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  .تنفيذي ملخص 

  

 إلى النتائج والتوصيات، حيث بدأت الدراسة باإلضافة فصلينمقدمة، مع تضمنت الدراسة 

 مصادر دخل رب األسرة الرئيسية، مع انفاق األسرة الشهري بعد تقسيم األسر بربط خصائص

، وذلك بسبب توفر بيانات االنفاق أكثر من الدخل  حسب مستوى إنفاقهاإلى خمس شرائح سكانية

باعتبار األسرة ال تصرح عن مصادر دخلها ولتعدد هذه المصادر بينما يكون االنفاق على المواد 

كما تم ، الغذائية في الدول النامية هو المعبر عن الحالة االقتصادية بشكل أوفىالغذائية، وغير 

االكتفاء بتحليل ترابط مصادر دخل رب األسر مع بيانات خصائص المسكن لتحديد مالمح 

قاطني المساكن حسب توفر سبل الراحة والمرافق العامة ومدى نظاميتها والسبب في ذلك عدم 

  . ذات عالقة مباشرة بالدخل أو اإلنفاق ضمن بيانات التعدادإمكانية توفر أي بيانات

موضوع الدراسة، تحليل المشكلة، هدف وادوات ومنهج وعينة وتضمنت المقدمة ملخص عن 

  . الدراسة، باالضافة إلى مصادر البيانات المستخدمة، وبعض المفاهيم األساسية المستخدمة

  

 خصائص دخل األسرة ابتدءاً من تحليل مصادر  عن متضمناً تحليالً وافياًالفصل االول ثم جاء

 دخل وإنفاق األسرة، باعتبار أن ندخل األسرة في سورية حسب الحضر والريف ومقارنة بي

. أغلب الدراسات اإلحصائية تعتمد على بيانات اإلنفاق كون األسر تصرح بإنفاقها وليس دخلها

اقها، وبعدها تم تحليل التباين بين إنفاق ثم ننتقل إلى التوزيع النسبي لألسر حسب شرائح إنف

األسرة وخصائص رب األسرة وخصائص المسكن وكان التركيز على الحالة التعليمية لرب 

كبر ألثرها األ. األسرة ونشاطه االقتصادي، ومهنته الرئيسية في القطاع الحكومي أو الخاص

هرة تملك األسر لمسكنها على الترابط مع خصائص المسكن، وينتهي الفصل األول بتحليل ظا

  .حسب الموقع الجغرافي والمهنة الرئيسية لرب األسرة

  

 الديمغرافي عالذي يدرس خصائص مسكن األسرة وفق إنفاقها، فقد تقدم بالتوزي أما الفصل الثاني

المرتبطة بطبيعة المسكن نظراً الختالف أنماط الحياة المعيشية للسكان بين الحضر والريف 

 وذلك لتكوين صورة عن واقع شرحاً عن خصائص المسكنانية، ثم يستعرض والكثافة السك

 حسب نوعها وفق المساكن توزيع، ابتداءاً ب المحافظاتفي في سورية بشكل عام والمساكن 

طابو، ( مع توزعها حسب نوع الحيازة ، )ملك وإيجار(الحيازة حسب التقسيم االداري، و

 مقارنة بين مع، اإلنفاقاكن حسب نوعها وشرائح  الفصل توزع المسيشرحثم ،  )...زراعي

 توزع المساكن حسب شرائح اإلنفاق لننتقل ل لتوزع المسكن حسب الحيازة،١٩٩٧،٢٠٠٤عامي 

توزع المساكن حسب شرائح اإلنفاق وعدد الغرف في المسكن وهو أهم ومادة البناء، ثم 



 ٤

مدة على القدرة الشرائية لألسرة في وهي نتيجة منطقية معت المؤشرات ارتباطاً باإلنفاق ونوعيته

 ، كما تضمن توزع المساكن حسب توفر المرافق وحسب شرائح اإلنفاق، التوسع بالمسكن

خصائص  باإلضافة لتوزع المساكن حسب نوع التدفئة وشرائح اإلنفاق، والذي يبين ارتباط

ا اختلفت شرائح المسكن التي تقطنه األسر بنوع اإلنفاق، باستثناء مصدر الوقود، حيث مهم

 للتدفئة، لينتقل الفصل هم من إنفاقهاألفقر وحتى األغنى تخصص األسرة جزء ماإلنفاق من ا

لشرح حالة الفقر وعالقتها بخصائص مسكن األسرة، حيث أكدت نتائج دراسة الفقر في سورية 

فقراء النتائج التي خلصت إليها الدراسة من حيث ارتفاع نسبة غير ال) ٢٠٠٥والصادرة عام (

القاطنين بشقة ومعظمها في الحضر، إضافة إلى ارتفاع نسبة المساكن اإلسمنتية مقارنة بمساكن 

  . الخ...الطين أو الحجر

شرح عن واقع الجمعيات السكنية في سورية ببالقيمة التقديرية للمسكن، لينتهي الفصل تابع وي

 مسكن مهما طالت مدة الحصول البديل الوحيد أمام متوسطي ومحدودي الدخل لتأمينباعتبارها 

  . عليه

  

  

حيث بينت النتائج قوة االرتباط بين إنفاق األسرة  ، ثم جاءت النتائج لتحدد توجه الدراسة

عدد الغرف، المستوى التعليمي لرب (وخصائص المسكن ضمن سبع متغيرات أساسية أهمها 

ر وضعها حيز التنفيذ والتي ترسم الحلول المنتظ) عامة وخاصة(ووضع التوصيات ). األسرة

  .من قبل صانعي القرار

  

ويأتي ملحق الدراسة متضمناً جداول البيانات المستخدمة مع مصادرها، وطرق التحليل 

  .االحصائية
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  .مقدمة

  

 من مستلزمات الحياة  وهو،القتنائها والعيش بهاهداف الرئيسية لألسر يعتبر المسكن أحد األ

تحديداً، ة واألفراد، وبخاصة في المجتمعات العربية والمجتمع السوري الرئيسية الستقرار األسر

 لذلك فإن تأمين المساكن يرتبط بشكل ،تأمين مساكن ألفراد العائلةبتملك مسكن وورغبة األسر 

رئيسي لديها لتأمين مستقبل أفرادها واستقرار الهاجس اليشكل ، واالقتصاديةأساسي بقدرة األسر 

  .البعد االجتماعي اآلخر لهذا الموضوعل ما يشكحياتهم وهو 

، جعل الدخل   ان عدم توفر خدمات تمويل عقاري تتناسب مع مختلف الشرائح األسرية اقتصادياً           

أظهرت دراسـة تـشخيص     وقد   هو المحدد الرئيسي لقدرة األسرة السورية على اقتناء المسكن،        

  :ىالفقر في سورية التي قسمت الشرائح السورية حسب انفاقها إل

العامـة إلـى    األسرية  من السكان تصل نسبة انفاقها من إجمالي النفقات         % ٥٠ الشريحة الدنيا   

٢٥,٣٠.%  

العامـة   األسـرية   من السكان تصل نسبة انفاقها من إجمالي النفقـات          % ٣٠ الشريحة الوسطى   

٢٩,٤٥.%  

العامـة   األسـرية   من السكان تصل نسبة إنفاقها مـن إجمـالي النفقـات            % ٢٠ الشريحة العليا 

٤٥,٢٥.%  

كما أن للعادات االجتماعية التي تتعلق بذلك والبيئة االجتماعية المحيطة أثرها في نوعية المسكن              

  .الخ...، كالدار العربي أو بيوت الحجر أو البيوت الطابقية 

  

  :تحليل المشكلة

ـ  من أهم المشاكل لغالبية السكان    موازنة إنفاق األسرة مع متطلبات المعيشة       تعتبر   ، ي سـورية   ف

  .ومن ضمن هذه المتطلبات السكن، وتأمين المسكن لألسرة أو ألفرادها

أسعار كانت ضمن الحدود المتاحة، والدخول المتوفرة كانت ذات         ، ب  بالسابق  المساكن  توفرت فقد

 ومع تزايد النمو السكاني      امتالك مسكن،  فيمشكلة  لم يشكل حينها    قوة شرائية عالية، األمر الذي      

لمدن الكبرى، بسبب عدم توفر تنمية متوازنة بـين         جتماعي، باإلضافة إلى الهجرة ل    والتطور اال 

تفاقمت الحاجة المتالك مسكن وانعكس ذلك على خـصائص         فقد  المدن، وبين الحضر والريف،     

  .المسكن التي تقطنه األسرة، مرتبطاً بدخلها

  



 ٦

 المسكن وشرائح الدخل لألسر  تأتي هذه الدراسة لتحليل هذه العالقات بين نوعية: هدف الدراسة

 منها ة لعرضها أمام متخذي القرارات لالستفادللوصول إلى استنتاجات وتوصيات

في التخطيط لمالئمة احتياجات المجتمع من المساكن مع الدخول وبخاصة 

  .للشرائح منخفضة الدخل

  

، وصفيالتحليلي ال  تم في هذه الدراسة االعتماد على المنهج :منهج وأدوات الدراسة

واستخدمت األدوات اإلحصائية التي تمكننا من اتخاذ القرار اإلحصائي 

السليم وبالتالي الحصول على نتائج مستخلصة وفق أسلوب علمي ومن 

 ل، جداول التوزيع التكراري، األشكا النسب، االرتباط:هذه األدوات

  .البيانية

  :مجتمع وعينة الدراسة

ع الدراسة باألسر التي تقطن في القطر العربي السوري،                        يتمثل مجتم

 حيث تناولت هذه الدراسة عينة األسر التي شملها ٢٠٠٤-٢٠٠٣خالل الفترة 

وتمت دراسة خصائص ٢٠٠٤-٢٠٠٣مسح دخل ونفقات األسرة للفترة 

  .المسكن والدخل لهذه األسر

  

  )خامبيانات ( ٢٠٠٤نتائج التعداد العام للسكان : مصادر البيانات

  )بيانات خام( ٢٠٠٤-٢٠٠٣ دخل ونفقات األسرة مسح                 

  المكتب المركزي لإلحصاء                 

  .مديرية التعاون السكني في وزارة اإلسكان والتعمير                  

  . نشرات بيلدكس                

  

في المسكن وترتيبات المعيشة ولو لم  هي فرد أو أكثر يشتركون معا : األسرة:مفاهيم أساسية

  .تربطهم صلة القرابة

 الشخص الذي يدير أمور االسرة المعيشية ويتصرف بدخلها وليس :رب األسرة

  .شرطاً أن يكون هو االب

 –معاشات  (إنتاجيةموارد  أي مورد تتلقى منه االسرة دخالً، سواء :دخل األسرة

 عائدات من –كات  ممتلبيع( تحويلية لأو دخو، )رواتب وأجور

  ).البنوك



 ٧

االنفاق على :  انفاق األسرة المعيشية الشهري على البنود التالية:إنفاق األسرة

الغذاء وسلع غير غذائية، االنفاق على السلع ذات الطابع االجتماعي 

، االنفاق على الخدمات )التلفزيون(، السلع المعمرة )حفالت ورحالت(

  .لشهري، االيجار ا)كهرباء، ماء، هاتف(

متوسط قيمة المسكن على مستوى محافظة،حضر، : القيمة التقديرية للمسكن

  .وريف

 تم اعتماد متوسط دخل أفراد األسرة المعيشية التي تشغل مسكن واحد كمعيار -

 من قبل المكتب ٢٠٠٤-٢٠٠٣لبيانات مسح دخل ونفقات األسرة المنفذ عام 

  المركزي لإلحصاء



 ٨

  .دخل األسرة مصادرخصائص   :الفصل األول

    

  

  :مفاهيم أساسية

  ...)  الصناعة–العمل في قطاع الزراعة ( نوع النشاط االقتصادي لرب األسرة  -

 ). خاص غير منظم– خاص منظم –حكومي  ( المهنة الرئيسية لرب األسرة -

هما عامي إجراء مسح دخل ونفقات األسرة المعتمدة في " عامي الدراسة"يقصد بعبارة  -

 ٢٠٠٣ومن منتصف عام ، ١٩٩٧ ولغاية منتصف عام -١٩٩٦صف عام الدراسة من منت

  .٢٠٠٤لغاية منتصف عام 

   : ١ تحليل مصادر دخل األسر في سورية حسب الحضر والريف-١ -١

من إجمالي % ٤٩,٧ حيث تمثل نسبة  في سوريةتعد األجور من أهم مصادر الدخل

أما ). ٢٠٠٤-١٩٩٧(ة لعامي المسحالدخل للعينة التي تم دراستها في مسح دخل ونفقات األسر

ثاني مصادر الدخل فهو الدخل الذي يتحقق من خالل العمل الحر أو الملكية و تصل حصته إلى 

  .من مصادر الدخل% ٣٩,٨

من إجمالي الدخل لألفراد من الفقراء، بينما الرقم المقابل % ٦٠,٣كما تمثل األجور 

ن أهمية األجور بوصفها أهم مصدر للدخل على الرغم مو%. ٤٨,٦بالنسبة لغير الفقراء هو 

بالنسبة لكل من الفقراء وغير الفقراء في الحضر والريف، إال أن أهميتها تزداد بالنسبة لفقراء 

من ناحية أخرى، تمثل شريحة الدخل الناتج عن العمل الحر . الحضر مقارنة بالمناطق الريفية

  .  الريفيةمن دخل الفقراء في المناطق% ٤٥أو الملكية حوالي 

  :الدخل مقارنة باإلنفاق لألسر -٢ -١

البد من شرح العالقة بين دخل األسرة وإنفاقها لتوضيح المفاهيم العديدة المستخدمة فـي      

الدراسات التحليلية والتي تفضل استخدام اإلنفاق بدال من الدخل كأساس لمؤشر الرفاهيـة فـي               

لذلك اعتمدت الدراسة في ربطها بـين   ،(Hentschel and Lanjouw, 1996) الدول النامية 

الدخل وخصائص المسكن إلى التركيز على تحليل ترابطات خصائص رب األسرة حسب نشاطه             

  : لألسباب التاليةاالقتصادي والعملي مع خصائص مسكنه

إن أوجه اإلنفاق تعكس حياة األسرة بصورة أفضل من دراسة مصادر دخل األسرة  

رات التي تكرس هذا الرأي هي أن الدخل ال يتم استهالكه المعيشية، وأحد أهم االعتبا

 فإن االستهالك هو مؤشر ، كما أن االستهالك ال يمول بأكمله من الدخل، ومن ثم،بالكامل

                                                 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / إسماعيل  خالد أبو )المحققة الرئيسية(هبة الليثي ٢٠٠٤ – ١٩٩٦: الفقر في سوريةدراسة  1

  .  ٢٠٠٥حزيران 



 ٩

كما أنه . ة الذي تم تحقيقه وتعيشه األسرةيأكثر مالئمة في ضوء اهتمامنا بمستوى الرفاه

