغغغغغام   لي غغغغغا ر% مقاريغغغغغة رغغغغغالربع 118

رغغغغدب ر غغغغ   جب يغغغغة  ل ديغغغغدم ب سغغغغ ة   رتفعغغغغ حيغغغغ  
 ،2021مغغغغغغغغغغن  لعغغغغغغغغغغام  ول  % مقاريغغغغغغغغغغة رغغغغغغغغغغالربع 29

مغغغن   لي غغغا ر% مقاريغغغة رغغغالربع 104ب سغغغ ة  رتفعغغغ و 
 .2020 لعام 

 

 بلغغد م يغغسا مسغغاحة   ب يغغة ي غغ    وغيغغر  غغ    
متغغغغغر  ألغغغغ  951 ، م هغغغغامتغغغغر مربغغغغغع ألغغغغ  1,178

مربع أل  متر  227و  ديدم ل ب ية   ةمربع مساح
 .قائية ل ب ية   ةمساح

 

 5,158  لير صغغغغة بلغغغغد رغغغغدب  لسحغغغغد    لسغغغغ  يةكيغغغغا 
، م هغغغا ألغغغ  متغغغر مربغغغع 836ها ة مسغغغاحاتغوحغغغدم    يغغغ

ألغ  متغر  640جديغدم مسغاحتها   غ  ية وحدم 3,917
ها م يغغسا مسغغاحات قائيغغة  غغ  ية وحغغدم 1,241 مربغغع،
  .أل  متر مربع 196

 

%  الل 33ب س ة ا   رتفار  ل ديدموقد     ردب  لسحد    لس  ية 
، 2021مغن  لعغام    ول مقارية رالربع 2021 من  لعام  لثاي  لربع 
 2021 مغغن  لعغغام  لثغغاي %  غغالل  لربغغع 127ب سغغ ة ا  رتفارغغ   و غغ   

 .2020من  لعام   لي ا ر لدى مقاريته رالربع
 

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

 
 

* لبيايا  ج تشي  ذلك  ل زء من محافظة  لقدس و لذي ضيه  جحتالل  إل ر ئيل  إليه ر سم 
 .1967رعيد  حتالله للضفة  لغربية رام 

 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

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

   972/970ي 2982710 -02فاكس: 
 1800300300:  ط م اي 

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروي : 
 www.pcbs.gov.ps لصفحة  جلكترويية: 

 

   

 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

الربع الثاني 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
2020

الربع االول 
2021

الربع الثاني 
2021

ص
خ
لر

 ا
دد

ع

اضافات جديدة لمباني مرخصة أبنية جديدة الرخص الصادرة

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

