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شنيسان

طبعج يف مطابع دائرة اإلحصاءاث العامت

تقديم
يسر دائرة اإلحصاءات العامة أن تقدم تقرير إحصاءات اإلشنااءات لعام  2015الذي ياتمل على شنتائج مسحي
(ادلقاولٌن والتكميلي) ،باإلضافة إىل تعداد رخص األبنية الذي شنفذته الدائرة خالل عام  .2016وقد مشل مسح
ادلقاولٌن مناآت ادلقاوالت ادلسجلة لدى شنقابة مقاويل اإلشنااءات األردشنيٌن ،بينما استهدف ادلسح التكميلي
استكمال البياشنات األساسية ادلتعلقة بنااط اإلشنااءات ،من خالل تغطية هذا النااط يف القطاع غًن ادلنظم
الذي يتألف يف غالبيته من شنااط إشنااء األبنية الذي يقوم به ادلقاولون غًن ادلسجلٌن لدى النقابة .ويعترب هذا
ادلسح ادلصدر الرئيسي للبياشنات اإلحصائية ذلذا النااط االقتصادي ادلهم .أما يف تعداد الرخص ،فقد مت مجع
رخص األبنية الصادرة عن مجيع البلديات واجلهات األخرى ادلاضلة للرخص يف ادلملكة بغرض توفًن مؤشرات مهمة
عن شنااط إشنااءات األبنية ادلنوي تنفيذها ،باإلضافة إىل أعليته يف توفًن اإلطار الالزم لسحب عينة ادلسح
التكميلي.
وجتدر اإلشارة إىل أن شنتائج مسح ادلقاولٌن تنار على مستوى احلد الرابع من التصنيف الصناعي الدويل ادلوحد
جلميع األشناطة االقتصادية (التعديل الرابع) والذي بدأت الدائرة بتطبيقه منذ عام .2011
وتووود دائوورة اإلحصوواءات العامووة أن تقوودم شووكرها العمي و لكوول موون سوواهم يف إصلوواح هووذ ادلسوووح خاصووة مووالكي
وم ووديري منا ووآت ادلق وواولٌن وشنقاب ووة مق وواويل اإلشنا وواءات األردشني ووٌن وأص ووحا رخ ووص األبني ووة والع وواملٌن يف اجله ووات
ادلصوودرة ذلووذ الوورخص .وتأموول الوودائرة أن تفيوود ادلعلومووات ال وواردة يف هووذا التقريوور مجيووع ادلهتمووٌن ووذا القطوواع موون
سلططووٌن وبوواحكٌن .ومووا ويسووعدها أن تتلقووى أيووة مالحظووات موضوووعية وودف إىل سووٌن وتطوووير هووذا التقريوور يف
ادلستقبل.

د.قاسم الزعبي
المدير العـ ـ ـ ـ ـام
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ْـ

ملخص ألهم النتائج
أولا :مسح المقاولين

يغطي هذا ادلسح مناآت ادلقاولٌن ادلنتسبة إىل شنقابة مقواويل اإلشنااءات األردشنيٌن ،وفيما يلي أهم شنتائج هذا
ادلسح:
.1

عدد مناآت المقاولين



بلغ عدد ادلناآت  2927مناأة يف عام  ،2015بارتفاع بلغت شنسبته  %3عن عام .2014



 %1.7شنسبة االرتفاع يف عدد ادلناآت يف زلافظة العاصمة مقارشنة مع عام .2014

.2

عدد العاملين



 %1شنسبة االرتفاع يف عدد العاملٌن يف عام  2015مقارشنة بعام .2014



 %3.2شنسبة االطلفاض يف عدد العاملٌن يف زلافظة العاصمة مقارشنة مع عام .2014

.3

تعويضات العاملين



 %0.2شنسبة االرتفاع يف تعويضات العاملٌن يف عام  2015مقارشنة مع عام .2014



 6391دينار شنصيب العامل بأجر من تعويضات العاملٌن يف عام .2015

.4

اإلشنتاج القائم



 %16.4شنسبة االطلفاض يف اإلشنتاج القائم يف عام  2015عن عام .2014



 %53.2شنسبة اإلشنتاج القائم لنااط تاييد ادلباين من إمجايل اإلشنتاج القائم خالل عام .2015

.5

الستهالك الوسيط



 %17.9شنسبة االرتفاع يف االستهالك الوسيط يف عام  2015عن عام .2014



 %52.5شنسبة االستهالك الوسيط لنااط تاييد ادلباين من إمجايل االستهالك الوسيط خالل عام .2015

 .6القيمة المضافة


 %12.2شنسبة االرتفاع يف القيمة ادلضافة يف عام  2015عن عام .2014



 %55.1شنسبة القيمة ادلضافة لنااط تاييد ادلباين من إمجايل القيمة ادلضافة خالل عام .2015

 .7الضرائب على اإلشنتاج


 %17.4شنسبة االطلفاض يف قيمة الضرائب على اإلشنتاج يف عام  2015مقارشنة بعام .2014



 %44.9شنسبة الضرائب على اإلشنتاج لنااط تاييد ادلباين من إمجايل الضرائب على اإلشنتاج خالل عام
.2015
ٔ

 .8الهتالك
 %20.3 شنسبة االرتفاع يف قيمة االهتالك يف عام  2015عن عام .2014
 % 48.8 شنسبة االهتالك لنااط تاييد ادلباين من إمجايل قيمة اإلهتالك خالل عام .2015
 .9فائض التاغيل
 %82.3 شنسبة االرتفاع يف قيمة فائض التاغيل يف عام  2015عن عام .2014
ثاشنيا :المسح التكميلي
يغطي هذا ادلسح عينة من ادلباين ادلرخصة ،حيث جتومع البياشنات من مالك البناء مباشرة أو مون ادلهندس ادلارف
على التنفيذ .وهو مسح مكمل لقطاع االشنااءات الذي ينفذ من أفراد وليس مناآت ،وأهم شنتائج هذا ادلسح:


بلغت قيمة إمجايل تكاليف األبنية ما قيمته  1,429مليون دينار بنسبة اطلفاض بلغت  %13.3عن عام

.2014


بلغ عدد األبنية ادلنجزة باكل وامل  9004بناء بنسبة اطلفاض بلغت  %7.6عن عام .2014



 %9.7شنسبة االطلفاض يف مساحات األبنية ادلنجزة يف عام  2015عن عام .2014



 %2.7شنسبة االرتفاع يف عدد الوحدات السكنية ادلنجزة يف عام  2015عن عام .2014

%17.4 

شنسبة االطلفاض يف عدد العاملٌن اإلمجايل حسب ادلسح التكميلي يف عام

2015

عن عام

.2014
ثالث ا :تعداد رخص األبنية
يامل هذا التعداد مجع رخص البناء اليت تصدرها اجلهات ادلسوؤولة عون الرتخويص يف ادلملكوة سوواءً واشنوت بلديوة

أو غًن ذلك .وأهم شنتائج هذا التعداد:


 %12.5شنسبة االطلفاض إلمجايل ادلساحات ادلرخصة يف عام  2015عن عام .2014



 %9.6شنسبة االطلفاض يف عدد رخص األبنية ادلمنوحة يف عام  2015عن عام .2014



 %35شنسبة االطلفاض يف عدد الوحدات السكنية اجلديدة يف عام  2015عن عام .2014



 %19.2شنسبة االطلفاض يف مساحة الوحدات السكنية ادلرخصة يف عام  2015عن عام .2014

ص

أولا :مسح المقاولين
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أهم النتائج
عدد مناآت ادلقاولٌن
عدد العاملٌن
تعويضات العاملٌن (باأللف دينار)
اإلشنتاج القائم (باأللف دينار)
االستهالك الوسيط (باأللف دينار)
القيمة ادلضافة (باأللف دينار)
الضرائب على اإلشنتاج (باأللف دينار)
االهتالك (باأللف دينار)
فائض التاغيل (باأللف دينار)

2014

2015
2927
38190
221724
1691550
1266529
425021
6317
58240

ثاشنيا :المسح التكميلي (القيمة باأللف دينار وادلساحة باأللف مرت)
أهم النتائج
 .1إمجايل تكاليف األبنية يف القطاع
 .2عدد األبنية ادلنجزة باكل وامل
 .3مساحة األبنية ادلنجزة باكل وامل
 .4عدد الوحدات السكنية ادلنجزة
 .5إمجايل عدد العاملٌن

2014

2015

1648061

1429140

9741

9004

8472

7651

39986

41074

61231

50578

ثالثا :تعداد رخص األبنية (ادلساحة باأللف مرت)
أهم النتائج
 .1عدد رخص األبنية ادلمنوحة
 أبنية جديدة
 إضافات على األبنية
 أبنية قائمة
 .2إمجايل ادلساحات ادلرخصة
 أبنية جديدة
 إضافات على األبنية
 أبنية قائمة
 .3عدد الوحدات السكنية اجلديدة
 .4مساحة الوحدات السكنية ادلرخصة

ذ

2014

2015

39578

35775

8837

7293

1483

885

29258

27597

14992

13123

7717

6743

862

360

6413

6020

50835

33047

7010

5661

المنهجية

 .خلفيه عامه عن المسوح
المقدمة
يعترب قطاع اإلشنااءات يف األردن من القطاعات االقتصادية ادلهمة ،وذلك دلساعلته يف الناتج احمللي اإلمجايل
وتاغيل األيدي العاملة .ويتميز هذا القطاع بتاابكه الواسع مع مجيع القطاعات االقتصادية األخرى ،ويامل
األشناطة الرئيسية التالية:
تاييد ادلباين.
 .تاييد الطرق والسكك احلديدية.
تاييد ادلااريع اخلاصة بادلنافع.
أعمال التاييد ادلتعلقة مبااريع اذلندسة ادلدشنية األخرى.
 .5اذلدم.
 .6ضًن ادلوقع.
 .7الرتويبات الكهربائية.

 .8أعمال السباوة والتدفئة وتكييف اذلواء.
 .9ترويبات إشناائية أخرى.
 .10إومال ادلباين وتاطيبها.
 .11أشناطة التاييد ادلتخصصة األخرى.
ويووتم تنفيووذ ادلاوواريع الكووربى واحلكوميووة يف هووذا القطوواع موون قبوول ادلقوواولٌن ادلسووجلٌن يف وزارة األشووغال العامووة ،حيووث
تقوم الوزارة بتصنيف ادلقاولٌن إىل فئوات سلتلفوة وول حسوب رأس مالوه ادلسوجل وقدرتوه علوى تنفيوذ ادلاواريع احلكوميوة
والعامووة .وتقوووم شنقابووة مقوواويل اإلشناوواءات األردشنيووٌن بتنظوويم شووؤون ادلقوواولٌن ادلصوونفٌن ادلنتسووبٌن إليهووا .و صوول دائوورة
اإلحصوواءات العامووة سوونوياً موون شنقابووة مقوواويل اإلشناوواءات علووى قائمووة تتضوومن ألوواء ادلقوواولٌن ادلنتسووبٌن وادلرخصووٌن
وتصنيفا م لدى وزارة األشغال ،حيث تاوكل هوذ القائموة اإلطوار العوام لدراسوة ادلقواولٌن والوذي تسوحب منوه عينوة
يتم دراستها ميداشنياً وباكل سنوي.
أما ادلااريع الكاشنويوة ،فغالبواً موا يوتم تنفيوذها مون قبول ادلقواولٌن غوًن ادلصونفٌن والفنيوٌن والعموال ادلهورة العواملٌن يف هوذا
القطوواع ،ومعظمهووم يعموول باووكل فووردي دون عن ووان عموول ثابووت ودون احلاجووة للتسووجيل لوودى وزارة األشووغال أو
النقابة .وألن األعمال اإلشناوائية الويت ينفوذها هوؤالء هوي أعموال إشناواء أو تاوطيبات ادلبواين ،فوإن الودائرة تقووم رصور
مجيع رخص األبنية اجلديدة الصادرة عن البلديات وادلؤسسات األخرى ادلسوؤولة عون تورخيص األبنيوة ،وتاوكل هوذ
الرخص إطار ادلسح التكميلي لألبنية الذي تنفذ الدائرة ول ثالثة شهور.
أهداف المسوح
دف هذ ادلسوح يف قطاع اإلشنااءات إىل توفًن البياشنات التالية:
قياس حجم ادلااريع اإلشناائية التوي يتم تنفيذها فوي سلتلف مناط ادلملك وة يف وول ع وام وتووفًن بياشنوات عون طبيعوة
هذ ادلااريع وتصنيفها النوعي وعون عدد ادلساون اجلاهزة ادلنفذة يف ول عام.
 .قياس حجم العمالة الدائمة والعرضية األردشنية وغًن األردشنية.
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 .توفًن بياشنات عن االستهالك الوسيط من السلع واخلدمات و ديود قيم ادلخزون من السلع ادلستخدمة.
 .توفًن بياشنات عن ادلوجودات الكابتة للمناآت العاملة يف هذا القطاع.
 .توفًن بياشنات عن رأس ادلال ادلستكمر والتكوين الرألايل.
 .مسوواعلة قطوواع اإلشناوواءات يف النوواتج احمللووي اإلمجووايل وتوووفًن البياشنووات الالزمووة إلعووداد احلسووابات القوميووة وف و
شنظام احلسابات القومية الصادر عن األمم ادلتحدة يف عوام .1993
 .مساحة األبنية اليت يتم ترخيصها سنوياً.
شمولية المسوح
تنفذ دائرة اإلحصاءات العامة مسحٌن وتعداداً لتوفًن بياشنات عن قطاع اإلشنااءات وهي على النحو التايل:

 .مسـح المقــاولين :ينفووذ هووذا ادلسووح سوونوياً وياوومل عينووة موون مجيووع ادلقوواولٌن ادلصوونفٌن وادلنتسووبٌن إىل شنقابووة مقوواويل
اإلشنااءات األردشنيٌن.
 .المسح التكميلي :ينفذ هذا ادلسح مرة وول ثالثوة أشوهر وياومل عينوة مون ادلبواين ادلرخصوة ،حيوث جتوومع البياشنوات
من مالك البنواء مباشورة أو موون ادلهنودس ادلاورف علوى التنفيوذ .ويوتم متابعوة البنواء حوم يوتم إصلواز أو دلودة أقصواها
ثالث سنوات .وول ثالثوة أشهر ،تستكىن من العينة األبنية اليت يتم إصلوازها ويضاف إليها عينة من األبنيوة الويت يوتم
ترخيصها حديكاً.
 .تعـداد رخــص األبنيـة :ينفووذ هوذا التعوداد شووهرياً ،حيوث يووتم مجوع الورخص اجلديوودة الويت تصوودرها اجلهوات ادلسووؤولة
عن الرتخيص سواءً واشنت بلدية أو غًن ذلك خالل الفرتة احملددة.
تصميم العينة
لكل من مسحي وتعداد رخص األبنية يف قطاع اإلشنااءات عينة خاصة به غلري تصميمها على النحو التايل:
مسح المقاولين
يتكون إطار هذا ادلسح من مجيع مناآت ادلقاوالت ادلنتسبة إىل شنقابة مقواويل اإلشنااءات األردشنيٌن .وهذ
ادلناآت مصنفة من قبل وزارة األشغال العامة إىل ست فئات .وتتكون عينة هذا ادلسح من رلموعتٌن ،األولى
تامل مجيع ادلناآت ادلصنفة يف الفئات األوىل والكاشنية والكالكة باإلضافة إىل مجيع ادلناآت ادلسجلة فوي النقابة
ألول مرة ووذلك مجيع ادلناآت غًن األردشنية العاملة يف ادلملكة خالل عام ادلسح .وبلغ عددها  918مناأة
خالل عام  .2015أما المجموعة الثاشنية ،فهي عبارة عن عينة طبقية عاوائية يتم سحبها من ادلناآت ادلصنفة
يف الفئات الرابعة واخلامسة والسادسة وبلغ عددها  793مناأة خالل شنفس العام.
المسح التكميلي
يستند إطار هذا ادلسح على الرخص اجلديدة لألبنية اليت يتم مجعها يف تعداد رخص األبنية .وعينة هذا ادلسح
هي عينة طبقية عاوائية يتم تصميمها بناءً على الكلفة التقديرية إلشنااء ادلبىن حسب األقاليم وعلى النحو
التايل:
 إقليم الوسط:
دينار يسحب منها عينة بنسبة .%
 .األبنية اليت تقل ولفتها التقديرية عن
دينار يسحب منها عينة بنسبة .%
 .األبنية اليت ترتاوح ولفتها التقديرية
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 .األبنية اليت ترتاوح ولفتها التقديرية
 .األبنية اليت ترتاوح ولفتها التقديرية
 .األبنية اليت تزيد ولفتها التقديرية عن
 إقليمي الامال واجلنو :
 .األبنية اليت تقل ولفتها التقديرية عن
 .األبنية اليت ترتاوح ولفتها التقديرية
 .األبنية اليت تزيد ولفتها التقديرية عن

دينار يسحب منها عينة بنسبة
دينوار يسحب منهوا عينة بنسبة
دينار متسح مسحاً شامالً.
دينار يسحب منها عينة بنسبة
دينار يسحب منها عينة بنسبة
دينار متسح مسحاً شامالً.

.%
.%

.%

.%

تعداد رخص األبنية
تقووم الوودائرة وباووكل شوهري جبموع رخووص األبنيوة اجلووديدة الصووادرة عون مجيوع البلووديات وادلؤسسوات ادلسوؤولة عوون
ترخيص األبنية وعددها  158بلدية وجهة ماضلة.
 .المرحلة التحضيرية
الوثائق الرئيسية للمسوح
تتض وومن ه و ووذ الوث ووائ اس ووتمارات ادلس وووح ووتي ووب التعليم ووات اخل وواص بالع وواملٌن ادلي ووداشنيٌن وقواع وود الت وودقي ادلكت وويب
واإللكرتوين ووتيبات الرتميز .وفيما يلي عرض موجز ألهم هذ الوثائ :
الستمارات
يوتم تصووميم اسووتمارات ادلسووح ريووث تاوومل علووى مجيووع البياشنووات وادلعلومووات الوويت قو أهووداف ادلسووح .وتتضوومن
االستمارات ادلوضوعات الرئيسية التالية:
أ .استمارة مسح المقاولين
.1

البياشنوات التعريفية والبياشنات العاموة حول ادلناأة.
العاملون وتعويضا وم.
مستلزمات اإلشنتاج السلعية ومصروفات اإلشنتاج األخرى.

.4

ادلصروفات ادلتنوعة والضرائب غًن ادلباشرة.
إيرادات النااط الرئيسي واألشناطة الكاشنوية واإليرادات األخرى.
حروة ادلوجوودات الكابتة والتكوين الرألايل.