جوء للمدخرات في حال تراجع يعكس أيضا توفر فرص الحصول على قروض أو الل

  .مستوى الدخل

يكون اإلنفاق مؤشراً أكثر صالحية لقياس مستوى المعيشة على المدى الطويل مقارنة  

بالدخل الحالي خاصة وأن االستهالك عادة ما يخفف من أثر التغير والتذبذب في تدفقات 

 .الدخل

وهى تتعلق بقياس دخول هناك مشكلة عملية في استخدام الدخل بوصفه مؤشر للرفاهية،  

 . األفراد الذين يديرون أعمالهم الخاصة حيث يندر تواجد سجالت للمشروعات العائلية

هم المسح عن اإلفصاح عن دخلهم الحقيقي في حين ال شملعادة ما يحجم األفراد الذين ي 

  . يمانعون في الكشف عن نمطهم االستهالكي

  :١ فاقها النسبي لألسر حسب شرائح إنع التوزي-٣ -١

تم اعتماد تقسيم السكان إلى خمس شرائح سكانية حسب إنفاقها الشهري حسب تعريف 

 كل شريحة تمثل -) ٧( الوارد في الصفحة اإلنفاق على الغذاء وسلع غير غذائيةإنفاق األسر 

ومن خالل ، )/١/والشكل رقم /١/وفق الجدول رقم( من األفقر إلى األغنى -من السكان % ٢٠

سيم سيتم تحليل خصائص األسر حسب موقعها من الشرائح الخمس وربطها بخصائص هذا التق

  .المسكن والتركيز على نوعية مصدر الدخل لرب هذه األسر حسب نشاطه االقتصادي

  

  

                                                 
 ) . ٢٠٠٤بيانات الخام لمسح دخل ونفقات األسرة المنفذ من قبل المكتب المرآزي لإلحصاء لعام ال . 1

من األفقر إلى (حسب إنفاق األسر %) ٢٠( السكان في مجموعات خمسيه 

  ٢٠٠٤لعام  )األغنى
نسبة إجمالي 

 % النفقات

 ٧,٢٤ س شهرياً لألسرة. ل ) فأقل ١٠٥٠٩(الخمس األول : ١الشريحة 

 ١١,١٢  س شهرياً لألسرة.ل) ١٤٤٩١ – ١٠٥١٠(الخمس الثاني :٢الشريحة 

 ١٥,٠٤ س شهرياً لألسرة.ل) ١٩١٨١ – ١٤٤٩٢(الخمس الثالث :٣الشريحة 

 ٢١,٣٥  س شهرياً لألسرة.ل )٢٧٨٩٠ – ١٩١٨٢(الخمس  الرابع :٤الشريحة 

 ٤٥,٢٥  س شهرياً لألسرة.ل) فأكثر – ٢٧٨٩١(لخمس الخامس ا:٥الشريحة 

 ٢٠٠٤البيانات الخام لمسح دخل ونفقات األسرة لعام )/١/جدول رقم (



 ١٠

نسبة إجمالي انفاق الشهري لألسر حسب مجموعات خمسية سكانية ٢٠%   (من األفقر إلى 
األغنى)( شهريًا لألسرة ل.س)

7.24

15.04

21.35

11.12
45.25

الخمس األول (١٠٥٠٩ فأقل ) الخمس الثاني (١٠٥١٠ – ١٤٤٩١) 
الخمس الثالث (١٤٤٩٢ – ١٩١٨١ ) الخمس  الرابع (١٩١٨٢ – ٢٧٨٩٠ )
أآثر )    الخمس الخامس (٢٧٨٩١ ـف

إن تحليل التباين بين الشرائح السكانية يظهر جلياً تفاوت المستوى المعيشي بين الـسكان حيـث                

، ) مـرة  ٦,٢٥(لشريحة األفقر األولى بمعدل     يزيد إجمالي إنفاق الشريحة األغنى الخامسة عن ا       

، وسيظهر جزء من    )  مرة ٤,٠٧(  الثانية األدنى بمعدل   وتزيد هذه الشريحة األغنى عن الشريحة     

هذا الفرق في اإلنفاق من خالل دراسة خصائص المـسكن لألسـرة المعيـشية حيـث تعتبـر                  

فـي  ) ول والثاني من الـسكان      الخمس األ ( الشريحتين األولى والثانية األفقر هما المستهدفتان       

 ٢٠٠٤ – ١٩٩٦: الفقر في سورية  دراسة  مجمل الدراسات المرتبطة بالمستوى المعيشي ومنها       

من إجمـالي اإلنفـاق بينمـا       % ١٨,٣٦تنفق   % ٤٠الشريحة الدنيا السكانية    التي تضمنت أن    

 .، من إجمالي اإلنفاق األسري %٤٥,٢٥األغنى تنفق  % ٢٠الشريحة الخامسة الـ

  :  تحليل التباين بين إنفاق األسرة وخصائص رب األسرة وخصائص المسكن-٤-١

باسـتخدام برنـامج    إحصائي  تحليل  اعتماد   ب ) /١/الجدول رقم    (تم استخدام التحليل اإلحصائي     

 متغيرات مستقلة في نموذج االنحدار المقترح والتي        ٧تم اختيار   وقد  ،  SPSSالتحليل اإلحصائي   

 تراوحـت حيـث   متغير مستقل، ١٧من أصل  األسرة إنفاقبر في متغير متوسط  لها التأثير األك  

وتعتبر قيمة دون المتوسطة في تفسير هذا النمـوذج       % ١٤و  % ١٠قيمة معامل التحديد لها بين      

 .ولكن يمكن قبولها ضمن المتغيرات المتوفرة في الدراسة

 األولى في تمييـز الـشرائح       إن ترتيب هذه المتغيرات يظهر أهمية عدد غرف المسكن بالدرجة         

السكانية وهي نتيجة منطقية معتمدة على القدرة الشرائية لألسرة في التوسع بالمـسكن، ولكـن               

النتيجة الثانية التي تظهر أهمية أثر المستوى التعليمي لرب األسرة على حالة األسرة االقتصادية              

لمستوى التعليمي للفئات الفقيـرة     ينبه إلى ضرورة توجيه البرامج التنموية والخطط نحو تطوير ا         

وقد تم تحليل معظم المتغيرات األكثر أثراً ضمن        .لمساعدتها في الخروج من دائرة الفقر والحاجة      

  .فصول الدراسة 

  

  

 ١شكل رقم 



 ١١

 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الترتيب التالي للمتغيرات األكثر ارتباطاً بين إنفاق األسـرة              -

المستوى التعليمـي    - إجمالي عدد الغرف  : (ترتيب التالي   الشهري وخصائص مسكنها وهي وفق ال     

نـوع حيـازة     -قطاع عمل رب األسرة خاص مـنظم       -عمر المسكن بالسنوات   -نوع المسكن  -لرب األسرة 

  )  نشاط رب األسرة صناعة -) ملك أو إيجار  ( المسكن

  :  دراسة خصائص رب األسرة حسب شرائح اإلنفاق الخمس- ٥ -١

ت مصادر دخل األسرة مع خصائص مسكنها تمكن من الوصول إلى تصور إن تحليل ترابطا

واضح عن حال السكان المعيشية وبالتالي توجيه الخطط التنموية نحو تحسين أوضاع الفئات أو 

 تختلف حسب إنفاقها على الظروف المعيشية وطبيعة وخصائص الشرائح األكثر هشاشة والتي

ر دخل رب األسرة المعيشية مع خصائصه من حيث مسكنها، لذلك تم تحليل ترابطات مصاد

 البناء والتشييد – الصناعة –ضمن قطاع الزراعة ( تعليمه و النشاط االقتصادي الذي يعمل به 

)  منظم أو غير منظم – خاص –حكومي ( إضافة إلى دراسة القطاع الذي يعمل به ....) 

لتنمية حيث تم التركيز على دراسة بهدف التحقق من الفرص المتاحة لألسرة وتحديد معوقات ا

  :  لتحليل خصائص رب األسرة وتشابكاتها مع القدرة المالية لألسرة وفق التالي مؤشراتثالثة

   الحالة التعليمية لرب األسرة المعيشية.أ .٥ -١

العمل في قطاع الزراعة  ( عالقة دخل األسرة بنوع النشاط االقتصادي لرب األسرة.ب. ٥ -١

  ......) . الصناعة –

 خاص غير – خاص منظم –حكومي (  حسب المهنة الرئيسية لرب األسرة. ج.  ٥ -١

  ).منظم

  :الحالة التعليمية لرب األسرة المعيشية . أ. ٥ -١

يظهر األثر اإليجابي لتحسن مؤشر نوعية التعليم الذي يتمتع به رب األسرة على زيادة إنفاق 

 يظهر أن أرباب األسر حملة  )٢ رقم الرتباط وجدول تحليل ا/٢/فالشكل رقم (األسرة، 

لعام % ٤١,١٢ وازدادت إلى ١٩٩٧لعام % ٢٨,٦٣االبتدائية هي النسبة األعلى لتصل إلى

بينما كانت نسب أرباب األسر حملة الشهادة الجامعية فأكثر لعامي  ،مرة ١,٥ أي بزيادة ٢٠٠٤

ات مسح دخل ونفقات األسرة لعام ، من بيان %٨,٠٢ و٦,٩٦الدراسة متقاربة وهي على التوالي 

  .١٩٩٧ و ٢٠٠٤

إن دراسة ارتباطات توزع نسب األسر حسب إنفاقها مع الحالة التعليمية ألرباب هذه األسرة 

المعيشية تؤكد أن االرتباط عكسي فكلما ازداد مستوى التعليم كلما انخفض معدل الفقر في 

 توى التعليمي بين الفقراء و غير الفقراءكما كان هناك تباين واضح في نسب تماثل المساألسرة 

حيث تزداد نسب األميين وحمل االبتدائية فما دون بين الفقراء مقارنة بغير الفقراء، وتنخفض (

  .)النسب في جميع الفئات األخرى



 ١٢

 : النتائج التالية) ٢(الجدول ظهر يو

ث تراوحت قيمته بـين   التابع حيوالمتغير معامل االرتباط بين المتغير المستقل      Rتمثل قيمة    -

  ، وهو ارتباط موجب طردي متوسط% ٣٧و % ٣٢

 معامل التحديد والذي يحدد مقدرة المتغيرات المستقلة التي دخلت R Squareيمثل المعامل  -

 المـستقل علـى     المتغيرالمتغير التابع  أو بمعنى آخر قدرة         معادلة االنحدار في التنبؤ بقيم    

 .تفسير نموذج االنحدار المقترح

معامالت المتغيرات المـستقلة التـي   ) Standardized Coefficients(Beta (مثل قيمةت -

دخلت المعادلة ومن خالل هذه القيم يمكن معرفة أي المتغيرات لها تأثير أكبر في المتغيـر                

 . األسرة الشهريإنفاقالتابع حيث يظهر أن عدد غرف المسكن كان له التأثير األكبر في 

 حيث بلغت   Beta الخاص باختبار داللة قيمة      اإلحصائيةمستوى الداللة    فيمثل   sigأما قيمة    -

 .إحصائية المقابل لهذه القيم له أثر ذو داللة المتغير وهذا يعني أن ٠,٠١قيمته أقل من 
Model Summary   )                                 ٢الجدول رقم (  ملخص النموذج التحليلي

  
(Constant 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate Beta Sig. 

 0.103 0.103 15662.82 0.274 0.00(a)320. إجمالي عدد الغرف 1

2 
المستوى التعليمي 

 0.124 0.124 15479.37 0.143 0.00(b)352.  لرب األسرة
 0.129 0.129 15433.62 -0.072 0.00(c)359. نوع المسكن 3

4 
عمر المسكن 
 0.132 0.132 15407.65 0.055 0.00(d)363. بالسنوات

5 
قطاع عمل رب 
 0.134 0.134 15390.86 0.053 0.00(e)366. األسرة خاص منظم

 0.135 0.135 15376.89 -0.041 0.00 (f)368. نوع حيازة المسكن 6

7 
نشاط رب األسرة 

 0.137 0.137 15364.12 -0.04 0.00(g)370. صناعة

  

ومقارنتها مع الحالة  ٢٠٠٤بيانات عام رتباطات توزع شرائح األسر حسب اإلنفاق لوبتحليل ا

   :التعليمية لرب األسرة للشريحة األولى األفقر والخامسة األغنى نجد ما يلي

 حسب الحالة التعليمية لرب األسرة متوازن ، بشكل عام،كان توزع نسب الشرائح السكانية -

. أ. ٢الجداول رقم و /٢/الشكل رقم (هو ما يظهره  و٢٠٠٤ أكثر من عام ١٩٩٧في عام 

 وقد ظهر الخلل واضحاً من خالل ارتفاع نسب حملة االبتدائية )في ملحق الدراسة  ب.٢و

 ١٩٩٧في عام % ٥,٨بين العامين والتي تركزت ضمن الشريحة األولى األفقر كانت 

في عام  % ٨,٩ت إلى وكانت هي األعلى مقارنة بالمستويات التعليمية األخرى ثم ارتفع

بين % ٣,١ من إجمالي أرباب األسر في الشرائح الخمس السكانية أي بزيادة قدرها ٢٠٠٤



 ١٣

وارتفاع عدد حملة االبتدائية ضمن الشريحة الخامسة األغنى بين عامي . عامي الدراسة

بينما كان هذا االرتفاع أعلى بين حملة مرة  ١,٦أي بزيادة  % ٦,٩ إلى ٥,٣الدراسة من 

لجامعية بأكثر، مما يؤكد أن الحصول على االبتدائية ال يساعد في تحسين المستوى ا

ة لزيادة المعيشي لألسرة في عصر العولمة والتقنيات التي تعتمد على كفاءات علمية عالي

 . الدخل وتحسين فرص العمل

 بين م عددهفأكثر يؤكد ذلك فلم يتغيرإن مقارنة التغير في نسب حملة الشهادة الجامعية  -

فقط، بينما بلغ عدد  % ٠,٦إلى ٠,٤عامي الدراسة ضمن الشريحة األولى األفقر إال من 

 وارتفع  %٢,١ضمن الشريحة الخامسة األغنى ١٩٩٧حملة الشهادة الجامعية فأكثر لعام 

 من إجمالي العدد للشرائح الخمس السكانية  أي بزيادة قدرها ٢٠٠٤في عام % ٣,٤إلى 

١,٣  .%   

مقارنة توزع الشريحتين األولى األفقر والخامسة األغنى حسب المستوى التعليمي لرب 
األسرة بين ١٩٩٧-٢٠٠٤
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  الشريحة  ٥   الشريحة  ١  الشريحة  ٥ األغنى    الشريحة  ١ األفقر 

