
1 

 

   



2 
 

  رھااثآو في سوریا الفورة العقاریة
  

 :ھذه المحاضرة -1
  :تحدید إطار المحاضرة -1.1
 سنتطرق في ھذه المحاضرة للقطاع العقاري وفورتھ وآثارھا 
  سنعرض المشكلة العقاریة وسنتعرض للعرض والطلب  
  الحكومیةسنتعرض للسیاسة  
  سنركز على العقارات التي لھا أسواق وھي بالدرجة الرئیسیة المساكن أوًال

عقارات (وھذا یخرج العقارات األخرى من دراستنا ". والمكاتب التجاریة إلى حد ما
خدمات زراعة الخ   -صناعة  –عقارات نشاط إنتاجي لقطاع األعمال  –حكومیة 

 .من نشاط إجمالي فھذه ال تعرض للبیع كعقار إنما كجزء
 :ھل یوجد فورة عقاریة في سوریة: السؤال ھو -1.2
  الفورة العقاریة ھي موجة من توجھ الناس لالستثمار في العقار یرافقھا ارتفاع كبیر

 .وسریع في األسعار مع توسع ملحوظ لنشاط بناء العقارات
 مشاریع  الحقیقة من خالل األرقام المتاحة ثمة نمو ملحوظ في بناء العقارات وخاصة

 .السكن للفئات الوسطى والغنیة
  من جھة أخرى ثمة نقص في عرض المساكن سواء بعددھا المطلق مقابل االحتیاج

 .أو باألسعار التي تكون بمتناول غالبیة الناس
 غالء أسعار العقارات في السنوات الثمانیة الماضیة ھي مؤشر رئیسي. 

 ؟يولمن نبن يلماذا نبن: ھذا یطرح السؤال -1.3

  نبني لتلبیة االحتیاج الداخلي للسكن واألعمال في الحدود التي یستطیع مستوى ھل
  ؟دون إسراف یلتھم قدرة نمو القطاعات األخرى ھانمونا االقتصادي أن یتحمل

 ھل نبني لتلبیة طلب عقاري خارجي قادم من المغتربین السوریین ومن عرب النفط؟ 

 نفط وھل ھذا التوجھ واقعي أم ھو ھل نتوقع أن تكون سوریة مقصد عقاري ألھل ال
 تقلید زائف؟

  ھل الریوع التي یجنیھا أصحاب األراضي والمطورون العقاریون تعود لالستثمار
في سوریة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أم تھرب للخارج فتفقد سوریة 

 إمكانیة االستفادة منھا؟ 
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   :تعریف 1.4
 ھو كل شيء ثابت في مكانھ وال یمكن نقلھ دون تلف، أي األراضي والمباني العقار 

بما في ذلك  ًاودائم ًاثابت التي تتصل باألرض اتصاًال وتجھیزاتھا الثابتة المشادة علیھا
 . األشجار

 والعقار  ،صةَریشاد على أرض معدة للبناء وتعرف بالَعوھو بناء  بطبیعتھ العقار
بالتخصیص وھو كل إضافة الزمة للعقار وثابتة معھ وتصبح جزءًا منھ في 

 .االستخدام وفي عملیات البیع والشراء
  صات َرفت الَعالناظم لرخص البناء عّر 2010لعام  38من القانون  2عرفت المادة

  : النحو التالي على
رض معدة للبناء أو ما ھو في أصات في ھذا المرسوم التشریعي كل َریقصد بالَع"

حكمھا غیر جاریة بملكیة الجھات العامة أو جھات القطاع العام أو الجمعیات 
الخیریة وتقع ضمن المخططات التنظیمیة في الجھات اإلداریة والتي وصلھا طریق 
عامة ترابیة أو معبدة وشبكة المیاه والصرف الصحي والكھرباء للعقار أو إلى حدود 

  ........"راني داخل أو خارج المخططات التنظیمیة التجمع العم
  قانونیًا ال تدخل ضمن ھذا التعریف عقارات السكن العشوائي المشاد بدون رخصة

وخاصة القواعد المحددة في التشریعات ولكن واقعیًا وتجاریا ھي جزء من العرض 
  ".وتدخل السوق أصوًال

  أین ھي المشكلة -2
  تحدید وظیفة العقار ووظیفة القطاع العقاري في كي نحدد المشكلة ال بد من

  .تصاد الوطني لنرى ھل ھذه الوظیفة ھي في وضع سلیم أم القاال

  :وظیفة العقار -2.1

  : صعید السكنعلى  -2.1.1

  توفیر سكن للفرد والعائلة یؤمن الشروط الدنیا ضمن السویة السائدةوظیفة العقار .
 :أي إنتاج كم من المساكن تغطي الطلب

o  إما شراًء بأن یكون المسكن بأسعار ضمن حدود قدرة الفرد على الدفع بما
 ).مؤسسات إقراض عقاري(في ذلك إمكانیة التقسیط والدفع اآلجل 

o أو استئجارًا بإیجار شھري ضمن حدود قدرة الفرد على الدفع.  

