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 خرب صحفي
، ابخنفاض 2019شهر كانون الثاين من عام  خالل األبنية املرخصة يف اململكة مساحةمرت مربع  ألف 594 :اإلحصاءات العامة

  . 2018 عام مقارنة مع نفس الشهر من %43.6نسبته 
 ،2019 امع شهر كانون الثاين من خالل األبنية حول تراخيصالشهري  اإلحصاءات العامة تقريرها دائرة تأصدر 

يف  األبنيةتراخيص  اليت متنحستنادًا إىل حصر رخص البناء الذي جتريه الدائرة شهراًي ويشمل مجيع اجلهات ذلك او 
شهر كانون  خالل رخصة 1,917بلغ يف اململكة قد رخص األبنية الصادرة إمجايل عدد إىل أن ويشري التقرير  .اململكة

 يبنيو  .%46.3 نسبته خنفاضاب، 2018 عام نفس الشهر من خاللخصة ر  3,573مقارنة مع  ،2019 عام الثاين من
مقارنة مع  ،9201عام  شهر كانون الثاين من خالل 2ألف م 594بلغ قد املرخصة  األبنية مساحةإمجايل التقرير أن 

  .%6.43 نسبته خنفاضاب، 8201عام  نفس الشهر من خالل 2مألف  1054
، 2ألف م 425 حوايل 9201عام  شهر كانون الثاين من خالللألغراض السكنية ت مساحة األبنية املرخصة ـوقد بلغ

بنية األ ةمساح، يف حني بلغت %3.51 نسبته خنفاضاب، 8201عام  نفس الشهر من لخال 2م ألف 873مقارنة مع 
ألف  118ارنة مع مق، 2م ألف 169حوايل  9201عام  شهر كانون الثاين من خالل املرخصة لألغراض غري السكنية

 املرخصة لألغراض السكنية يةبناأل مساحةشكلت و . %6.6 نسبته خنفاضاب، 8201عام  نفس الشهر من خالل 2م
 يف حني شكلت املرخصة، األبنية مساحةمن إمجايل  %71.5 ما نسبته 2019عام  شهر كانون الثاين من خالل

 املرخصة. األبنية مساحة مجايلمن إ %28.5 ما نسبته السكنيةاملرخصة لألغراض غري بنية األ مساحة
املرخصة  نيةباأل مساحةاملرتبة األوىل من حيث إمجايل على حمافظة العاصمة  حازتفقد  ،أما على مستوى احملافظات

البلقاء بنسبة  وحمافظة ،%12.8 بنسبة إربد حمافظةو  ،%16.8بنسبة الزرقاء تالها حمافظة  ،%45.6 بلغت بنسبة
 وحمافظة الكرك ،%3.2 بنسبة املفرق وحمافظة ،%3.9بنسبة  وحمافظة جرش، %4.6سبة وحمافظة العقبة بن ،6.4%
املرخصة يف  بنيةاأل مساحةيف حني شكلت  ،%1.2بنسبة  مأدابحمافظة مث  ،%1.6 بنسبة عجلون وحمافظة 2.3%

 املرخصة.بنية األ ن إمجايل مساحةم %1.7بقية احملافظات ما نسبته 
من إمجايل  %69.9 ما نسبته إقليم الوسط بلغت حصةاملرخصة على مستوى األقاليم فقد  األبنية مساحةأما توزيع 

ما نسبته  إقليم الشمال بلغت حصة، يف حني 2019عام  شهر كانون الثاين من املرخصة خاللبنية األ ةمساح
 .%8.6 ما نسبته وإقليم اجلنوب 21.5%
 2019عام  شهر كانون الثاين من خالل واإلضافات على األبنية القائمة اجلديدةاملرخصة لألبنية  ساحةامل كلتشوقد 

ما سابقًا  املرخصة لألبنية القائمة ساحةامل شكلتيف حني  ،املرخصة بنيةاأل مساحة من إمجايل %47.5ما نسبته 
 .%52.4 نسبته

شهر كانون  خالل 2مألف  282ئمة واإلضافات على األبنية القا اجلديدةاملرخصة لألبنية  يةبناأل مساحةبلغ إمجايل و 
 .%9.31 نسبته خنفاضاب ،8201 عام نفس الشهر من خالل 2م ألف 414 مقابل 9201عام  الثاين من
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مليون مرت مربع وبنسبة  10.9 قد بلغت حوايل 2018 وجدير ابلذكر أن مساحة األبنية املرخصة يف اململكة يف عام
 .2017 مقارنة مع عام %21.6 بلغت اخنفاض

 2019و 2018 عاميل شهر كانون الثاين خاللحسب نوع إشغال املبىن املرخصة  بنيةاأل مساحة :(1) لشكلا
          

 

 

 

 

 

 )ابأللف مرت مربع( 2019و 2018 خالل عامي الشهرمساحة األبنية املرخصة حسب  :(2) الشكل
 
 
 
 

املرخصة وأنواع  األبنية ةساحمدد رخص األبنية و بياانت حول ع وفرتاإلحصاءات العامة اجلدير ابلذكر أن دائرة ومن 
املخططني ورامسي السياسات ومتخذي القرار مبؤشرات هبدف 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 أخرىأما  ،التحتية وغريها والبنية

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

 األرجحرخصة البناء تعين على حيث أن 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 قسم اإلنشاءات:نسة آمال مساوي/أو اآل حممد ضمرةللمزيد من املعلومات يرجى االتصال ابلسيد 
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