.2
.3

.5
.6

ب .استمارة المسح التكميلي
 .1البياشنات التعريفية عن ادلبىن وموقعه وشنوع استخدامه.
 .2التكاليف اإلشناائية اليت مت دفعها.
 .3التكاليف غًن اإلشناائية مكل رسوم الرتخيص واألتعا اذلندسية.
 .4متوسط عدد العاملٌن يف تنفيذ ادلبىن يف فرتة اإلسناد الزمين.
 .5ادلساحة اإلمجالية ادلنفذة وعدد الوحدات السكنية وموادة البناء اخلارجية الغالبوة للمبىن ادلنجز.
 .6قيمة األعمال اليت ينفذها ادلقاولون ادلسجلون.
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ج .استمارة تعداد رخص األبنية
 .مساحة وشنوع استخدام البناء وملكيته.
 .موقع البناء.
 .البياشنات التعريفية عن موقع قطوعة األرض ادلراد إشنااء البناء عليهوا.
كتيب التعليمات وقواعد التدقيق
يتضمن هذا الكتيب التعاريف وادلفاهيم ادلستخدمة والتعليمات للعاملٌن ادليداشنيٌن على اختالف مستويا م
اإلشرافية والتنفيذية .وما يتضمن شرحاً مفصالً جلميع األسئلة الواردة يف االستمارة وويفية استيفاء بياشنا ووا بصورة
تكفل احلصول على أعلى درجة شلكنة من صحة البياشنات ودقتها .ويتضمن الكتيب أيضاً قواعد التدقي
األساسية اليت غلب أن يتبعها الباحكون وادلدققون أثناء قيامهم بتدقي االستمارات .وما يتضمن واجبات
الكوادر العاملة يف ادلسح من مارفٌن ومراقبٌن وباحكٌن ومدققٌن.
كتيبات الترميز
يراعى عند تصميم االستمارات أن تكون جلميع البنود الواردة فيها رموزاً زلددة مسوبقاً .ويسوتخدم دليول التصونيف
الصووناعي الوودويل ادلوحوود لرتميووز الناوواط االقتصووادي التنقوويح الرابووع ( ،)ISIC4ودليوول التصوونيف ادلروووزي للمنتجووات
لرتميز السلع .وما يتم استخدام دليل ادلدن والقرى ادلعد من قبل الدائرة لرتميز ادلوقع اجلغرايف للمناآت.
التعاريف والتصاشنيف
أ .مسح المقاولين

الوحدة اإلحصائية :قيقاً ألغراض هذا ادلسح ،فإن ادلبدأ العام يف مجع ادلعلومات يقوم أساساً علوى استيفاء
البياشنات اخلاصة بكل شناواط اقتصادي تزاوله ادلناأة يف استمارة مستقلة .وعليه ،فإشنه يتوم استعراض ودراسوة
األعمال اليت متارسها ول مناأة على حدة ،فإذا تبٌن أن رلموعوة األعمال اليت تزاوذلا ادلناأة ذات طبيعة
متجاشنسة وتندرج ت شنااط اقتصادي واحد ،فإن ادلناأة يف هذ احلالة تعترب وحدة إحصائية واحدة تسجل
وافة بياشنا ا فوي اسوتمارة واحودة .أما فوي حالة مزاولة ادلناأة ألوكر من شنااط اقتصادي وتعذر فصل بياشنات
مستلزمات اإلشنتاج ،فيحدد النااط الرئيسي وتعترب باقي األشناطة مبكابة أشناطة ثاشنوية تدرج بياشنا ا يف شنفس
االستمارة .ومن ادلهم بيان أن مناأة ادلقاوالت قد متارس العمل بصفتها مقاوالً رئيسياً تتعاقد على تنفيذ العمل
ادلطلو مع صاحب العمل مباشرة ،وما أهنا قد متارس العمل بصفتها مقاوالً فرعياً (مقاول من الباطن) تتعاقد
على تنفيذ عمل مع مقاول رئيسي وليس مع صاحب العمل .وما قد تقوم ادلناأة بتنفيذ عمل إشناائي حلسا ا
اخلاص.
اإلشنتـاج اإلجمـالي (القـائم  :هوو قيموة األعموال الويت تق وووم وا مناوأة ادلقواوالت سوواءً ووان العمول بصوفتها مقوواوالً
رئيسياً أو مقاوالً فرعياً أو حلسا ا اخلاص ،إضافة إىل إيرادا ا من األشناطة األخرى.
الستهالك الوسيط :قيمة السلع واخلدمات اليت تستهلك ومدخالت لعملية اإلشنتاج الرئيسي والكاشنوي.

تعويضــات العــاملين :هووي إمجووايل الرواتووب واألجووور النقديووة والعينيووة ادلسووتحقة للعاموولٌن وقيمووة مسوواعلة ادلناووأة يف
أقساط الضمان االجتماعي باإلضافة للمزايا األخرى النقدية والعينية ادلستحقة للعاملٌن.
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صــافي الضـرائب ايــر المباشــرة :وافووة ادلبووالغ ادلسووتحقة علووى ادلناووأة للدولووة أو ادلؤسسووات الع وامة أو البلووديات،
وتامل ضريبة ادلبيعات والرسوم اجلمروية ورسوم الرخص وضريبة األبنية ورسووم تورخيص ادلروبوات وطوابوع الوواردات
ورسوم اإلقامة وتصاريح العمل وأية رسوم أخرى مستحقة للدولة.
اهــتالك رأس المــال الثاب ـ  :هووو عبووارة عوون ولفووة االسووتبدال احلاليووة لألصووول الكابت ووة الوويت ؽلكوون إعووادة إشنتاجهووا،
باستكناء الطرق والسدود وما شابه من إشنااءات منتجي اخلدمات احلكومية ،خوالل فورتة زلاسوبية شنتيجوة االهوتالك
العووادي أو التقووادم ادلتوقووع أو ادلعوودل الطبيعووي للتلووف .وال ياوومل ذل ووك التق ووادم غووًن ادلتوق وع والتلووف النوواتج عوون
الك ووارث الكبووًنة وشنفوواذ ادلصووادر الطبيعيوة .ويووتم احتسووا االهووتالك علووى أسوواس شنسووب مئويووة موون القيمووة الدفرتيووة
لألصول الكابتة يف بداية العام ومن اإلضافات الرألالية ذلا خالل العام.
التكوين الرأسمالي الثاب اإلجمالي :قيمة ما تنفقه ادلناأة خالل العام المتالك سلع معمرة جديودة وإضافة
دلخزوهنا من األصول الكابتة (باستكناء األراضي) مطروحاً منه صايف مبيعا ا من األصول الكابتة ادلستعملة .وبناءً
على ذلك ؽلكن احتسا التكوين الرألايل اإلمجايل على النحو التايل :التكوين الرألايل اإلمجايل (خالل العام)
= ادلارتيات (ادلستوردة منها واحمللية سواءً جديدة أم مستعملة)  +قيمة ادلوجوودات من إشنتاج ادلناأة +
اإلضافات والتحسينات – ادلباع من ادلوجودات الكابتة.
ب .المسح التكميلي
الوحدة اإلحصائية :هي ادلبىن ادلرخص ،وجتمع البياشنات من مالك ادلبىن أو شلن ؼلوله اإلدالء بالبياشنات ادلطلوبة.

التكــاليف اإلشناــائية للبنــاء :وتاوومل قيمووة ادل وواد وأجووور األيوودي العاملووة ومسووتحقات ادلقوواول ادلنفووذ س وواءً وووان
مصنفاً أو غًن مصنف.
التكاليف اير اإلشناائية :وتامل األتعا اذلندسية ورسوم الرتخيص وأي مصاريف أخرى.

الكلفة الكلية المقدرة :هي الكلفة الفعلية الكولية للمبىن الذي مت إشنااؤ  ،أما ادلبوىن الوذي ال يوزال وت اإلشناواء
فالكلفة الكلية ادلقدرة هي الكلفة الفعلية للجزء الذي مت إشنااؤ مضافاً إليها الكلفة ادلقدرة للجزء ادلتبقي.

متوســط عــدد العــاملين :متوسووط عوودد الووذين عم وولوا يف إشناوواء ادلبووىن خ ووالل ووول ربووع باسووتكناء العوواملٌن التووابعٌن
دلقاولي و وون مس و ووجلٌن أو ل و وودى ادلكات و ووب اذلندس و ووية االستا و ووارية أو ل و و ودى ادلنا و ووآت الص و ووناعية (منا و ووآت احل و وودادة
والنجارة).

عــدد العــاملين فــي موقــع المبنــى فــي يــوم الزيــارة :هووو رلموووع عوودد العوواملٌن يف إشناوواء ادلبووىن خووالل يوووم زيووارة
الباحث اإلحصائي دلوقع البناء باسوتكناء العواملٌن لودى مقواولٌن مسوجلٌن أو لودى ادلكاتوب اذلندسوية أو ادلناوآت
الصناعية.
ج .تعداد رخص األبنية
الوحدة اإلحصائية :هي رخصة البناء الصادرة عون البلدية أو ادلؤسسة ادلعنية.

وضع البناء المطلوب ترخيصـه :يوتم إصودار رخصوة البنواء يف حواالت ثوالث هوي إلشناواء بنواء جديود أو إلشناواء
ملح أو إضافة على مبىن قائم أو لرتخيص بناء سب إشنااؤ بدون ترخيص.

شنوع إشغال المبنى :إما أن يكون مبىن سوكنياً وذلوك إذا وووان أوكور مون شنصوف مسواحته معوداً ألغوراض السوكن،
أو غًن سكين إذا وان أوكر من شنصف مساحته معداً ألغراض غًن سكنية ،وقد يكون البناء سوراً.

ملكية البناء :وتكون حسب إحدى احلاالت التالية:

 حكومي :أي متلكه احلكومة ادلروزية أو ادلؤسسات العامة أو السلطات احمللية.5

 خاص :تعود ملكيته لألفراد أو دلناآت القطاع اخلاص. تعاوشني :تعود ملكيته للجمعيات التعاوشنية بكافة أشكاذلا. أخــر  :تعووود ملكيت وه ذليئووات أخوورى مكوول اذليئووات األجنبيو وة والنقابووات ادلهني ووة والطوائووف الديني و وة وغووًنذلك.

م ــادة البن ــاء الغالب ــة للواجه ــات الخارجي ــة :ه ووي م ووادة البن وواء الرئيس ووية ال وويت تا ووكل أوك وور م وون شنص ووف مس وواحة
الواجهات اخلارجية للمبىن مكول احلجور أو الطوو أو اإللنوت ادلسولح ،وال تعتورب موواد التاوطيب مكول القصوارة أو
الدهان وما إىل ذلك من ضمن هذ ادلواد.

تنظيم كوادر المسوح

يتكووون الكووادر موون إدارة ادلسوووح الوويت تنوواط ووا مجيووع ادلهووام اإلشورافية اإلداريووة والفنيووة باإلضووافة إىل وووادر التجهيووز
ادلكتيب ادلكون من ادلدققٌن وادلرمزين .أما الكادر ادليداين فيتكون من ادلراقبٌن وادلدققٌن والبواحكٌن .ويعمول الكوادر
ادليداين ت إشراف ادلارف ادليداين.
اختيار الباحثين وتدريبهم

يووتم اختيووار العوواملٌن يف هووذ ادلسوووح حسووب معووايًن ذات ع ووالقة بطبيعووة العموول ،حيووث يت ووم الرتويووز علووى شنوعي ووة
العاملٌن موون حيث ادلستوى العلمي والتخصص بالعموول ادلطلو إصلاز ولمووا وان ذلك شلكنواً .ويوتم عقود برشنوامج
توودرييب جلميووع العوواملٌن يف ه ووذ ادلسوووح يتضوومن التع و وريف بأهوودافها وأسوولو مج ووع البياشنووات وويفيووة التعاموول مووع
ادلناآت .وما يتضمن شرحواً مفصالً جلميع أسئلة االستمارات .وغلورى يف هنايوة التودريب اختبوار ريوري لتحووديد
مستويات استيعا م دلفاهيم وتعليمات االستمارات.
 .مرحلة جمع البياشنات
تنظيم العمل الميداشني
يقوم بتنفيذ العمول ادليداين الباحكون ادلدربون الذين يوتم اختيوارهم وت إشوراف ادلوراقبٌن ،حيوث يوتم تووزيعهم إىل
فوورق يتووألف ووول منهووا موون بوواحكٌن اثنووٌن أو ثالثووة ومراقووب وموودق  .وياوورف علووى سووًن العو ومل ادليووداين ادلاوورف
ادليداين.
أسلوب جمع البياشنات
مسح المقاولين
ب وودأت مرحل ووة مج ووع البياشن ووات مي ووداشنياً اعتب وواراً م وون ش ووهر آذار  ،2016حي ووث مجع ووت البياشن ووات بأس وولو ادلقابل ووة
الاخصووية .ويف حووالة بعووض ادلناووآت الكبووًنة احلجووم ،وووان الباحووث اإلحصووائي يضووطر إىل توورك اسووتمارة ادلسووح
لوودى الاووخص ادلعووين يف ادلناووأة وأخووذ موعوود الحق واً السووتيفاء بياشنووات االسووتمارة وذلووك حووم يتسووىن للاووخص
ادلعووين ضووًن وإعووداد البياشنووات الالزموة .ويف بعووض األحيووان ،واشنووت بعووض هووذ ادلناووآت ال توزال يف طووور إعووداد
حسووابا ا اخلتاميووة للسوونة ادلنصوورمة شلووا أضووطر الباحووث إىل توورك االسووتمارة لوودى ادلناووأة أيضواً وأخووذ موعوود الحقوأ
الستالمها بعد استيفاء بياشنا ا.
المسح التكميلي
مت مجع البياشنات من موالكي األبنيوة أو ادلخوولٌن بواإلدالء بالبياشنوات وذلوك باوكل ربعوي علوى مودار أربوع جووالت
خووالل العووام موون خووالل ادلقابلووة الاخصووية الوويت متووت إمووا يف ادلوقووع اإلشناووائي أو األموواون الوويت ػلووددها هووؤالء.
6

ويتضوومن التقريوور احلووايل شنتووائج اجلوووالت األربووع ادلنفووذة خووالل عووام  2015بعوود أن مت دمووج بياشنا وا لتعطووي متكوويالً
للنتائج على مستوى عام ادلسح.
تعداد رخص األبنية
مت مجع بياشنات رخص األبنية من وافة اجلهات الرلية ادلاضلة ذلا يف ادلملكة سواءً البلديات أو أماشنة عمان
الكربى أو سلطات األقاليم أو اللجان اللوائية ادلارتوة من خالل قيام الباحكٌن بزيارة هذ اجلهات وتعبئة ظلاذج
حصر رخص األبنية من السجالت والرخص ادلتوفرة لديها وذلك باكل شهري .ويتضمن التقرير احلايل شنتائج
هذا التعداد بعد أن مت دمج بياشناته لتعطي متكيالً للنتائج على ادلستوى العام.
التدقيق الميداشني
أسووندت عمليووة التوودقي ادليووداين إىل ادلراقووب ادليووداين الووذي قووام بتوودقي عينووة موون االسووتمارات لكوول باحووث موون
باحكيه وتوجيههم وتنبيههم إىل أخطائهم (إن وجدت) لضمان عدم تكرارها.
 .مرحلة تجهيز البياشنات
.

التجهيز المكتبي
بعوود تسووليم االسووتمارات ادلنجووزة ميووداشنياً إىل ادلكتووب ،مت توودقيقها باووكل واموول موون قبوول مووظفي التجهيووز ادلكتوويب
يف القس ووم .ويف حال ووة اوتا وواف أخط وواء يف االس ووتمارات أثن وواء ت وودقيقها ي ووتم ويله ووا إىل ادلعني ووٌن الخت وواذ القو ورار
باوأهنا .وبنواء علوى شنوووع اخلطوأ مت تصوويبه ،حيوث مت يف أغلووب األحيوان إموا االتصوال مباشوورة موع الاوخص ادلعووين
يف ادلنا ووأة لالستفس ووار من ووه ع وون ادلعلوم ووات أو أن تع وواد االس ووتمارة م وورة أخ وورى إىل ادلي وودان ليق وووم الباح ووث بزي ووارة
ادلنا ووأة م وورة أخ وورى وتص ووويب اخلط ووأ .وبع وود ذل ووك مت ترمي ووز االس ووتمارات متهي ووداً إلرس وواذلا إىل مديري ووة تكنولوجي ووا
ادلعلومات ليتم إدخاذلا.
التجهيز اإللكتروشني
بع وود االشنته وواء م وون ت وودقي وترمي ووز االس ووتمارات ،مت إرس وواذلا إىل قس ووم اإلدخ ووال يف مديري ووة تكنولوجي ووا ادلعلوم ووات
إلدخاذلا حسب برشنامج اإلدخال ادلعد مسبقاً ،وموا واشنوت أخطواء االسوتمارات أو أخطواء اإلدخوال تصوو أوالً
بووأول أثنوواء عمليووة اإلدخووال موون خووالل بورامج التوودقي ا يل .وبعوود االشنتهوواء موون عمليووة اإلدخووال وتنقيووة البياشنووات
مون األخطوواء ،قوام ادلووربمج باسووتخراج واووف تضوومنت النتووائج األوليوة باسووتخدام معووامالت الرفوع ادلعوودة مسووبقاً،
وذلك من أجل تدقيقها والتأود من صحة النتائج.
تبويب النتائج وشنارها
بعد تودقي النتوائج األوليوة والتأوود مون صوحتها مون حيوث الاوكل واتسواق البياشنوات داخول اجلودول الواحود وموع
اجلووداول األخ وورى ،مت اس ووتخراج اجل ووداول النهائي ووة الوويت يتض وومنها ه ووذا التقري وور .وم ووا مت وض ووع هووذ النت ووائج عل ووى
صفحة الدائرة.
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الجداول التفصيلية
Detailed Tables

 جداول مسح المقاولين.1
1. Contractors Survey Tables

Contractors Survey

اإلهتالك
Depreciation

تعوٌضات
العاملٌن

8

ًإجمال
القٌمة
المضافة

اإلستهالك
الوسٌط

اإلنتاج
القائم

عدد
العاملٌن

عدد
المنشآت

) (باأللف دينار2015  النتائج الرئٌسٌة حسب المحافظة1.1 جدول
Table 1.1 Main Results by Governorate,
(JD 000)

الضرائب على
اإلنتاج

2015 مسح المقاولٌن

العاصمة

5

تكوٌن رأس المال
ًالثابت اإلجمال

Amman

البلقاء

المحافظة

Balqa

الزرقاء

Governorate

Zarqa

مادبا

No. of
Establishments

Madaba

اربد

No. of
Employees

Irbid

المفرق

Gross
Output

Mafraq

جرش

Intermediate
Consumption

Jarash

عجلون

Taxes on
Production

Ajlun

الكرك

Gross
Value
Added

Karak

الطفيلة

Compensation of
Employees

Tafiela

معان

Total Fixed
capital
Formation

Ma'an

العقبة

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

المملكة

Aqaba
Kingdom
Differences between totals and sub-totals are due to rounding

Department of Statistics/Construction Statistics2015

5

Economic Activity

Contractors Survey

ISIC
code

Construction of buildings
Construction of roads and
railways
Construction of utility
projects
Construction of other civil
engineering projects
Site preparation

تكوٌن رأس
المال
ًالثابت اإلجمال
Total Fixed
capital
Formation

اإلهتالك

Depreciation
Compensation of
Employee
s

9
) (باأللف دينار2015  النتائج الرئٌسٌة حسب النشاط االقتصادي2.1 جدول
Table 1.2 Main Results by Economic Activity,
(JD 000)
الضرائب
تعوٌضات
ًإجمال
اإلستهالك
اإلٔزبط
على
العاملٌن
القٌمة
الوسٌط
ُاٌمبئ
اإلنتاج
المضافة
Gross
Intermedia
Gross
Value
te
Output
Added Consumption

Taxes on
Production

عدد
العاملٌن

عدد
المنشآت

No. of
No. of
Employees Establishments

دلٌل النشاط
االقتصادي

2015 مسح المقاولٌن

النشاط االقتصادي

تشييد المباني

تشييد الطرق والسكك
الحديدية
تشييد المشاريع الخاصة
بالمنافع
أعمال التشييد المتعلقة
بمشاريع الهندسة المدنية
األخرى
تحضير الموقع

أعمال السباكة والتدفئة
وتكييف الهواء

التركيبات الكهربائية

Plumbing, heat and air
conditioning installation

تركيبات إنشائية أخرى

Electrical installation

Other construction
installation

إكمال المباني وتشطيبها

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

أنشطة التشييد المتخصصة
األخرى
المجموع

Building completion and
finishing
Other specialized
construction activities
Total
Differences between totals and sub-totals are due to rounding

Department of Statistics/Construction Statistics2015

Contractors Survey

5

10
) (باأللف دينار2015  اإلنتاج القائم من النشاط الرئٌسً واألنشطة الثانوٌة حسب المحافظة3.1 جدول
Table 3 Gross Output of Major and Secondary Activities by Governorate,
5 (JD 000)
اإلنتاج اإلجمالً من األنشطة الثانوٌة
ًاإلنتاج اإلجمالً من النشاط الرئٌس
Gross output of secondary activities
Gross Output of major activity
ٜشاداد أشطخ اخش٠إ
ٞٔشبؽ رغبس
ٟٔشبؽ طٕبػ
خ١غ١الد سئِٚمب
للحساب الخاص
مقاوالت فرعٌة