  :على صعید األعمالوظیفة العقار  -2.1.2

  والشركات لمزاولة أعمالھم ضمن السویة والشروط توفیر المكاتب لألفراد المھنیین
 ر عرض كافیوتوف السائدة

 وإما إیجارًا بأسعار غیر مرھقة لتكالیف اإلنتاج إما شراًء 
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  : لى صعید االقتصادعوظیفة العقار  -2.1.3

  أن یؤدي القطاع دوره في خدمة قطاع السكن وفي خدمة قطاعات اإلنتاج دون
 اختناق ودون تكالیف مرتفعة

 أن یكون ثمة توازن بین القطاع العقاري وبین بقیة القطاعات 
 أن ال ینمو التوجھ االستھالكي السكني بأكثر من قدرة االقتصاد الوطني على التحمل  
 أن ال یتحول إلى فورة تمتص استثمارات كبیرة تؤثر على القطاعات المنتجة 

   :وظیفة طارئة -2.1.4

  ارتفاع یراھن على  ع، وھذا المستودواالكتناز تودع للمدخراتسمفھو یصبح
  .بما یزید عن تكالیف صیانتھ وإدامتھ األسعار إضافة إلمكانیة االنتفاع بإیجار العقار

   :وظیفة شاذة -52.1.

  والربح الكبیر  شراء بقصد البیع( للمضاربة ًاحول العقار لیصبح موضوعیتحین
ربح  –المضاربة غیر منتجة للقیمة  -البیوت المغلقة ھي طاقة معطلة -والسریع

ھذه المضاربة كانت  –) المضاربة لیس قیمة مضافة بل قیمة محولة من ید إلى ید
أحد األسباب الرئیسیة لألزمة المالیة العالمیة التي بدأت بما عرف بأزمة الرھن 

  .العقاري

  : في الواقع -2.2

  العقاریة في إنتاج مزید من البیوت والمكاتبساھمت الفورة 
 حركت سوق العمل وسوق إنتاج مواد البناء وتجھیزاتھ 
 زادت من مستوردات مستلزمات البناء 
 للفئات ذات  بشروط معقولة دنیا في الوقت الذي ال یتوفر فیھ سكن كاففي سوریة و

عرض (باب، ، وخاصة لفئات الشالبیة الشعب السوريغالدخل المحدود وھي تشكل 
نرى ) اريضعف التمویل العق –سعر لیس بمتناول القدرة على الدفع  –محدود 

 وخاصة في السكن من النشاط العقاري الذي یتوجھ لالستثمار في السكنفورة /موجة
  .الفاخر للفئات الغنیة

  في السابق كانت الدولة تھتم بالسكن الشعبي وشجعت الجمعیات لتلعب دورًا كبیرًا
  .المساكن في تأمین

  إلى  الشعبیةاآلن وبعد أن تحول التحالف التاریخي للدولة من التحالف مع الفئات
التحالف مع الفئات الغنیة تحولت سیاستھا العقاریة لتدعم سكن الفئات الغنیة، 

 .فیتراجع نشاط الجمعیات ویتقدم نشاط المطورین العقاریین من القطاع الخاص
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  :العقاریة منذ السبعینات وحتى الیوم موجات الفوراتلمحة عن  -2.3

  .من الفورات العقاریةأربع موجات شھدت سوریة منذ السبعینات وحتى الیوم 

فورات الفترات 
في  عقاریةلا

  سوریة

وسطي نمو 
بأسعار  الناتج

  الثابتة 2000

  سمات المرحلة

1976 – 
1980  

أول موجة من تحریر جزئي  –مساعدات عربیة   7.5%
  لالقتصاد

1991 – 
1995  

بدء + تشجیع االستثمار الخاص+ تزاید إنتاج النفط   8%
  للسالم دعملیة مدری

2001 – 
2005  

  تشجیع االستثمار+ بدء اإلصالح االقتصادي   5%

2006 – 
2010  

تأثیرات الفورة النفطیة + تسارع تحریر االقتصاد   %5-4بحدود 
مجموعة عوامل +  االستثمارات الخلیجیة+  العربیة

  سیتم التطرق لھا تالیًا

  :ھو المؤشر األھمارتفاع األسعار  -2.4

 شر على مستوى تعادل العرض مستوى األسعار وتحركھا صعودًا أو ھبوطًا ھي مؤ
 والطلب

 ارتفاع األسعار الكبیر یشیر إلى طلب كبیر یقصر العرض عن تلبیتھ. 

 العقاریة ارتفاع األسعار ھو المؤشر األھم على الفورة. 

  :2010و  2002بین ارتفاع األسعار  -2.4.1

  :المساكن - أ

ات القرن یالنصف الثاني لتسعین فيبعد جمود  2003بدأت موجة ارتفاع األسعار في 
و  2003بین % 30و  20وبدأ االرتفاع في المدن الرئیسیة وخاصة دمشق بین . العشرین
 وبعد ھدوء نسبي شھد.  سنة كل% 30بنحو  2006 – 2005وتقدر ارتفاعات . 2004

. 2010وعاد سوق العقارات إلى الھدوء عام % 40قدر بنحو  2009عام  ًاالسوق ارتفاع
وسبب البطء ھو أن العقارات . ببطء ولكن فیتوقع أن تھبط األسعار في الشھور القادمةأما 

واقعون تحت ، فال ھم للبیع مستعجلینولیسوا  )مكتنزین( ممولة من فائض أموال مالكیھا
ضغوط سداد أقساط قروض مصرفیة وال ھم مستثمرون یبحثون عن دورة سریعة 

  "سوق غیر مرنة" .)استثماراتھم(لرأسمالھم 
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  :المكاتب -ب

إلى یشیر تقریر القطاع العقاري في الشرق األوسط الصادر عن مؤسسة كولیورز العالمیة 
والربع الثالث لعام  2007الث لعام بین الربع الث% 28زیادة كبیرة في اإلیجارات بنسبة 

