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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

األشهر انسبؼت خالل  انمرخصت في انممهكت األبىيت مساحت 6و مهيىن 6.2 :اإلحصاءاث انؼامت

 .6202 مقاروت مغ وفس انفترة مه ػاو% 26 باوخفاض وسبته 6262مه ػاو األونى 

 فٍ انًًهكح ص األتُُححىل ذشاخُ انصادس ػٍ دائشج اإلحصاءاخ انؼايحانشهشٌ انرقشَش َشُش 

 2625 َحى دأٌ إجًانٍ يساحح األتُُح انًشخصح تهغ، 2020 ػاو يٍ األشهش انسثؼح األونً خالل

وتهغ  .%32 تاَخفاض َسثره، 2019ػاو يٍ  انفرشجَفس خالل   6وأنف  3859يقاسَح يغ ،  6أنف و

 يٍ ًاألون األشهش انسثؼح لخال خصحس 8583إجًانٍ ػذد سخص األتُُح انصادسج فٍ انًًهكح 

  .%29.1 َسثره اَخفاضت ،2019ػاو  يٍ انفرشجَفس  سخصح خالل 12112، يقاسَح يغ 2020ػاو 

 2020ػاو  يٍ ًاألون األشهش انسثؼح خاللنألغشاض انسكُُح د يساحح األتُُح انًشخصح ـوتهغ

6و أنف 2961َحى ، يقاسَح يغ 6أنف و 2279 َحى
 

 َسثره َخفاضتا، 2019 ػاو يٍ انفرشجَفس  لخال

 األشهش انسثؼح خالل انًشخصح نألغشاض غُش انسكُُحتُُح األ حيساح، فٍ حٍُ تهغد 23%

6أنف و 898َحى اسَح يغ يق، 6و أنف 346 َحى 2020ػاو  يٍ ًاألون
 

ػاو  يٍ انفرشجَفس  خالل

 لخال انًشخصح نألغشاض انسكُُح ُحتُاأل يساححشكهد و. %61.5 َسثره َخفاضتا، 2019

فٍ  انًشخصح، األتُُح يساححيٍ إجًانٍ  %86.8 يا َسثره 2020ػاو  يٍ ًاألون األشهش انسثؼح

 يساحح يٍ إجًانٍ %13.2 يا َسثره انسكُُحانًشخصح نألغشاض غُش تُُح األ يساحح حٍُ شكهد

 انًشخصح. األتُُح

تُُح األ حيٍ إجًانٍ يساح %66.6 يا َسثره إقهُى انىسط تهغد حصحوػهً يسرىي األقانُى، 

 .%7.6 يا َسثره وإقهُى انجُىب %25.8يا َسثره  إقهُى انشًال تهغد حصح، فٍ حٍُ انًشخصح

يٍ  %57.3يا َسثره  واإلضافاخ ػهً األتُُح انقائًح انجذَذجانًشخصح نألتُُح  ًساححان كهدشو

 شكهدفٍ حٍُ  ،2020ػاو  يٍ األول ألشهش انسثؼحا خالل انًشخصح تُُحاأل يساحح إجًانٍ

انًشخصح نألتُُح  ُحتُاأل يساححتهغ إجًانٍ و .%42.7 سثرهيا َ انًشخصح نألتُُح انقائًح ًساححان

ػاو  يٍ ًاألون األشهش انسثؼح خالل 6وأنف  1505 َحى واإلضافاخ ػهً األتُُح انقائًح انجذَذج

 .%24.2 َسثره َخفاضتا ،2019 ػاو يٍ انفرشجَفس  خالل 6و أنف 1985 َحى يقاتم 2020

 6262 نؼاو ىاألونانسبؼت  األشهرانتىزيغ انىسبي نهمساحاث انمرخصت حسب انمحافظت خالل : (0) نشكما
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 2126 فقذ أظهشخ انثُاَاخ أٌ ػذد سخص األتُُح تهغ، 2020 نؼاو ذًىصأيا ػهً يسرىي شهش 

خالل َفس انفرشج   6و أنف 664 يقاسَح يغ  6و أنف 609 كًا تهغد يساحح األتُُح انًشخصح، سخصح

  .%8.3 َسثره تاَخفاض، 2019 يٍ ػاو

)انًساحح  6262 و 6202 مه ػامي ىاألوناألشهر انسبؼت انمرخصت خالل  ومساحت األبىيتػذد انرخص  (0) جذول

 *(تاألنف يرش يشتغ

 *يىجذ اختالف في انمجاميغ واتج ػه انتقريب

 6262و  6202نؼامي  األشهر انسبؼت األونى خاللحسب وىع إشغال انمبىى انمرخصت  بىيتاأل مساحت :(6) انشكم

 

 

 

 

 

 انشهر 

6202 6262 
وسبت انتغير في 

 انمساحاث انمرخصت 

 انمساحت ػذد انرخص
ػذد 

 انرخص 
 % انمساحت

كاَىٌ 

 ثاٍَ ان
1917 594 1605 467          - 21.4    

       5.1 -        503 1571 530 1680 شثاط

 43.2 -        305 961 537 1785 آراس 

 100.0 -        0 0 561 1786 َُساٌ

 60.2 -        196 536 493 1466 أَاس

 13.5+        545 1784 480 1421 حضَشاٌ

       8.3 -        609 2126 664 2057 ذًىص

26.2 - 6268 5852 2582 06006  انمجمىع  
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 )تاألنف يرش يشتغ( 6262و 6202 خالل ػامي انشهر مساحت األبىيت انمرخصت حسب :(2) نشكما

 

 

 

 

 

 

 

 

انًشخصح  ح األتُُحساحيتُاَاخ حىل ػذد سخص األتُُح ووذىفش دائشج اإلحصاءاخ انؼايح 

انًخططٍُ وساسًٍ تهذف ذضوَذ  نًثاٍَ فٍ انًًهكح حسة انًحافظحوأَىاع اسرؼًاالخ ا

، قطاع اإلَشاءاخ وهى انُشاط انؼًشاٍَانسُاساخ ويرخزٌ انقشاس تًؤششاخ حىل جضء يهى يٍ 

تًُُا ًَثم اإلَفاق انحكىيٍ ػهً يشاسَغ األتُُح وانطشق وانثُُح انرحرُح وغُشها انجضء اِخش 

، تاسرثُاء انًشاسَغ انحكىيُح انرٍ يٍ خالل يسىحاخ أخشي اَرى ذغطُرهوانًكًم نهزا انقطاع 

 .ادؼذرشًىنها فٍ هزا انَرى ذشخُصها نذي انجهاخ انًاَحح نهرشخُص حُث َرى 

إٌ يؤششاخ سخص انثُاء ذؼثش ػٍ انىاقغ انفؼهٍ نهُشاط انؼًشاٍَ ألٌ انشخصح ذؼٍُ ػهً 

األسجح انًثاششج انفؼهُح فٍ انثُاء، تًُُا ػقىد انرصًُى وانًخططاخ انهُذسُح انرٍ ذؼرًذ ػهُها 

احم انرشخُص قذ ال انجهاخ األخشي ذًثم انخطط انًسرقثهُح نهُشاط انؼًشاٍَ ويشحهح يٍ يش

 َرى اسركًانها.
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 (5300700 -1327) هاذف َسح آيال سًاوٌ/قسى اإلَشاءاخ:أو اِ دمحم ضًشجَشجً االذصال تانسُذ  نالسرفساس