مجموع اإلنتاج

Balqa

Amman

الزرقاء

البلقاء

عاصمة

المحافظة

Zarqa

مادبا

Governorate

Madaba

اربد

Total gross
output

Irbid

المفرق

Main
Contracting

Mafraq

جرش

Subcontracting

Jarash

عجلون

Own account

Ajlun

الكرك

Industry

Karak

الطفيلة

Trade

Tafiela

معان

Other revenues

Ma'an

العقبة

2015 مسح المقاولٌن

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

المملكة

Aqaba
Kingdom
Differences between totals and sub-totals are due to roundin

Department of Statistics/Construction Statistics2015

Contractors Survey
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11
) (باأللف دينار2015  مستلزمات اإلنتاج السلعٌة المستخدمة حسب المحافظة4.1 جدول
Table 4 Production Inputs of Goods Used by Governorate,
5 (JD 000)
المستخدم فً اإلنتاج
مخزون نهاٌة العام
مجمل المشترٌات
مخزون بداٌة العام
خالل العام
خالل العام

Irbid

Madaba

Zarqa

Balqa

Amman

المفرق

اربد

مادبا

الزرقاء

البلقاء

العاصمة

المحافظة

Mafraq

جرش

Beginning year
stock

Jarash

عجلون

Total purchases
during the year

Ajlun

الكرك

End year stock

Karak

الطفيلة

Used in production
during the year

Tafiela

معان

Governorate

Ma'an

العقبة

2015 مسح المقاولٌن

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

المملكة

Aqaba
Kingdom
733,559
Differences between totals and sub-totals are due to roundin

Department of Statistics/Construction Statistics2015
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المجموع

Ajlun

Jarash

Mafraq

Irbid

Madaba

Zarqa

Balqa

Amman

الكرك

عجلون

جرش

المفرق

اربد

مادبا

الزرقاء

البلقاء

العاصمة

المحافظة

Karak

الطفيلة

Total

Tafiela

معان

Contractors Survey
5
) (باأللف دينار2015  االستهالك الوسٌط من المدخالت السلعٌة المستخدمة فً اإلنتاج حسب المحافظة5.1 جدول
Table 5 Intermediate Consumption of Goods Used in Production by Governorate,
5 (JD 000)
عدد وأدوات
قطع غٌار
وقود ومحروقات
الكهرباء
المياه
المواد األولٌة
مستهلكة
Governorate Disposable tools
Spare parts
Fuel
Electricity
Water
Raw materials

Ma'an

العقبة

2015 مسح المقاولٌن

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

المملكة

Aqaba
Kingdom
Differences between totals and sub-totals are due to rounding

Department of Statistics/Construction Statistics2015

Contractors Survey

5

تدقٌق حسابات

13

) (باأللف دينار2015  االستهالك الوسٌط من المدخالت الخدمٌة حسب المحافظة6.1 جدول
Table 6 Intermediate Consumption of Services Inputs by Governorate
5 (JD 000)
مصارٌف قانونٌة
الدعاٌة واالعالن
برق وبرٌد
إستئجارآالت
إيجارات األبنية
المدفوعات للمقاولٌن
ورسوم قضائٌة
وهاتف وتلكس
ومعدات
الفرعٌٌن

المجموع

Amman

البلقاء

العاصمة

المحافظة

Balqa

الزرقاء

Total

Zarqa

مادبا

Payments to
subcontractors

Madaba

اربد

Rent of
buildings

Irbid

المفرق

Auditing

Mafraq

جرش

Governorate

Jarash

عجلون

Rent of
machinery and
equipment

Ajlun

الكرك

Telecommunications

Karak

الطفيلة

Publicity and
advertisement

Tafiela

معان

Legal expenses
and court fees

Ma'an

العقبة

2015 مسح المقاولٌن

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

.../يتبع
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

المملكة

Aqaba
Kingdom
contd/…
Differences between totals and sub-totals are due to rounding
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Contractors Survey

14

تكالٌف نقل وشحن
وتخزٌن

سفرٌات وتنقالت
لمهمات رسمٌة

صيانة واصالح
األبنية واإلناا ات

صٌانة واصالح
اآلالت والمعدات

ضٌافة

5

عموالت بنكٌة

) (باأللف دينار2015  االستهالك الوسٌط من المدخالت الخدمٌة حسب المحافظة6.1 جدول/تابع
6 Intermediate Consumption of Services Inputs by Governorate,
5 (JD 000)

Contd/Table

عموالت مدفوعة
للغٌر

2015 مسح المقاولٌن

العاصمة

عموالت شركات
التامٌن

Amman

البلقاء

المحافظة

Balqa

الزرقاء

Hospitality

Zarqa

مادبا

Governorate

Madaba

اربد

Maintenance
of machinery
& Equipment

Irbid

المفرق

Buildings and
constructions
maintenance

Mafraq

جرش

Travel
expenses

Jarash

عجلون

Transport and
storage
expenditures

Ajlun

الكرك

Bank services
charges

Karak

الطفيلة

Commissions
paid to others

Tafiela

معان

Insurance
service charges

Ma'an

العقبة

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

.../يتبع
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

المملكة

Aqaba
Kingdom
contd/…
Differences between totals and sub-totals are due to rounding
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Contractors Survey

15

) (باأللف دينار2015  االستهالك الوسٌط من المدخالت الخدمٌة حسب المحافظة6.1جدول/تابع
Contd/Table 6 Intermediate Consumption of Services Inputs by Governorate,
5 (JD 000)
خدمات الحاسب
رسوم عطاءات
نظافة
رسوم واشتراكات
خدمات صناعٌة
وهندسٌة

نفقات معالجة

2015 مسح المقاولٌن

Amman

البلقاء

العاصمة

5

أخرى

Balqa

الزرقاء

المحافظة

Zarqa

مادبا

Medical
expenses

Madaba

اربد

Cleaning

Irbid

المفرق

Computer services

Mafraq

جرش

Other

Jarash

عجلون

Industrial and
Engineering
services

Ajlun

الكرك

Membership
fees

Karak

الطفيلة

Tender and
bidding fees

Tafiela

معان

Governorate

Ma'an

العقبة

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

تشمل رسوم االشتراكات في النقابات وغرف الصناعة والتجارة واالتحادات

المملكة

Aqaba
Kingdom
(1) Includes fees to professional associations, unions and industrial and commercial chambers

Differences between totals and sub-totals are due to rounding

Department of Statistics/Construction Statistics2015

ّخ١اٌم

Other

أخرى

Contractors Survey

Project
Location

5

اٌؼذد

16

 عدد المشارٌع المنجزة وقٌمتها باأللف دٌنار حسب موقع المشروع والجهة المالكة له للمقاولٌن الرئٌسٌٌن7.1 جدول
Table 7 Number and Value of Completed Projects for Main Contractors by Location and Ownership,
(JD 000)
هٌئات اجنبٌة
قطاع خاص
قطاع عام
تعاوني
Foreign bodies
Private sector
Public sector
Cooperatives
ّخ١اٌم
اٌؼذد
ّخ١اٌم
اٌؼذد
ّخ١اٌم
اٌؼذد
ّخ١اٌم
اٌؼذد

ّخ١اٌم

المجموع
Total

موقع
المشروع

2015 مسح المقاولٌن

اٌؼذد

العاصمة

No.

Amman

البلقاء

Value

Balqa

الزرقاء

No.

Zarqa

مادبا

Value

Madaba

اربد

No.

Irbid

المفرق

Value

Mafraq

جرش

No.

Jarash

عجلون

Value

Ajlun

الكرك

No.

Karak

الطفيلة

Value

Tafiela

معان

No.

Ma'an

العقبة

Value

Aqaba
Kingdom
Differences between totals and sub-totals are due to rounding

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

المملكة

Department of Statistics/Construction Statistics2015

ISIC
Code
4100

5

العدد
No.

العدد
No.

هٌئات اجنبٌة
Foreign bodies
القٌمة
Value

العدد
No.

قطاع خاص
Private sector
القٌمة
Value

17

العدد
No.

ًتعاون
Cooperatives
القٌمة
Value

العدد
No.

قطاع عام
Public sector
القٌمة
Value

القٌمة
Value

المجموع
Total

العدد
No.

النشاط االقتصادي

2015  عدد المشارٌع وقٌمة األعمال المنجزة باأللف دٌنار للمقاولٌن الرئٌسٌٌن حسب النشاط االقتصادي الرئٌسً والجهة المالكة للمشروع8.1 جدول
8 Number of Projects and Value of Work Executed in (JD 000) for Main Contractors by Project Ownership and Major Economic Activity, 2015

اخرى
Other

Table

Contractors Survey

Economic Activity
القٌمة
Value

دلٌل النشاط
االقتصادي

2015 مسح المقاولٌن

تشييد المباني

تشييد الطرق والسكك
الحديدية

تشييد المشاريع الخاصة
بالمنافع

Construction of
buildings
Construction of
roads and railways
Construction of
utility projects

أعمال التشييد المتعلقة
بمشاريع الهندسة المدنية
األخرى

تحضير الموقع

Construction of
other civil
engineering projects
Site preparation

أعمال السباكة والتدفئة
وتكييف الهواء

التركيبات الكهربائية

Plumbing, heat and
air conditioning
installation

تركيبات إنشائية أخرى

Electrical
installation

Other construction
installation

إكمال المباني وتشطيبها

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

المملكة
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

أنشطة التشييد المتخصصة
األخرى

Building completion
and finishing
Other specialized
construction
activities
Kingdom
Differences between totals and sub-totals are due to rounding
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Contractors Survey

5

18

9 Number of Projects and Value of Work Executed in (JD 000) for Main Contractors
by Project Type and Location,
5

2015  عدد المشارٌع وقٌمة األعمال المنجزة باأللف دٌنار حسب نوع المشروع وموقعه وبصفة المنشؤة مقاوالا رئٌسٌا ا فقط9.1 جدول
Table

المجموع

2015 مسح المقاولٌن

العاصمة

ًمبنى سكن

Amman

البلقاء

مبنى غير سكني

Balqa

الزرقاء

إنشاءات أخرى

Zarqa

مادبا

موقع المشروع

Madaba

اربد

Total

Irbid

المفرق

Project Location

Mafraq

جرش

اٌؼذد
No.

Jarash

عجلون

ّخ١اٌم
Value

Ajlun

الكرك

Residential building
ّخ١اٌم
اٌؼذد
Value
No.

Karak

الطفيلة

Non-residential building
ّخ١اٌم
اٌؼذد
Value
No.

Tafiela

معان

Other constructions
ّخ١اٌم
اٌؼذد
Value
No.

Ma'an

العقبة

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

المملكة

Aqaba
Kingdom
Differences between totals and sub-totals are due to rounding
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Contractors Survey

5

Table

19

Karak

Ajlun

Jarash

Mafraq

Irbid

Madaba

Zarqa

Balqa

Amman

الطفيلة

الكرك

عجلون

جرش

المفرق

اربد

مادبا

الزرقاء

البلقاء

العاصمة

2015  عدد المشارٌع وقٌمة األعمال المنجزة باأللف دٌنار حسب نوع العمل وموقع المشروع وبصفة المنشؤة مقاوالا رئٌسٌا ا فقط10.1 جدول
10 Number of Projects and Value of Work Executed (JD 000) For Main Contractors by Type of Work and Project Location,
5
صٌانة جارٌة
صٌانة رأسمالٌة
)إنشاءات جدٌده ( تشمل اإلضافات
المجموع
Current maintenance
Capital repair
New constructions
Total
موقع المشروع
ّخ١اٌم
اٌؼذد
ّخ١اٌم
اٌؼذد
ّخ١اٌم
اٌؼذد
ّخ١اٌم
اٌؼذد
Value
No.
Value
No.
Value
No.
Value
No.

Tafiela

معان

Project
Location

Ma'an

العقبة

2015 مسح المقاولٌن

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

المملكة

Aqaba
Kingdom
Differences between totals and sub-totals are due to rounding
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Contractors Survey

5

Code

ISIC

20

قٌمة األعمال المنجزة بصفة المنشؤة مقاو اال
فرعٌا ا

النشاط االقتصادي

2015  مجموع قٌمة األعمال المنجزة باأللف دٌنار حسب النشاط االقتصادي الرئٌسً للمنشؤة وبصفتها مقاوالا فرعٌا ا فقط11.1 جدول
Total Value of Work Executed in (JD 000) by Establishment as being Sub-Contractor
by Major Economic Activity, 2015
Table

Economic Activity
Value of executed works
( sub-contractor)

َٙذ انًجبٛٛرش

خٚذٚذ انطشق ٔانغكك انسذٛٛرش

Construction of buildings

Construction of roads and railways

غ انخبطخ ثبنًُبفغٚذ انًشبسٛٛرش

ش انًٕلغٛرسض

Construction of utility projects

Site preparation

خٛجبد انكٓشثبئٛانزشك

ف انٕٓاءٛٛأػًبل انغجبكخ ٔانزذفئخ ٔرك

Electrical installation
Plumbing, heat and air conditioning
installation

جٓبٛ ٔرشطَٙإكًبل انًجب

2015 مسح المقاولٌن

دلٌل النشاط االقتصادي

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

تٚخ َبرح ػٍ انزمشٛغ انفشػٛخ ٔانًدبيٛغ انكهٍٛ انًدبيٛخزالف ث٠ا

أنشطة التشييد المتخصصة األخرى
المجموع

Building completion and finishing
Other specialized construction activities
Total

Differences between totals and sub-totals are due to roundin
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ISIC
Code

Contractors Survey

5

Economic Activity

%
Compensa
-tion of
employees
to value
added

Table
تعوٌضات
العاملٌن الى
القٌمة
المضافة
%

اإلهتالك
السنوي الى
اإلنتاج القائم

Annual
deprecia
–tion to
gross
output

Input
output
ratio

21

Share of
Share of paid
employee of employee of
value added value added
(in JD)
(in JD)

Output of
paid
employee of
Gross
output
(in JD)

Gross output
per person
engaged
(in JD)

2015  مإشرات رئٌسٌة مستخلصة من نتائج المسح حسب النشاط االقتصادي12.1 جدول
2 Main Indicators Extracted from Survey Results by Economic Activity, 2015
القٌمة
ًالمعامل الفن
نصٌب العامل
نصٌب العامل
انتاجٌة العامل
انتاجٌة العامل
المضافة الى
للمدخالت
بؤجر من القٌمة
من القٌمة
من اإلنتاج القائم بؤجر من اإلنتاج
اإلنتاج القائم
والمخرجات
المضافة
المضافة
)القائم (بالدٌنار
)(بالدٌنار
%
%
)(بالدٌنار
)(بالدٌنار
Gross
value
added to
gross
output

نصٌب العامل بؤجر
من تعوٌضات
العاملٌن
)(بالدٌنار

Average annual
compensation
per paid
employee
(in JD)

دلٌل النشاط
االقتصادي

2015 مسح المقاولٌن

النشاط االقتصادي

تشييد الطرق والسكك
الحديدية

َٙذ انًجبٛٛرش

Construction of roads
and railways

تشييد المشاريع الخاصة
بالمنافع

Construction of
buildings

Construction of utility
projects

أعمال التشييد المتعلقة
بمشاريع الهندسة المدنية
األخرى

تحضير الموقع

Construction of other
civil engineering
projects
Site preparation

أعمال السباكة والتدفئة
وتكييف الهواء

التركيبات الكهربائية

Plumbing, heat and airconditioning installation

تركيبات إنشائية أخرى

Electrical installation

Other construction
installation

إكمال المباني وتشطيبها

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

المجموع
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

أنشطة التشييد
المتخصصة األخرى

Building completion and
finishing
Other specialized
construction activities
Total
Differences between totals and sub-totals are due to rounding
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Contractors Survey

Lands

5

Type

Non-residential buildings
Residential buildings

القٌمة
ًالدفترٌة ف
نهاٌة العام

اإلهتالك
السنوي

22

Damages
and losses

ذ٠عذ
New

Direct
import

قٌمة الموجودات المشتراة
Value of purchased assets
ًمحل
Domestic
مستورد
مباشرة
ًِّغزؼ
Second
hand

) (باأللف دينار2015  الموجودات الثابتة حسب صنف الموجودات13.1 جدول
3 Fixed Assets by Type of Assets,
5 (JD 000)
التالف
اإلضافات
قٌمة
والمفقود
والتحسٌنات
الموجودات من
إنتاج المنشؤة

Table
قٌمة
الموجودات
المباعة

Value of
sold assets

Additions and Value of own
improvements produced
assets

القٌمة الدفترٌة
فً بداٌة العام

Book value
at the
beginning
of the year

2015 مسح المقاولٌن

الصنف

وسائط نقل ركاب

Annual
-depre
ciation

Passenger transport vehicles

وسائط نقل بضائع

Book
value at
the end of
the year

األراضي

أبنية غير سكنية

أبنية سكنية

Freight vehicles

أثاث ومفروشات

آالت ومعدات

Furniture and furnishing

برامج الحاسوب

Machinery and equipment

Software

أجهزة الحاسوب

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

المجموع
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

أخرى

Computers
Others
Total
Differences between totals and sub-totals are due to rounding
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 جداول المسح التكميلي.2
Complementary Survey Tables

Complementary Survey 2015

الكلفة الكلٌة
المقدرة إلنجاز
)1(
المبنى

23

إجمالً التكلفة

مقاولون
مسجلون

Unregistered
contractors

مقاولون غٌر
مسجلٌن

Labor costs

أجور عمالة

materials

Construction

مواد بناء

التكالٌف اإلنشائٌة

أتعاب
هندسٌة
Registered
contractors

Construction costs

رسوم ترخٌص
Total cost

Other non const. costs

مصارٌف أخرى غٌر إنشائٌة
أخرى
Eng. Fees

Excavations

حفرٌات

) (باأللف دينار2015 الكلفة الكلٌة المقدرة والتكالٌف المدفوعة ألبنٌة القطاع الخاص المرخصة والمنفذة خالل نفس العام سوا اء اكتمل إنجازها أم لم ٌكتمل
يٚعذ
Table 2.1Total Estimated Cost and Paid Costs for the Private Sector Licensed Buildings and Constructed During the Same Year Whether Completed or Not,

Governorate
Licensing
fees

المحافظة

2015 ًالمسح التكمٌل

5 (JD 000)

عدد األبنٌة

No. of
buildings

العاصمة

Other

Amman

البلقاء

Total
estimated
cost

Balqa

المفرق

الزرقاء

Mafraq

جرش

Zarqa

Jarash

عجلون

مأدبا

Ajloun

الكرك

Madaba

Karak

الطفيلة

اربد

Tafiela

معان

Irbid

Ma'an

العقبة

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

) تشمل الكلفة الفعلية لألبنية المنجزة والكلفة الكلية المقدرة لألبنية تحت اإلنشاء1(

المملكـــة

Aqaba

Includes the actual cost of completed buildings and the total estimated cost of buildings under construction

Kingdom

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

)1(

Other non const. costs
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أخرى

رسوم ترخٌص

أتعاب هندسٌة

ًإجمال
التكلفة

مقاولون
مسجلون

مقاولون غٌر
مسجلٌن

أجور عمالة

مواد بناء

حفرٌات

) سواء اكتمل انجازها أم لم ٌكتمل (باأللف دينار2014  ألبنٌة القطاع الخاص المرخصة فً عام2015 الكلفة الكلٌة المقدرة والتكالٌف المدفوعة فً عام
يٚعذ
ا
Table 2.2 Total Estimated Cost and Paid Costs in
5 for the Private Sector Licensed Buildings in
4 Whether Completed or Not (JD 000)
الكلفة الكلٌة المقدرة
مصارٌف أخرى غٌر إنشائٌة
Construction costs
التكالٌف اإلنشائٌة
إلنجاز المبنى