2004 1997

ابتدائية  ملم أمي  اعدادية ثانوية معهد متوسط جامعية فأآثر
 

اط االقتصادي لرب  بنوع النشتوزع شرائح األسر حسب إنفاقهاعالقة  .ب.  ١ -٥ -١

  :األسرة

، /٣/الـشكل رقـم     ( إن توزع نسب أرباب األسر حسب نشاطهم االقتصادي المدر لدخلهم          -

في قطاع الخـدمات بالدرجـة      العاملين  نسب  يظهر ارتفاع    )  في ملحق الدراسة   ٣الجدول  

، يليها العاملون في النشاط     %٠,٨ن عامي الدراسة إال بمقدار      األولى ولم تتغير هذه النسبة بي     

، وكان قطـاع المـال والتـأمين        %)٢٠,٧و١٨,٨(الزراعي فقد كانت نسبتهم على التوالي       

 .في عامي الدراسة% ٢والعقارات هو األدنى من حيث عدد العاملين فقد بلغ بحدود 

 ٢الشكل رقم 



 ١٤

مقارنة نسب توزع النشاط االقتصادي ألرباب األسر لعامي ١٩٩٧-٢٠٠٤ %
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 %
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خدمات % 

2004 Total 1997 Total
 

في قطـاع الخـدمات     % ٢٥ حوالي   قطاعي الخدمات والزراعة  إن زيادة عدد العاملين في       -

) األفقـر واألغنـى     ( في القطاع الزراعي، دون النظر لتوزع الشرائح الـسكانية           % ١٩و

وهذه الزيادة ال تعني أن دخل أو إنفاق األسر في القطاع الزراعي هو              .ضمن هذه القطاعات  

خاصـة فـي    األعلى وإنما دخل هذه الفئة هي األدنى لعدم وجود قيمة مضافة كبيرة للعمل              

إلـى  % 19 من ١٩٩٧المجال الزراعي، حيث تزايدت نسب العاملين في الزراعة من عام           

 ضمن الشريحة األفقر األولى بينما تراجعت نسبة الشريحة األغنى          ٢٠٠٤في عام   % 24.3

مما يدل على انخفاض العائد االقتصادي فـي هـذا          % 16.4 إلى   ١٩٩٧عام  % 24.4من  

 .)  في ملحق الدراسة٣رقم   والجدول/٣/انظر الشكل ( يهالقطاع رغم زيادة العاملين ف

نـشاط  لعاملين في   اارتفاعاً في   إن تحليل الفرق بين نسب الشريحة األغنى إلى األفقر أظهر            -

من خالل تزايد نسب الشريحة األغنى مقارنة بالـشريحة األفقـر            المال والتأمين والعقارات  

، )٢٠٠٤ ضعف في عـام    ٤,٦لنسبة إلى    وارتفاع هذه ا   ١٩٩٧ ضعف في عام     ٣,٣(بنسبة  

معدل الفرق نحو زيادة نسب الشريحة األفقر مقارنة بـاألغنى   بينما كانت النتيجة عكسية في   

لتـصل   ٢٠٠٤ وترتفع في عام     ١٩٩٧عف عام    ض ١,٨في قطاع البناء والتشييد لتصل إلى       

 انخفـاض   ، مما يدل على توجه قوى العمل نحو العمل في البناء والتـشييد رغـم              ٢,٢إلى  

ـ      ك، وهذا القطاع بطبيعته يمتص غالباً العمالة التي ال تمتل         الدخل  ، ا مـستويات تعليميـة علي

انخفاض اإلنفاق األسري وهذا يدل على تحسن العمل في هذا القطاع في السنوات             وبالتالي  

 فـي ملحـق     أ. ٣رقـم     والجـدول  /٤/انظر الشكل    ( األخيرة مقارنة بغيره من السنوات    

 ). الدراسة

 ٣الشكل رقم 



 ١٥

معدل نسبة الشريحة األفقر إلى األغنى حسب النشاط االقتصادي لرب األسرة
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المال والتأمين والعقارات لألسباب التي ذكرت أعاله والرتبـاط          نشاطتم التوسع في تحليل      -

هذا النشاط بشكل مباشر بمخرجات الدراسة المرتبطة بالتغيرات في سوق العقارات وعالقته            

معدل الفرق بين نسب العاملين في الـشريحة األولـى األفقـر             ، لذلك تمت مقارنة   بالدخول

 نسبة األسر ضمن شريحة الخمس األغنـى        ريحة الخامسة األغنى، حيث وبلغت    مقارنة بالش 

 من إجمالي أرباب األسر في هـذا        ١٩٩٧لعام  % ٣٥,١ مقابل   ٢٠٠٤في عام   % ٣٩,٨إلى  

 وهو ما يؤكد الطفرة التي زادت       ) في ملحق الدراسة   ٤ الجدول رقم    /٥/وفق الشكل   (النشاط  

األخيرة والتـي بـدأت مـع       رات خالل السنوات    في سورية نحو العمل في بيع وشراء العقا       

عمل المصارف، وإن كان هذا التوسـع       تطور والتوسع في     إضافة إلى ال   ٢٠٠٤ بدايات عام 

تقليديـة   بشكل أكبر بعد منح التراخيص للمصارف الخاصـة ال         ٢٠٠٧يظهر حالياً في عام     

  .  واإلسالمية

اق   تباين توزع نسب عمل رب األسرة في نشاط المال والتأمين والعقارات حسب الشرائح االنف
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 الشريحة  ٥ األغنى  الشريحة  ٤ الشريحة  ٣   الشريحة  ٢  الشريحة  ١ األفقر  

عام ١٩٩٧  عام ٢٠٠٤ 
  

(  مستويات إدارية    ةعلى ثالث  )ب األسر أربا(تم تحليل خصائص الفئة العاملة في هذا النشاط          -

 : وفق التالي) الريف – باقي الحضر –مركز المحافظة 

 ٥الشكل رقم 

  ٤الشكل رقم 



 ١٦

 هي األعلى في مركـز      والعقاراتالمال والتأمين    العاملين في نشاط     ةنسبكانت   .١

يأتي بعده في بـاقي  % ٤٦,٢المحافظة بين الشريحة الخامسة األغنى لتصل إلى       

وهي ليست ذات معنوية    % ٤٣,٩الرابع  الحضر حول المدن بين شريحة الخمس       

 ،  /٦/الـشكل   (في الريف، وهي معنوية في مركز المحافظة وباقي الحضر وفق         

 ، مما يؤكد أن العاملين في هـذا المجـال فـي             ) في ملحق الدراسة   ٥والجدول  

وا العمل مع ارتفاع األسعار فـي       مركز المحافظة هم من المليئين مالياً ليستطيع      

  .المدن

يحة الرابعة األقل غنى في مناطق باقي الحضر وهي حوالي المـدن            الشرتعمل   .٢

      .ال تسمح لباقي الشرائح بالمشاركة في هذا النشاطوها أيضاً مرتفعة  فيسعاراألو

توزع شرائح اإلنفاق األسري حسب النشاط االمال والعقارات لرب األسرة على 
ثالث مستويات عام ٢٠٠٤
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الشريحة  ١  الشريحة  ٢  الشريحة  ٣  الشريحة  ٤  الشريحة  ٥ 

مرآز محافظة  باقي حضر ريف
  

  ):  خاص غير منظم– خاص منظم –حكومي:( حسب المهنة الرئيسية لرب األسرة .ج.  ٥ -١

شرائح اإلنفـاق األسـري حـسب       تحليل نسب توزع    مؤشر الثالث في    تأتي أهمية دراسة هذا ال    

المهنة الرئيسية لرب األسرة وربطها مع نوعية ملكية المسكن حسب موقعه اإلداري في الحضر              

  .أو الريف

نجد من خالل تحليل نسب توزع أرباب األسر على قطاعات العمل بين عامي الدراسـة               

 ارتفعت نـسب    ١٩٩٧ في عام    ، أنه ) في ملحق الدراسة   ٦ جدول   /٧/الشكل   ( ٢٠٠٤-١٩٩٧

بينما كانت نـسبة    % ٣٦يليه العمل في القطاع الحكومي      % ٦٠العاملين في القطاع غير المنظم      

 تغيرت تركيبة القوى العاملة بـشكل       ٢٠٠٤، بينما في عام     %٤القطاع المنظم ال تذكر وتساوي      

، وأيضاً تراجع   %٣٠ى النصف أي    ملحوظ حيث تراجع عدد العاملين في القطاع غير المنظم إل         

مقابل ازدياد في عدد العاملين في القطاع المـنظم         % ٢٩عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى       

 الحكومة  توجه أضعاف، وذلك نتيجة تغير سياسات التوظيف و         ١٠أي زيادة بمعدل    % ٤١إلى  

 التـشريعات  صدور العديد مـن       عبر نحو تشجيع عمل القطاع الخاص وتطوير بيئة االستثمار       

  ٦الشكل رقم



 ١٧

قـانون تأسـيس    ،  ٢٠٠٢عـام   قانون النقد األساسي     :على سبيل المثال   (الناظمة للقطاع المالي  

  .)٢٠٠١ عامالمصارف الخاصة والتعليمات التنفيذية

  

  
   :تحليل ترابطات المهنة الرئيسية لرب األسرة و نوعية ملكية المسكن. 

)  خاص منظم وغير مـنظم     –حكومي  ( سي لمهنة رب األسرة     إن تحليل ترابطات القطاع الرئي    

ومقارنة التغيرات التي طرأت عليهـا بـين عـامي          ) ملك أو إيجار  ( مع نوعية ملكية المسكن     

  :، وفق التالي٢٠٠٤-١٩٩٧

o    يغلب على أسر في القطـر      نجد ضآلة نسب اإليجار حيث      و ثقافة تملك المسكن  تظهر سيادة

انظـر   (٢٠٠٤فـي عـام      من األسر تستأجر،  % ٧مقابل   % 89.2امتالك مسكنها بنسبة    

الثالثـين الـسابقة    وهي ظاهرة حدثت خالل الـسنوات       ،  )  في ملحق الدراسة   ٧الجدول رقم 

 .ين اإليجار التي تحمي المستأجروساهم بتعزيزها قوان

o        حتـى صـدر قـانون       لما ذكر في الفقرة السابقة    لم تتطور نسبة المساكن المستأجرة نتيجة ،

 ليحل بعض مشاكل اإليجار في القوانين القديمة ويساعد فـي           ٢٠٠١ الجديد في عام     اإليجار

ة خمس سنوات لحـل     ها استثمارات مجمدة والذي حدد مهل     استثمار المساكن الخالية باعتبار   

، وتنتهي هذه المهلـة     ١٩٧٠ قديماً قبل عام     يجاراًت العالقة بين المالك والمستأجر إ     اإلشكاال

 .ذلك لم تظهر آثار هذا القانون ضمن البيانات المتوفرة لهذه الدراسة ل٢٠٠٦في عام شباط 

o         ـ )  ٨رقـم   وفق الـشكل    ( تراجع نسب ملكية المسكن للعاملين في القطاع غير المنظم ن م

 ارتفاع في نسب التملك للعاملين فـي        هوقابل ،٢٠٠٤عام  % ٢٧,٤ إلى   ١٩٩٧عام  % ٥٥,٦

 .٢٠٠٤عام % ٣٨ إلى ١٩٩٧عام % ٣,١القطاع المنظم بشكل ملحوظ من 

نسب توزع عينات األسر حسب قطاع عمل رب 
األسرة لمسح عام ١٩٩٦-١٩٩٧

حكومي
خاص ٣٦%

غير 
منظم
%٦٠

خاص 
منظم
%٤

 
نسب توزع عينات األسر حسب قطاع عمل رب األسرة  

لمسح ٢٠٠٣-٢٠٠٤

حكومي
%٢٩

خاص منظم
%٤١

خاص غير 
منظم
%٣٠

 

   

 ٧الشكل رقم 



 ١٨

امي ٢٠٠٣-٢٠٠٤ و ١٩٩٦- نسب توزع المهنة الرئيسية لرب األسرة وملكية المسكن لع
 % ١٩٩٧
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أخرى ٢٠٠٤% ايجار ١٩٩٧% ايجار ٢٠٠٤% ملك  ١٩٩٧% ملك ٢٠٠٤% أخرى  ١٩٩٧%

حكومي خاص منظم   خاص غير منظم
o  حسب إنفاقها شرائح السكانية الدراسة إيجارات :  

ارتبـاط  ال يتم اإلفصاح عن قيمة اإليجار الشهري المسجل رسمياً لدى مجالس البلديات بـسبب             

 لذلك يلجأ المواطنون لوضع قيم غير حقيقية ومنخفضة جـداً           التسجيل بنسبة الضريبة المستحقة،   

ل بيانات توزع الشرائح السكانية حسب قيمة اإليجار الشهري لمسكنها لن           تحلياألمر الذي يجعل    

  .تكون النتائج واقعية، ولم تتم دراستها

  :حسب الموقع الجغرافي دراسة ظاهرة تملك األسر لمسكنها . ٦ -١

 بسبب ارتفاع نسبها عن نسب اإليجـارات،        بيانات تملك األسر لمسكنها   تم التركيز على تحليل     

راسة جميع الظروف المرتبطة بهذه الظاهرة من حيث توزع هذه النسب حسب المهنة             وبالتالي د 

علـى  )  غيـر المـنظم      – المنظم   –الحكومي  ( الرئيسة لرب األسرة ضمن القطاعات الثالث       

وربطها بـشرائح األسـر     )  ريف   – باقي حضر    –مركز محافظة   ( المستويات اإلدارية الثالث    

   . إلى خمس شرائح من األغنى إلى األفقرالتي تقسم حسب إنفاقها الشهري

 فـي   ٧، الجـدول  / أ. ٨/الشكل (  مستوى التقسيمات اإلدارية الجغرافيةعلى  وأيضاً التركيز 

 وعلى المهنة الرئيسية لرب األسرة لدراسة التغير الـذي طـرأ بـين عـامي                )ملحق الدراسة   

 :الدراسة، وفق التالي

 الموقع الجغرافي حسب  ملكية المسكن   مع تحليل ل  سرة  المهنة الرئيسية لرب األ   ربط  . ١. ٦ -١

 : في الريف أو الحضر من حيث)  اإلداري(

o   حيث يوجد تراجع بـسيط فـي        القطاع الحكومي  بين العاملين في      واضح  عدم وجود تباين 

تملك المسكن للعاملين في القطاع الحكومي في مركز المحافظة وقد يعزى هذا إلى تراجـع               

، وبالتـالي   لداخلين الجدد علـى الـسلك الـوظيفي       حكومي وانخفاض ا  سياسات التوظيف ال  

فـي  انخفضت نسبة الشباب الساعين لتملك مسكن بين الموظفين الحكـوميين المتمركـزين             

المناطق الحضرية التي تعاني من ارتفاع أسعار المساكن وعدد السكان مقارنـة بمتوسـط              

تدقيق في نسب تملك المنازل في الريف       األجور لدى القطاع الحكومي وهو يظهر جلياً عند ال        

