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عدد رخص األبنية على  ارتفاعاالحصاء الفلسطيني: 
مقارنة  2022 األولمستوى فلسطين* خالل الربع 

  ارتفاع، نتج عن بالربع السابق
 بنية الجديدةرخص األفي عدد 

 

ة وغيغغغ  غية  لصغغغاارل للنيغغغاكن  لس  يغغغغبلغغغد  غغغدا رنغغغ    ب غغغ
عغغغغغا   لمغغغغغن    وبنغغغغغرب  ل  غغغغغ   رنصغغغغغة 3,271 ةغ لس  يغغغغغ
 أب ية جديدل. ةرنص 1,997 ، م ها2022

 

 ل  غغغغ   نغغغغرب فلسغغغغطين  غغغغدا  لغغغغ ن   لصغغغغاارل فغغغغن  رتفغغغغ 
مغن   ل  ب % مقاركة بال    3ب سية  2022من  لعا     وب
% مقاركغغة بغغال    46 قغغدر  رتفا غا   نغغا لغغ   ك ،2021 لعغا  

 غغغغدا رنغغغغ    رتفعغغغغ حيغغغغ   ،2021مغغغغن  لعغغغغا    لن غغغغا  
مغغن  لعغغا    ل  بغغ % مقاركغغة بغغال    3 الب يغغة  ل ديغغدل ب سغغية 

مغغن   لن غغا  % مقاركغغة بغغال    55ب سغغية  رتفعغغ و  ،2021
 .2021 لعا  

 

 1,588 بلغغد م نغغسا مسغغاحة   ب يغغة يلغغ  ن وغيغغ  لغغ  ن 
 ةمتغغغغ  م  غغغغ  مسغغغغاح ألغغغ  1,292 ، م هغغغغامتغغغغ  م  غغغغ  ألغغغ 

 ب يغغغغة   ةمسغغغغاح ألغغغغ  متغغغغ  م  غغغغ  296و  ديغغغغدل ل ب يغغغغة  
 .قائنة ل
 

وحغغغدل  6,462  لن نصغغغة بلغغغد  غغغدا  لسحغغغد    لسغغغ  يةكنغغغا 
 4,998، م هغغغا ألغغغ  متغغغ  م  غغغ  1,074ها ة مسغغغاحاتغل  يغغغ
 ألغغغغغ  متغغغغغ  م  غغغغغ ، 839جديغغغغغدل مسغغغغغاحتها  لغغغغغ  ية وحغغغغغدل

ألغ   235ها م نغسا مسغاحات قائنغة لغ  ية وحغدل 1,464و
  .مت  م   

 

ب سغغغية ا   رتفا غغغ وقغغغد لغغغ    غغغدا  لسحغغغد    لسغغغ  ية  ل ديغغغدل
 مقاركغغغغة بغغغغال    2022 مغغغغن  لعغغغا    وب% نغغغرب  ل  غغغغ  1

 بغغغغغال    مقاركغغغغغة% 70   سغغغغغية، و 2021مغغغغغن  لعغغغغغا    ل  بغغغغغ 
 .2021من  لعا    لن ا  

 

في الفترة من  *فلسطينرخص األبنية الصادرة في عدد 
 2022 األول إلى الربع 2021 األوللربع ا

 

 
 

محافظة  لقدس و لذي ضنه  الحترب * لبياكا  ال تشن  ذلك  ل زء من 
 .1967 إلل  ئيلن إليه   سل بعيد  حترله للضفة  لغ  ية  ا  

 
 

 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: نط م اكن

  diwan@pcbs.gov.psب يد إلكت وكن: 
 www.pcbs.gov.ps لصفحة  اللكت وكية: 
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اضافات جديدة لمباني مرخصة أبنية جديدة الرخص الصادرة

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

