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ى األراضي

، 2010 ر

  

ة ـي السكني

 الثالثلربع 

  .ية جديدة

األراضـي     

 ارتفاعاً 20

ـن العـام   

مقارنة % 1

سكني وغير 

 ألـف  642

ألف متر  1

 2,971 ـة 

، تر مربـع 
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ها مسـاحات 

 ة ارتفاعـاً  

مقارنـة   2

 انخفاضـاً   
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1، الثالث الربع 

ص على مستوى

المناظرالربع

:بالربع السابق

للمبانيالصادرة 

خالل ال رخصة

أبني ةرخص 1,0

صـادرة فـي 

11من العام  ث

مـ الثالـث ربع 

4.8ضاً بنسبة 

201.  

س(ة المرخصة 

2.8، منها مربع

31.6و جديدة 

  .ة

المرخصـ سكنية
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1.1 مسـاحتها  
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