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 خرب صحفي
 ،2017 عاممن  حىت هناية شهر أيلول األبنية املرخصة يف اململكة مساحةمرت مربع  مليون 9.3 حوايل :اإلحصاءات العامة

 .2016 عام من الفرتةنفس مع  مقارنة% 8.4 ابرتفاع نسبته
 ،2017 عام من وىلاأل التسعةاألشهر  خالل األبنية حول تراخيصالشهري  اإلحصاءات العامة تقريرها دائرة أصدرت

يف  األبنيةتراخيص  اليت متنحستنادًا إىل حصر رخص البناء الذي جتريه الدائرة شهراًي ويشمل مجيع اجلهات ذلك او 
األشهر  خالل رخصة 27,180بلغ يف اململكة قد إمجايل عدد رخص األبنية الصادرة إىل أن ويشري التقرير  .اململكة
 .%12 نسبته رتفاعاب، 2016 عام من الفرتةنفس  خاللرخصة  24,261نة مع مقار  ،2017 عام من األوىل التسعة

 ،7201عام  من األوىل التسعةاألشهر  خالل 2ألف م 9329بلغ قد املرخصة  األبنية مساحةإمجايل التقرير أن  يبنيو 
  .%4.8 نسبته رتفاعاب، 6201عام  من الفرتةنفس  خالل 2مألف  8606مقارنة مع 

ألف  7223 حوايل 2017عام  من األوىل التسعةاألشهر  خاللنية ــــــلألغراض السكة ـــــة األبنية املرخصت مساحـوقد بلغ
بنية األ ةمساح، يف حني بلغت %9.5 نسبته رتفاعاب، 6201عام  من الفرتةنفس  لخال 2م ألف 6820، مقارنة مع 2م

 1786ارنة مع مق، 2م ألف 2106حوايل  7201عام  من األوىل التسعةاألشهر  خالل املرخصة لألغراض غري السكنية
 املرخصة لألغراض السكنية يةبناأل مساحةشكلت و . %9.17 نسبته رتفاعاب، 6201عام  من الفرتةنفس  خالل 2ألف م
 يف حني شكلت املرخصة، األبنية مساحةمن إمجايل  %77.4 هــما نسبت 2017عام  من األوىل التسعةاألشهر  خالل

 املرخصة. األبنية مساحة من إمجايل %22.6 ما نسبته السكنيةاملرخصة لألغراض غري ة بنياأل مساحة
املرخصة  نيةباأل مساحةاملرتبة األوىل من حيث إمجايل على حمافظة العاصمة  حازتفقد  ،أما على مستوى احملافظات

ة بنسب البلقاء وحمافظة ،%12.4 بنسبةالزرقاء  حمافظةو  ،%17.2إربد بنسبة  حمافظةتالها  ،%45.1 بلغت بنسبة
وحمافظة الكرك  ،%2.9 بنسبةحمافظة املفرق و  ،%3.3بنسبة  جرشة وحمافظ ،%3.7بنسبة  العقبةوحمافظة  ،7.7%

املرخصة  بنيةاأل مساحةيف حني شكلت  ،%1.4 بنسبة مأدابمث حمافظة  %2.1عجلون بنسبة حمافظة و  ،%2.4بنسبة 
 املرخصة.بنية األ ن إمجايل مساحةم %1.8يف بقية احملافظات ما نسبته 

من إمجايل  %66.5 ما نسبته إقليم الوسط بلغت حصةاملرخصة على مستوى األقاليم فقد  األبنية مساحةأما توزيع 
ما نسبته  إقليم الشمال بلغت حصة، يف حني 2017عام  من األوىل التسعةاألشهر  املرخصة خاللبنية األ ةمساح
 .%8 سبتهما ن وإقليم اجلنوب 25.5%
عام  من األوىل التسعةاألشهر  خالل واإلضافات على األبنية القائمة اجلديدةاملرخصة لألبنية  ساحةامل كلتشوقد 

سابقاً  املرخصة لألبنية القائمة ساحةامل شكلتيف حني  ،املرخصة بنيةاأل مساحة من إمجايل %48.1ما نسبته  2017
 .%51.9 ما نسبته

 