والربع الثالث لعام  2008بین الربع الثالث لعام  %24 تبعھا زیادة أخرى. 2008
 2007بین الربع الثالث لعام % 4وارتفعت أسعار المكاتب في الوقت نفسھ بنسبة . 2009

بین الربع الثالث % 40تبعتھا زیادة حادة في األسعار بنسبة . 2008والربع الثالث لعام 
لصت عملیات البیع مما أدى تق 2010وفي عام . 2009والربع الثالث لعام  2008لعام 

  .تقریبًا% 7- 6إلى انخفاض أسعار العقارات بشكل عام وأسعار اإلیجارات بنسبة 

   :2010 العقارات أسعار -2.4.2

  :)المصدر دراسة لشركة بالمیرا(سنأخذ وسطي أسعار بعض المدن الرئیسیة 

 2010شھر نیسان  دمشقوسطي أسعار مدینة   -  أ

 المنطقة

وسطي سعر 
المربع المتر 
 سكني

سعر شقة من 
 2م 100

  س.ملیون ل

تعادل 
شھري 

دخل 
لعائلة 
قدره 

35000 
 س .ل

أن  بفرض
صاحب 
المسكن 

خصص ثلث 
دخلھ للمسكن 

فیحتاج إلى 
عدد من 
السنوات 

لتسدید ثمن 
  البیت

 327.86 109 45,9 459 غربي المالكي
 133.82 45 18,73 187.35 )فیالت(مزة شرقیة 

 53.57 18 7,5 75 التجارة
 60.18 20 8,42 84.25 مشروع دمر

 63.75 21 8,92 89.25 )أبراج(مزة أوتوستراد 
 - جادات (مھاجرین 

 43.14 14 ,6  60.4 )سكة
 39.00 13 5,46 54.6 )الجدید(القابون 

 23.71 8 3,32 33.2 ضاحیة قدسیا 
 22.04 7 3,08 30.85 )الروضة(جرمانا 
 16.13 5 2,25 22.575 صحنایا

 10.25 3 1,43 14.35 1قطنا 
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  :2010ذار شھر آ أسعار المساكن في حلبوسطي  -ب

 المنطقة

متوسط 
  2سعر م
سكني 

ألف 
  س.ل

سعر شقة 
 100من 

ملیون  – 2م
  س.ل

تعادل شھري 
دخل لعائلة 

قدره 
30000 

  س .ل

بفرض أن صاحب 
المسكن خصص 
ثلث دخلھ للمسكن 
فیحتاج إلى عدد 
من السنوات 

  لتسدید ثمن البیت
 95.83 32 11,5 115 شھبا القدیمة

 58.33 19 ,7 70 المحافظة
 50.85 17 6,1 61.025 حي السبیل

 44.85 15 5,38 53.825 العزیزیة
 37.38 12 4,48 44.85 السلمیانیة

 32.81 11 3,93 39.375 سریان الجدیدة
 27.08 9 3,25 32.5 الحمدانیة

 24.58 8 2,95 29.5 سیف الدولة
 22.92 8 2,75 27.5 األشرفیة

  2010أسعار المساكن في حمص نیسان وسطي _ ج

 المنطقة

 متوسط
سعر ال 

سكني  2م
 س.ألف ل

سعر شقة 
 100من 

ملیون  2م
  س.ل

تعادل 
شھري 

دخل لعائلة 
قدره 

25000 
 س .ل

بفرض أن 
صاحب المسكن 
خصص ثلث 
دخلھ للمسكن 
فیحتاج إلى عدد 
من السنوات 

  لتسدید ثمن البیت
 112.50 38 11,25 112.5 الملعبشارع 

 80.00 27 ,8 80 سرابلطریق ط
 50.00 17 ,5 50 المحطة

 40.00 13 ,4 40  اإلنشاءات
 31.85 11 3,18 31.85 الوعر الجدید

 27.23 9 2,7  27.23 دیةیالحم
 27.23 9 2,7 27.23 بستان دیوان
 25.00 8 2,5  25 طریق الشام

التوزیع (اإلنشاءات 
 25.00 8 2,5 25 )اإللزامي

 25.00 8 2,5 25 وادي الدھب
 24.75 8 2,47 24.75 عكرمة
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 20.00 7 ,2 20 القصور
 17.50 6 1,75 17.5 األرمن
 17.50 6 1,75 17.5 الخالدیة
 16.50 6 1,65 16.5 الزھرة

 13.50 5 1,35 13.5 المھاجرین
 13.00 4 1,3 13 الشماس
 13.00 4 1,3 13 االدخار
 13.00 4 1,3 13 الجمیلةالمدینة 