 ٨الشكل رقم 



 ١٩

، مما يـدل    %١٢,٩إلى   % ٩,٥من قبل العاملين في القطاع العام حيث ارتفعت النسبة من           

 .   على توجه هؤالء العاملين للتملك في الريف

o     على المستويات اإلداريـة الـثالث       كان التباين واضحاً     القطاع المنظم بالنسبة للعاملين في

فقد ازدادت بين أرباب األسر العاملين في القطـاع         )  ريف –اقي حضر    ب –مركز محافظة   (

 مرة مما يـدل علـى       ١١,٩بمقدار  % ١٨,٦١إلى  % ١,٥٦المنظم في مركز المحافظة من      

، وكـان   خيارات أمام األسر لتحسين دخولهم    زيادة فرص العمل ضمن هذا القطاع وتوسع ال       

إلى % ١حيث ارتفعت النسبة من أقل من       التباين واضحاً بين من تملكوا مساكنهم في الريف         

 .األعمال الخاصة المنظمة في الريف، وهذا أيضاً دليل على انتعاش %١٧,٦

o      أن التباينات غير معنوية علـى       حيث القطاع غير المنظم  في  بالنسبة ألرباب األسر العاملين 

ـ       و ،مستوى الريف للعاملين في القطاع غير المنظم       ت على مستوى مركـز المحافظـة كان

 حيث تراجع نسب ملكية المسكن بين عينات المـسوحات مـن            منالتغيرات أكثر وضوحاً    

 . مرة ٣,٢أي بمعدل  % ٧,١٩إلى % ٢٣,٢٤

o إلى أن األسباب تعود إلى تحسين البيئة االستثمارية في سورية           االقتصادي  معدل النمو  ظهري

خيـرة ممـا أدى      خالل السنوات الخمـس األ     تشجيع عمل القطاع الخاص المنظم    من خالل   

لتنظيم العديد من األعمال وتوجه العمالة نحو هذا القطاع، إضـافة إلـى تطـور الـسوق                 

  .قروض من المصارف الحكوميةالمصرفي والتمويل العقاري بشكل 

مقارنة بين عامي ١٩٩٧-٢٠٠٤ توزع ملكية المسكن على ثالث مستويات إدارية حسب  
المهنة الرئيسية لرب األسرة  % 
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مرآز محافظة باقي حضر  ريف

ملك ٢٠٠٤ %  ملك ١٩٩٧

  
 حسب شرائح دراسة ملكية المسكن وربطها مع المهنة الرئيسية لرب األسرة. ٢. ٦ -١

 :اإلنفاق األسري 

من السكان تناسـباً    % ٦٠ للشرائح الثالث األولى األفقر   لك المسكن   فقد أظهرت نسب تم    -

الشكل ( في نسب تملك المساكن لتقارب نسب إنفاق هذه األسر وضعف قدرتها الشرائية             

، حيث أوردت دراسة الفقر في سورية لعـام         )  في ملحق الدراسة   ٧، الجدول   / ب. ٨/

 أ  .٨الشكل



 ٢٠

من إجمالي اإلنفاق العام    % ٢٥,٣٠من السكان ينفقون     %٥٠الشريحة الدنيا    أن   ٢٠٠٤

  .من إجمالي اإلنفاق العام األسري% ٤٢,٢٥  تنفق %٢٠األسري، والشريحة العليا 

 وهي  متقارب أرباب األسر العاملين في القطاع الخاص غير المنظم بشكل           ةنسبتراجعت   -

، بينما كانت النتائج عكـسية      بين عامي الدراسة  % ٦إلى  % ١١ بالمتوسط تراجعت من  

إلـى  % ٠,٥قطاع الخاص المنظم حيث ازدادت النسب بشكل ملحوظ من حـوالي            في ال 

، وكان هذا التناسب قائماً بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي وإن كانـت نـسب               %٧

التباين في عامي الدراسة هي األقل وضوحاً في هذا القطاع حيـث تراجعـت النـسبة                

 .   ى فقطللشرائح الثالث األول% ٤,٣إلى % ٦متوسط من الب

ى   الث األول  مقارنة بين عامي ١٩٩٧-٢٠٠٤ لتوزع نسب ملكية المسكن حسب الشرائح الث
إلنفاق األسرة والمهنة الرئيسية لرب األسرة  % 
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حكومي خاص منظم خاص غير منظم

 ملك ٢٠٠٤% ملك  ١٩٩٧%

  

 ب  .٨الشكل



 ٢١

  : وفق إنفاق األسرةخصائص مسكن األسرة: الفصل الثاني

   :غرافي للسكانوالتوزع الديم -١-٢

تم التركيز على دراسة توزع المساكن بين الحضر والريف 

نظراً الختالف أنماط الحياة المعيشية المرتبطة بطبيعة 

المسكن ففي الحضر تنتشر المساكن الطابقية بينما في 

ف يكون الدار العربي هو السائد، كما أن نسب السكان الري

% ٤٧حضر، % ٥٣( في الحضر أعلى مقارنة بالريف 

، /)٩/الشكل  (٢٠٠٤وفق التعداد السكاني لعام ) ريف

وعلى المستوى المحلي تتركز أعلى نسبة لسكان الحضر 

ى ، بينما على مستو%١٥,٥وحضر ريف دمشق % ١٥,٨يليها في دمشق % ٢٦,٥في حلب 

ثم % ١٢,٧يليها ريف دمشق % ٢٢,٦إجمالي المحافظة نجد أن حلب ال تزال هي األعلى 

، وبالقياس إلى مساحة المحافظة نجد اكتظاظ محافظة دمشق بشكل ملحوظ خاصة %٨,٤دمشق 

 ضعفاً مقارنة بالكثافة اإلجمالية ١٣٧من حيث الكثافة السكانية، ومنه نجد أن دمشق تصل إلى 

 ضعف ٢,٣بينما ينخفض هذا التناسب لمحافظة حلب ليصل إلى ) ١:١٣٧ (على مستوى القطر

 ).١٠حسب الشكل (  فقط

ف%  نسب التوزع السكاني حسب المحافظات وحضر وري
( تعداد عام ٢٠٠٤)

26.5

15.5

8.7
5.3 4.7 3.8 4.8 4.7

2.1 3.2 4
1 00%

18.2

9.6 8.4
10.5

5.1

10.89.8
6.7 6 5.8 5.6

2.6
0.8

15.8

0

5

10

15

20

25

30

شق
دم

لب
ح

شق
 دم
بف
ر

ص
حم ماه

ح
قية
الذ
ال

لب
اد
سكة
الح

ور
لز
ر ا
دي

س
طو
طر

رقة
ال

رعا
د

داء
سوي
ال

رة
يط
لقن
ا

حضر% ريف%
  

  : نوع المسكن  - ٢-٢

، انظـر   /١١/ رقـم    الـشكل  (حسب نوعها في الريف والحضر     دراسة نسب توزع المساكن      إن

  :تشير إلى ما يلي )  في ملحق الدراسة٨الجدول رقم 

  :كن الطابقيةا المس-أ     

من إجمالي المساكن   % ٦٢الطابقية في مركز المحافظة لتصل إلى       فاع نسبة المساكن    ارت -

على مستوى مركز المحافظة، وهي تبلغ على مستوى المناطق حول المـدن المـصنفة              

 %.١٠،وهي األخفض في الريف % ٣٥باقي الحضر 

لتوزع النسب للريف والحضر  (تعداد 
سكاني ٢٠٠٤)% 

حضر
 %٥٣

ريف
 %٤٧

 ٩الشكل رقم 

 ١٠كل رقم الش



 ٢٢

 : الدار العربي-ب

كدار عربـي   المصنفة  المساكن   -

 لتـشكل   هي األعلى في الريـف    

من إجمالي عدد المساكن    % ٨٦

  .في الريف

مـن  % ٦١ في باقي الحضر  أما  

فـي   بينمـا ،  إجمالي المـساكن  

ــة  ــز المحافظ ــشكلمراك   فت

من إجمالي مساكن بـاقي     %٣٦

المحافظة، وذلك يدل على انتشار     

الدار العربي بشكل متزايد كلما ابتعدنا عن مراكز المدن وهو شيء مـرتبط بالعـادات               

  .االجتماعية

 :فيال وباقي المساكن ال-جـ 

ريـف  ( من إجمالي كل منطقة % ٣ في جميع المناطق فهي ال تزيد عن        تهاتنخفض نسب  -

  . من اجمالي المساكن)حافظةم مركز – حضر –

  : توزع المساكن حسب حيازة األسر  ٣-٢

من األسر تمتلك منزلهـا مقابـل       % ٨٩,٢يغلب على أسر القطر امتالك مسكنها حيث أن نسبة          

الثالثـين   خالل السنوات    حدثتوهي ظاهرة    .أما الباقي فهو غير مبين    ،سر تستأجر من األ % ٧

لـم تتطـور نـسبة المـساكن        ين اإليجار التي تحمي المستأجر، و     نالسابقة وساهم بتعزيزها قوا   

من األسر تمتلك   % ٨٨,٣ أن نسبة    ١٩٩٤بشكل ملحوظ حيث بينت نتائج التعداد لعام        المستأجرة  

   ).في ملحق الدراسة /٩/انظر الجدول رقم ( .رةمستأج%٨منزلها مقابل 

 ليحل بعض مشاكل االيجار في القوانين       / ٢٠٠١/عامل/ ٦/رقم   وقد صدر قانون االيجار الجديد    

  .ستثمارات مجمدةثمار المساكن الخالية باعتبارها االقديمة ويساعد في است

 األزمة العراقية بتوافد حوالي     كما أن التغيير األخير الذي طرأ على سوق العقارات السورية بعد          

، والذي أحد أسـباب االرتفـاع الالعقالنـي         ١٢٠٠٧،  ٢٠٠٦ مليون عراقي خالل عامي      ١,٤

مما أعاق عمل المصارف العامة والخاصة في االنطالق المخطـط          . ألسعار وإيجارات المساكن  

  .له نحو تطوير سوق العقارات

  :) غير نظامي–ظامي ن ( توزع المساكن حسب نوع الحيازة للمسكن -٤-٢
                                                 

المفوضية العليا الالجئين الخاصة بإيجاد قاعـدة       و بين الحكومة السورية    ٢٠٠٧الوثيقة الموقعة عام    : مصدر  ال 1

   للعراقيين المتواجدين في سوريةبيانات
 

ريف )%  توزع المساآن حسب نوعها في  (الحضر وال
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 ٢٣

طـابو  % 13.95، مقابـل   %51.79 )طابو نظامي (الحالة القانونية   تصل نسبة المساكن ذات     

  . /)١٢/وفق الشكل  (غير مبينةكاتب عدل ، والنسبة المتبقية % 10.09وزراعي 

 المحافظات حيث ترتفع نسبة الطابو الزراعي في حمص تتفاوت نسبة الطابو الزراعي بين

، وهذه الظاهرة تظهر جلية في الحسكة مقارنة بالطابو %٢٠صل إلى حوالي والحسكة لت

 وهذا يتعلق  %.١٧-١٦تليها القنيطرة وريف دمشق حوالي ، ١٦,٨٨النظامي الذي يشكل فقط 

الخ وهي القضايا المتعلقة ....بشكل عام بتسوية أوضاع المباني المتعلقة بالمخططات التنظيمية 

  في/٠١/الجدول رقم (.حلية والسجل العقاري وبيروقراطية المعامالتبعمل أجهزة االدارة الم

  .)ملحق الدراسة

ونسبة كاتب العدل هـي األعلـى بـين         % ١٥,٦وأما في دمشق فتشكل نسبة الطابو الزراعي        

وذلك يعود إلى تجنب تسجيل المساكن من هذه الفئة في الطابو النظامي            ،   %21.77المحافظات

  . الضرائب أحياناً والمضاربة العقارية وتهرباً منة،بسبب الحركة التجاري

نسب توزع المساآن حسب نوع الحيازة  % 
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الحالة القانونية طابو نظامي الحالة القانونية طابو زراعي
  الحالة القانونية آاتب عدل

  

  :لألسر اإلنفاق توزع المساكن حسب نوعها وحسب شرائح -٥ -٢

 شـقة  – فيال  –دار عربي   ( وربطها بتحليل نوع المسكن     شرائح  / ٥/تم تقسيم إنفاق األسرة إلى      

 ضمن التعـداد كمـا      نفاقاإلباعتماد بيانات مسح دخل ونفقات األسرة لعدم توفر بيانات          )طابقية  

 عـام  من خالل مقارنة نسب أنواع المساكن بـشكل   ف ،   تمت اإلشارة إليه سابقاً في الفصل األول      

ملحـق  فـي   / ١١/الجدول رقم    و   ١٣الشكل  انظر  (النفاقوتوزعها على األسر حسب شرائح ا     

  :يليانجد م)الدراسة

مالي نسب المساكن من اإلج% ٦٢,٥أن النسبة األعلى هي للدار العربي لتصل إلى  -

، أما %٢,٢ثم وبدرجة قليلة الفيال % ٣٤,١حسب نوعها ، بليها المساكن الطابقية 

  .فهو غير مبين% ١,٢

 ١٢الشكل رقم



 ٢٤

من مساكن األسر % ٧٦,٦ نجدها بنسبة اإلنفاقدراسة توزع الدار العربي حسب شرائح  -

 األسر قإنفا زيادة مع، لتنخفض هذه النسبة تدريجياً اإلنفاق من الشريحة األولىذات 

  .اإلنفاق الخامسةلشريحة % ٤٧,٨ لتصل إلى

اإلنفاق  ،%١٩,٧ تصل إلىلمساكن طابقية من الشريحة األولى امتالك األسر إن نسب  -

 .    اإلنفاق الخامسة لشريحة %٤٩,٤تصل إلى نسبة ، و

  :  وهذا يفسر بما يلي

ئة حول أطراف ، وهي غالباً ناشاإلنفاقإن الدور العربي تتركز لدى األسر منخفضة  -

لدى هذه الفئة مقابل مواصفات المسكن ) الدار العربي(المدن، وتتدنى مواصفات المسكن 

  .اإلنفاق المرتفعللفئات ذات ) الدار العربي(

إضافة إلى توارث المسكن، وخاصة الدار العربي ألنه نمط البناء السائد في الفترات  -

  .السابقة

نوع المسكن حسب انفاق االسرة 
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 أخرى دار عربي طابق فيال

نوع المسكن
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 الشريحة 1 : 1161 - 10509
 الشريحة 2 : 10510 - 14491
 الشريحة 3 : 14492 - 19181
 الشريحة 4 : 19182 - 27890
 الشريحة 5 : 27891 - 668295
Total