 2 

األشهر  خالل 2مألف  4485واإلضافات على األبنية القائمة  اجلديدةاملرخصة لألبنية  يةنباأل مساحةبلغ إمجايل و 
 .%2.3 نسبته خنفاضاب، 6201 عام من الفرتةنفس  خالل 2م ألف 4631 مقابل 7201عام  من األوىل التسعة

مساحة األبنية املرخصة خالل  أظهرت النتائج على مستوى األرابع، أن الربع األول احتل املرتبة األوىل من حيث
 %29.8و %32.5 هـــــبلغت ما نسبتو تاله الربعني الثاين والثالث ، %37.7 األشهر التسعة األوىل حيث بلغت ما نسبته

 .  على التوايل

كما بلغت ، رخصة 2267 فقد أظهرت البياانت أن عدد رخص األبنية بلغ، 2017 لعام أيلولأما على مستوى شهر 
 نسبته خنفاضاب، 6201 خالل نفس الفرتة من عام  2م ألف 768 مقارنة مع  2م ألف 739 بنية املرخصةمساحة األ

3.8% 

 ()املساحة ابأللف مرت مربع 2017و 2016 من عامي األوىل التسعةاألشهر عدد الرخص ومساحة األبنية املرخصة خالل  :(1جدول )

 

 

 

 الشهر 
6201  2017 

نسبة التغري يف املساحات 
 ة املرخص

 % املساحة عدد الرخص  املساحة عدد الرخص

 32.1+         1215 3678 920 2769 ثاين الكانون 

 10.0+    1078 3252 980 2678 شباط

   13.2+                1226 3397 1083 3201 آذار 

 18 +               3519 10327 2983 8648 الربع األول

 1.7+                997 2791 980 2677 نيسان

 13.6+                1192 3586 1049 2969 أاير

 1.7+                845 2650 831 2441 حزيران       

 6.1 +               3034 9027 2860 8087 الربع الثاين

 22.3+               1042 2938 852 2413 متوز

 12.9 -              995 2621 1143 3092 آب

 3.8 -              739 2267 768 2021 أيلول

 0.5 +        2776 7826 2763 7526 الربع الثالث       

  8.4 +         9329 27180 8606 24261 اجملموع
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 2017و 2016 عاميلاألوىل  التسعةاألشهر  خاللحسب نوع إشغال املبىن املرخصة  بنيةاأل مساحة :(1) الشكل

          

 

 

 

 

 

 )ابأللف مرت مربع( 2017و 2016 خالل عامي الشهرمساحة األبنية املرخصة حسب  :(2) الشكل
 
 

املرخصة وأنواع  األبنية ةساحمبياانت حول عدد رخص األبنية و  وفرتاإلحصاءات العامة اجلدير ابلذكر أن دائرة ومن 
خططني ورامسي السياسات ومتخذي القرار مبؤشرات املهبدف تزويد  ملباين يف اململكة حسب احملافظةاستعماالت ا

بينما ميثل اإلنفاق احلكومي على مشاريع األبنية والطرق  .حول جزء مهم من قطاع اإلنشاءات وهو النشاط العمراين
، ابستثناء املشاريع اجلزء اآلخر املكمل هلذا القطاع يتم تغطيته من خالل مسوحات أخرى ،والبنية التحتية وغريها

 كومية اليت يتم ترخيصها لدى اجلهات املاحنة للرتخيص حيث يتم مشوهلا يف هذا التعداد.احل
مؤشرات رخص البناء تعرب عن الواقع الفعلي للنشاط العمراين، يف حني أن عقود التصميم اليت وجتدر اإلشارة إىل أن 

 األرجحرخصة البناء تعين على أن حيث تعتمد عليها اجلهات األخرى متثل اخلطط املستقبلية للنشاط العمراين، 
املخططات اهلندسية مرحلة من مراحل الرتخيص قد ال يتم استكماهلا يف بعض  متثل املباشرة الفعلية يف البناء، بينما

 األحيان.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5300700 -1327) هاتف نسة آمال مساوي/قسم اإلنشاءات:أو اآل حممد ضمرةللمزيد من املعلومات يرجى االتصال ابلسيد 

6820

1786

8606

7223

2106

9329

0

800

1600

2400

3200

4000

4800

5600

6400

7200

8000

8800

9600

الم موع ير  كني كني

 مربع
  متر

 باألل
ساحة
الم

 

          