 12.50 4 1,25 12.5 باب عمر
  :2004أسعار المساكن في الالذقیة نیسان  وسطي -د

 المنطقة

سعر  متوسط
سكني  2ال م

 س.ألف ل

سعر شقة من 
 2م 100

  س.ملیون ل

تعادل شھري 
دخل لعائلة 

قدره 
25000 

 س .ل

بفرض أن صاحب 
المسكن خصص ثلث 
دخلھ للمسكن فیحتاج 

من السنوات إلى عدد 
  لتسدید ثمن البیت

 106.88 36  10,68 106.875 الكورنیش الجنوبي
الشارع (األمریكان 

 84.00 28 8,4 84 )الرئیسي
 األبنیة(مشروع التینة 

 75.00 25 7,5 75 )األمامیة
الشارع (األمریكان 

 67.20 22 6,72 67.2  )الفرعي
مشروع األوقاف 

 56.53 19 5,65 56.525  )الشارع الرئیسي(
أبنیة (مشروع التینة 

 53.35 18 5,33 53.35 )الصف الثاني
 50.00 17 ,5 50 )رادتأوتوس(الزراعة 

مشروع األوقاف 
 42.75 14 4,27 42.75 )الشارع الفرعي(

 37.83 13 3,78 37.825 شارع الجمھوریة
 35.00 12 3,5 35 المشروع السابع

 34.93 12 3,49 34.925 شارع بغداد
 34.90 12 3,49 34.9 )مشروع(الزراعة 

أبنیة (مشروع التینة 
 33.95 11 3,39 33.95 )الصف األخیر

 29.10 10 2,91 29.1 آذار 8شارع 
 12.25 4 1,22 12.25 جیب حسان



9 
 

  
  :2010و  2008وسطي أسعار المكاتب في بعض مباني دمشق التجاریة بین 

 نسبة الزیادة 2010 2008  السنة/البناء
 %991 2400 220 دمشقبرج 

 %729 2900 350 برج الفیحاء
 %956 1900 180 بناء فیكتوریا

 %1700 3600 200 واحة الفردوس
 %3900 4000 100 بناء المھندسین

 4700 كوین سنتر
 310 برج تالة
 800 البولیفارد

 110 شارع الحمرا
  : مالحظات
  بین العرض والطلب مع أخذ كافة العوامل ارتفاع األسعار یعود دائمًا لوجود فجوة

 .الرئیسیة والثانویة التي تؤثر في كل منھما
  ھذه األسعار تحكم على غالبیة من یعمل بأجر لدى الدولة والقطاع الخاص بأن

 .یبحثوا عن سكن لھم في مناطق السكن العشوائي
  مما  جدًا مرتفعةھذه األسعار تجعل تكالیف مباشرة األعمال للمشروعات الصغیرة

 ....یخلق صعوبات 
 كان من الممكن أن تتوجھ إلى  التي كبیرةالستثمارات اال حجم ھذه األسعار تشیر إلى

أكثر إنتاجیة لالقتصاد الوطني ولیس أكثر ربحیة  في قطاعات ستثماراال
  .للمضاربین

لنرى الفارق الكبیر  2009 للمتر المربع بدون قیمة األرض تكلفةلننظر ل  -2.5
   :)المجموعة اإلحصائیة المصدر(جدًا 

المسكن الذي   
 ینفذه القطاع العام

المسكن 
  العـادي خاص

المسكن الجیــد 
 خاص

 13177 10019 7820 دمشــــق 
 14485 10949 9516 ریف دمشق 
 12173 9434 9896 حلـــــــب 
 12735 9928 9934 حمــــص 
 12463 9848 9086 الالذقیـــة 
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  :مالحظات
 تكلفة المتر المربع من السكن الجید أكثر من ذلك وخاصة السكن الفاخر.  
 العقار أو ریع المكان  یبقى ثمة فرق كبیر بین التكلفة والسعر في السوق ھو ریع

وھذا أحد  إن كان في حدود المعقول، والریع یبقى مقبوًال ،الذي یقع فیھ المسكن
وإن اختلف بدرجات بین بلد وآخر  االختالالت الرئیسیة في اقتصاد السوق عمومًا

 .وبین وقت وآخر
 :الطلب على العقار -3

 :لطلب على المساكنتقدیر  -3.1
 2009 بناءًا على عقود الزواجالطلب قیاس   -  أ

  مسكن  2009ات سنة بیان
  عقد 241422  2009عقود الزواج 

  عقد 29523  ینزل منھا عقود الطالق
  عقد زواج 212000  الصافي

  عقد 5000بحدود   یضاف لھم الفلسطینیون
  ألف أسرة 225  الحاجة السنویة ھي إسكان نحو

  :على من بلغ سن الزواج وسطیًا الطلب بناءًا قیاس -ب 

i.  2009سن الزواج لعام  

 إناث ذكور سن الزواج 

 24.7 29.2 حضر  المنطقةبحسب 
 26.1 29 ریف

الشھادة بحسب 
 الدراسیة

 25 27.6 لم یحصل على شھادة
 23.7 28.4 تعلیم أساسي

تعلیم ثانوي أو أعلى 
+ 31.6 27.6 

 25.3 29.1   إجمالي
 

 

 

 

 



11 
 

ii. سن الزواج بلوغ تقدیر الطلب على المساكن بناءًا على: 

  عدد  بیانات
ذكر  365000  2009من یبلغ سن الزواج في سوریة ام 

  وأنثى
  بیت 182  وبزواجھم یحتاج كل زوجین لبیت واحد

القدیمة التي أخالھا من  جزء من ھؤالء یسكن في البیوت
ویقدر أنھم أخلو  86642وعددھم نحو   2009توفي سنة 

عدد المتوفین = وقد حسبناھا كالتالي(مسكن  17225نحو 
مضروب بوسطي حصة الفرد من المساحة  2009عام 

مقسومة على وسطي مساحة الوحدة  2م 20.5السكنیة وھي 
  ).2م 103.6السكنیة وھي 

  سكنم 17.2

  165000  للمساكناالحتیاج السنوي لعام 
 :االستنتاج - ج

  180أن سوریة بحاجة لنحو ما ال یقل عن إذا أخذنا رقم متوسط بین التقدیرین ف 
  :ألف مسكن جدیدة بمساحة ال تقل عن 