  
وتختلف حسب % ٦٢األعلى نسبة هي الطابقية المساكن ) مركز المدينة(في الحضر  -

% ٧٢,٧وتزداد لتصل إلى ، %٥٠,٤للشريحة األولى  فهي متدنية اإلنفاقشرائح 

  .في ملحق الدراسة/ ٢١/انظر الجدول رقم، /)١٤/الشكل رقم(  .للشريحة الخامسة

ي التوهي األعلى بين األسر % ٨٦في الريف تنتشر مساكن الدور العربية بإجمالي  -

الشكل ( من إجمالي هذه الشريحة، % ٩١إلى ق ضمن الشريحة األولى لتصل تنف

  .في ملحق الدراسة/ ٣١/انظر الجدول رقم، /)١٥/رقم
 

 ١٣الشكل رقم



 ٢٥

تةوزع المساآن حسب نوعها في الحضر  (مرآز المدينة)
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 أخرى دار عربي طابق فيال
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 الشريحة  1 : 1161 - 10509
 الشريحة  2 : 10510 - 14491
 الشريحة  3 : 14492 - 19181
 الشريحة  4 : 19182 - 27890
 الشريحة  5 : 27891 - 668295
Total

  
توزع المساآن حسب نوعها في الريف
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 أخرى دار عربي  طابق فيال

نوع المساآن
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 الشريحة 1 : 1161 - 10509
 الشريحة 2 : 10510 - 14491
 الشريحة 3 : 14492 - 19181
 الشريحة 4 : 19182 - 27890
 الشريحة 5 : 27891 - 668295
Total

  
  

  

  

  

 ١٤الشكل رقم 

 ١٥الشكل رقم 



 ٢٦

  :توزع المساكن -٦-٢

  : توزع المساكن حسب نوع الحيازة-١-٦-٢

ضمن بيانات مسح  ٢٠٠٤-١٩٩٧ بين عامي أظهرت مقارنة اختالف نوع حيازة المسكن

  :ما يلي/)١٧/و/ ١٦/الشكلين رقم ( نفقات األسرة دخل و

جع بسيط على  وإن ظهر ترااإلنفاقأن أكثر األسر تمتلك مسكنها مع اختالف شرائح  -

 ، ) %٩٠ إلى٩٠,٣من (في نسب األسر التي تمتلك منزلها % ٠,٣ المستوى الكلي مقداره

لتراجع امما يدل على أن عدد من حاالت الزواج الجديدة ال تستطيع امتالك منزلها ، وهذا 

الرابعة ( الثالثة، وأيضاً ضمن الشرائح األعلى اإلنفاقضمن شريحة % ٠,٦يظهر بمقدار 

% ٠,٥ زيادة القدرة المتالك مسكن بنسبة )األولى والثانية(الشرائح بينما تظهر  ،)والخامسة

وهذا ما يفسر امتالك المساكن غير النظامية من األسر التي يقع  .للثانية% ٠,٤لألولى،

ا يؤكد أن  ضمن هذه الشرائح والتي تأتي تكاليفها أقل من تكاليف المسكن النظامي، كمإنفاقها

 .زيادة الدخل تترافق مع زيادة القدرة المتالك منزل

حيث  % ٢,٢ بمقدارر مسكن تراجع نسب المتوسط العام لألسر التي تقوم  باستئجا -

 المتدني اإلنفاق، وهذا التراجع ظهر واضحاً في شرائح  %٦,١ إلى %٨,٣من انخفضت 

 لتصل إلى األولىشريحة ابتداءاً بال حيث تراجعت نسب استئجارها لمسكنها بشكل والمتوسط

بمقدار الثالثة ، بينما تراجعت نسبة الشريحة %٣,١ لتصل إلى الثانيةيليها الشريحة % ٤,٥

 اإلنفاق مما يدل على أن ارتفاع أسعار اإليجارات منع العديد من األسر المتوسطة ، %١,٢

من االستئجار الرتباط هذا بفكرة أن هذه األسر ال تقطن في منازل ال تستطيع دفع إيجارها، 

انظر الجدول رقم (، وبالتالي تلجأ هذه األسر الستخدام المسكن الواحد ألكثر من عائلة

 ).في ملحق الدراسة/ ٥١/، رقم /٤١/

توزع المساآن حسب نوع الحيازة  (2004)
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 ١٦الشكل رقم 



 ٢٧

  

توزع المساآن حسب نوع الحيازة  (1997)
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9586
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12944

  الشريحة 3 : 12945 -
17026

  الشريحة 4 : 17027 -
23673

  الشريحة 5 : 23674 -
1122116

Total

شرائح االنفاق
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حيا
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ع

ملك % ايجار % أخرى %
 

  :االنفاقتوزع المساكن حسب مادة البناء وحسب شرائح  -٢-٦-٢

 يتم ازداد االنفاق أنه كلما /١٨/ رقم الشكل األسرة فيبين انفاقبمقارنة المواد األساسية للبناء مع 

) الشريحة األولى( خفضالحجر فاألسر ذات االنفاق المناستخدام مادة االسمنت للبناء، وأما مادة 

 الريف، وهي غالباً لألحجار المتوفرة يتستخدم مادة الحجر بنسب أعلى وهذا يفسر استخدامها ف

ما يتم في المنطقة والتي يتم استخدامها بدون الحاجة إلدخال تعديالت كبيرة عليها وغالباً 

 يكون )لرابغة والخامسةالشرائح ا(االنفاق المرتفع  أما األسر ذات .استخدامها بشكلها الخام

في ملحق / ٦١/انظر الجدول رقم (، استخدامها للحجر المشغول في حاالت نظام الفيال

  .)الدراسة

 ١٧الشكل رقم 



 ٢٨

توزع المساآن حسب مادة البناء األساسية 
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10509
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14491
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 الشريحة 4 : 19182 -
27890

 الشريحة 5 : 27891 -
668295

Total

شرائح االنفاق
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م

 أخرى % حجر % طين % اسمنت %
  

  

  :االنفاق توزع المساكن حسب عدد الغرف وحسب شرائح  -٣-٦-٢

 ،/)١٩/وفق الشكل رقم     ( األسرة انفاقتظهر النتائج تناسباً طردياً بين عدد غرف المسكن وبين          

، )األولى وحتى الرابعـة   (هي األعلى في الشرائح     / ٣/أن نسبة المساكن البالغ عدد غرفها       ث  حي

لدى االسـر ذات االنفـاق ضـمن        % ٣٧إلى  / ٢/وقد وصلت نسبة المساكن البالغ عدد غرفها        

من الشريحة األولـى وحتـى      / ٤/وازدادت نسبة المساكن البالغ عدد غرفها       .  الشريحة األولى 

بوضـوح فـي    ) ٥،٦(ويظهر عدد الغرف     .في الشريحة الخامسة  % ٣١,٦لى  الخامسة لتصل إ  

  ).الرابعة والخامسة(المساكن التي تشغلها األسر ذات االنفاق ضمن الشرائح 

  )في ملحق الدراسة/ ١٧/انظر الجدول رقم (

تظهر أهمية عدد غرف المسكن بالدرجة األولى في تمييز         وبالعودة إلى نتائج التحليل االحصائي      

  .لشرائح السكانية وهي نتيجة منطقية معتمدة على القدرة الشرائية لألسرة في التوسع بالمسكنا

 ١٨الشكل رقم



 ٢٩

توزع المساآن حسب اجمالي عدد الغرف 
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  :االنفاق توزع المساكن حسب توفر المرافق وحسب شرائح  -٤-٦-٢

 بشكل واضح حيث أظهرت     االنفاقترتبط مواصفات المسكن من حيث توفر المرافق العامة مع          

وفـق الـشكل رقـم      ( النتائج التالي ) مرحاض   – حمام   –مطبخ  ( المرافق  دراسة العالقة لتوفر    

/٢٠(/:   

فـي   %)٩٣,١(األقـل توفر مطبخ هو أمر ضروري لجميع الشرائح وإن كانت النسبة            -

 .األولى ةحسر ذات االنفاق ضمن الشريالمساكن التي تشغلها األ

إلـى    أدنى نسبة لـه    وقد وصلت  االنفاقتوفر المرحاض له األولوية لدى جميع شرائح         -

    . للشريحة األولى%٩٦,٦

% ٨٣,٢حيث تنخفض نسبته إلى     يعتبر توفر حمام كدرجة ثالثة بعد المطبخ والمرحاض          -

% ٨٩,٩ونـسبة    في المساكن التي تشغلها األسر ذات االنفاق ضمن الشريحة األولـى،          

 .للشريحة الثانية

 عـدد أفـراد     وهذا عائد النخفاض مساحة المسكن وانخفاض عدد الغرف المتاحة وازديـاد          

  .األسرة واستغالل الحيز في المنزل ألكثر من خدمة

 فإن طبيعة التصميم الحديثة تفرض اندماج المطبخ بالمساحة         االنفاق المرتفع أما األسر ذات    

 ).الدراسةملحق في / ١٨/انظر الجدول رقم (.الرئيسية في المسكن
 

 ١٩الشكل رقم 



 ٣٠

نسب توفر المرافق في المسكن
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  :فاقاالن توزع المساكن حسب نوع التدفئة وحسب شرائح -٥-٦-٢

يعتبر اإلنفاق على وقود التدفئة من أهم بنود اإلنفاق األسري بسبب ارتباطه بالدعم الحكومي 

االجتماعي والذي يجري حالياً النظر في إعادة توزيع هذا الدعم بشكل يستهدف الشرائح السكانية 

بدء بعملية حالياً وقبل النجد األدنى لتحقيق عدالة توزيع الموارد المتوفرة بشكل متوازن،حيث 

) /٢١/الشكل رقم( أن األسر تعتمد بشكل أساسي في التدفئة على مادة المازوت  إعادة التوزيع

إنفاقها، باعتبار أن مادة المازوت من المواد المدعومة من قبل الحكومة، شرائح حسب الولجميع 

حة ضمن الشري( % ٦ تعتمد بنسب بسيطة على الكهرباء ال تتجاوز بعض األسروإن كانت 

من إجمالي نسبة نوع التدفئة مقابل انخفاض في  نسبة االعتماد على المازوت إلى )الخامسة

انظر ( .ال يعتبر استخدام الكاز للتدفئة منتشراُ من قبل األسر بشكل عامكما  .%٩٠حدود 

إن متوسطات إنفاق األسر مختلفة بشكل والنتيجة  ).في ملحق الدراسة/ ١٩/الجدول رقم 

  .صائص المسكن التي تقطنه هذه األسر، باستثناء خاصة مصدر الوقودجوهري حسب خ

 ٢٠الشكل رقم
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  :  دراسة حالة الفقر وعالقتها بخصائص مسكن األسرة-٧-٢

  : في سورية١)نسبة الفقراء(فكرة عامة عن قياسات الفقر .  ١ -٧-٢

ن ، ضمن هـاتين الـشريحتي     ٢٠٠٤المحددين لعام    )٣ واألعلى ٢األدنى( يقع خطي الفقر المادي    

وهو تقريباً  )  مليون فرد  ٢,٠٢أي  (من السكان % ١١,٤وهما خط الفقر األدنى الذي يشكل نسبة        

  مليون شـخص   ٥,٣ليشمل  % ٣٠,١٢ نصف الشريحة األولى، وخط الفقر األعلى الذي يساوي       

  .وهو أيضاً يساوي نصف الشريحة السكانية الثانية المستهدفة في هذه الدراسة

  :ء خصائص مسكن الفقرا.١ -٧-٢

، تقل جودة الظروف السكنية للفقراء مقارنة  دخل ونفقات األسرة لعامي الدراسة لمسحوطبقا 

 ة وال يمكنيبغير الفقراء، وهناك عدد من العوامل تحدد مستوى المعيشة وتؤثر في الرفاه

وإنما يرتبط بتوفر خصائص .  عنه من خالل دراسة اإلنفاق األسري الشهري وحدهرالتعبي

المرافق الالزمة داخل المساكن، ويمكن القول بأن د األمثلة منها توفر مياه الشرب ووتتعدأخرى 

 الفقر هو عجز الفرد عن الحصول على حد أدنى من التغذية والملبس والمسكن ، ويظهر

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣خصائص المسكن وفقاً لحالة الفقر، / ٣/الجدول رقم 

ات السابقة من انتشار ثقافة التملك للمسكن حتى ما أظهرته الفقر٣وتؤيد النتائج في الجدول رقم 

 في الحضر بين الشرائح الفقيرة ،إضافة إلى ارتفاع نسب اإليجار بين الفقراء عنها بين األغنياء

   % . ٤,٧بشكل أساسي بفارق 

                                                 
برنامج األمم المتحدة /  خالد أبو إسماعيل )المحققة الرئيسية( للدكتورة هبة الليثي٢٠٠٤ – ١٩٩٦ دراسة الفقر في سورية . 1

 .٢٠٠٥اإلنمائي حزيران
  . إجمالي نفقاتهم مساوية لخط الفقر الغذائيتم توقعه عند حصة اإلنفاق على العناصر غير الغذائية لألفراد الذين تكون : خط الفقر األدنى 2
تم توقعه عند حصة اإلنفاق على العناصر غير الغذائية من قبل األفراد الذين ينفقون على الغذاء ما يحقق خط الفقر  : الفقر األعلى خط 3

  .الغذائي 

 ٢١الشكل رقم 



 ٣٢

بين  % ٣٠,٩٨مقارنة بـ % ٥٢,٠٨وترتفع في الحضر نسب غير األغنياء القاطنين بشقة إلى 

 الفقراء لتصل إلى الفقراء بينما تكون نسب الساكنين في منزل عربي في الريف هي األعلى بين

  .وهو النمط المنتشر بشكل أساسي في الريف%٩١,٠٥

  

  :القيمة التقديرية للمسكن-٨-٢

يتألف سعر المسكن من تكلفة البناء وسعر األرض حيث أن تكلفة البناء تتعلق بالمواد األساسـية                

سيم التكاليف  للبناء، حيث تتركز التكاليف العالية باستخدام مادتي الحجر واالسمنت حيث يمكن تق           

  :بين مرتفع ومنخفض

عند استخدام الحجر في الريف تكون البيوت عادية والحجر غير مشغول، أما في المدن               -

-١٢٠٠٠(  بـين   التكاليف حيث تتراوح . الحجر مشغول أي التكاليف عالية    ) نظام فيال (

 .س للمتر المربع الواحد وسطياً.ل) ١٤٠٠٠

تتـراوح بـين     التكلفة   فإنربية  ية والبيوت الع  قعند استخدام االسمنت في المساكن الطاب      -