Complementary Survey 2015

Governorate

2015 ًالمسح التكمٌل

عدد األبنٌة

المحافظة

العاصمة

No. of
buildings

Amman

البلقاء

Excavations

Balqa

الزرقاء

Construction
materials

Zarqa

مأدبا

Labor costs

Madaba

اربد

Unregistered
contractors

Irbid

المفرق

Registered
contractors

Mafraq

جرش

Total cost

Jarash

عجلون

Eng. fees

Ajloun

الكرك

Licensing
fees

Karak

الطفيلة

Other

Tafiela

معان

Total estimated
cost

Ma'an

العقبة

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

) تشمل الكلفة الفعلية لألبنية المنجزة والكلفة الكلية المقدرة لألبنية تحت اإلنشاء1(

المملكة

Aqaba
Kingdom
Includes the actual cost of completed buildings and the total estimated cost of buildings under construction

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

Complementary Survey 2015
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المحافظة

2015 ًالمسح التكمٌل

) سوا اء اكتمل انجازها أم لم ٌكتمل (باأللف دينار2013  ألبنٌة القطاع الخاص المرخصة فً عام2015 الكلفة الكلٌة المقدرة والتكالٌف المدفوعة فً عام
يٚعذ
Table 2. Total Estimated Cost and Paid Costs in
5 for the Private Sector Licensed Buildings in
3 Whether Completed or Not (JD 000)
الكلفة الكلٌة
مصارٌف أخرى غٌر إنشائٌة
التكالٌف اإلنشائٌة
Construction costs
المقدرة إلنجاز
Other non const. costs
عدد األبنٌة
)1(
المبنى
رسوم
أتعاب
ًإجمال
مقاولون
غٌر
مقاولون
أخرى
أجور عمالة
مواد بناء
حفرٌات
ترخٌص
هندسٌة
التكلفة
مسجلون
مسجلٌن

العاصمة

Governorate

Amman

البلقاء

No. of
buildings

Balqa

الزرقاء

Excavations

Zarqa

مأدبا

Construction
materials

Madaba

اربد

Labor costs

Irbid

المفرق

Unregistered
contractors

Mafraq

جرش

Registered
contractors

Jarash

عجلون

Total cost

Ajloun

الكرك

Eng. Fees

Karak

الطفيلة

Licensing
fees

Tafiela

معان

Other

Ma'an

العقبة

Total
estimated
cost

Aqaba

المملكة

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

) تشمل الكلفة الفعلية لألبنية المنجزة والكلفة الكلية المقدرة لألبنية تحت اإلنشاء1(

Kingdom
Includes the actual cost of completed buildings and the total estimated cost of buildings under construction
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المحافظة

2015 ًالمسح التكمٌل

) سوا اء اكتمل إنجازها أم لم ٌكتمل (باأللف دينار2015 و2014 ،2013  ألبنٌة القطاع الخاص المرخصة فً األعوام2015 الكلفة الكلٌة المقدرة والتكالٌف المدفوعة فً عام
يٚعذ
Table
Total Estimated Cost and Paid Costs in
5 for the Private Sector Licensed Buildings in The Years
3,
4 and
5 Whether Completed or Not (JD 000)
الكلفة الكلٌة
مصارٌف أخرى غٌر إنشائٌة
Construction costs
التكالٌف اإلنشائٌة
Other non const. costs
المقدرة إلنجاز
عدد األبنٌة
)1(
المبنى
رسوم
أتعاب
مقاولون
مقاولون غٌر
أخرى
إجمالً التكلفة
أجور عمالة
مواد بناء
حفرٌات
ترخٌص
هندسٌة
مسجلون
مسجلٌن

Governorate

العاصمة

No. of
buildings

Amman

البلقاء

Excavations

Balqa

الزرقاء

Construction
materials

Zarqa

مأدبا

Labor
costs

Madaba

اربد

Unregistered
contractors

Irbid

المفرق

Registered
contractors

Mafraq

جرش

Total cost

Jarash

عجلون

Eng. fees

Ajloun

الكرك

Licensing
fees

Karak

الطفيلة

Other

Tafiela

معان

( )

Total
estimated cost

Ma'an

العقبة

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

) تشمل الكلفة الفعلية لألبنية المنجزة والكلفة الكلية المقدرة لألبنية تحت اإلنشاء1(

المملكة

Aqaba
Kingdom
Includes the actual cost of completed buildings and the total estimated cost of buildings under construction
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يٚعذ

Private Licensed Buildings and Completely Constructed,

2015 أبنٌة القطاع الخاص المرخصة والمنفذة بالكامل

5

عدد األبنٌة المنجزة

المحافظة

العاصمه

المساحة اإلجمالٌة لألبنٌة

Amman

البلقاء

الكلفة اإلجمالٌة
()باأللف دينار

Balqa

الزرقاء

عدد الوحدات السكنٌة
المنجزة

Zarqa

مأدبا

Governorate

Madaba

اربـــد

(Res. and non-res.)

Irbid

المفرق

()سكني وغير سكني
Number of completed buildings

Mafraq

جرش

(M )

Jarash

عجلون

()متر مربع
Total area

Ajloun

الكرك

(JD 000)

Karak

الطفيلة

Total cost

Tafiela

معـــان

Number of completed
Housing units

Ma'an

العقبة

2015 ًالمسح التكمٌل

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

المملكة

Aqaba
Kingdom

Department of Statistics/Construction Statistics 2015
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المحافظة
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الكلفة اإلجمالٌة
)باأللف دينار(
)(JD 000

المساحة اإلجمالٌة لألبنٌة
)متر مربع(
Total area
) (M

عدد األبنٌة المنجزة

)سكني وغير سكني(
Number of completed buildings

)(Res. and non-res.

أبنٌة القطاع الخاص المرخصة فً عام  2014واكتمل تنفٌذها 2015
عذٚي
Private Licensed Buildings in
4 and Completed,
5

Table
عدد الوحدات السكنٌة
المنجزة
Total cost

Complementary Survey 2015

Governorate

العاصمه

البلقاء

الزرقاء

مأدبا

اربـــد

المفرق

جرش

عجلون

الكرك

الطفيلة

معـــان

Number of completed
Housing units
Amman
Balqa
Zarqa
Madaba
Irbid
Mafraq
Jarash
Ajloun
Karak
Tafiela
Ma'an

العقبة
Kingdom

Aqaba

المملكة

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015
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المسح التكمٌلً 2015

المحافظة
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المساحة اإلجمالٌة لألبنٌة
)متر مربع(
Total area

عدد األبنٌة المنجزة

)سكني وغير سكني(
Number of completed buildings

)(Res. and non-res.

Table
عدد الوحدات السكنٌة
المنجزة

أبنٌة القطاع الخاص المرخصة فً عام  2013واكتمل تنفٌذها 2015
عذٚي
Private Licensed Buildings in
3 and Completed,
5

Total cost

) (M

الكلفة اإلجمالٌة
)باأللف دينار(
)(JD 000

Governorate

Complementary Survey 2015

العاصمه

البلقاء

الزرقاء

مأدبا

اربـــد

المفرق

جرش

عجلون

الكرك

الطفيلة

معـــان

Number of completed
Housing units
Amman
Balqa
Zarqa
Madaba
Irbid
Mafraq
Jarash
Ajloun
Karak
Tafiela
Ma'an

العقبة
Kingdom

Aqaba

المملكة

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015
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2015  واكتمل تنفٌذها2015 و2014 ،2013 أبنٌة القطاع الخاص المرخصة فً األعوام
يٚعذ
Table
Private Licensed Buildings in The Years
3,
4 and
5 and Completed,
5
عدد الوحدات السكنٌة
الكلفة اإلجمالٌة
المساحة اإلجمالٌة لألبنٌة
عدد األبنٌة المنجزة
المنجزة
()باأللف دينار
()متر مربع
()سكني وغير سكني

Balqa

Amman

الزرقاء

البلقاء

العاصمه

المحافظة

Zarqa

مأدبا

Governorate

Madaba

اربـــد

(Res. and non-res.)

Irbid

المفرق

Number of completed buildings

Mafraq

جرش

(M )

Jarash

عجلون

Total area

Ajloun

الكرك

(JD 000)

Karak

الطفيلة

Total cost

Tafiela

معـــان

Number of
completed
Housing units

Ma'an

العقبة

2015 ًالمسح التكمٌل

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

المملكة

Aqaba
Kingdom
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غٌر أردنٌٌن

أردنٌون

2015 و2014 ،2013  والمنفذٌن ألبنٌة القطاع الخاص المرخصة خالل األعوام2015 أعداد العاملٌن فً القطاع غٌر المنظم فً عام
يٚعذ
Table 2.9 Number of the Unorganized Sector Workers in
5 Engaged in the Construction of Private Licensed Buildings During the
Years
3,
4 and
5
المجـموع

Irbid

Madaba

Zarqa

Balqa

Amman

المفرق

اربـــد

مأدبا

الزرقاء

البلقاء

العاصمه

المحافظة

Mafraq

جرش

Governorate

Jarash

عجلون

عـدد العامـلٌـن فً مواقع
األبنٌة فً ٌوم الزٌارة
No. of workers on
site on the day of
visit

Ajloun

الكرك

Jordanians

Karak

الطفيلة

Non-Jordanians

Tafiela

معـــان

Total

Ma'an

العقبة

2015 ًالمسح التكمٌل

2015 احصاءات االنشاءات/دائرة االحصاءات العامة

) ال تشمل هذه األعااا العاملين لاى المقاولين المسجلين1(

المملكة

Aqaba
Kingdom
(1) These Figures Exclude Workers Employed by Registered Contractors
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(المساحة باأللف متر مربع والكلفة باأللف دينار)

Building Licenses Cencus

عذٚي  1.3عدد رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة ومساحتها وكلفتها التقدٌرٌة حسب نوع الرخصة ونوع استعمال المبنى والجهات المصدرة للرخصة فً عام 2015

Authorities,

أبنٌــة قائمــة

إضافة ألبنٌة قائمة

Type of license
Extension to existing
buildings

)5 (Area in 000 M and Cost JD 000

نــــوع الرخـصــــــة
أبنٌة جدٌدة
New buildings

Existing buildings

Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Residential
Nonresidential
Fences
Total number
Total area
Estimated costs

Joint district committees

Nonresidential
Fences
Total number
Total area
Estimated costs

Residential

Municipalities

Estimated costs

Fences
Total number
Total area

Nonresidential

Residential

Greater Amman Municipality

Issuing authorities

Table 3.1 No. of Building Licenses Issued, their Area and Estimated Cost by Type of License, Type of Building Use and the Issuing

الجهة المصدرة للرخصة

أمانة العاصمة الكبرى

أبنيــة سكنيـــــة
أبنية غير سكنية
أســــــــــــــوار
العدد الكلـــــــي
المساحة الكـــلية
الكــلفة التقديرية

البــلدٌـــــــــــات

أبنيــة سكنيـــــة
أبنية غير سكنية
أســــــــــــــوار
العدد الكلـــــــي
المساحة الكـــلية
الكــلفة التقديرية

اللجان اللوائٌة المشتركــة

يتبع.../

أبنيــة سكنيـــــة
أبنية غير سكنية
أســــــــــــــوار
العدد الكلـــــــي
المساحة الكـــلية
الكــلفة التقديرية

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015
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( 2015المساحة باأللف متر مربع والكلفة باأللف دينار)

Building Licenses Cencus

contd/Table

تابع/جدول  1.3عدد رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة ومساحتها وكلفتها التقدٌرٌة حسب نوع الرخصة ونوع استعمال المبنى والجهات المصدرة للرخصة فً عام

)(Area in 000 M and Cost JD 000

أبنٌة جدٌدة
New buildings

نـــوع الرخـصــــــة
إضافة ألبنٌة قائمة
Extension to existing
buildings

Type of license

أبنٌــة قائمــة
Existing buildings

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Estimated costs

Total area

Total number

Fences

Nonresidential

Residential

Kingdom

Regional authorities
Residential
Nonresidential
Fences
Total number
Total area
Estimated costs

Issuing authorities

No. of Building Licenses Issued, their Area and Estimated Cost by Type of License, Type of Building Use and the Issuing Authorities,

الجهة المصدرة للرخصة

سلطات األقالٌم
أبنيــة سكنيـــــة
أبنية غير سكنية
أســــــــــــــوار
العدد الكلـــــــي
المساحة الكـــلية
الكــلفة التقديرية
المملكـــــــــــــة
أبنيــة سكنيـــــة
أبنية غير سكنية
أســــــــــــــوار
العدد الكلـــــــي
المساحة الكـــلية
الكــلفة التقديرية

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015
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عدد الـوحـدات
السكنٌة
No. of Housing
units

الكلفة التقدٌرٌة
لألبنٌة
Estimated cost

المساحة الكلٌة
لألبنٌة
Total area

عدد الرخص

No. of Licenses

)(Area in 000 M and Cost in JD 000

مجمـــوع مســــاحة
الوحدات السكنٌة
Total area of
Housing units

Building Licenses Cencus

Building ownership

عذٚي  2.3رخص األبنٌة الجدٌدة واإلضافات على األبنٌة القائمة حسب الجهة المالكة ونوع استعمال المبنى ( 2015المساحة باأللف متر مربع والكلفة باأللف دينار)
Table 3.2 Building Licenses Issued for New Buildings and Extensions to Existing Buildings by Ownership and Type of Building,
5

ملكـــٌـــــة البنـــــــــاء

خـــــــاص

أبنيــــــة سكـــــنية

أبنية غير سكــــنية

Private
Residential
Nonresidential

حكـــــــومً

أبنيــــــة سكـــــنية

Governmental
Residential

أبنية غير سكــنية

أبنية غير سكــنية

Nonresidential

تــعــاونــً
أبنيــــــة سكـــــنية

Cooperative
Residential
Nonresidential

أخـــــــرى

أبنيــــــة سكـــــنية

Others
Residential

أبنية غير سكــنية

المملكــــــــــــــــة

Nonresidential

أبنيــــــة سكـــــنية

Kingdom
Residential

أبنية غير سكــنية

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Nonresidential

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015
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تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

العاصمة
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000م مربع أوأكثر
المجـــــموع
البلقــــــــــــاء
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
الزرقــــــــــاء
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
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متـــوســـط عــدد
الوحدات الســكنٌة
Average. no. of
Housing unit

مجموع عدد الوحدات
الــسكنٌــة المرخصــة
Total no. of
Housing Lisensed
units

Table

Building Licenses Cencus

Governorate
and area

Amman
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Balqa
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Zarqa
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
…Contd/
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Average. no. of
stories

متوسط عدد
الطوابق

عذٚي  3.3رخص األبنٌة السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
Building Licenses Issued for New Residential Buildings by Area and Governorate,

عدد الرخص

No. of licenses

الكــلفة التقدٌرٌة
لألبنٌة (باأللف دينار)
Total estimated
cost (JD

يتبع... /
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

مادبــــــــــــا
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
إربــــــــــد
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
المفـــــــرق
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
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الكــلفة التقدٌرٌة
لألبنٌة (باأللف دينار)

متـــوســـط عــدد
الوحدات الســكنٌة
Average. no. of
Housing unit

مجموع عدد الوحدات
الــسكنٌــة المرخصــة
Total no. of
Housing Lisensed
units

تابع/جدول  3.3رخص األبنٌة السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
contd/Table
Building Licenses Issued for New Residential Buildings by Area and Governorate,

عدد الرخص

No. of licenses

متوسط عدد
الطوابق
Total estimated
cost (JD

Building Licenses Cencus

Governorate
and area

Madaba
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Irbid
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Mafraq
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Average. no. of
stories

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

تعداد رخص األبنٌة

يتبع.../

جـــــــرش
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
عجلـــــــون
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
الكــــــــرك
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

5

37

متوسط عدد
الطوابق

الكــلفة التقدٌرٌة لألبنٌة
(باأللف دينار)

متـــوســـط عــدد
الوحدات الســكنٌة
Average. no. of
Housing unit

مجموع عدد الوحدات
الــسكنٌــة المرخصــة
Total no. of
Housing Lisensed
units

تابع/جدول  3.3رخص األبنٌة السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
contd/Table
Building Licenses Issued for New Residential Buildings by Area and Governorate,

عدد الرخص

No. of
licenses

Total estimated
cost (JD

Building Licenses Cencus

Governorate
and area

Jarash
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Ajloun
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Karak
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Average. no. of
stories

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

الطفٌلــــــــة
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
معــــــــــان
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
العقــبـــــــــة
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

يتبع.../

38

متـــوســـط عــدد
الوحدات الســكنٌة

مجموع عدد الوحدات
الــسكنٌــة المرخصــة
Total no. of
Housing Lisensed
units

عدد الرخص

No. of
licenses

5

الكــلفة التقدٌرٌة لألبنٌة
(باأللف دينار)
Average. no. of
Housing units

تابع/جدول  3.3رخص األبنٌة السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
contd/Table
Building Licenses Issued for New Residential Buildings by Area and Governorate,

متوسط عدد
الطوابق
Total estimated
)Cost (JD000

Building Licenses Cencus

Governorate
and area
Tafiela
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Ma'an
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Aqaba
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Average. no. of
stories

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

5

39

متوسط عدد
الطوابق
Average. no. of
stories

الكــلفة التقدٌرٌة لألبنٌة
(باأللف دينار)
Total estimated
Cost (JD
)

متـــوســـط عــدد
الوحدات الســكنٌة
Average. no. of
Housing unit

تابع/جدول  3.3رخص األبنٌة السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
contd/Table
Building Licenses Issued for New Residential Buildings by Area and Governorate,

عدد الرخص

No. of licenses

مجموع عدد الوحدات
الــسكنٌــة
المرخصــة
Total no. of
Housing Lisensed
units

Building Licenses Cencus

Governorate
and area

اقــــــل مــــن  60م مربع

من  119 - 60م مربع

الممـــــلكـــــــة

60 - 119 M

من  199 -120م مربع

من  499 -200م مربع

من  1999 - 500م مربع

Kingdom
Less Than 60 M

120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M

 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

2000 M And More
Total

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

العاصمة
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000م مربع أوأكثر
المجـــــموع
البلقــــــــــــاء
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
الزرقــــــــــاء
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

5

40

عـــــدد الرخـــص

Table

Building Licenses Cencus

Governorate
and area

Amman
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Balqa
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Zarqa
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
…Contd/
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Average. no. of stories

متـــــــوســـط عــدد
الطوابــــق

عذٚي  4.3رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Area and Governorate,

الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة

No. of licenses

)(JD000

)باأللف دينار(
Total estimated cost

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

5

عـــــدد الرخـــص

No. of licenses

41

متـــــــوســـط عــدد
الطوابــــق

تابع/جدول  4.3رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
contd/Table
Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Area and Governorate,

الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة
)باأللف دينار(
Total estimated
)Cost (JD000

Building Licenses Cencus

Governorate
and area

مادبــــــــــــا
اقــــــل مــــن 60م مربع
من 119 - 60م مربع
من  199-120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999- 500م مربع
 2000م مربع أو أكثر
المجـــــموع
إربــــــــــــد
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

Average. no. of stories

Madaba
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Irbid
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total

المفــــــــرق
اقــــــل مــــن  00م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

…Contd/

Mafraq
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

5

جــــــــــرش
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
عجلـــــــون
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
الكــــــــرك
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

42

عـــــدد الرخـــص
No. of licenses

متـــــــوســـط عــدد
الطوابــــق
Average. no. of stories

Building Licenses Cencus

…Contd/
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Jarash
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Ajloun
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Karak
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total

Governorate
and area

تابع/جدول  4.3رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
contd/Table
Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Area and Governorate,

الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة
)( JD000

(باأللف دينار)
Total estimated cost

يتبع... /
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

الطفٌــــــــلة
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
معــــــــــان
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
العقــبـــــــــة
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

يتبع.../

43

عـــــدد الرخـــص

متـــــــوســـط عــدد
الطوابــــق
Average. no. of stories

Building Licenses Cencus

…Contd/
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Tafiela
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Ma'an
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Aqaba
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total

Governorate
and area

تابع/جدول  4.3رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
contd/Table
Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Area and Governorate,

الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة

No. of licenses

)(JD000

(باأللف دينار)
Total estimated cost

ا٠خزالف ث ٍٛانًدبيٛغ انكهٛخ ٔانًدبيٛغ انفشػٛخ َبرح ػٍ انزمشٚت

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

5

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

44

الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة

متـــــــوســـط عــدد
الطوابــــق

تابع/جدول  4.3رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب المســاحة والمحافظة 2015
contd/Table
Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Area and Governorate,

عـــــدد الرخـــص
No. of licenses

)باأللف دينار(
)Total estimated cost (JD000

Average. no. of stories

Building Licenses Cencus

Governorate
and area

من  1999 - 500م مربع

الممـــــلكـــــــة

اقــــــل مــــن  60م مربع

من  119 - 60م مربع

من  199 -120م مربع

من  499 - 200م مربع

Kingdom
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Total

2000 M And More

500 - 1999 M

 2000و يشثغ أ اكثش
المجـــــموع

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

5
عـــــدد الرخــــص
No. of licenses

45

by Area and Governorate,
الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة
)باأللف دينار(
)Total estimated cost (JD000

Building Licenses Cencus

Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Amman
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Balqa
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Zarqa
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total

Governorate
and area

رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لألبنٌة الجدٌدة السكنٌة وغٌرالسكنٌة حســب المســاحة والمحافظة 2015
عذٚي
Table
Building Licenses Issued for New Residential and Non-Residential Buildings

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

العاصمة
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000م مربع أوأكثر
المجـــــموع
البلقــــــــــــاء
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
الزرقــــــــــاء
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 -200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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تابع/جدول  5.3رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لألبنٌة الجدٌدة السكنٌة وغٌر السكنٌة حســب المســاحة والمحافظة 2015
contd/Table
عـــــدد الرخــــص
No. of licenses

Governorate
and area
Madaba
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Irbid
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Mafraq
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total

Building Licenses Cencus

Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة
)باأللف دينار(
)Total estimated cost (JD000

Building Licenses Issued for New Residential and Non-Residential Buildings
by Area and Governorate, 2015

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

مادبــــــــــــا
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
اربـــــــــــد
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
المفــــــــرق
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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contd/Table

تابع/جدول  5.3رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لألبنٌة الجدٌدة السكنٌة وغٌر السكنٌة حســب المســاحة والمحافظة 2015

عـــــدد الرخــــص
No. of licenses

Governorate
and area
Jarash
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Ajloun
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Karak
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

)Total estimated cost (JD000

الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة
)باأللف دينار(

Building Licenses Issued for New Residential and Non-Residential Buildings
by Area and Governorate,
5

المحافـظـــــــــــة
والمســـــــــــــاحة

جــــــــرش
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
عجــــــلون
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
الكـــــــــرك
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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تابع/جدول  5.3رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لألبنٌة الجدٌدة السكنٌة وغٌر السكنٌة حســب المســاحة والمحافظة 2015

عـــــدد الرخــــص

المحافـظـــــــــــة

والمســـــــــــــاحة

contd/Table
الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة

No. of licenses

Building Licenses Issued for New Residential and Non-Residential Buildings
by Area and Governorate,
5

Governorate
)باأللف دينار(
)Total estimated cost (JD000

Building Licenses Cencus

Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Tafiela
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Ma'an
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total
Aqaba
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M
2000 M And More
Total

and area

الطفٌلة
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
معـــــــــان
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع
العـقبـــــــة
اقــــــل مــــن  60م مربع
من  119 - 60م مربع
من  199 -120م مربع
من  499 - 200م مربع
من  1999 - 500م مربع
 2000و يشثغ أٔأكثش
المجـــــموع

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة

Governorate

contd/Table

تابع/جدول  5.3رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لألبنٌة الجدٌدة السكنٌة وغٌر السكنٌة حســب المســاحة والمحافظة 2015

عـــــدد الرخــــص

والمســـــــــــــاحة

Building Licenses Issued for New Residential and Non-Residential Buildings
by Area and Governorate,
5
No. of licenses

)باأللف دينار(
)Total estimated cost (JD000

and area

 2000و يشثغ أٔأكثش

المملكة
اقــــــل مــــن  60م مربع

من  119 - 60م مربع

من  199 -120م مربع

من  499 - 200م مربع

من  1999 - 500م مربع

Kingdom
Less Than 60 M
60 - 119 M
120 - 199 M
200 - 499 M
500 - 1999 M

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Total

2000 M And More

المجـــــموع

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015

Building Licenses Cencus

Department of Statistics/Construction Statistics 2015

تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
ونوع مادة البناء

العاصمة

حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت

البلقــــــاء
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
الزرقــــــاء
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
مادبـــــــــــا
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
إربــــــــــــــد
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
المفـــــرق
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
جـــــــرش
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت

5
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متوســـط عـــدد
الوحدات
السكنٌة
Average. no. of
Housing units

مجموع عــدد
الوحدات
السكنٌة المرخصة
Total no. of
Housing licensed
units

الكلفة التقدٌرٌة
لألبنٌة
)باأللف دينار(
Total estimated
)cost (JD000

Building Licenses Cencus

Table

Governorate
and type of building
material

Amman
Stone
Cement Bricks
Stone

Balqa
Cement Bricks
Stone

Zarqa
Cement Bricks
Stone

Madaba
Cement Bricks
Irbid
Stone
Cement Bricks
Stone

Mafraq
Cement Bricks
Jarash
Stone
Cement Bricks
…Contd/
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Average
. no. of
stories

متوســـط
عــدد
الطــوابـــق

رخص األبنٌة السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب مـادة البنــاء الخارجٌة الغالبة والمحافظة 2015
عذٚي
Building Licenses Issued for New Residential Buildings by Major Material of External Walls and Governorate,

عـــدد الرخـص

No. of
licenses

)باأللف متر مربع(
( Total area
)M

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب

دائرة االحصاءات العامة/احصاءات االنشاءات 2015
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تعداد رخص األبنٌة

المحافـظـــــــــــة
ونوع مادة البناء
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متوســـط عـــدد
الوحدات
السكنٌة

مجموع عــدد
الوحدات
السكنٌة المرخصة
Total no. of
Housing licensed
units

الكلفة التقدٌرٌة
لألبنٌة

متوســـط
عدد
الطــوابـــق

تابع/جدول  6.3رخص األبنٌة السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب مـادة البنــاء الخارجٌة الغالبة والمحافظة 2015
Building Licenses Issued for New Residential Buildings by Major Material of External Walls and Governorate,

عـــدد الرخـص

No. of
licenses

)باأللف متر مربع(
( Total area
)M

Average. no.
of Housing
units

)باأللف دينار(
Total estimated cost
)(JD000

Building Licenses Cencus

contd/Table

Average. no.
of stories

Governorate
and type of building
material

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Kingdom

Cement Bricks

Stone

Aqaba

Cement Bricks

Stone

Ma'an

Cement Bricks

Stone

Tafiela

Cement Bricks

Stone

Karak

Cement Bricks

Stone

عجلــــــون
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
الكـــــــرك
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
الطفـــــٌلة
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
معـــــــــان
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
العقبــــــــــة
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
المملكـــــــــــــة
حجـــــــــــــــر

طوب اســـمنت

Ajloun

Stone
Cement Bricks

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة

المساحة الكلٌة
)باأللف متر مربع(

عـــدد الرخـص
No. of
licenses
Total area
(
)M

)باأللف دينار(
Total estimated cost
)(JD000

متوســـط عــدد
الطــوابـــق
Average. no. of
stories

Building Licenses Cencus

Table

Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Jarash
Stone
Cement Bricks

Mafraq
Stone
Cement Bricks

Irbid
Stone
Cement Bricks

Madaba
Stone
Cement Bricks

Zarqa
Stone
Cement Bricks

Balqa
Stone
Cement Bricks

Amman
Stone
Cement Bricks

Governorate
and type of building
material

رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب مـادة البنــاء الخارجٌة الغالبة والمحافظة 2015
عذٚي
Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Major Material of External Walls and Governorate,

المحافـظـــــــــــة
ونوع مادة البناء

العاصمة
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
البلقــــــــــــاء
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
الزرقــــــــــاء
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
مادبــــــــــــا
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
اربــــــــــــد
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
المفـــرق
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
جـــرش
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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تابع/جدول  7.3رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حســب مـادة البنــاء الخارجٌة الغالبة والمحافظة 2015

الكلفة التقدٌرٌة لألبنٌة

المساحة الكلٌة
)باأللف متر مربع(

عـــدد الرخـص
No. of
licenses
Total area
(
)M

)باأللف دينار(
Total estimated cost
)(JD000

متوســـط عــدد
الطــوابـــق
Average. no. of
stories

Building Licenses Cencus

contd/Table

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Cement Bricks

Stone

Kingdom

Cement Bricks

Stone

Aqaba

Cement Bricks

stone

Ma'an

Cement Bricks

Stone

Tafiela

Cement Bricks

Stone

Karak

Cement Bricks

Stone

Ajloun

Governorate
and type of building
material

Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Major Material of External Walls and Governorate,

المحافـظـــــــــــة
ونوع مادة البناء

عجــلون
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت

الكــــــــرك
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت

الطفٌــــــــلة
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
معان
حجــــــــــــــــــر
طوب اســـمنت
العقــبـــــــــة
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
المملكــــــــة
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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المساحة الكلٌة
(باأللف متر مربع)

عـــدد الرخـص
No. of licenses

Table

رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لألبنٌة الجدٌدة السكنٌة وغٌر السكنٌة حســب مادة البناء الخارجٌة والمحافظة 2015

الكلفة التقدٌرٌة
(باأللف دينار)
Total area
) (000M

Building Licenses Cencus

Governorate
and type of building
material
Amman
Cement Bricks

Stone

Stone

Balqa
Cement Bricks
Zarqa
Cement Bricks

Stone
Madaba
Cement Bricks

Stone
Irbid
Cement Bricks

Stone
Mafraq
Cement Bricks

Stone
Jarash
Cement Bricks

Stone
Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Total estimated cost
)(JD000

Building Licenses Issued for New Residential and Non-Residential Buildings by Major Material of External
Walls and Governorate,
5

المحافـظـــــــــــة
ونوع مادة البناء

العاصمة
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
البلقــــــــــاء
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
الزرقــــــــاء
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
مادبــــــــــا
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
اربــــــــــد
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
المفــــــرق
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
جــرش
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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الكلفة التقدٌرٌة
(باأللف دينار)
Total estimated cost
)(JD000

المساحة الكلٌة
(باأللف متر مربع)
Total area
) (000M

عـــدد الرخـص
No. of licenses

Building Licenses Cencus

Aqaba

Cement Bricks

Stone

Ma'an

Cement Bricks

Stone

Tafiela

Cement Bricks

Stone

Karak

Cement Bricks

Stone

Ajloun

Governorate
and type of building
material

تابع/جدول  8.3رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لألبنٌة الجدٌدة السكنٌة وغٌر السكنٌة حســب مادة البناء الخارجٌة والمحافظة 2015
contd/Table
Building Licenses Issued for New Residential and Non-Residential Buildings by Major Material of External
Walls and Governorate,
5

المحافـظـــــــــــة
ونوع مادة البناء

عجلـــون
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
الكــــــرك
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
الطفٌــــــلة
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
معــــــــان
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت
العقــبــــــة
حجـــــــــــــــر
طوب اســـمنت

Cement Bricks

Stone

الممــــلكـــــــة
حجـــــــــــــــر

طوب اســـمنت

Kingdom
Cement Bricks
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Stone

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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الكلفة التقدٌرٌة

المساحة الكلٌة
)باأللف متر مربع(

Building Licenses Cencus

Governorate
and type of building

Table

رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لإلضافات الجدٌدة على األبنٌة القائمة وذلك حسب نوع استعمال المبنى والمحافظة 2015

عدد الرخص
No. of
licenses

عدد الـوحـدات
السكنٌة
No. of
Housing units

) (000 M

Total area

Amman
Residential
Total

Non_Residential

Residential

Balqa

Total

Non_Residential

Residential

Zarqa

Total

Non_Residential

Residential

Madaba

Total

Non_Residential

Residential

Irbid

Total

Non_Residential
Contd/...
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

)باأللف دينار(
Total estimated
)cost (JD000

Building Licenses Issued for New Extensions to Existing Buildings by Type of Building and Governorate, 2015

المحافـظـــــــــــة
ونوع استعمال المبنى

العاصمة
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

البلقــــــــاء
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

الزرقـــــــــاء
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

مــادبـــــــــــا
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

اربـــــــــــد
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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المساحة الكلٌة

Building Licenses Cencus

Governorate
and type of building

contd/Table

تابع/جدول  9.3رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لإلضافات الجدٌدة على األبنٌة القائمة وذلك حسب نوع استعمال المبنى والمحافظة 2015

عدد الرخص

الكلفة التقدٌرٌة
)باأللف متر مربع(

Building Licenses Issued for New Extensions to Existing Buildings by Type of Building and Governorate,

المحافـظـــــــــــة
ونوع استعمال المبنى
No. of
licenses

عدد الـوحـدات
السكنٌة
No. of
Housing units

) (000 M

Total area

)باأللف دينار(
Total estimated
)cost (JD000

Residential
Non_Residential
Total

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Contd/...

Tafiela

Total

Non_Residential

Residential

Karak

Total

Non_Residential

Residential

Ajloun

Total

Non_Residential

Residential

Non_Residential

Residential

المفـــــــــــرق
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

جــــــــــرش

Mafraq

Total
Jarash

أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

عجلـــــــــون
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

الـــكـــــــرك
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

الطفٌــــــــلة
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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الكلفة التقدٌرٌة

المساحة الكلٌة
)باأللف متر مربع(

Building Licenses Issued for New Extensions to Existing Buildings by Type of Building and Governorate,

عدد الرخص
No. of
licenses

عدد الـوحـدات
السكنٌة
No. of
Housing units

) (000 M

Total area

Building Licenses Cencus

Governorate
and type of building

Ma'an
Residential
Total

Non_Residential

Residential

Aqaba
Non_Residential
Total

Residential

Kingdom
Non_Residential

Total
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

)باأللف دينار(
Total estimated
)cost (JD000

contd/Table

تابع/جدول  9.3رخص األبنٌة الصادرة فً المملكة لإلضافات الجدٌدة على األبنٌة القائمة وذلك حسب نوع استعمال المبنى والمحافظة 2015

المحافـظـــــــــــة
ونوع استعمال المبنى

معــــــــــان
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

العقبـــــــــــة
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

المملكــــــة
أبنية سكنـــــــية
أبنية غير سكنية
المجموع

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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الكلفة التقدٌرٌة
( باأللف دينار)

المساحة الكلٌة
(باأللف متر مربع)
) (000 M

Total area

Table

Building Licenses Cencus

Governorate and
the ownership
Amman
Private
Government
Cooperative
Others
Balqa
Private
Government
Cooperative
Others
Zarqa
Private
Government
Cooperative
Others
Madaba
Private
Government
Cooperative
Others
Irbid
Private
Government
Cooperative
Others
…Contd/
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Total estimated
)cost (JD000

رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حسب الجهة المالكة والمحافظة 2015
عذٚي
Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Ownership and Governorate,

المحافـظـــــــــــة
والجهة المالكة

العاصمة
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخــــــرى
البلقــــــــاء
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخــــــرى
الزرقـــــــــاء
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخــــــرى
مادبــــا
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخرى
اربــــد
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخــــــرى

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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( باأللف دينار)

المساحة الكلٌة
(باأللف متر مربع)

contd/Table
Governorate and
the ownership

تابع/جدول  10.3رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حسب الجهة المالكة والمحافظة 2015

عــدد الرخص
No. of licenses

) (000 M

Total area

Mafraq
Private
Government
Cooperative
Others
Jarash
Private
Government
Cooperative
Others
Ajloun
Private
Government
Cooperative
Others
Karak
Private
Government
Cooperative
Others

Building Licenses Cencus

…Contd/
Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Total estimated
)cost (JD000

الكلفة التقدٌرٌة

Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Ownership and Governorate,

المحافـظـــــــــــة
والجهة المالكة

المفــــــرق
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخـــــرى
جـــــرش
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخـــــرى
عجلــــــون
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخـــــرى
الكــــرك
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخـــــرى

يتبع.../
اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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عــدد الرخص
No. of licenses

61

الكلفة التقدٌرٌة
( باأللف دينار)

المساحة الكلٌة
(باأللف متر مربع)
Total area
) (000 M

Total estimated
)cost (JD000

contd/Table

Building Licenses Cencus

Difference between totals and sub-totals are due to rounding

Others

Cooperative

Government

Private

Kingdom

Others

Cooperative

Government

Private

Aqaba

Others

Cooperative

Government

Private

Ma'an

Others

Cooperative

Government

Private

Tafiela

Governorate and
the ownership

تابع/جدول  10.3رخص األبنٌة غٌر السكنٌة الجدٌدة الصادرة فً المملكة حسب الجهة المالكة والمحافظة 2015
Building Licenses Issued for New Non-Residential Buildings by Ownership and Governorate,

المحافـظـــــــــــة
والجهة المالكة

الطفٌلــــة
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخـــــرى
معــــان
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخـــــرى

العقبــــة

خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخـــــرى

المملكــــــــــة
خــــــاص
حكومــــي
تعاونــــي
أخـــــرى

اإلختالف بين المجاميع الكلية والمجاميع الفرعية ناتج عن التقريب
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 استمارة مسح المقاولين.1
 استمارة المسح التكميلي.2
 استمارة حصر رخص األبنية.3

1. Contractor Questionnaire
2. Complementary Questionnaire
3. Building Licenses Questionnair
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عٍغٍخ اٌّغٛػ االلزظبد٠خ
إؽظبءاد اإلٔشبءاد
ٌؼبَ 2015

ِذ٠ش٠خ اٌّغٛػ االلزظبد٠خ

لغُ اإلٔشبءاد
اٌمطـبع االلزظبدٞ

اعزّبسح ِغؼ اٌّمبٓ١ٌٚ
اٌج١ــــبٔبد عش٠ـــخ ثّٛعـت لبٔـــْٛ
اإلؽظـبءاد سلُ (ٌ )12ؼبَ .2012

F.1-S.11

اٌمغُ األٚي ث١بٔبد رؼش٠ف١ـخ
101

اٌّؾبفظـخ

|__|__|

102

اٌٍــٛاء

|__|__|

103

اٌمؼبء

|__|

106

االعُ اٌزغبسٌٍّٕ ٞشؤح

107

اعُ طبؽت إٌّشؤح أ ٚاٌّذ٠ش اٌّغؤٚي

108

ػٕٛاْ إٌّشؤح

104

اٌشلُ اٌّزغٍغً ٌٍّٕشؤح ف ٟاالؽبس

|__|__|__|__|

105

اٌشلُ اٌّزغٍغً ٌٍّٕشؤح ف ٟاٌؼٕ١خ

|__|__|__|__|

 -1اٌؾـ------------------------- ٟ

 -2اٌشبسع -----------------------

 -3سلُ اٌٙبرف ----------------------

 -4طٕذٚق اٌجش٠ذ--------------------

سلُ اٌفبوظ -----------------------
 -5اٌجش٠ذ االٌىزش-------------------- ٟٔٚ
109

 -6طفؾخ االٔزشٔذ --------------------

فئخ إٌّشؤح

|__|__|

أػٍ ٝاخزظبص ٌٍّٕشؤح

|__|__|
|__|

ِغّٛػخ إٌّشؤح
110

إٌشبؽ اٌشئ١غٌٍّٕ ٟشؤح

111

األٔشطخ اٌضبٔ٠ٛخ ٌٍّٕشبح

|__|__|__|__|

|__|__|__|__| ......................................................................................................................................... -1
|__|__|__|__| ......................................................................................................................................... -2
|__|__|__|__| ...........................................................................................................................................-3
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اٌمغُ اٌضبٔ :ٟث١بٔبد ػبِخ
انكٛبٌ انمبََٕٙ