 180,000  ×100 سرة بفرض األ سنویًا 2م 18.000.000 = مساحة البیت  2م
 .2م 20.5خمسة أشخاص ووسطي حصة الفرد نحو 

 :على المساكنأسباب نمو الطلب  -3.2
 وھي زیادة مرتفعة ومرھقة ،أوًال زیادة السكان 
 ولالكتنازللمدخرات بسبب ضیق أقنیة االستثمار اآلمن آمن مستودع ،. 
  خاصة في دمشق  ًاملیون عراقي خلق طلب 1.5قدوم نحو. 
  شھادات االستثمار أدى  فوائد مع تعدیل%  4-9من  2004خفض الفوائد عام

 .رف وتحویلھا نحو العقارات لضیق مجاالت االستثمارالسحب السیولة من المص
 قانون اإلیجارات أخلى الكثیر من المستأجرین مما حول جزءًا منھم إلى  تطبیق

 مشترین 
  تحریر سوق إیجار المساكن شجع الكثیرین لشراء شقق بقصد تأجیرھا 
 الطلب على العقارات في السوق تقلیص دور الجمعیات زاد من 
 دفع قطاع األعمال نحو شراء شقق لتحویلھا إلى مكاتب  كافیة عدم وجود مكاتب 
  دخول شركات مصارف وتأمین وغیرھا رفع األسعار 
  غرف مغلقة ال تستعمل  –كوریدورات  –بلكونات (الھدر في تصامیم البیوت

 )بكثرة 
 سكن الفاخرتبدیل البنیة الطبقیة ونمو الطلب على ال. 
 تأثیرات الفورة العقاریة في الخلیج. 
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 دخول شركات التطویر العقاري الخلیجیة حرض الطلب ورفع األسعار. 
  ارتفاع األسعار یحرض الطلب على الشراء بقصد االدخار واالتجار وفق قاعدة

 "ونم علیھا والعكس بالعكس عندما تكون األسعار في ارتفاع فاشتِر": السوق
  2008عودة العراقیین ساھمت في خفض أسعار العقارات بدءًا من عام  
  األزمة المالیة وأثرھا على الخلیج وانخفاض أسعار النفط أثرت سلبًا على تحویالت

على الطلب على المساكن وعلى تمویل المشاریع سلبًا  العاملین وأثر ھذا بدوره 
 العقاریة 

 في سوق العقاراتئًا بطی ًااألحداث الحالیة ستسبب تدھور 
 :الطلب على المكاتب -3.3

  بحاجة إلى زیادة المساحات نمو قطاع األعمال السوري والنمو االقتصادي
 التجاریة

  التوجھ نحو استقطاب المزید من االستثمار األجنبي المباشر بحاجة لتوفیر المزید
 .من الساحات التجاریة تتناسب مع الشركات القادمة

  عندما جاءت البنوك وشركات التأمین رفعت أسعار العقارات في مراكز
 المحافظات 

 صاحب المكتب وفي " شطارة"سرة العقاریة متخلفة وتقوم على خدمات السم
 .أحیان كثیرة التالعب بین الشاري والبائع

حول  التجاریة ویكفیلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقاراتوفي تقریر لمؤسسة كوشمان و
دولة حول العالم في ارتفاع أسعار العقارات  68من  41العالم احتلت سوریة المرتبة 

واألعوام  2011التجاریة والمكاتب والجدول التالي یبین مركز سوریة في تقریر عام 
  .السابقة

  2009  2010  2011  العام
  34/57  32/64  41/68  الترتیب

خالل عام % 7نخفاض اإلیجارات التجاریة اریر التراجع في ترتیب سوریة إلى أرجع التق
وتوقع التقریر زیادة الطلب ببطء على المساحات التجاریة . بسبب انخفاض الطلب 2010

  .واستمرار السوق على حالھ 2011خالل عام 

  :الطلب على اإلیجار -3.4
 یلعبان دورًا صغیرًا محدودًا في سوق العقارات  مكاتبإیجار الو مساكنال إیجار

 التشریعات المقیدةبسبب  السوري
  الذي تضمن حمایة المستأجر ضد اإلخالء  464صدر القانون رقم  1949منذ

 وتمدید عقد اإلیجار حكمًا 
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  الذي قضى بالتمدید الحكمي للعقد  111صدر المرسوم 1952عام 
  وفي الستینات صدرت قرارات خفضت اإلیجارات 
  عادة بجواز التخمین الذي قضى بإ 187صدر المرسوم التشریعي  1970عام

 .لتحقیق توازن أفضل بین المؤجر والمستأجر ولكن ھذه لم یتحقق
  التحایل على قانون (نص على ما سمي باإلیجار الموسمي  3/1987المرسوم

 )اإلیجار
  الذي قضى بأن العقد شریعة المتعاقدین وحدد قیمة  6صدر القانون  2001عام

 .من قیمة العقار%  5ار بما یعادل اإلیج
 وعدم إقدام  ،لمستأجر أدت إلى تقلیص الشقق المعروضة لإلیجارلالشدیدة حمایة ال

وتركیزھم على قطاع بناء السكن على االستثمار العقاري بقصد التأجیر  المستثمرین
أدى ذلك  وقد ،)المتاجرة وتحقیق ربح ( للبیع أو شراء مساكن مشادة بقصد البیع 

 380بنحو  11بحسب الخطة الخمسیة  لتي تقدرإلى كم ھائل من الشقق الفارغة وا
 .ألف شقة 

  الذي ألغى حمایة المستأجر وجعل العقد شریعة المتعاقدین  6/2001صدر القانون
وقد شمل ذلك العقارات المستأجرة قبل . وأبطل حمایة المستأجر للعقارات السكنیة

عویض لمؤجر بتصدوره ونص على تسویة بین المستأجر والمؤجر بحیث ألزم ا
ثم صدر تعدیلھ لیشمل . من القیمة التقدیریة للمأجور% 40 المستأجر بما یعادل

 .العقارات التجاریة أیضًا ولكن لإلیجارات المبرمة بعد صدور القانون
 أكبر ًار بدأ یفتح السوق ویوفر عرضتحریر سوق اإلیجا. 