 .س للمتر المربع. ل)١٢٠٠٠-١٠٠٠٠(

  :أما سعر األرض فهو مرتبط بالمخططات التنظيمية وهنا تقسم إلى

  ).منخفصة(، وفي أطراف المدينة )مرتفعة(منظمة في مركز المدينة  -

 )النسبة المئوية (٢٠٠٤-٢٠٠٣خصائص المسكن وفقاً لحالة الفقر، 

  )٣(الجدول رقم  الحضر الريف

 ياإلجمال
غير 

 اإلجمالي الفقراء الفقراء
غير 

 الفقراء الفقراء
  

 نوع المسكن

 منزل ١,٦٨ ١,٧٩ ١,٧٨ ٢,٤١ ٢,٧١ ٢,٦٧

 شقة ٣٠,٩٨ ٥٢,٠٨ ٥٠,٢٤ ٤,٥ ٩,٤٦ ٨,٧٥

 منزل على الطراز العربي ٦٥,٦٤ ٤٥,٤٨ ٤٧,٢٣ ٩١,٠٥ ٨٦,٣٥ ٨٧,٠٢

 غيرها ١,٧ ٠,٦٥ ٠,٧٤ ٢,٠٤ ١,٤٨ ١,٥٦

 ملكية السكن

 تمليك ٨٣,٠٢ ٨٨,٥٩ ٨٨,١١ ٩٥,٣٢ ٩٤,٢٨ ٩٤,٤٣

 إيجار ١٢,١٨ ٧,٤ ٧,٨٢ ٢,٧١ ٢,٩٦ ٢,٩٢

 غيرها ٤,٧٩ ٤,٠١ ٤,٠٨ ١,٩٧ ٢,٧٧ ٢,٦٥



 ٣٣

يد عن المدينـة     أسعاره، والبع  ةالمدينة مرتفع والقريب من   ) سكن عشوائي (غير منظمة    -

المناطق فـي مدينـة     ويمكن أخذ فكرة عن سعر المتر المربع في أهم          .منخفضة أسعاره 

 ).في ملحق الدراسة/ ٢٠/انظر الجدول ( دمشق، 

مما يعني عدم ارتباط تكلفة البناء بسعر المسكن، حيث أن زيادة أسعار المساكن فـي                      

  :الفترة األخيرة ارتبط بعدة عوامل، أهمها

  . واحتكار قسم من المضاربين للعدد األكبر من المساكنالعقارية ضاربةالم •

  . المصرفيةالفائدة أسعار تخفيض •

  . الطلب من العراقيين على المساكندازديا •

عدم وجود أراضي معدة للبناء بسبب قصور و تأخر إصدار المخططات التنظيمية لتلبية              •

 .الطلب المتنامي على السكن

 أمام القطاع الخاص في أنشطة اقتصادية أخرى حيث         ة لالستثمار  كافي مجاالت توفر   عدم •

 .تركز جهده الرئيسي في مجال العقارات

   :واقع الجمعيات السكنية في سورية  -٩-٢

فـي تـأمين    تحليل واقع الجمعيات التعاونية السكنية في سورية  لما لهذا القطاع من أهميـة               تم  

 ند عرض مشكلة السكن في سورية من عرض واقع        كان البد ع  قد  ، ف مسكن لذوي الدخل المحدود   

والذي ال تزال الشريحة العظمى من السوريين يسعون لتأمين المسكن عبـر             الجمعيات التعاونية 

 مـؤخراً    صـدر  قده  ، حيث أن  هذا القطاع خاصة مع التذبذبات التي طرأت على أسعار المساكن         

 شـريحة المـستفيدين مـن    توسيع منح فرصاً جديدة فيقانون التعاون السكني الجديد والذي   

  .....السكن التعاوني 

ــالي عــدد  - ــغ إجم بل

الجمعيات التعاونية في   

سورية حتـى نيـسان     

١٩٥٧ ( ٢٠٠٦ 

النسبة األعلى  ) جمعية  

% ٦٢,٤منها سـكنية    

تليهـــا ســـكنية  

لالصطياف والسياحة  

، %٣٦,١معاً بنـسبة    

 /).٢٢/لك وفق الشكل وذ( %.١,٥ ةسبة الجمعيات السياحية االصطيافيبينما كانت ن

إجمالي عدد الجمعيات التعاونية السكنية حتى تاريخ نيسان  
٢٠٠٦

1222

706

29
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

سكنية سكنية اصطيافية 
سكنية سياحية

سياحية اصطيافية 

 ٢٢الشكل رقم 



 ٣٤

 مما يدل على التوجه العام لدى السكان نحو تأسيس جمعيات سكنية بالدرجة األولـى لعـدم           

  وجود بدائل أخرى  

وباعتبار أن غالبية أعضاء الجمعيات التعاونية من المـوظفين الـذين يعتبـرون مـن                -

 نظـامي   فإن قدرة األسر متوسطة و محدودة الدخل في امتالك منزل         متوسطي الدخل،   

يتمتع المنزل بالشروط النظامية الـصحي إضـافة        ( ولسنوات طويلة مضت في سورية      

ترتبط بشكل كبير بالجمعيات التعاونية السكنية ولفترات طويلة بغض         ) إلى طابو نظامي    

النظر عن قصور هذه الخدمة من حيث فقدان الشفافية وظهـور الكثيـر مـن حـاالت                 

 إلى عدم تلبيتها لشروط السكن الالئق بما يتناسب مع          االحتيال على مال األعضاء إضافة    

 .المخصصات المالية المدفوعة من قبل المشترك التعاوني

 :من خالل تحليل نسب توزع الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها على المحافظات نجد -

o  السكنية في أكثر المحافظات وهي األعلى في الحسكة الجمعيات ارتفاع نسب

 ودير الزور ، وتعتبر هذه المحافظات وفي طليعتها الحسكة التيثم إدلب % ٩٦

أظهرت ارتفاع نسب )٥-٢(الفقرة كما أن . توجد فيها نسب عالية من الفقراء

وبالتالي توجه السكان نحو تحسين %٤٩المساكن الطينية في هذه المحافظة 

 .نوعية مساكنهم عبر زيادة عدد الجمعيات التعاونية 

o   كنية لالصطياف والسياحة هي األعلى في محافظـة الالذقيـة          إن الجمعيات الس

وهـو أمـر    % ٦٢من إجمالي التعاونيات في المحافظة يليها طرطوس        % ٧٣

منطقي لكون هاتين المحافظتين هما محافظـات اصـطياف بالدرجـة األولـى             

 على ساحل البحر المتوسط وجزء كبير من هذه المساكن قد اليـرتبط             الموقعيهم

، وقـد   )مالكي المساكن من محافظات أخرى    (  هاتين المحافظتين،    بالقاطنين في 

ثـم حلـب    . كن خالية طوال العام باستثناء فتـرة االصـطياف        اتكون هذه المس  

باعتبارها تضم عدد كبير من رجال األعمال والتجار األمر الذي يعزز قـدرتهم            

 ) في ملحق الدراسة٢١ الجدول رقمانظر . ( على امتالك مساكن اصطيافية



 ٣٥

- 

نسب توزع الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى المحافظات  % 
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-٢٠٠١من خالل مقارنة نسب الجمعيات المشهرة خالل السنوات الخمس األخيرة من             -

نجد تزايد معدل إشهار الجمعيات في هذه الـسنوات األخيـرة           ،  /)٢٤/الشكل  (  ٢٠٠٥

بعد توقف طويل نتيجة االرتفاع الواضح ألسعار العقارات، حيث  شكل إجمالي نـسبة              

وهي % ٣٣ود ،وأعلى نسبة كانت في الرقة       من إجمالي العدد الموج   % ١١الجمعيات  

المحافظات  وهي من % ٢٠المحافظة األفقر على مستوى نفقات األسرة يليها القنيطرة         

التي تعاني من مشكالت سكانية كبيرة وتوزع جيوب الفقر فيها لمحدودية فرص العمل             

 .بسبب عدم االستقرار الحدودي كونها محافظة مواجهة

،وأقل المحافظات هي حلب    %١٠وفي ريف دمشق    % ١١نسبة   أما في دمشق فكانت ال     -

ويفسر تدني نسب الجمعيات في المدن الكبرى إلى مشاكل في تأمين األراضي بـسبب             ،

الضغط الكبير الذي استنفذ معظم األراضي المتاحة للبناء ،أي أن االنخفاض في العـدد              

 .بسبب عدم تأمين أراٍض جديدة معدة للبناء

نسب الجمعيات المشهرة خالل الفترة ما بين  ٢٠٠١-٢٠٠٥ من إجمالي  
الجمعيات المشهرة % 
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    :النتائج

الخامسة عن   إنفاق الشريحة األغنى  يزيد إجمالي   المستوى المعيشي بين السكان حيث      يتفاوت   -

 مما يعبر عن مدى اتساع الفجوة بين الـشرائح          ) مرة ٦,٢٥(الشريحة األفقر األولى بمعدل     

  .السكانية األغنى واألفقر

) يف دمشق    ر –دمشق  –حلب  (: المحافظات التالية ركز الكثافة السكانية في ريف وحضر       تت -

توازن في نصيب الفرد من وحدة المساحة وبالتالي ضغط كبير علـى            ال عدم   إلىما يؤدي   م

 وخاصة استهالك مياه الشرب ونواتج النشاط اإلنساني من مخلفات بشرية           والخدماتالموارد  

 مما يدعو إلـى ترشـيد       وصناعية وما له من آثار سلبية على تدهور الموارد البيئية طبيعية          

  .  الموارد الطبيعية وبخاصة المياه والحفاظ على األراضي الصالحة للزراعةاستهالك

ظهر حيث ي. تظهر أهمية أثر المستوى التعليمي لرب األسرة على حالة األسرة االقتصادية -

   .ضمن الشريحة األولى األفقرتفاع نسب حملة االبتدائية الخلل واضحاً من خالل ار

ع شرائح األسر حسب إنفاقها بنوع النشاط االقتصادي نالحظ من خالل مقارنة عالقة توز -

  :لرب األسرة ما يلي

o  الخدمات يليها (العاملين في قطاعات ألرباب األسر تتركز النسب األعلى

 )الزراعة ثم الفنادق والمطاعم ثم البناء والتشييد

o  البناء والتشييد رغم انخفاض الدخل وبالتالي قطاع توجه قوى العمل نحو

نفاق األسري وهذا يدل على تحسن العمل في هذا القطاع في انخفاض اإل

 .السنوات األخيرة مقارنة بغيرها من السنوات

o المال والتأمين نشاطات التي تؤمن مصدر دخل جيد هي العمل في قطاعأكثر ال 

 .، مع انخفاض عدد العاملين فيهوالعقارات

o زيادة نسب األسر الفقيرة العاملة في مجال الخدمات . 

            بشكل عام بين جميع العاملين في القطاعات ثقافة تملك المسكنهر سيادة تظ -

 ةاألسرمصادر دخل رب من خالل تحليل نسب ، و) المنظم وغير المنظم–الحكومي ( 

 النسبة بين أرباب األسر العاملين في القطاع غير نجد انخفاض هذهفي عامي الدراسة 

 ،ومع ٢٠٠٤عام  % ٣٠ إلى ١٩٩٧عام % ٦٠المنظم بشكل واضح إلى النصف من 

مما يحرمها من االستفادة من خدمات مالية في الحصول عة فذلك ال تزال النسب مرت

على قروض لتملك مسكن أو المشاركة في جمعية تعاونية سكنية، وهو أحد أسباب 

اع وتوجه العاملين في القطتراجع نسب ملكية المسكن للعاملين في القطاع غير المنظم، 

 . أيضاً بسبب تراجع القوة الشرائية لرواتب هذه الشريحةالحكومي للتملك في الريف



 ٣٧

أكثر منهـا فـي الوقـت       في السابق    بشروط نظامية وصحية     تميزت المساكن التعاونية   -

  .حالياً الجمعيات التعاونية يوالشفافية فالحالي لغياب الرقابة 

تحديد خصائص المسكن حيث يؤثر بـشكل        دوراً أساسيا في     )ومنه الدخل ( اإلنفاقيلعب   -

  :كبير على

 .نوع المسكن الذي تقطنه األسر  

 .).وهو أهم مؤشر مرتبط بإنفاق األسرة( عدد الغرف في المسكن 

 .توفر مطبخ وحمام ومرحاض في المسكن 

 .مادة البناء األساسية للمسكن 

 .ئيةيرتبط بالعوامل االجتماعية والبي...) طابقي، دار عربي( نوع المسكن 

 .نوع حيازة المسكن من قبل األسرة  

 .مصدر مياه الشرب في المسكن 

 . في المسكنةنوع التدفئة المعتمد 

فكلما زاد دخل األسرة كانت الشروط أفضل في المسكن التي تقطنه، وامتالكهـا لمـسكن أم ال،                 

ن أقل  من الممكن أن تكو   (بالمقابل كلما قل دخل األسرة ظهرت الحاجة للبحث عن شروط أخرى            

 الحصول على فرصة العمل المناسبة      ىوذلك عائد لقدرة أفراد األسرة عل     ) من المستوى المقبول  

  .داخل مدينتهم أم ال

  :فيما يتعلق باألسعار 

ألسعار المساكن بعدم االستقرار وبأنه ال يعبر عن واقع حقيقـي           الوضع الراهن   يوصف   

جئـين العـراقيين الـذين يـسعون        وإنما وجد لعدة أسباب منها توافد عدد كبير من الال         

لالستقرار المؤقت عبر شراء أو استئجار منـازل ، ويعـزوه الـبعض إلـى دخـول                 

استثمارات إلى سورية توجهت نحو العقارات إلى أن يتم تطوير سوق االسـتثمار فـي               

 .....قطاعات أخرى كالصناعة والتجارة 

المحـور األساسـي لـسعر      و ،اإلكساءتكلفة شراء المسكن وتكلفة     ال يوجد ارتباط بين      

 .المسكن هو سعر األرض

تباين أسعار المساكن حسب موقعها من مركز المدينة، وذلك يعـود لتركـز الخـدمات                

 .والبنى التحتية في المناطق المنظمة وتزداد هذه الخدمات كلما اقتربت من مراكز المدن

 .الشرائح منخفضة الدخل ال تستطيع شراء مساكن في المناطق المنظمة 

 .أسعار المساكن غالباً ما تخضع للمضاربات العقارية 
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  :التوصيات

من خالل ارتباط دخل األسرة في تحديد خصائص المسكن الذي تقطنه، تأتي التوصيات بشكل 

  :عام

مرتبطة بسياسة اقليمية تربط  توجه الحكومة نحو وضع سياسة اسكانية في سورية، -

 التنمية، األمر الذي من شأنه تقليل الضغط االحتياج الفعلي بالمناطق وفق أولويات

من  .على مناطق الكثافة السكانية، وتنمية فعاليات اقتصادية في المناطق األقل نمواً

 :خالل

 عدالـة توزيـع      تنمية المناطق األقل نمو وبخاصة المنطقة الـشرقية مـن خـالل            -أ

بإعطائها مزايا استثمار   جذب االستثمارات المحلية والعربية والدولية لها       االستثمارات، و 