 .يُشؤح فشدٚخ

 .ششكخ رضبيٍ

 .ششكخ راد يغؤٔنٛخ يسذٔدح

 .ششكخ رٕط ّٛثغٛطخ

 .ششكخ رٕطٛخ ثبٞعٓى

 .ششكخ يغبًْخ ػبيخ

 .خًؼٛخ رؼبَٔٛخ

ْٛ .ئخ ال رٓذف إنٗ انشثر

 .فشع ششكخ أخُجٛخ

 .زكٕيٛخ

 .أخشٖ (زذد)

 .ػبو

ٍِى١خ إٌّشؤح

 .خبص
َ .ؼى

ً٘ رٍّه إٌّشؤح ِ١ضأ١خ
ربس٠خ ثذء اإلٔزبط

/

|__|__|
|__|

 .أخُجٙ

|__|

 .ال

|__|__|__|__|__|__|__|__|

/

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

سأط ِبي إٌّشؤح اٌّذفٛع (ثبنذُٚبس اٞسدَ)ٙ
ٔغجخ اٌّغبّ٘خ ف ٟسأط اٌّبي اٌّذفٛع ؽغت اٌغٙبد اٌّغبّ٘خ
* اٌغٙبد اٌّغبّ٘خ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ %

 اٌؾىِٛــخ اٌمطبع اٌخبص-

أفشاد

-

ششوبد

 األعبٔـت-

أفشاد

-

ششوبد

-

ؽىِٛبد

 أخـش( ٜزذد) اٌّغّـٛعاٌغ١طشح ػٍ ٝاٌمشاس ( يثم رؼ ٍٛٛانًذٚش انؼبو ٔرسذٚذ انغٛبعبد )
 .أخشٜ
 .عٙخ أعٕج١خ
 .اٌؾىِٛخ األسدٔ١خ
ِ .غٍظ اإلداسح
ً٘ رؤرٍف إٌّشؤح ِغ ِٕشؤحأخشٌ ٜزٕف١ز أػّبي ِششٚع ِؼٓ١

ٔ -1ؼُ

|__|
 -2ال

|__|

إرا وبٔذ اإلعبثخ ثٕؼُ ٚػؼ ِب :ٍٟ٠
اعى انًششٔع

يٕلغ انًششٔع

اعى ٔػُٕاٌ اندٓخ انًخٕنخ ثسفع
انغدالد

أعًبء انششكبء

-1
-2
-3
ً٘ رٛلفذ إٌّشؤح ػٓ اإلٔزبط خالي اٌؼبَ
 -اٌغجت اٌشئ١غٌٍ ٟزٛلف:

ِٛ -عّ١خ

ٔ .1ؼُ )اعزًش)  .ال (أزمً اٌ ٝعؤاي )301
 -ث١ئ١خ

 -أشٙش اٌزٛلف
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 -ط١بٔخ

 -أخش( ٜؽذد)

|__|
|__|

اٌمغُ اٌضبٌش :أػذاد ٚرؼ٠ٛؼبد اٌؼبٍِ ٓ١خالي اٌؼبَ

 : /أػذاد اٌؼبٍِ ٓ١خالي اٌؼبَ

اٌشلُ
اٌّزغٍغً
.1

ِزٛعؾ ػذد اٌؼبٍِ* ٓ١
إٔبس
روٛس

فئبد اٌؼبٍِٓ١

اٌّغّٛع

ػبيهٌٕ ثشٔارت ٔأخٕس
ػبيهٌٕ ثذٌٔ سٔارت ٔأخٕس
اٌّغّٛع

 2/3اٌؼّبي اٌؼشػْٛ١
اٌشٙش
ػذد أ٠بَ
اٌؼًّ
اٌزؼ٠ٛؼبد
ثبٌذٕ٠بس

1

2

3

يزٕعظ ػذد انؼبيه( ٍٛانؼشض= )ٌٕٛ

4

5

ِغّٛع أ٠بَ اٌؼًّ
ـــــــــــــــــــــــ
300

7

6

8

= ـــــــــــــــــ
300
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9

=

10

11

12

اٌّغّٛع

 3/3رؼ٠ٛؼبد اٌؼبٍِ ٓ١خالي اٌؼبَ )ثبٌذٕ٠بس)

اٌشلُ اٌّزغٍغً

اٌشٚارت*

اٌجٕـذ
اٌشٚارت ٚاألعٛس إٌمذ٠خ *

D.11

اٌّضا٠ب اٌؼ١ٕ١خ
-

انطؼبو

-

انغكٍ

-

انًالثظ

-

انًٕاطالد أٔ انزُمالد

-

خذيبد طسٛخ

-

خذيبد اخزًبػٛخ

-

خذيبد رشفٛٓٛخ

-

رزاكش عفش يدبَٛخ

-

أخشٖ (زذد)

ِغبّ٘خ إٌّشؤح ٌظبٌؼ اٌؼبٍِD.12 ٓ١
-

انضًبٌ االخزًبػٙ

-

انزؤي ٍٛانظسٙ

-

رؤي ٍٛضذ انسٕادس

-

رؤي ٍٛػهٗ انسٛبح
-

انًغبًّْ ف ٙطُذٔق االدخبس

 أخشٖ (زذد)اٌّغّٛع اٌىٍٟ
* انشٔارت ٔاٞخٕس انُمذٚخ انًغزسمخ نهؼبيه ( ٍٛثًب فٓٛب رؼٕٚضبد انؼًبل انًٕعًٔ ٍٛٛانًؤلزٔ ٍٛانًزذسثٔ ٍٛانًشزغه ٍٛف ٙثٕٛرٓى نسغبة انًُشؤح) ٔرشًم انشٔارت اٞعبعٛخ ٔانؼالٔاد
ٔانًكبفآد ٔأخٕس انؼًم ا٠ضبفٔ ٙانشارت انثبنش ػشش ٔانشاثغ ػشش ٔانخبيظ ػشش لجم زغى أٚخ الزطبػبد يغزسمخ ٔ كًب رشًم يكبفآد أػضبء يدهظ ا٠داسح .
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اٌمغُ اٌشاثغ :اإلعزٙالن اٌٛع١ؾ
 1/4اإلعزٙالن اٌٛع١ؾ ِٓ اٌّذخالد اٌغٍؼ١خ ِٓ اٌغٛق اٌّؾٍ ٟخالي اٌؼبَ (اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠بس)
اٌشلُ
اٌّزغٍغً

اٌّذخالد اٌغٍؼ١خ

اٌذًٌ١

المواد األولٌة

ٚؽذح
اٌم١بط

اٌّخض ْٚفٟ
ثذا٠خ اٌؼبَ
كمٌة

اعّٕذ أعٛد

00

ؽذ٠ذ رغٍ١ؼ

00

أعفٍذ عبئً

3793000

ؽظّخ ٚسًِ

00

22
23
24
ِذخالد عٍؼ١خ أخشٜ
ِ١بٖ

00

وٙشثبء

00

ٚلٛد ِٚؾشٚلبد

00

صٛ٠د ٚشؾَٛ

00

لطغ غ١بس غ١ش ِؼّشح
ػذد ٚأدٚاد غ١ش سأعّبٌ١خ

00

ِٛاد رؼجئخ ٚرغٍ١ف
لشؽبع١خ ِٚطجٛػبد

00

ِٛاد أخش ( ٜؽذد)

اٌّغّٛع

99
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قٌمة

اٌّشزش٠بد
اٌّؾٍ١خ
كمٌة

قٌمة

اٌؼشائت ػٍٝ
اٌّغزٍضِبد

اٌّغزخذَ
ف ٟاإلٔزبط
كمٌة

قٌمة

اٌّخض ْٚفٟ
ٔٙب٠خ اٌؼبَ
كمٌة

قٌمة

اٌمغُ اٌشاثغ :اإلعزٙالن اٌٛع١ؾ
 :2/4اإلعزٙالن اٌٛع١ؾ ِٓ اٌّذخالد اٌغٍؼ١خ اٌّغزٛسدح ِجبششح خالي اٌؼبَ (اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠بس)
اٌشلُ
اٌّزغٍغً

اٌّخالد اٌغٍؼ١خ

اٌذًٌ١

المواد األولٌة

ٚؽذح
اٌم١بط

اٌّخض ْٚفٟ
ثذا٠خ اٌؼبَ
كمٌة

اعّٕذ أعٛد
ؽذ٠ذ رغٍ١ؼ
إعفٍذ عبئً
ؽظّخ ٚسًِ

22
23
24
ِذخالد عٍؼ١خ أخشٜ
ِ١بٖ
وٙشثبء
ٚلٛد ِٚؾشٚلبد
صٛ٠د ٚشؾَٛ
لطغ غ١بس غ١ش ِؼّشح
ػذد ٚأدٚاد غ١ش سأعّبٌ١خ

00

ِٛاد رؼجئخ ٚرغٍ١ف
لشؽبع١خ ِٚطجٛػبد
ِٛاد أخش ( ٜؽذد)

اٌّغّٛع
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قٌمة

اٌّشزش٠بد
اٌّغزٛسدح
كمٌة

قٌمة

اٌؼشائت ػٍٝ
اٌّغزٍضِبد

اٌّغزخذَ
ف ٟاإلٔزبط
كمٌة

قٌمة

اٌّخض ْٚفٟ
ٔٙب٠خ اٌؼبَ
كمٌة

قٌمة

 :اإلعزٙالن اٌٛع١ؾ ِٓ اٌّذخالد اٌخذِ١خ خالي اٌؼبَ

اٌّذخالد اٌخذِ١خ

الرقم المتسلسل

اٌذًٌ١

P.21

.1

إٚدبساد اٞثُٛخ

.2

إعزئدبس اٜالد ٔانًؼذاد

.3

انجشق ٔانجشٚذ ٔاالرظبالد

.4

اَزشَذ

8430000

.5

انذػبٚخ ٔا٠ػالٌ

8361000

.6

يظبسٚف لبََٕٛخ ٔسعٕو لضبئٛخ

8212000

.7

رذلٛك زغبثبد

.8

خذيبد انسبعت ا٠نكزشَٔٙ

8.1

خذيخ انخجشح االعزشبسٚخ ف ٙاٞخٓضح

8314100

8.2

خذيخ انخجشح االعزشبسٚخ ف ٙانجشايح

8314200

8.3

خذيخ انخجشح االعزشبسٚخ انسبعٕثٛخ اٞخشٖ

8314900

8.4

خذيبد إداسح يشافك انسٕاعٛت

8315000

8.5

خذيبد طٛبَخ انُظى

8316000

.9

انظٛبَخ ٔا٠طالذ انؼبد٘ نٝالد ٔانًؼذاد

.10

انظٛبَخ ٔا٠طالذ انؼبد٘ نٕعبئظ انُمم

.11

انظٛبَخ ٔا٠طالذ انؼبد٘ نٟثُٛخ ٔاَ٠شبءاد

.12

عفشٚبد ٔرُمالد نًًٓبد سعًٛخ (ثش٘ ،ثسش٘ ،خٕ٘)

.13

ركبنٛف انُمم ٔانشسٍ ٔانزخض( ٍٚثش٘ٚ ،سش٘ ،خٕ٘)

6465660

.14

انضٛبفخ

6322000

.15

ػًٕالد يظشفٛخ  /ػذا انفٕائذ

7110000

.16

ػًٕالد يذفٕػخ نهغٛش نمبء ثٛغ ثضبئغ ٔخذيبد نهًُشؤح

6250000

.18

أٚخ ركبنٛف رؤي ٍٛأخشٖ أٔ ػًٕالد /ػذا اٞلغبط

7161000

.19

َفمبد طجٛخ ٔيؼبندخ

9310000

.20

سعٕو ٔاشزشاكبد يُٓٛخ

9500000

.21

خذيبد َظبفخ

8533000

.22

يظبسٚف ػطبءاد ٔيُبلظبد

3260001

.23

يظبسٚف اعزشبسٚخ

8310000

.98

أخشٖ (زذد)

.99

5400000

اٌّغّــٛع
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اٌمّ١خ (ثبٌذٕ٠بس)

 :اٌّغزؾمبد ٌٍّمب ٓ١ٌٚاٌفشػ ِٓ( ٓ١١اٌجبؽٓ) خالي اٌؼبَ
ثبٌذٕ٠بس
×××× ××××
انًغزسمبد نًُشآد يغدهخ نذٖ َمبثخ انًمبٔنٚٔ ٍٛشًم
انؼمذ يؼٓب رمذًٓٚب نهًٕاد انالصيخ.
انًغزسمبد نًُشآد يغدهخ نذٖ َمبثخ انًمبٔنٚٔ ٍٛمزظش
انؼمذ يؼٓب ػهٗ انمٛبو ثؤػًبل انًظُؼٛخ.
انًغزسمبد نًُشآد غٛش يغدهخ نذٖ َمبثخ انًمبٔن ٍٛأٔ
نهؼًبل انًٓشح (انًؼهًٚٔ )ٍٛشًم انؼمذ يؼٓب رمذًٓٚب
نهًٕاد انالصيخ.
انًغزسمبد نًُشآد غٛش يغدهخ نذٖ َمبثخ انًمبٔن ٍٛأٔ
نهؼًبل انًٓشح ٔٚمزظش انؼمذ يؼٓب ػهٗ انمٛبو ثؤػًبل
انًظُؼٛخ.
انًغزسمبد نًُشآد طُبػٛخ ٔٚشًم انؼمذ يؼٓب رمذًٓٚب
نهًٕاد انالصيخ.
انًغزسمبد نًُشآد طُبػٛخ ٔٚمزظش انؼمذ يؼٓب ػهٗ
انمٛبو ثؤػًبل انًظُؼٛخ.
اٌّغّٛع
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٘ذف
اٌّششٚع

اٌشِض

اٌّؾبفظخ

ِٛلغ اٌّششٚع

 .1ؽى ِٟٛأٚ
ِؤعغبد ػبِخ

 .2رؼبٟٔٚ

 3خبص

 .4ثؼضبد أعٕج١خ

ػبئذ٠خ اٌّششٚع
ِ .1جٕ ٝعىٕٟ

ِ .2جٕ ٝغ١ش عىٕٟ
 .3ؽشق
 .4عغٛس

 .5ػغىش٠خ

ٔٛع اٌؼًّ
 .1إٔشبءاد
عذ٠ذح ( ٚرشًّ
اإلػبفبد)
 .2ط١بٔخ سأعّبٌ١خ

١ِ .5بٖ

ِٚغبسٞ

الدلٌل
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 .3ط١بٔخ عبس٠خ

 .6أخشٜ

الرمز

 .6أػّبي
وٙش١ِٚىبٔ١ه
 .7أخشٜ

ٔٛع اٌّششٚع

اٌمغُ اٌخبِظ 1/5 :اإلٔزبط اٌشئ١غـٌٍّ ٟمـبٚي (اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠بس)

اعُ
اٌّششٚع

المجموع

*** رشًم لًٛخ انؼطبء ا٠خًبن ٛخ ػُذ إزبنخ انًششٔع ػهٗ انًمبٔل إضبفخ إنٗ أٞايش انزغٛٛشٚخ انز ٙرطشأ ػهٗ انؼطبء ػُذ رُفٛزِ

* ال رشًم لًٛخ انًٕاد انز ٙرى رٕسٚذْب نهًٕلغ ٔنى ٚزى اعزخذايٓب عٕاء أدخم خضء يُٓب أٔ كبيم لًٛزٓب ضًٍ انًطبنجبد انًمذيخ نهًبنك
نهغكٍ

سلُ اٌّششٚع

لّ١خ
اٌّطبٌجبد
اٌّمذِخ
خالي
اٌؼبَ*

أ

ِغّٛع لّ١خ
األػّبي
إٌّغضح ؽزٝ
ٔٙب٠خ اٌغٕخ
٠ ٌُٚمذَ فٙ١ب
ِطبٌجبد

ة

ِغّٛع لّ١خ
األػّبي
إٌّغضح
خالي اٌغٕخ
اٌغبثمخ ٌُٚ
٠مذَ فٙ١ب
ِطبٌجبد
خالي اٌغٕخ
اٌغبثمخ

ط

لّ١خ
األػّبي
اٌؾم١م١خ
إٌّغضح
خالي ػبَ
اٌذساعخ

أ+ة-ط

اٌّغبوٓ إٌّغضح
خالي اٌؼبَ**

اٌؼذد

اٌّغبؽخ
2
َ

لّ١خ
اٌؼطبء
اإلعّبٌ١خ
***

ؽبٌخ اٌّششٚع

 .1أزٝٙ
 .2رؾذ
اٌزٕف١ز

** انًغبكٍ انًُدضح يٍ لجم انًمبٔل اٞخٛش انز٘ ٚغهى انًغبكٍ خبْضح

 :اإلٔزبط )اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠بس(

اٌشلُ
اٌّزغٍغً

اٌمّ١خ
لًٛخ اٞػًبل انًُدضح كًمبٔل فشػ( ٙيٍ انجبطٍ)
زذد انُشبط …………………………………
لًٛخ اٞػًبل انًُدضح نسغبة انًُشؤح انخبص
أ -إٔشبءاد عذ٠ذح
 أثُٛخ عكُٛخ أثُٛخ غٛش عكُٛخ إَشبءاد أخشٖ غٛش اٞثُٛخ -انًدًـٕع (

)

ة  -أػّبي اٌظ١بٔخ ٚاإلطالؽبد اٌشأعّبٌ١خ
ط  -أػّبي اٌظ١بٔخ ٚاإلطالؽبد اٌغبس٠خ
اٌّغّـــٛع (

)

519
اٌشلُ
اٌّزغٍغً

اٌّغبؽخ/اٌؼذد
ػذد انٕزذاد انغكُٛخ انًُدضح نهسغبة انخبص
يدًٕع يغبزخ انٕزذاد انغكُٛخ انًُدضح نهسغبة انخبص  /و2
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ربثغ /اٌمغُ اٌخبِظ:
 :3/5اإلٔزبط ِٓ األٔشطخ اٌضبٔ٠ٛخ
522

523

524

525

اٌشلُ
اٌّزغٍغً

ٔٛع اإل٠ــشاد

اٌذٌ١ـــً

اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠ـبس

-1

خذِبد طٕبػ١خ ِمذِخ ٌٍغ١ش
(ؽذد) ..........................................