  :عرض العقار -4
 في سوریة تعداد المساكنمؤشر  -4.1

 عام

عدد 
 السكان
ملیون 
 نسمة

عــدد 
 المســاكن

ألف 
 مسكن

المسـاحـة 
الطابقیـة 

 ملیون(
 )2م

وسطي 
مساحة 
المسكن 

 2م

متوسط 
 حصة الفرد
من المساحة 

 2الطابقیة م

الناتج المحلي 
للفرد  الصافي

الثابتة باألسعار 
2000 

1994 13,8 2,458 235,6 95.8 14.41 54528 
2004 17,9 3,368 336,1 99.8 16.70 55507 
2009 20,1  3,989 413,2 103.6 20.53 56018 
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  2004نوع المسكن بحسب إحصاء:  
o 56.1  %دور عربیة 
o 40.4  %شقق سكني      
o 3.2 % فیال 

 ملك أم تأجیر المساكن: 
o 88 % من السوریین یملكون منازلھم 
o  إیجار %  12و 

 ملكیة المساكن : 
o 58.8  % طابو نظامي 
o 13  % طابو زراعي 
o 9.7  % كاتب بالعدل 
o 18  % أخرى.  

 :مقارنة نمو حصة الفرد من مساحة السكن مع نمو وسطي دخل الفرد -4.2
  2009  2004  1994 عام 

 2000وسطي دخل الفرد بأسعار 
 الثابتة 

54528  55507  56018  

  102.74  101.8  100 الرقم القیاسي 

  20.53  16.7  14.41 وسطي حصة الفرد من السكن 

  142.47  115.9  100 الرقم القیاسي 

 :حسب الجدول أعاله : مالحظات

 نمو وسطي حصة الفرد من السكن: 
o  إلى  1994عام  2م 14.4یالحظ نمو وسطي حصة الفرد من المساحة من

 %.42أي تحسن بنسبة  2009سكني للفرد عام  2م 20.35
o ھذا یدفعنا %. 2.7حصة الفرد من الناتج بین العامین سوى بنسبة  بینما لم تنُم

 :الفتراض
 ألن إحصاء المساكن أدق وجود خطأ في إحصاء دخل الفرد 
  رغم الخطأ فإننا نستنتج أن نمو حصة الفرد من مساحة السكن قد نمت

 .بأسرع من نمو وسطي الدخل
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 تحسین  أن الناس استخدموا مدخرات سابقة تحت وطأة تأثیر سباق
 .البناء

 ھذا یشیر إلى نمو المیل االستھالكي 
  :السكنیةنمو األبنیة مؤشر نمو عرض المساكن من خالل  -4.3

  

  :مالحظات

 و  2000بین  سنویًا في أعداد المساكن سواء المرخصة أم المنفذة ًاكبیر ًانالحظ نمو
2009 

 للطلب السنوي على تصل  سنویًاوال المنفذة  نالحظ أنھ ال األبنیة السكنیة المرخصة
 .ألف مسكن 180بنحو  2009المساكن والمقدر 

 :العقارمؤشر اإلنفاق على نمو عرض المساكن من خالل  -4.4
 في القطاعین (وغیر السكني المنفذ  ،البناء السكنيذا أخذنا مؤشر اإلنفاق على إ

  .فقط) الخاص والتعاوني
   في القطاعین  2009 -  2000اإلنفاق على البناء السكني وغیر السكني المنفذ

 .)ألف لیرة سوریة(بما فیھا إنفاق مؤسسة اإلسكان  الخاص والتعاوني

11817

105628107241

15995

80930
101042

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000

200020052009

  2000بین   المرخصة والمنفذة سنویًا المساكن عددمؤشر نمو
2009و

مرخصةسكنیةأبنیة منفذةسكنیةأبنیة
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  :مالحظات

  یالحظ بوضوح أن قیمة األرض أكبر من اإلنفاق على البناء ذاتھ بشكل كبیر، وقیمة
ألنھ لم یجتھد بشر في  ھي في التحلیل النھائي ریع یضخم التكلفة صاتَرالَع/األرض

  .إیجاد األرض فھي موجودة منذ األزل
  ستسھم في حل مشكلة السكن صاتَرالَعإن أیة إجراءات تؤدي لخفض قیمة.  
 )س.ملیون ل( :مو مساھمة المساكن في تكوین رأس المال الثابتمؤشر ن -4.5

 یؤشر الرسم البیاني التالي 

  

  

11,066,688

71,307,314

100,919,389
120,557,538

138,085,241
121,019,271

2,743,15815,639,85025,640,28433,006,83331,643,44328,286,313
8,323,53055,667,464

75,279,105
87,550,705

106,441,798
92,732,958

200020052006200720082009

2009و 2000مؤشر نمو اإلنفاق على المساكن بین 
إجمالي اإلنفاق قیمـــة األرض المجموع بدون قیمة األرض