  خاصة 

 و المساعدة  جذب الموارد البشرية للمناطق األقل نمو من خالل الرواتب واألجور            -         ب

  ٠في تامين المساكن بشروط ميسرة 
 

تدخل الحكومة في خلق التوازن بين العرض والطلب من المساكن من خالل اجراءات  -

يجار، والتعاون قوانين الالزمة لالستثمار، اإل الاصدار( وقائية، واجراءات مباشرة للحل

، )على القطاع الخاص لزيادة نجاحها تفعيل تجربة ناجحة وتعميمها –،السكني

 . باإلضافة لجذب االستثمارات العربية واألجنبية
 
تطوير سوق االستثمار في اإليجارات للمساهمة في استثمار المساكن الشاغرة بأسعار  -

 :من خالل. تنافسية

  تطوير قوانين شفافة وواضحة لإليجار بحيث تشجع أصحاب المساكن الشاغرة مـن     -أ

  . تأجير بيوتهم

  تشجيع الشركات االستثمارية إلنتاج المساكن بهـدف التـأجير بأسـعار مناسـبة               -        ب

   .، وتدار بشكل تعاونيات تديرها مجالس إدارة من السكان المستأجرينوبشروط ميسرة

خل الدولة في مساعدة األسر الفقيرة في دفع نسبة من اإليجار، بعد إجراء مسح                تد  -        ج

  ٠اجتماعي لها
 
 :من خالل .تنشيط عمل الجمعيات للمساهمة في حل أزمة السكن -

  :  إعطاء األولوية للجمعيات السكنية لذوي الدخل المحدود من خالل-أ

   القرض ومدته وفائدته -             

  . تشجيع الجمعيات لذوي الدخل المحدود في المناطق األقل نمو -             
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  .  منح الجمعيات أراضي مجانا من أمالك الدولة-           

  .  تامين خدمات البنية التحتية للجمعيات السكنية-           

  .  منع االتجار بمساكن الدخل المحدود ووضع ضوابط صارمة-           

 خاصة للجمعيات السكنية التي تراعي الشروط البيئية في األبنية للحفـاظ             منح مزايا  -       ب

  . على الطاقة ، واستخدام المواد المحلية المالئمة للبيئة، واستخدام الطاقة الشمسية
 
تنظيم القطاع غير المنظم لتمكين غالبية الشرائح لالستفادة من مزايا التمويل  -

 :اللمن خ ....).قروض( واالستثمار العقاري

 إجراء مسح للقطاع غير المنظم وتحديد مشكالته وإيجاد الحلول لها لدفع القطاع غير              -أ

  . المنظم لتنظيم نفسه عبر مجموعة من التسهيالت والمزايا واإلعفاءات لحل مشاكله
 
العمل على توفير الخدمات والبنية التحتية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن للحد  -

 : من خالل.ر والريفساكن بين مراكز المدن ومناطق الحضسعار الممن التفاوت في أ

 عدالة توزيع االستثمارات المحلية والمركزية بين مراكز المدن وأطرافهـا  باألخـذ              -أ

  .بعين االعتبار مؤشرات التنمية البشرية على مستوى المناطق
 
 :من خالل .توفير األراضي المعدة للبناء -

  .ططات التنظيمية ومناطق التوسع اإلسراع في إصدار المخ-أ

  .وضع ضوابط ونظم البناء الالزمة لمناطق التوسع السكاني_          ب
 

 وخاصة التدريب العمل على رفع المستوى التعليمي ألفراد األسر ذات الدخل المحدود -

على التقنيات الحديثة وكيفية التعامل مع التكنولوجيا المتطورة مما يحسن من أدائهم 

 :من خالل . لهم فرص عمل أفضلويوفر

  . التركيز على مبدأ محو األمية -أ

  .  تطبيق إلزامية التعليم االبتدائي واألساسي-        ب

  .  منح مزايا ومساعدات ألبناء األسر الفقيرة في الحصول على التعلم-        ج

ع تقديم المزايا والمنح   توفير التدريب المالئم لسوق العمل ألبناء األسر الفقيرة م-        د

    ٠والتسهيالت وفرص العمل 
 
في الحصول لعاملين في قطاعات الزراعة والخدمات والبناء والتشييد منح تسهيالت ل -

على التمويل الالزم وبشروط ميسرة بهدف بناء أو الحصول على مسكن ذو خصائص 

 .جيدة
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ع نظام للضريبة مرتبط    إيجاد آلية واضحة للحد من المضاربات العقارية بحيث يتم وض          -

( بزمن بيع العقار بحيث تكون الضريبة مرتفعة جداً كلما قصر زمن بيع العقار مـثال                

بيع العقار خالل ثالث سنوات يتطلب ضريبة عالية جداً، وخالل خمس سنوات ضريبة             

مما يحد من تضخم أسعار العقارات في السوق ويوجـه جـزء             ) ٠٠٠عالية ، وهكذا    

لمضاربات العقارية باتجاه إحداث مساكن جديدة وبالتالي يـؤثر ذلـك           كبير من أموال ا   

      .على زيادة العرض ويخفض السعر
 
  :خاتمة 

 السياسات اإلسكانية والتنموية رسمال بد من األخذ بعين االعتبار كافة الشرائح عند 

  .فعةالمستقبلية لتحقيق التوازن المطلوب وتقليل الفجوة بين الدخول المنخفضة والمرت
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  ملحق الدراسة

  

  : طريقة استخدام التحليل اإلحصائي 

 األسرة الشهري   إنفاقمتوسط   المتغير التابع هو     امعادلة انحدار خطية بسيطة فيه    تم استخدام    -

 هي مجموعة خصائص المسكن والتي تعطي تفسيراً حول أثرها          والمتغيرات المستقلة  الكلي

 .في نمط االنفاق

وخـصائص رب األسـرة      متغيراً تمثل خصائص المسكن      ١٧قلة  بلغ عدد المتغيرات المست    -

 .المتوفرة في البحث

 في بناء نموذج االنحدار المقترح وفيـه يـتم ادراج المتغيـر             Stepwizeتم اعتماد طريقة     -

األكثر تأثيراُ ثم الذي يليه ثم الذي يليه مع استبعاد كافة المتغيرات التي ليس لها تأثير فـي                  

 .١المعادلة

 : النتائج التالية(   ) جدول التظهر و

 التابع حيث تراوحت قيمته بـين  والمتغير معامل االرتباط بين المتغير المستقل      Rتمثل قيمة    -

  ، وهو ارتباط موجب طردي متوسط% ٣٧و % ٣٢

 معامل التحديد والذي يحدد مقدرة المتغيرات المستقلة التي دخلت R Squareيمثل المعامل  -

 المـستقل علـى     المتغيرالمتغير التابع  أو بمعنى آخر قدرة         نبؤ بقيم معادلة االنحدار في الت   

 .تفسير نموذج االنحدار المقترح

معامالت المتغيرات المـستقلة التـي   ) Standardized Coefficients(Beta (مثل قيمةت -

دخلت المعادلة ومن خالل هذه القيم يمكن معرفة أي المتغيرات لها تأثير أكبر في المتغيـر                

 . األسرة الشهريإنفاقع حيث يظهر أن عدد غرف المسكن كان له التأثير األكبر في التاب

 حيث بلغت   Beta الخاص باختبار داللة قيمة      اإلحصائية فيمثل مستوى الداللة     sigأما قيمة    -

 .إحصائية المقابل لهذه القيم له أثر ذو داللة المتغير وهذا يعني أن ٠,٠١قيمته أقل من 

  

  

  

  
  

                                                 
 معادلة االنحـدار    إلىقلة   المتغيرات المست  إدخال األفضل واألكثر استخداماً حي يتم       Stepwizeتعتبر طريقة   .  1

 المتغيـر   إدخـال  ثم يتم    إحصائية األقوى وذو داللة     طذوا الرتبا  المتغير المستقل    إدخالعلى خطوات بحيث يتم     

تحقق شرط الـدخول إلـى       المستقل التالي وذو ارتباط أقوى وهكذا حتى يتم استبعاد المتغيرات المستقلة التي ال            

 ..المعادلة
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  %٢٠٠٤-٢٠٠٣حسب الحالة التعليمية ألرباب األسر لعام )الخمس السكاني ( نسب توزع الشرائح السكانية  )أ.٢ول رقم الجدا(
 Total جامعية فأآثر معهد متوسط ثانوية اعدادية ابتدائية  ملم  أمي  
  % % % % % % % % 

 20 0.4 1.98.91.81.00.6 5.3  األفقر١ الشريحة 
 20 0.9 2.08.72.71.41.0 3.3  ٢ الشريحة 
 20 1.3 1.98.42.31.51.3 3.2   ٣ الشريحة 
 20 2.0 1.78.22.21.71.4 2.8 ٤ الشريحة 
 20 3.4 1.66.92.62.21.3 2.0 األغنى  ٥ الشريحة 

2004 

Total 16.6 9.041.111.77.85.7 8.0 100 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ة بيانات خام من بحث دخل ونفقات األسر 

  %١٩٩٧-١٩٩٦حسب الحالة التعليمية ألرباب األسر لعام )الخمس السكاني ( نسب توزع الشرائح السكانية )ب.٢الجداول رقم (
 Total المستوى التعليمي لرب األسرة

 جامعية فأآثر معهد متوسط ثانوية اعدادية ابتدائية ملم أمي
  1997% 1997%1997%1997%1997%1997% 1997% % 

 20 0.6 4.75.81.81.20.7 5.1  ١  الشريحة 
 20 1.0 4.26.12.11.61.1 4.0  ٢  الشريحة 
 20 1.4 4.35.82.11.71.1 3.6  ٣  الشريحة 
 20 1.8 4.25.61.91.61.2 3.7  ٤  الشريحة 

1997 

 20 2.1 4.45.31.81.71.1 3.6  ٥  الشريحة 
Total 20.0 21.828.69.77.85.2 7.0 100   

 ١٩٩٧-١٩٩٦بيانات خام من بحث دخل ونفقات األسرة 
  
  
  

  %٢٠٠٤-١٩٩٧مقارنة نسب توزع النشاط االقتصادي ألرباب األسر لعامي      )٣الجدول (

زراعة   
 %بناء وتشييد %صناعة %وحراجة

فنادق 
 %ومطاعم 

نقل 
%مواصالت 

مال وتأمين 
 %Total%مات خد%وعقارات 

 100 25.5 12.513.6178.72 20.7 إجمالي 2004
 100 24.7 13.714.3188.51.9 18.8 إجمالي 1997

١٩٩٧-١٩٩٦و ٢٠٠٤ -٢٠٠٣بيانات خام من بحث دخل ونفقات األسرة    
  
  

)أ . ٣الجدول (    نقل مواصالت  فنادق ومطاعم  بناء وتشييد  صناعة  زراعة وحراجة 
ين  مال وتأم

  خدمات وعقارات

  ٢٠٠٤ 
١٩٩

٢٠٠٤ ٧ 
١٩٩

٧ 
٢٠٠

٤ 
١٩٩

٧ 
٢٠٠

٤ 
١٩٩

٧ 
٢٠٠

٤ 
١٩٩

٧ 
٢٠٠

٤ 
١٩٩

١٩٩٧ ٢٠٠٤ ٧ 

 27.2 19 20 19 24.3  األفقر ١ الشريحة 
23.
6 13.2 

17.
4 

19.
1 18 8.7 

10.
7 14.3 18 

 22.9 22.7 23.8 18.3 20.4  ٢ الشريحة 
22.
7 18.9 

19.
9 

20.
1 20.6 9.3 

13.
4 19.4 20.3 

 20.8 20.3 19 18.6 19.5   ٣شريحة  ال
22.
5 20.4 

19.
4 

22.
3 21.3 12.2 

15.
4 21.3 21.9 

 16.8 19.9 21 19.7 19.4 ٤ الشريحة 
18.
1 21.9 

19.
7 21 22.6 29.9 

25.
3 21.5 21.1 

 12.3 18.1 16.1 24.4 16.4  األغنى٥ الشريحة 
13.
2 25.6 

23.
5 

17.
5 17.6 39.8 

35.
1 23.6 18.7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
معدل نسبة الشريحة األفقر 

 1.0- 1.7- 3.3- 4.6-1.0 1.1 1.4-1.9-1.21.02.21.8 1.3- 1.5  إلى األغنى

  ١٩٩٧-١٩٩٦و عام ٢٠٠٤- ٢٠٠٣بحث دخل ونفقات األسرة 



 ٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

)٦الجدول  ) 
 ١٩٩٧ملك   %٢٠٠٤ملك  القطاع للمهنة الرئيسية

 10.2113.61 حكومي
 مركز محافظة 18.611.56 خاص منظم
 7.1923.34 نظمخاص غير م

 3.8011.30 حكومي
 باقي حضر 6.071.05 خاص منظم

 4.4319.49 خاص غير منظم
 ريف 12.919.52 حكومي

 17.630.82 خاص منظم

)٤الجدول رقم     مال وتأمين وعقارات (

 ٢٠٠٤ عام   

م عا

١٩٩٧  
 8.710.7 األفقر ١ الشريحة 

 9.313.4 ٢ الشريحة 

 12.215.4 ٣ الشريحة 

 ٤29.925.3 الشريحة 

 39.835.1 األغنى٥ الشريحة 
Total 100.0100.0 

 ١٩٩٧-١٩٩٦و عام ٢٠٠٤- ٢٠٠٣بحث دخل ونفقات األسرة 

   والعقارات لرب األسرة توزع شرائح اإلنفاق األسري حسب النشاط االمال
 ٢٠٠٤عام ل)  ريف– باقي حضر –مرآز محافظة ( على ثالث مستويات 

 ريف باقي حضر مركز محافظة  

 17.8 9.1 6.8  ١الشريحة 
 12.3 12.1 8.2  ٢الشريحة 

 24.7 12.1 9.6  ٣الشريحة 
 20.5 43.9 29.2  ٤الشريحة 
 24.7 22.7 46.2  ٥الشريحة 
Total 100 100 100 

  ٢٠٠٤-٢٠٠٣                           بيانات خام من بيانات خام من بحث دخل ونفقات األسرة )٥الجدول (



 ٤٤

 19.1419.30 خاص غير منظم
 100.00100.00   إجمالي

  
  
  
  
  

  %١٩٩٧-١٩٩٦ و ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ن لعامي  األسرة حسب المهنة الرئيسية لرب األسرة وملكية المسكإنفاقنسب شرائح 