-2

خذِبد ط١بٔخ ٚإطالػ ِمذِخ ٌٍغ١ش(ؽذد)

-3

إ٠غبساد أثٕ١ــخ

-4

إ٠غبساد آالد ِٚؼـذاد

-5
-

خـذِـبد إٌمـً (ثؾش ،ٞثش ،ٞع)ٞٛ

-98
-99

6465660

إ٠شاداد إٌشبؽ اٌزغبس ( ٞاٌٛٙاِش اٌزغبس٠خ )
أخش( ٜؽذد ) ...............................
اٌّغّــٛع

99999

إٌشبؽ اٌزغبسٌٍّٕ ٞشؤح خالي اٌؼبَ )اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠بس)
اٌشلُ
ِخضْٚ
دًٌ١
اٌّزغٍغً اعُ اٌغٍؼخ
ثذا٠خ
اٌغٍؼخ
اٌّشزشاح
اٌؼبَ

اٌّشزش٠بد
اٌّغزٛسدح

اٌّؾٍ١خ

ِخضْٚ
ٔٙب٠خ
اٌؼبَ

اٌٛٙاِش
اٌّج١ؼبد
اٌّؾٍ١خ اٌّظذسح اٌزغبس٠خ
(اإل٠شاداد)

1
2
3
4
5
6
اٌّغّٛع
 :4/5إٌشبؽ اٌظٕبػٟ
اٌشلُ
اٌّزغٍغً

اعُ اٌغٍؼخ إٌّزغخ
اٌذًٌ١

اإلٔزبط
ثبٌغؼش
األعبعٟ

.1
.2
.3
.4

اٌّغّـٛع
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اٌّج١ؼبد

ِخض ْٚثذا٠خ
اٌؼبَ

ِخضٙٔ ْٚب٠خ
اٌؼبَ

اٌمغُ اٌغبدط :اٌّذفٛػبد ٚاٌّمجٛػبد ِٓ ػٛائذ اٌٍّى١خ ٚاٌّؼبِالد اٌّبٌ١خ خالي اٌؼبَ (اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠بس)

اٌشلُ
اٌّزغٍغً
.1

اٌجٕٛد

اٌذًٌ١

إ٠غبساد األساػٟ

D. 45

فٛائذ

D. 41

 ِؾٍ١خ ؽى١ِٛخ (عٕذاد) ثٕٛنخبسع١خػٛائذ عٕذاد

D 41

ِٕؼ ٚرجشػبد

D. 75

رؼ٠ٛؼبد ٚغشاِبد (غ١ش ػش٠ج١خ)

D. 75

رؼ٠ٛؼبد اٌزبِٓ١

D.72

رؾ٠ٛالد أسثبػ ٌٍّٕشؤح ِٓ /إٌ ٝفشٚػٙب
اٌّمّ١خ ف ٟاٌخبسط/اٌذاخً

D. 423

األسثبػ اٌّٛصػخ ( أسثبػ األع) ُٙ

D. 421

 اٌمطبع اٌؼبَ لطبع األعش اٌّؼ١ش١خ أخش( ٜؽذد)……….17

ِغؾٛثبد ِٓ دخٛي إٌّشآح

D. 422

 اٌمطبع اٌؼبَ لطبع األعش اٌّؼ١ش١خ أخش( ٜؽذد)……….ػش٠جخ اٌذخً اٌّغزؾمخ ػٍ ٝدخً إٌّشؤح

D. 51

ػبئذ االعزضّبس االعٕج ٟاٌّجبشش

D. 43

.26

ألغبؽ اٌزؤِ ٓ١اٌّذفٛػخ

.27

ِىبفؤح رشن اٌخذِخ

D.
D. 75

أخش( ٜؽذد) :
_______________________
___________________________
______
اٌّغّٛع
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اٌّذفٛػبد

اٌّمجٛػبد

اٌمغُ اٌغبثغ :اٌؼشائت ػٍ ٝاإلٔزبط ٚاٌّغزٛسداد خالي اٌؼبَ

اٌشلُ
اٌّزغٍ
عً
.

اٌذًٌ١

ٔٛع اٌؼش٠ججخ
انضشائت ػهٗ انًُزدبد

D. 21

 -ضشائت ػهٗ انًجٛؼبد

D. 211

 -ضشائت ػهٗ انًغزٕسداد

D. 212

 -ضشائت ػهٗ انظبدساد

D. 213

 -سعٕو ٔغشايبد نٓب طجٛؼخ انضشائت ػهٗ انًُزدبد

D. 219

انضشائت اٞخشٖ ػهٗ اَ٠زبج

D. 2

 -ضشائت ػهٗ يغزهضيبد اَ٠زبج

D. 291

 -ضشائت ػهٗ انؼبيه( ٍٛسعٕو رظبسٚر انؼًم)

D. 292

 -ضشائت ػهٗ اٜالد ٔانًؼذاد (ػذا انشعٕو اندًشكٛخ)

D. 293

 -ضشائت ػهٗ ٔعبئظ انُمم (سعٕو رشخٛض انًشكجبد)

D. 294

 -ضشائت ػهٗ انغهغ انزدبسٚخ

D. 295

 -ضشائت ػهٗ انًجبَ( ٙانًغمفبد)

D. 296

 -سعٕو انشخض (انًٍٓ)

D. 297

 -طٕاثغ انٕاسداد

D. 298

 أخشٖ (زذد) …………يدًٕع ( انضشائت)
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اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠بس

اٌمغُ اٌضبِٓ :األطٛي ٚاٌخظ َٛاٌّبٌ١خ وّب فٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ (اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠بس)
801

803

802

804

806

805

اٌمّ١خ اٌغٛل١خ اٌغبس٠خ*
اٌشلُ
اٌّزغٍغً

ٔــٛع األطــً

ف ٟثذا٠خ اٌؼبَ

-1

ٔمذ ف ٟاٌظٕذٚق

F. 2

-2

إٌمذ ٌذ ٜاٌجٕٛن

F. 2

2.1

ٔدائغ رسذ انطهت

F. 21

2.2

ٔدائغ انزٕفٛش

F. 22

2.3

ٔدائغ ٞخم

F. 23

-3

األٚساق اٌّبٌ١خ

F. 3

-4

-

أعــٓى

-5

-

عــُذاد

F. 31

-6

-

أساق اخشٖ (كًجٛبالد):
------------------

F. 39

F.5

-7

لشٚع ٔمذ٠خ ٌٍّٕشؤح

F. 4

-8

 -لظٛشح اٞخم

F. 41

-9

 -طٕٚهخ اٞخم

F. 42

-13

االئزّبٔبد اٌزغبس٠خ ٚاٌغٍف

F. 71

-14

ؽغبثبد ثشعُ اٌمجغ/اٌذفغ

F.79

-15

األسثبػ اٌّؾزغضح

-98

غ١ش٘ب(ؽذد)____________:
_________________________
_______________________

-99

االطٛي

اٌذًٌ١

اٌّغّـٛع

8888888

99999
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اٌخظَٛ
فٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ

ف ٟثذا٠خ اٌؼبَ

فٙٔ ٟب٠خ
اٌؼبَ

8

اٌّٛعٛداد اٌضبثزخ

9

األساػٟ

رىبٌ١ف ٔمً ٍِى١خ األساػٟ

أثٕ١خ غ١ش عىٕ١خ

اٌذًٌ١

00

7212000

5312000

أثٕ١خ عىٕ١خ

آالد ِٚؼذاد

ٚعبئؾ ٔمً سوبة

ٚعبئؾ ٔمً ثؼبئغ

أصبس ِٚفشٚشبد

ثشاِظ اٌؾبعٛة

أعٙضح ؽبعٛة

1

00

00

400

00

4752000

00

شٙشح اٌّؾً (خٍ ،ٛاِز١بص)

ِشبس٠غ رؾذ اٌزٕف١ز

أخش ٜؽذد .............

اٌّغّٛع

10

11

اٌمّ١خ ف ٟثذا٠خ
اٌؼبَ

اٌذفزش٠خ

اٌغبس٠خ

2

ِغزٛسد

ِجبششح *
اٌمّ١خ

اٌمّ١خ
فٛة

4

5

عذ٠ذح

6

7

77

اٌمّ١خ

ِؾٍـــــــــــٟ

لّ١خ اٌّٛعٛداد اٌّشزشاح خالي اٌؼبَ

اٌمّ١خ

اٌمطبع
اٌزٞ
اشزش٠ذ
ِٕٗ
دًٌ١
اٌمطبع

* رشًّ لّ١خ اٌّغزٛسداد اٌّجبششح اٌز ٌُ ٟرشد ػجش اٌّشاوض ِضً ششاء لطغ ٚأعضاء ٚعبئؾ إٌمً ٚرشو١جٙب ف ٟاٌخبسط،

99

3

 :2/8اٌّٛعٛداد اٌضبثزخ (األطٛي غ١ش اٌّبٌ١خ) خالي اٌؼبَ (اٌمّ١خ ثبٌذٕ٠بس)

7

اٌشلُ اٌّزغٍغً

8

ِغزؼٍّخ
اٌمطبع
اٌزٞ
اشزش٠ذ
ِٕٗ

9

دًٌ١
اٌمطبع

20

لّ١خ
اٌّٛعٛداد
ِٓ إٔزبط
إٌّشؤح

21

اإلػبفبد
ٚاٌزؾغٕ١بد

2

اٌزبٌف
ٚاٌّفمٛد

3

4

5
لّ١خ اٌّٛعٛداد اٌّجبػخ
خالي
اٌؼبَ

اٌمّ١خ

اٌمطبع
اٌّجبع
إٌٗ١

دًٌ١
اٌمطبع

6

ا٘زالن
سأط
اٌّبي
اٌضبثذ
خالي
اٌؼبَ

7

8

اٌمّ١خ فٙٔ ٟب٠خ
اٌؼبَ

اٌذفزش٠خ

اٌغبس٠خ

المدلً بالمعلومات
.1

االعى

.2

انٕظٛفخ

.3

انزبسٚخ

.4

انزٕلٛغ

الجهاز المٌدانً والمكتبً

انخبرى انشعًٙ

التارٌخ

التوقٌع

.1

اعى انجبزش

/

2016 /

.2

اعى انًشالت

/

2016 /

.3

انًذلك انًٛذاَٙ

/

2016 /

.4

انًذلك انًكزجٙ

/

2016 /

.5

انًشيض

/

2016 /

.6

يذخهخ انجٛبَبد

/

2016 /

.7

يذلك االدخبل

/

2016 /
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إحصاءات اإلنشاءات
المسح التكمٌلً
الفئة -------------------------
الربع
السنة
ا ل ر ق م ا ل م ت س ل س ل ال س ت م ا ر ة ر خ ص ة ا إل ن ش ا ء ا ت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تارٌخ الرخصة

/

/

رقم الرخصة لدى الجهة المانحة لها ------------------------------
اسم صاحب الرخصة ----------------------------------------------
عنوان موقع المبنى
المدٌنة أو القرٌة  --------------المنطقة  ------------------الموقع -----------
رقم الحوض  ---------------------------رقم القطعة -------------------------
ع ن و ا ن م و ق ع ا ل م ب ن ى م ف ص ال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------------------------ا ل م ح ا ف ظ ة  | _ _ | _ _ | - - - - - - -ر ق م ا ال س ت م ا ر ة ا ل م ت س ل س ل

|__|__|__|__|

٘بَ عذا
ان ادلعلومات الواردة يف هذ االستمارة هي الغراض احصائية زلضة وليست الي غرض اخر ،وتعتربسرية مبوجب قاشنون
االحصاءات رقم ( )12لعام (.)2012
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ث١بٔبد ػٓ اٌشخظخ
|__|

ٔـــــــــــــٛع اٌجٕبء
ِ .1جٕ ٝعذ٠ذ.
 .2إضافة مقترحة لمبنى قائم ومرخص.
 .3عضء لبئُ ِطٍٛة رشخ١ظٗ ٚإػبفخ ِمزشؽخ.
ِ .4جٕ ٝلبئُ ؽذس فٔ ٗ١شبؽ إٔشبئ ٟف ٟػبَ اإلعٕبد.

إعّبٌ ٟاٌّغبؽخ اٌّشاد رشخ١ظٙب----------------------

|__|__|__|__|__|

اٌّجٕٝ
|__|

ٌٍ .1غىٓ
ٌ .2غ١ش اٌغىٓ

ػذد اٌطٛاثك -------------------
ػذد اٌٛؽذاد اٌغىٕ١خ ؽغت اٌشخظخ----------------------
اعُ اٌّىزت إٌٙذع ٟاٌّظُّ ٌٍجٕبء---------------------------------------------------------------
ػٕٛاْ اٌّىزت إٌٙذع ٟاٌّظُّ ٌٍجٕبء -----------------------------------------------------------
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ث١بٔبد ػٓ اٌّٛلغ

ربس٠خ اٌجذء ثزٕف١ز اٌجٕبء

/

/

رغزٛف ٝاٌج١بٔبد ؽغت رشر١ت اٌض٠بسح اٌّ١ذأ١خ ٌّٛلغ اٌّجٕٝ

الزٌارة

كلفة المبنى الفعلٌة منذ بدء التنفٌذ ولغاٌة نهاٌة الربع
حالة
المبنى
*

الحفرٌات مواد

أجور
عمالة

مقاولون
مواد +
عمالة

األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادية عشر
الثانية عشر

* ؽبٌخ اٌّجّٕ٠ ٝىٓ أْ رى ْٛإؽذ ٜاٌؾبالد اٌزبٌ١خ:
.1
.2
.3
.4
.5

ٌُ ٠جذأ اٌؼًّ ثزٕف١ز اٌّجٕ٠ٚ ٝشِض ٌٙب ثبٌذٌ.)1( ً١
ٌُ رٕزٗ أػّبي اٌ١ٙىً ٠ٚشِض ٌٙب ثبٌذٌ.)2( ً١
ٌُ رٕزٗ أػّبي اإلوّبي ٚاٌّجٕ ٝغ١ش ِغزغً ٠ٚشِض ٌٙب ثبٌذٌ.)3( ً١
ٌُ رٕزٗ أػّبي اإلوّبي ٚاٌّجِٕ ٝغزغً ٠ٚشِض ٌٙب ثبٌذٌ.)4( ً١
اٌّجِٕٕ ٝز٠ٚ ٝٙشِض ٌٙب ثبٌذٌ.)5( ً١

** ؽبٌخ ػذَ اإلعبثخ ّ٠ىٓ أْ رى:ْٛ
٠ ٌُ .1زُ إ٠غبد ِٛلغ اٌّجٕ٠ٚ ٝشِض ٌٙب ثبٌذٌ.)6( ً١
 .2رُ إ٠غبد اٌّجٕ٠ ٌُٚ ٝزُ إ٠غبد اٌّغزغٛة ٠ٚشِض ٌٙب ثبٌذٌ.)7( ً١
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أتعاب
هندسٌة

رسوم
ترخٌص

أخرى

اإلجمالً

الكلفة
الكلٌة
المتوقعة
إلتمام
المبنى

عدد
العاملٌن
الكلً فً
موقع
المبنى فً
ٌوم
الزٌارة

إرا وبٔذ ؽبٌخ اٌّجٕ ٝؽغت اٌغؤاي ( )5( ٟ٘ )2أ ٚوبٔذ
اٌؾبٌخ ( )4ف ٟاٌض٠بسح األخ١شحٚ ،ػؼ:
متوسط
عدد
العاملٌن فً
تنفٌذ المبنى
خالل الربع

متوسط عدد
العاملٌن من
غٌر
األردنٌٌن
خالل الربع

الكلفة
التقدٌرٌة
للمبنى كما
هً فً
الرخصة

حالة عدم
اإلجابة
**

عدد
الطوابق
المنتهٌة

*** ِبدح اٌجٕبء اٌخبسع١خ اٌغبٌجخ:
 .1ؽغش ٚدٌٍٙ١ب ()1
 .2دوٗ ٚدٌٍٙ١ب ()2
 .3ؽٛة ٚدٌٍٙ١ب ()3
 .4أخشٚ ٜدٌٍٙ١ب ()4
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عدد
الوحدات
السكنٌة
الجاهزة

عدد
الوحدات
السكنٌة
المشغولة

المساحة
اإلجمالٌة
الفعلٌة
المنفذة

مادة
البناء
الخارجٌة
الغالبة
***

ِالؽظبد

 ً٘ .11رُ رٕف١ز أػّبي اٌّجٕ ٝأ ٚعضء ِٕٙب ِٓ لجً ِٕشؤح ِمبٚالد ِغغٍخ ٌذٔ ٜمبثخ اٌّمب ٓ١ٌٚاألسدٔٓ١١؟
ٔ .1ؼُ

الزٌارة

إسم المنشؤة

 .2ال

النشاط الذي
قامت به
المنشؤة

إرا وبٔذ اإلعبثخ ٔؼُ ٚػؼ

قٌمة األعمال
المنجزة من
قبلها بالدٌنار

9
10
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عدد العاملٌن
لدٌها فً تنفٌذ
المبنى فً ٌوم
الزٌارة

ِزٛعؾ ػذد
اٌؼبٌٍِ ٓ١ذٙ٠ب فٟ
رٕف١ز اٌّجٕ ٝفٟ
اٌشثغ
إجمالً

غٌر
أردنٌٌن

 .12رغزٛف ٝاٌج١بٔبد اٌزبٌ١خ ثؼذ اعزضٕبء اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّمب ٓ١ٌٚاٌّغغٍ ٓ١فٔ ٟمبثخ اٌّمب ٓ١ٌٚاألسدٔٓ١١

وٍفخ اٌّجٕ ٝاٌفؼٍ١خ فٟ
اٌشثغ ثؼذ ؽشػ
ِغزؾمبد اٌّمبٓ١ٌٚ
اٌّغغٍٓ١

الزٌارة

ػذد اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟرٕف١ز
اٌّجٕ ٝف َٛ٠ ٟاٌض٠بسح ِٓ
غ١ش ِٕشآد اٌّمبٓ١ٌٚ
اٌّغغٍٓ١

االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة

9

العاشرة
الحادية عشر
الثانية عشر
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ِزٛعؾ ػذد اٌؼبٍِ ٓ١فٟ
رٕف١ز اٌّجٕ ٝخالي اٌشثغ ِٓ
غ١ش ِٕشآد اٌّمبٓ١ٌٚ
اٌّغغٍٓ١

إعّبٌٟ

غ١ش
أسدٔٓ١١

الزٌارة

تارٌخ الزٌارة

إسم المدلً بالبٌانات

وظٌفته

توقٌعه

االٔنٗ
انثبَٛخ
انثبنثخ
انشاثؼخ
انخبيغخ
انغبدعخ
انغبثؼخ
انثبيُخ
انزبعؼخ
انؼبششح
انسبدٚخ ػشش
انثبَٛخ ػشش

الزٌارة

إسم الباحث

إسم المدقق

االٔنٗ
انثبَٛخ
انثبنثخ
انشاثؼخ
انخبيغخ
انغبدعخ
انغبثؼخ
انثبيُخ
انزبعؼخ
انؼبششح
انسبدٚخ ػشش
انثبَٛخ ػشش

85

إسم المرمز

إسم مدخل
البٌانات

ِذ٠ش٠خ اٌّغٛػ االلزظبد٠خ
لغُ اإلٔشبءاد
انجٛــــبَبد عشٚـــــخ ثًٕخـــت لـــبٌَٕ ا٠زظــــبءاد سلـــى
( )12نؼبو .2012

اٌغٙخ اٌّبٔؾخ ٌٍزشخ١ض

1

|__|

 .1أِبٔخ ػّبْ اٌىجشٜ
 .2ثٍذ٠خِ.....................................................ؾبفظخ.......................................

|__|__|

 .3اٌٍغٕخ اٌٍٛائ١خ اٌّشزشوخ ٌّؾبفظخ .................................................................

|__|__|

 .4اٌٍغٕخ اٌٍٛائ١خ اٌّشزشوخ ٌٍٛاء ِ ......................ؾبفظخ....................................
 .5عٍطخ......................................................................................................
2

سلُ اٌمطؼخ

3

سلُ اٌؾٛع ٚإعّٗ

4

إعُ إٌّطمخ

5

إعُ اٌّٛلغ

6

إعُ ِبٌه اٌزشخ١ض

7

ػٕٛاْ ِبٌه اٌزشخ١ض

8

إعُ اٌّىزت إٌٙذع ٟأ ٚاٌغٙخ اٌّظّّخ

9

ػٕٛاْ اٌّىزت إٌٙذعٟ

10

ٔٛع اٌجٕبء
 .1يجُٗ خذٚذ ( يمزشذ)
 .3يجُٗ لبئى

11

|__|__|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|

 .2إضبفخ خذٚذح نًجُٗ لبئى ٔيشخض
 .4خضء لبئى يطهٕة رشخٛظّ  +إضبفخ يمزشزخ

إرا وبْ اٌزشخ١ض ٌجٕبء لبئُ ً٘ ،ؽذس ف ٗ١أٔ ٞشبؽ إٔشبئٟ؟
 .2ال
َ .1ؼى

86

|__|
|__|

|__|__|__|__|__|

اٌشلُ اٌّزغٍغً ٌٍشخظخ (٠زشن العزؼّبي اٌّىزت)
12

ِغبؽخ األسع إٌّ ٞٛإٔشبء اٌجٕبء ػٍٙ١ب

13

ِغبؽخ اٌجٕبء اإلعّبٌ١خ اٌّشخظخ

14

ؽٛي اٌغٛس اٌّطٍٛة رشخ١ظٗ (ٌشخض األعٛاس إٌّفظٍخ)
إرا ٔسدد إخبثخ ػهٗ عؤال ( )14فال رشد إخبثبد ػهٗ اٞعئهخ 21،20،16 ،15 ،13

15

ػذد األثٕ١خ اٌّشٌّٛخ ثبٌشخظخ

16

ػذد اٌطٛاثك

17

ٔٛع إشغبي اٌّجٕ*ٝ
ٌٍ .1غىٓ......................