988201107328809175167619143923024201
17269

436245395067397969358788334478264603240400
150319

*20092008200720062005200420032000

مؤشر نمو مساھمة المساكن في تكوین رأس المال 
باألسعار الجاریة    2009 -  2000الثابت عن الفترة 

)س.ملیون ل(

مساھمة دور الســكن في تكوین رأس المال الثابت باألسعار الجاریة 

مجمــوع رأس المال الثابت باألسعار الجاریة
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  :مالحظات

  أعاله أن قیمة مساھمة دور السكن في رأس المال الثابت  البیاني األول الرسمیظھر
 .بالقیمة المطلقة ترتفع بشكل ملموس

 تكوین رأس في  كنسبة مئویة مساھمة المساكن  بینما یظھر الرسم البیاني الثاني أن
كانت أسعار البیوت في انخفاض بینما بدأت ھذه كانت منخفضة یوم المال الثابت 

  .2004أسعار المساكن ونمو فورة عقاریة بعد  النسبة تتقدم مع ارتفاع

  :مؤشر تمویل القطاعات العقاریة 

  

  
  

  

23%
28%

22%21%
19%

15%
10%12%

*20092008200720062005200420032000

نسبة  مساھمة  دور السكن في رأس المال الثابت 
%2009 -  2000باألسعار الجاریة 

%نسبة دور السكن

330100
421723491522

633386

870295
1028216

47384
64237

7097491287113260142724
14%15%

14%14%13%14%

200420052006200720082009

2009- 2004ل اإلنشاءاتمؤشر تموی

لملیونالتسلیفاتمجموع س. لملیونالعقاریةاإلنشاءاتتسلیفات س.

التسلیفاتلمجموعالعقاریةاإلنشاءاتحصة %



18 
 

  :مالحظات

  القطاع اإلنشائي في األزرق إلى تزاید القیمة المطلقة للتسلیف یشیر الخط البیاني
 ) والقطاع العقاري جزء منھ(
  أن نسبة تمویل اإلنشاءات إلى إجمالي التسلیفات  بینما یشیر الخط البیاني البني إلى

 ، %14 بحدود بقیت كما ھي
 بت اأن الفورة العقاریة وزیادة نسبة دور السكن في إجمالي تكوین رأس المال الث أي

 .  التمویل إجمالي لم تنعكس كزیادة حصتھا من
  ھذا یشیر إلى حقیقة أن التمویل العقاري ال یتم بالدرجة الرئیسیة عبر البنوك بل عبر

 . مدخرات األھالي
على سوق العمل وصناعة ) ضمنھا الفورة العقاریة(تأثیر صناعة البناء واإلنشاء  -5

 :مواد البناء
  تأثیرھا على سوق العمل  -  أ

 2009 2008 2005 2002 عام
قوة عمل البناء 

 4999 4848 4693 4822 واإلنشاء
 808 687 659 643 إجمالي المشتغلین

 16.2 14.2 14.0 13.3 نسبة مئویة
  

  یالحظ نمو قوة العمل في القطاع اإلنشائي من حیث العدد المطلق ومن حیث نسبتھا
 .إلى إجمالي قوة العمل

 یجري بعض التحسن في مھارات مھندسي البناء وعمالتھا الماھرة ولكنھا وازال 
النقص كبیر في المھندسین المؤھلین والعمالة الماھرة القادرین على تنفیذ أعمال بناء 

 .بمستوى دولي
  

 :تأثیرھا على صناعة مواد البناء فقد أخذنا بعض األمثلة  - ب

 2009 2008 2007 2005 2000 الوحدة سنة
مواد بحص 

 39811 29521 25893 19660 11119 ألف طن ورمل
 5646 5150 4956 5218 4631 ألف طن إسمنت

قضبان 
 54380 68502 70230 67602 59402 طن حدیدیة
 58432 58955 45145 35510 31934 طن دھانات
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 وصناعة الدھانات ونمو صناعة القضبان  یالحظ نمو صناعة الرمل والبحص
أما صناعة اإلسمنت فإن عدد من مصانع اإلسمنت قید اإلنشاء وبعضھا . الحدیدیة

 .سیبدأ اإلنتاج قریبًا
 مازالت سوریة تستورد الكثیر من مواد البناء. 

  :من حیث تأثیرھا على مساھمة قطاع البناء واإلنشاء في الناتج - ج

 السنة   2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

البـناء   28513 43249 44358 58332 66097 71579 77084 77557
 والتشــیید  

 مجموع الناتج 867120 1031388 1217240 1446467 1635306 1937409 2347556 2419652

3.2 3.3 3.7 4.0 4.0 3.6 4.2 3.3 

 ءالبنا نسبة
والتشیید 

 للناتج
  

  المطلقة للناتج المحلي في قطاع البناء والتشیید غیر أن نسبتھا من یالحظ نمو القیمة
و  2005عامي % 4إلى  3.2من  2000إجمالي الناتج تحسنت قلیًال بعد سنة 

ولكن ھذه النتائج ال تنسجم مع . 2009عام % 3.2ثم عادت للتراجع حتى  2006
اطعات في اإلحصاءات الحقیقة عندما نجري تق. (زیادة أعداد العاملین في ھذا القطاع

 ).یظھر الضعف والخلل الكبیر في صناعة اإلحصاء في سوریة

  :من حیث تأثیرھا على قطاع المقاوالت -د

  بدأت مھارات شركات المقاوالت بالنمو ولكنھا لم تصل إلى المستویات العالمیة 
  یة مثال فندق روتانا في نھا(مازالت سوریة تستورد شركات لتنفیذ األعمال النوعیة

أوتوستراد المزة بدمشق، ومشروع وردة مسار في موقع معرض دمشق الدولي 
  )القدیم

  :كیف تدیر الحكومة القطاع العقاري -6

 :عنق زجاجة شكلتتشریعات السكن  -16.