)  ٧الجدول  رقم (   
  

ملك عام 

٢٠٠٤%

ملك عام 

١٩٩٧%

إيجار 

عام 

٢٠٠٤%

عام إيجار 

١٩٩٧% 

 أخرى%
عام 

٢٠٠٤ 
 أخرى%

١٩٩٧عام   
 إجمالي%

٢٠٠٤عام   
 إجمالي%

١٩٩٧عام   
 6.4 4.1 0.2 4.90.81.40.3 3.1 ١  الشريحة 
 7.8 5.6 0.2 6.40.71.20.3 4.6  ٢  الشريحة 
 8.1 6.3 0.2 7.00.60.90.4 5.2  ٣  الشريحة 
 7.9 6.4 0.1 7.00.60.80.2 5.6  ٤  الشريحة 

حكومي
 

 6.0 6.2 0.1 5.50.50.40.2 5.5 ٥  الشريحة 
 Total 24 30.834.71.4 0.6 29 36.1 حكومي

 0.6 7.5 0.0 0.40.50.10.4 6.5 ١  الشريحة 
 0.6 8.0 0.0 0.50.40.10.4 7.2  ٢  الشريحة 
 0.6 7.9 0.0 0.50.40.10.2 7.3  ٣  الشريحة 
 0.7 8.5 0.0 0.60.30.00.2 8.0  ٤  الشريحة 

ص منظم
خا

 

 1.1 9.3 0.0 1.00.30.10.2 8.8 ٥  الشريحة 
 Total 38 3.120.41.5 0.1 41 3.6 خاص منظم

 12.1 7.4 0.3 10.70.41.10.5 6.5 ١  الشريحة 
 12.1 6.8 0.2 11.00.40.90.3 6.1  ٢  الشريحة 
 11.9 6.2 0.2 11.00.40.70.2 5.6  ٣  الشريحة 
 11.6 5.6 0.2 10.80.20.60.2 5.2  ٤  الشريحة 

ص غير منظم
خا

 

 12.7 4.3 0.1 12.10.10.50.2 4.0 ٥  الشريحة 
خاص غير 

 Total 27.4 55.613.91.3 0.9 30 60.3 منظم

 100 100 1.6 89.479.04.1 89.2 إجمالي  
  
  
 
  

  



 ٤٥

  

  

  نسب توزع الحيازة حسب المحافظة/: ٩/الجدول رقم 

 حيازة المسكن إيجار حيازة المسكن ملك المحافظة

٨٠,٩١٥,٠٠ دمشق

٩٠,٦٥,٩ حلب

٨٤١٢,٠ ريف دمشق

٨٩,٦٧,٦ حمص

88.67٤,٢ حماه

٨٥,٣١١,١ الالذقية

٩٣,٢٤,٢ ادلب

٩١,٣٤,٨ الحسكة

٩٢,٧٥,١ دير الزور

٨٩,٧٧,٩ طرطوس

٨٣,١١٢,٥ الرقة

٨٩,٣٨,٢ درعا

٨٧,٥٩,٨ السويداء

٩١,٢٧,٥ القنيطرة

٨٨,٣٨,٣ إجمالي القطر

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان نتائج   

  

  

  

  

  

  

 )%الحضر والريف(توزع المساكن حسب نوعها في  : /٨/الجدول رقم 

 طابق  فيال  
دار 
 المجموعأخرى عربي

262360100 مرآز محافظة

235612100 باقي حضر
310862100 ريف

٢٠٠٤ العام للسكان نتائج التعداد  
 



 ٤٦

  

  
نسب توزع المساكن حسب نوع الحيازة/: ١٠/الجدول رقم   

 المحافظة

الحالة القانونية طابو 

 نظامي

 القانونية الحالة

 الحالة القانونية كاتب عدل طابو زراعي

 21.77 15.60 49.82 دمشق
 15.38 12.64 45.87 حلب

 13.47 16.54 58.68 ريف دمشق
 8.86 20.25 52.65 حمص
 2.83 16.22 51.05 حماه
 5.51 13.52 60.59 الالذقية
 5.34 7.97 59.85 ادلب
 11.13 19.91 16.88 الحسكة
 4.71 15.90 51.96 دير الزور
 1.60 9.40 66.49 طرطوس
 3.49 8.07 45.84 الرقة
 2.88 5.64 79.61 درعا

 0.88 5.18 77.57 السويداء
 3.02 17.15 59.14 القنيطرة

 10.09 13.95 51.79إجمالي القطر

   

التعداد العام للسكان نتائج 

٢٠٠٤  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧

  
 خصائص المسكن حسب انفاق األسرة

 Total مسكن نوع ال  

  طابق  فيال  
 دار 
    أخرى عربي

 % % % % % /١١/الجدول  
 - ١١٦١ : ١ الشريحة 

١٠٥٠٩ 1.9 19.7 76.6 1.8 100.0 

 ١٠٥١٠ : ٢ الشريحة 
- ١٤٤٩١ 2.2 29.0 67.3 1.5 100.0 

 ١٤٤٩٢ : ٣ الشريحة 
- ١٩١٨١ 2.3 34.0 62.6 1.1 100.0 

 ١٩١٨٢ : ٤ الشريحة 
- ٢٧٨٩٠ 2.4 38.4 58.4 0.8 100.0 

 ٢٧٨٩١ : ٥ الشريحة 
- ٦٦٨٢٩٥ 2.2 49.4 47.8 0.6 100.0 

Total 2.2 34.1 62.5 1.2 100.0 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣بحث دخل ونفقات األسرة 
  
  

 )a(خصائص المسكن حسب انفاق األسرة
  

 Total  نوع المسكن  
  أخرى  دار عربي  طابق  فيال  

 % % % % % /١٢/الجدول  
 ١١٦١ : ١ريحة  الش

- ١٠٥٠٩ 2.0 50.4 47.2 0.5 100.0 

 ١٠٥١٠ : ٢ الشريحة 
- ١٤٤٩١ 1.8 56.2 41.5 0.5 100.0 

 ١٤٤٩٢ : ٣ الشريحة 
- ١٩١٨١ 1.8 59.9 37.9 0.4 100.0 

 ١٩١٨٢ : ٤ الشريحة 
- ٢٧٨٩٠ 2.3 63.0 34.5 0.2 100.0 

 ٢٧٨٩١ : ٥ الشريحة 
- ٦٦٨٢٩٥ 1.5 72.7 25.1 0.6 100.0 

Total1.9 62.0 35.7 0.4 100.0 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣بحث دخل ونفقات األسرة 
a.   مرآز محافظة= رقم الطبقة 

  
   )a(خصائص المسكن حسب انفاق األسرة

 Total  نوع المسكن  

  دار عربي  طابق  فيال /١٣/الجدول  
 

أخرى
  % % % % % 

 ١١٦١ : ١ الشريحة 
- ١٠٥٠٩ 1.9 4.9 91.1 2.1 100.0 

 : ٢ الشريحة 
١٤٤٩١ - ١٠٥١٠ 2.8 9.5 85.6 2.1 100.0 

 : ٣ الشريحة 
١٩١٨١ - ١٤٤٩٢ 2.9 11.9 83.6 1.7 100.0 



 ٤٨

 : ٤ الشريحة 
٢٧٨٩٠ - ١٩١٨٢ 2.6 13.4 82.7 1.2 100.0 

 : ٥ الشريحة 
٦٦٨٢٩٥ - ٢٧٨٩١ 3.2 14.0 82.0 0.7 100.0 

Total2.6 10.2 85.6 1.6 100.0 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣األسرة بحث دخل ونفقات 
a.   ريف= رقم الطبقة 

  
  

 خصائص المسكن حسب انفاق األسرة
  

 Total  نوع حيازة المسكن  
  أخرى  ايجار  ملك /١٤/الجدول  
  % % % % 

 - ١١٦١ : ١ الشريحة 
١٠٥٠٩86.0 8.0 6.0 100.0 

 - ١٠٥١٠ : ٢ الشريحة 
١٤٤٩١89.0 6.7 4.4 100.0 

 - ١٤٤٩٢ : ٣ الشريحة 
١٩١٨١90.2 6.2 3.7 100.0 

 - ١٩١٨٢ : ٤ الشريحة 
٢٧٨٩٠92.1  5.3 2.6 100.0 

 - ٢٧٨٩١ : ٥ الشريحة 
٦٦٨٢٩٥92.7 4.5 2.8 100.0 

Total 90.0 6.1 3.9 100.0 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣بحث دخل ونفقات األسرة 
 خصائص المسكن حسب انفاق األسرة

 Total حيازة المسكن
 أخرى ارايج ملك

 % % % % /١٥/الجدول  
 ٩٥٨٦ - ٩٠٠ : ١  الشريحة 

85.5 12.5 2.0 100.0 

 - ٩٥٨٧ : ٢  الشريحة 
١٢٩٤٤ 88.6 9.8 1.6 100.0 

 - ١٢٩٤٥ : ٣  الشريحة 
١٧٠٢٦ 90.8 7.6 1.5 100.0 

 - ١٧٠٢٧ : ٤  الشريحة 
٢٣٦٧٣ 92.3 6.6 1.1 100.0 

 - ٢٣٦٧٤ : ٥  الشريحة 
١١٢٢١١٦ 94.0 5.0 0.9 100.0 

Total 90.3 8.3 1.4 100.0 
 ١٩٩٧-١٩٩٦بحث دخل ونفقات األسرة 

  

  

  

  

  

  



 ٤٩

  
  

 خصائص المسكن حسب انفاق األسرة

 Total  مادة البناء االساسية للمسكن  
  أخرى  حجر  طين  اسمنت /١٦/الجدول  
  % % % % % 

 : ١ الشريحة 

١٠٥٠٩ - ١١٦١
77.4 7.4 13.8 1.4 100.0 

 : ٢ الشريحة 

١٠٥١٠ - 

١٤٤٩١

81.1 6.5 11.3 1.2 100.0 

 : ٣ الشريحة 

١٤٤٩٢ - 

١٩١٨١

82.5 6.6 10.0 0.9 100.0 

 : ٤ الشريحة 

١٩١٨٢ - 

٢٧٨٩٠

81.4 5.9 12.0 0.6 100.0 

 : ٥ الشريحة 

٢٧٨٩١ - 

٦٦٨٢٩٥

80.0 5.5 14.2 0.3 100.0 

Total 80.5 6.4 12.3 0.9 100.0 
٢٠٠٤-٢٠٠٣بحث دخل ونفقات األسرة 

  

خصائص المسكن حسب انفاق األسرة

 Total  اجمالي عدد الغرف  
 +6 5 4 3 2 1 /١٧/الجدول  
  % % % % % % % 

 : ١ الشريحة 

١٠٥٠٩ - ١١٦١
12.4 37.1 39.0 9.7 1.4 0.4 100.0 

 : ٢ الشريحة 

١٤٤٩١ - ١٠٥١٠
5.9 27.2 42.3 20.2 3.4 1.0 100.0 

 : ٣ الشريحة 

١٩١٨١ - ١٤٤٩٢
3.6 21.3 39.5 26.5 7.0 2.1 100.0 

 : ٤ الشريحة 

٢٧٨٩٠ - ١٩١٨٢
2.3 17.4 36.1 29.8 10.7 3.7 100.0 

 : ٥ الشريحة 

٢٧٨٩١ - 

٦٦٨٢٩٥

1.1 11.2 30.7 31.6 14.9 10.4 100.0 

Total 5.1 22.8 37.5 23.6 7.5 3.5 100.0 



 ٥٠

٢٠٠٤-٢٠٠٣بحث دخل ونفقات األسرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خصائص المسكن حسب انفاق األسرة

 Total  نوع التدفئة  

  أخرى  حطب  كاز  مازوت  غاز  كهرباء  

 %Count % % % % % % /١٩/الجدول 
 : ١ الشريحة 

١٠٥٠٩ - ١١٦١3.11.492.50.12.40.6  100.0

 : ٢ الشريحة 
١٤٤٩١ - ١٠٥١٠3.01.893.10.01.80.3  100.0

 : ٣ الشريحة 
١٩١٨١ - ١٤٤٩٢3.81.992.50.01.50.3  100.0

 : ٤ الشريحة 
٢٧٨٩٠ - ١٩١٨٢4.12.392.10.01.30.2  100.0

 : ٥ الشريحة 
٢٧٨٩١ - 

٦٦٨٢٩٥
6.12.989.70.01.00.3  100.0

Total 4.02.192.00.01.60.3  100.0
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣بحث دخل ونفقات األسرة 

  
  
  
  
  

  األسرةخصائص المسكن حسب انفاق

 /١٨/الجدول  

 وجود   

 مطبخ
 وجود 

 حمام
 وجود 

  مرحاض
 - ١١٦١ : ١ الشريحة 

١٠٥٠٩
93.182.296.6  

 ١٠٥١٠ : ٢ الشريحة 

- ١٤٤٩١
96.289.997.7  

 ١٤٤٩٢ : ٣ الشريحة 

- ١٩١٨١
97.391.997.8  

 ١٩١٨٢ : ٤ الشريحة 

- ٢٧٨٩٠
97.493.497.9  

 ٢٧٨٩١ : ٥ الشريحة 

- ٦٦٨٢٩٥
98.194.898.8  

Total 96.490.497.7  

٢٠٠٤- ٢٠٠٣بحث دخل ونفقات األسرة 



 ٥١

  
  
  
  
  

    / ٢٠/الجدول رقم 

  س.سعر المتر المربع ل  المناطق

  ٢٠٠٠٠٠ -  ٩٦٠٣٩  أبو رمانة

  ١٣١٢٥٠ – ٦٠٠٠٠  المالكي

  ٩٣٣٣٣ – ٤٧٢٢٢  المزة فيالت

  ١٤٨١٤٩ – ٤٧٢٢٢  دالمزة اتسترا

  ٥٠٠٠٠ -  ٢٩٠٣٢  مساكن برزة

  ٥٣٣٣٣ -  ٢٥٠٠٠  ركن الدين

  ١١١١١١ -  ٣٥٤٨٤  مهاجرين

  ٢٠٠٧ وحتى كانون الثاني ٢٠٠٦نشرات بيلدكس اعتباراً من أيلول عام 
  
  
  

  نسب توزع الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى المحافظات/: ٢١/الجدول رقم 

 %سكنية 
  سكنية اصطيافية

 %سكنية سياحية
 %سياحية اصطيافية

  إجمالي النسبة

 100 0.6 40.7 58.8 دمشق

 100 3.9 32.5 63.6 ريف دمشق

 100 0.0 46.3 53.7 حلب

 100 1.3 73.4 25.3 الالذقية

 100 3.9 61.7 34.4 طرطوس

 100 2.8 26.4 70.8 حمص

 100 1.7 15.7 82.6 حماة

 100 1.4 4.1 94.6 إدلب

 100 0.0 30.0 70 القنيطرة

 100 0.0 9.5 90.5 السويداء

 100 0.0 21.1 78.9 درعا



 ٥٢

 100 0.0 3.8 96.2 الحسكة

 100 4.3 20.0 75.7 الرقة

 100 0.0 7.0 93 دير الزور

 1.5 36.1 62.4 سورية
100 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