ٌ .2غ١ش اٌغىٓ (ؽذد غشع اإلشغبي)
 .1يخبصٌ ردبسٚخ
 .2طُبػٙ
 .3يذسعخ
 .4يؼبسع/يكبرت
 .5يسطخ يسشٔلبد
 .6عٕس
 .7فُذق
 .8يغزشفٗٔ /زذح طسٛخ
َ .9بد٘

.1غشفخ زبسط
 .2ثٛذ دسج
 .3يطجخ
 .4كشاج
 .5يهدؤ.
 .6ثٕٚهشاد
 .7ثئش يبء
 .8ثشكخ عجبزخ
 .9غشفخ غغٛم
 .10يظهخ

 .10يضسػخ
 .11خبيؼخ
 .12يغدذ
 .13كُٛغخ
 .14يطؼى/اعزشازخ
 .15يغزٕدػبد
 .16خًؼٛخ /دٕٚاٌ
 .17أخشٖ...................

|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|
|__|__|

* ٚؼزجش انًجُٗ نهغكٍ إرا كبَذ أكثش يٍ َظف يغبززّ يؼذح ٞغشاع انغكٍ.

فئخ رٕظ ُ١لطؼخ األسع ٌٍّجٕٝ
18

19

 .1عكٍ أ  .2عكٍ ة  .3عكٍ ج  .4عكٍ د /شؼج .5 ٙردبس٘
 .6طُبػ . 7 ٙعكٍ ثؤزكبو خبطخ /رطٕٚش زضش٘  .8خبسج انزُظٛى
 .9صساػ/ٙسٚف /ٙأخضش  . 10أخشٖ ( زذد )..................

|__|

ٍِى١خ اٌّجٕٝ
 .1خبص  .2زكٕي ٙأٔ يؤعغبد ػبيخ  .3رؼبَٔ .4 ٙأخشٖ ( زذد )................

20

ػذد اٌٛؽذاد اٌغىٕ١خ (اٌشمك أ ٚاٌّغبوٓ) ف ٟاٌشخظخ

21

ِغّٛع ِغبؽخ اٌٛؽذاد اٌغىٕ١خ ف ٟاٌشخظخ

22

|__|

|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|

|__|

ِبدح اٌجٕبء اٌغبٌجخ ٌٍٛاعٙبد اٌخبسع١خ
 . 1زدش

 .2طٕة

 .3أخشٖ ( زذد)...................

23

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌٍجٕبء ( ثبٌذٕ٠بس )

24

سلُ اٌشخظخ ٌذ ٜاٌغٙخ اٌّبٔؾخ ٌٍشخظخ

25

ربس٠خ اٌشخظخ

|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|

إعُ ِٕظُ االعزّبسح ....................................................

إعُ اٌّذلك ٚاٌّشِض ..........................................................

اٌزٛل١غ......................................................................

اٌزٛل١غ ...........................................................................
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4. Data Processing Stage
4.1 Office Processing
All completed and field-edited questionnaires were delivered to the Construction
Division head office for further editing. During the editing process, any error detected in
the questionnaire was referred to the Division Chief or his assistant. In this case, either a
telephone call was made with the respondent for clarification, or the enumerator paid a
visit to the establishment to correct the faulty data. The questionnaires were then coded
before being sent to the Information Technology Directorate for capturing.
4.2 Electronic Processing
The office-processed questionnaires were delivered to the Data Entry Division where
they were captured using special pre-prepared entry programs and electronic edit rules.
Upon completing the data entry process, preliminary cross tabulations of the survey
results are generated for review by the subject-matter persons in the Division. Any
suspected findings were checked with regard to data entry, tabulation program and
raising factors.
4.3 Tabulation and Dissemination of Results
After obtaining a clean data, the final results were tabulated in accordance with the preprepared dummy tables. Then the final report was prepared containing detailed
tabulations as well as the methodology of the survey. These results also have been
displayed on the DoS web site.
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explanation of all items in the questionnaires. At the end of the course, a written test
was held for the staff to determine their comprehension levels and understanding of the
concepts and instructions of the questionnaires.
3. Data Collection Stage
3.1 Organization of Fieldwork
The fieldwork was carried out by trained enumerators under the control of field
supervisors. The enumerators were grouped in teams, each team consisted of two-three
enumerators plus a supervisor and an editor. The fieldwork operations were controlled
by the field supervisor
3.2 Data Collection Method
3.2.1 The Contractors Survey
Data collection started in March 2016 through personal interview. In certain cases,
the enumerator had to leave the questionnaire by the concerned person in the
establishment and fixed a later appointment to complete or collect the questionnaire.
This procedure allowed sufficient time for the respondent to prepare the required
data, especially in cases where the establishment is still at the stage of preparing its
closing accounts for the previous year.
3.2.2 The Complementary Survey
Data are collected from the owners or authorized persons quarterly, through personal
interview. This interview was either completed at the site or at any place identified
by the authorized persons. This report includes the results representing all four rounds
of the survey during the year.
3.2.3 The Building Licenses Census
The DoS collected all building’s new licenses from concerned licensing authorities in
the Kingdom, such as Greater Amman Municipality, other municipalities, local
authorities or district committees through personal visits and completing the forms of
licensed buildings from available records.
This report includes the results representing all of the survey during the year.
3.3 Field Editing
Field editing was assigned to a field editor, where he checked daily completed
questionnaires. In case a mistake was found in any questionnaire, this questionnaire
was returned back to the enumerator to be corrected by visiting the establishment
again.
7

Average Number of Workers The average number of workers involved in the
building construction, except those working for registered contractors, or at consultancy
engineering offices or at industrial establishments e g blacksmith carpentry …etc
Number of Workers at the Building Site The number of those working at the
building site on the day of the interview, excluding those working for registered
contractors or at engineering offices or at industrial establishments.
C. The Building Licenses Census
Statistical Unit It is the building license issued by the municipality or any other
concerned institution.
Building Status The status of the building to be licensed could be a new one, an
addition to an existing building, or an existing building not previously licensed.
Building Occupancy Status The building is considered as residential if more than half
of its area was intended for habitation, or non-residential if more than half of its area
was not intended for residential purposes, or it might be a fence.
Building Ownership The ownership may be one of the following cases
-

Governmental Owned by the central government, public institutions, or local
authorities.
Private Owned by individuals or private sector.
Cooperative Owned by cooperative associations.
Other Owned by foreign bodies, professional syndicates, religion groups, and
the like.

Building Material The dominant material that forms more than half of the area of
outer walls of the building. It might be cut stone, bricks, or concrete. Finishing
materials, such as paint are excluded.
2.3 Organization of the Surveys Staff
The staff consists of the survey’s administration which is in charge of all
administrative and technical duties, and of the office processing staff (editors and
coders). The fieldwork staff consists of supervisors, field editors and enumerators under
the supervision of the field supervisor.
2.4 Recruitment and Training of Staff
The field staff was selected according to a certain criteria relevant to the nature of the
work to be accomplished. Emphasis was placed on the quality of staff in terms of
qualification and specialization as much as possible.
A training course was held to provide guidelines on the survey’s objectives data
collection procedures and how to deal with the establishments, as well as the
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for each activity of the establishment if it is possible to separate the inputs and revenues
for that activity. Otherwise, the activity with the highest revenue should be considered
as the main activity for the establishment and the rest are considered as secondary
activities, and one questionnaire should be filled in for the establishment. It is important
to note that a contracting establishment may be either a principal contractor that
contracts the required work with the owner directly, a sub-contractor, or it may perform
construction works for its own account.
Gross Output The value of works performed by the contracting establishment, whether
being a principal contractor, sub-contractor or own account contractor.
Intermediate Consumption The value of goods and services used as production inputs
for the principal and secondary activities.
Compensation of Employees This includes total salaries and wages paid or due to
employees either in cash or in-kind. It also includes the contribution of the
establishment to the social security plus any other cash or in-kind benefits paid or due
to the employees.
Net Indirect Taxes These include all tax payments to the Government or the
municipalities such as the sales tax, import tax, property tax, license fees
including the license of vehicles, work permits fees, stamps and other fees paid.
Depreciation The value, at current replacement cost, of the reproducible fixed assets
used up during a period of account as a result of normal wear and tear, foreseen
obsolescence and the normal rate of accidental damage. Unforeseen obsolescence,
damage caused by major catastrophes and the depletion of natural resources are not
taken into account.
Gross Fixed Capital Formation The value of newly owned durable goods during the
year as addition to the stock of assets already owned by the establishment minus the
value of sold second hand assets.
B. The Complementary Survey
Statistical Unit It is the licensed building. Data are collected from the owner or any
other authorized person.
Construction Costs These costs include building materials, labor wages, and the
contractor’s dues
Non-construction Costs These include engineering expenses, licensing fees and any
other expenses.
Total Estimated Cost The total actual cost of the completed building. As regards to the
buildings under-construction, the estimated cost refers to the finished part of the
building plus the estimated cost of the remaining part.
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Intermediate consumption of goods and services.
Miscellaneous expenses and indirect taxes.
. Revenues from both main and secondary activities as well as
other revenues.
. Movement of fixed assets and capital formation.
B. The Complementary Survey Questionnaire
Introductory information on the building, its site and type of use.
Construction paid costs.
Non-construction costs, license fees and engineering expenses.
Average number of workers engaged in work during the reference year.
Total built-up area, number of housing units, and type of the
constructions dominant material of outer walls.
Value of works carried out by registered contractors.
C. The Building Licenses Census Questionnaire
Area, ownership, and type of use of the building.
Building site.
Introductory information on the targeted parcel.
2.1.2 Instructions and Edit Rules Manual
This manual contains the definitions and concepts used in the surveys, as well as the
detailed instructions for office and field staff at various supervisory and executive
levels. It also includes detailed explanation of the questions in the questionnaires and
how to complete the data in a way that ensures high quality and accuracy. Furthermore,
the manual includes basic edit rules that should be implemented by interviewers and
editors when checking the consistency of data in the questionnaires. The duties and
responsibilities of the surveys staff are also included in this manual.
2.1.3 Coding Manuals
The design of the questionnaires, generally, takes into account that all questions are to
be pre-coded. The International Standard Industrial Classification, fourth revision
(ISIC ) is used to code the activity, the Central Products Classification (CPC) is used to
code commodities, and the Town and Village Code (prepared by The DoS) is used to
code the geographical location of establishments.
2.2 Definitions and Classifications
A. The Contractors Survey
Statistical Unit In order to achieve the objectives of this survey, the general concept in
collecting the data is that a separate questionnaire should be filled in
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.4.2 The Complementary Survey
The frame of this survey consists of the newly licensed buildings obtained from
the Building Licenses Census. The sample of this survey is a stratified random
sample designed on the basis of the estimated cost of the buildings in each Region
as follows
 The Middle Region
A 2% sample is drawn from the buildings with less than JD 20,000
cost.
A 6% sample is drawn from the buildings with an estimated cost
ranging between 20,000 JD and 99,999 JD.
A 15% sample is drawn from the buildings with an estimated cost
ranging between 100,000 JD and 199,999 JD.
A 20% sample is drawn from the buildings with an estimated cost
ranging between 200,000 JD and 499,999 JD.
All buildings whose estimated cost exceeds 500,000 JD are
completely enumerated.
 The North and South Regions
A 4% sample is drawn from the buildings with less than 20,000 JD cost.
A 10% sample is drawn from the buildings with an estimated cost ranging
between 20,000 JD and 99,999 JD.
All buildings whose estimated cost exceeds 100,000 JD are completely
enumerated.
1.4.3 The Building Licenses Census
New building’s licenses are collected monthly from 158 concerned licensing authorities
in the Kingdom these are, the municipalities, the Greater Amman Municipality, the
local authorities and the district committees.
2. The Preparatory Stage
2.1 Surveys Main Documents
The documents include the survey questionnaires, instructions manual and the coding
manuals. Following is a brief description of those documents
2.1.1 The Questionnaires
The questionnaires are designed to meet the objectives of these surveys. The
questionnaires include the following main topics
A. The Contractors Survey Questionnaire
Introductory information on the establishment.
Characteristics and compensation of employees.
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Measure the contribution of the construction sector to the GDP, in addition to
providing the required data for the preparation of National Accounts
according to the 1993 United Nations System of National Accounts.
Provide data on the total area of buildings licensed each year.
1.3 Surveys Coverage
The DoS conducts annually two relevant surveys and a licenses census to provide data on
the construction sector, these are
The Contractors Survey This survey is conducted annually, where a
sample is drawn from all classified contractors registered with the JCA.
The Complementary Survey This is a quarterly survey, where a sample
is drawn from the licensed buildings. Data are collected directly from the
owner of the building or the executive engineer. The building is followed
up till it is completed or for a maximum period of three years. All
completed buildings are excluded from the sample and are replaced by
newly licensed ones.
The Building Licenses Census This is a monthly survey where all new
licenses issued by concerned authorities during the specified periodare
obtained.
1.4 Sample Design
Each survey in the construction sector has its own sample design as follows
1.4.1 The Contractors Survey
The frame of this survey consists of all contracting establishments registered with
the JCA. These establishments are classified by the MPW into six categories. The
sample design of this survey consists of two groups. The first group covers all
establishments classified in the first, second and third categories, in addition to all
new establishments registered with the JCA for the first time, as well as the nonJordanian establishments operating in the Kingdom during the year. The total
number of such establishments during
5 reached 918. The second group is a
stratified random sample drawn from establishments classified in the fourth, fifth
and sixth categories. The total number reached during the same year 793
establishments.
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1. General Background of the Survey
1.1 Introduction
The construction sector is one of the most important sectors that contribute to the Gross
Domestic Product (GDP) and the employment of labour force. This sector has backward
and forward linkages with many economic sectors. It covers the following activities
Construction of buildings.
Construction of roads and railways.
Construction of utility projects.
Construction of other civil engineering projects.
Demolition.
Site preparation.
Electrical installation.
Plumbing, heat and air conditioning installation.
Other construction installation.
Building completion and finishing.
Other specialized costruction activities.
Large private and government construction projects are carried out by contractors
registered with the Ministry of Public Works (MPW). The Ministry classifies contractors
into different categories according to their registered capital and qualifications in
executing governmental and public projects. The Jordanian Contractors Association
(JCA) organizes all affairs related to the classified contractors affiliated to it. The
Department of Statistics (DoS) obtains annually a list of such contractors from the JCA .
This list forms the general frame from which a sample is drawn annually for the
purposes of the Contractors Survey.
Secondary construction projects are usually implemented by unclassified contractors,
technicians and skilled laborers working in this sector. Most of them have no fixed
address and do not have to register with the MPW or JCA.. The DoS canvasses all new
building licenses which constitute the frame for the Construction Complementary
Survey conducted by the DoS on a quarterly basis.
1.2 Objectives of the Surveys
The overall objectives of the construction surveys are generally to
Measure the volume of construction projects and activities carried out all over
the Kingdom each year, and to provide data on the nature and specific
classifications of these projects, in addition to data on the dwellings built each
year.
Measure the volume of permanent and occasional employment by nationality.
Provide data on the intermediate consumption of construction activities in
terms of goods and services and to identify the value of stocks of the goods
used.
Provide data on the fixed assets of establishments operating in this sector.
Provide data on invested capital and capital formation.
1

The Methodology

Third The Census of Buildings’ Licenses (area in thousand meters)
Main Results
Number of licenses issued
For new buildings
Addition to the existing buildings
Already existing buildings
Total area of licensed buildings
For new buildings
Addition to the existing buildings
Already existing buildings
Total number of new dwellings
Total area of dwellings

viii

2014
39578
8837
1483
29258
14992
7717
862
6413
50835
7010

2015
35775
7293
885
27597
13123
6743
360
6020
33047
5661

• The value of total buildings’ costs is JD
million, thus decreased by . % compared
to
.
• The number of totally completed buildings is
, thus decreasing by . % compared to
.
• The area of completed housing units has decreased by . % in
compared to
.
• The number of completed housing units has increased by % in
compared to
•
The total number of employees according to the complementary survey has decreased by
. % in
compared to
.
Third The Census of Buildings’ Licenses
The most important results of this census
• The total licensed areas has decreased by . % in
compared to
.
• The number of issued buildings’ licenses has decreased by . % in
compared to 201 .
• The number of new housing units has decreased by % in
compared to
.
• The area of licensed housing units has decreased by . % in
compared to
.
Summary of Main Results
First The Contractors’ Survey (values in thousand dinars)
2015

Main Results
Number of contractors

2843

2927

Number of employees

37831

38190

222174

221724

Gross product (JDs 000)

1453273

1691550

Intermediate consumption (JDs 000)

1074326

1266529

378948

425021

7650

6317

depreciation (JDs 000)

73038

58240

Operating surplus (JDs 000)

76086

138740

Compensation of employees (JDs 000)

The value added (JDs 000)
Taxes on production (JDs 000)

Second The Complementary Survey (values in thousand dinars and space in thousand
meters)
2015

Main Results
Total paid costs for the private sector

1648061

1429140

Number of completed buldings

9741

9004

Total area of completed buldings

8472

7651

Number of completed dwellings

39986

41074

Average number of workers

61231

50578
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Summary of Main Results:
First The Contractors’ Survey
The following are the most important results of this survey
The Number of Contractors’ Establishments
• Total number of establishments in
was
increasing by % compared to
.
• The increase percentage in the number of establishments in Amman governorate is . %
compared to
.
Number of Employees
• The number of workers in
has increased by % compared to
.
• The decrease percentage in the number of employees in Amman governorate is . %
compared to
.
3. Compensation of Employees
• Compensation of employees has increased by . % in
compared to
• The paid employee’s share of the employees’ compensation is JD
in
4. Gross Production
• Gross production went down in
by . % compared to
.
• Gross production of the construction of buildings activity accounted for
gross production in
.

.
.

. % of the total

5. Intermediate Consumption
• Intermediate consumption has increased by
% in
compared to
.
• Intermediate consumption of the construction of buildings activity accounted for
the total intermediate consumption in
.
6. Value Added
• The value added has increased by . % in
compared to
.
• The value added of the construction of buildings activity accounted for
value added in
.

. % of

. % of the total

7. Taxes on Production
• The value of taxes on production has decreased by . % in
compared to
• The taxes on production of the construction of buildings activity accounted for
total taxes on production during
.

.
. % of the

8. Depreciation
• The value of depreciation has increased by . % in
compared to
.
• The value of depreciation of the construction of buildings activity accounted for
the total depreciation value in
.
9. Operating Surplus
• The value of operating surplus has increased by
Second The Complementary Survey
The most important results of this survey
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. % in

compared to

. % of

.
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Preface

The Department of Statistics (DoS) takes the pleasure in presenting the Annual Report
of the Construction Surveys
5 and Licenses Census carried out in
6. This
report includes the results of two surveys and a census.
The first survey is the Contractors Survey, which covers contracting establishments
registered with the Jordan Contractors Association (JCA). The second is the
Constructions Complementary Survey, which supplements the basic data pertaining to
the construction activity. This survey covers the unorganized construction activity
which includes buildings constructed by the owners using skilled labor or contractors
not registered with the Jordan Contractors Association. The Census covers all building
licenses issued by licensing authorities. The Census provides a complete frame for the
purposes of the Constructions Complementary Survey.
Results of the contractor survey have been published Accoding to the forth-digit level
of the International Standard Industrial Classification for all Economic Activities
issued by the United Nations, fourth revision (ISIC ).
The DoS would like to extend its deepest thanks to all who participated in the
implementation of this report, especially the owners and managers of contracting
establishments, the Jordan Contractors Association, Building Licensing Authorities,
and holders of building licenses. The DoS hopes that the data in this report will be
useful to those interested in policy formulation, decision making and planning of the
sector. The DoS highly welcomes and appreciates any constructive suggestions, which
would contribute to improving the standard of this report in the future.

Dr. Qasem AL Zoubi
Director General
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