أشارت لسیاسة مرتبكة تجاه القطاع بالقطاع العقاري صدرت جملة من التشریعات الخاصة 
 .العقاري على مدى عدة عقود

  قانون إعمار المدن( 1974لعام  9القانون(  
o  منح المجالس البلدیة سلطة إعادة التوزیع الجبري لألراضي من أجل القیام

 .بتنفیذ مشاریع عمرانیة
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 59/المعدل بالقانون رقم  23/3/1974تاریخ / 14/رقم  صاتَرقانون أعمار الَع /
 :15/7/1979تاریخ 
o حداث السجل المؤقت، وجواز بیع إایجابیًا بن تضمن جانبًا إانون وھذا الق

سلبیة بأن مشتري تلك  ًاشادتھ، لكنھ تضمن جوانبإار قبل أقسام من العق
وبفرض رسم . األقسام یتعذر علیھ بیع حقوقھ قبل انجاز البناء أو نسبة منھ

وكذلك بجواز بیعھا ضمن شروط . غیر المبنیة صةَرسنوي عالي على الَع
وعلى . سنوات دون ترخیصھا أو بنائھا/ 5ـ  4/معینة إذا مضت مدة من 

  .العموم فان ھذا القانون لم یؤد إلى خفض أسعار األراضي المعدة للبناء
  25/2/1976تاریخ / 3/قانون منع االتجار باألراضي رقم:  

o ي مخطط تنظیمي عام أو ضمن مناطق منع من یشتري أرضًا تقع ضمن حدود أ
االصطیاف، بیعھا، ال كلیًا وال جزئیًا، إال بعد بنائھا، وفي التطبیق العملي تبین 
أن ھذا القانون لم یساھم في خفض أسعار األراضي المعدة للبناء كما ھو معلن، 

  .بل جمدت أوضاع الكثیر من المساحات
  1979 لعام 60قانون: 

o   منع البناء بدون عقارات ووضع حد للبناء العشوائي فالتنظیم بناء دف ھبصدر
وضع المخطط التنظیمي وربط المخطط التنظیمي بالمخطط اإلقلیمي للمنطقة 

 10ووضع إجراءات صارمة ولكن التضییق العملي تصدیق المخططات تأخر 
بسبب بیروقراطیة ومصالح وبالتالي أصبح عائق أمام توفر األرض  ًاعام 20و 

بناء بینما النساء لم تقف عن الحمل والوالدة وبالتالي لم تتوقف زیادة المعدة لل
). طلب مرتفع وعرض مقید ( الطلب على المساكن مما أدى لرفع األسعار 

 .إضافة إلى المالحظات التي دونتھا سابقًا
  22/7/1979تاریخ / 60/قانون التوسع العمراني رقم:  

o  تقسیم وتنظیم األراضي غیر المقسمة یھدف إلى تمكین الجھات اإلداریة من
وغیر المنظمة، وھي في األصل عبارة عن أراضي زراعیة، وطرحھا في 
األسواق في سبیل تغطیة الحاجة للمقاسم بأسعار الكلفة مما یؤدي إلى خفض 

ومیة كغیر أن اإلدارة الح ).كما جاء في األسباب الموجبة(أسعار األراضي 
فجاءت ) بواسطة تعلیمات أو بالغات صادرة عنھا(توسعت في تفسیر القانون 

التعلیمات لتلحق بھ العقارات غیر المبنیة الواقعة ضمن المخططات التنظیمیة 
كما طلبت اإلدارة الحكومیة من الجھات اإلداریة المختصة استمالك  . للمدن

خالل مدة قصیرة  1979م لعا/ 60/جمیع األراضي الخاضعة ألحكام القانون 
العقارات التي تم استمالكھا، وباتت األراضي  تجمیداألمر الذي أدى . نسبیًا

 إضافة .سعارھا كثیرًابناء محدودة المساحة مما زاد من أالمعروضة في سوق ال
وھكذا، فبدًال من . إلى ما لحق المالكین من إجحاف نتیجة االستمالك غیر المبرر

زاد من حدَّة  وسع العمراني في حل مشكلة السكن، فانھأن یساھم قانون الت
 .1979لعام / 60/لحاح ضرورة إلغاء أو تعدیل القانون ، مما طرح بإاألزمة
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  مكن الدولة من استمالك أراضي في مراكز المدن  1983لعام  20القانون رقم 
  حدد كیفیة إعداد المخططات التنظیمیة 1983لعام  5قانون التخطیط رقم 
 المعدل لقانون التوسع العمراني 2000لعام / 26/نون رقم القا:  

o  الجھة  منححیث  بأحكام مخففةجاء ، 1979لعام / 60/تضمن تعدیًال للقانون رقم
اإلداریة خالل ستة أشھر من تاریخ تصدیق المخطط التنظیمي التفصیلي أو من 

االستمالك أو التخلي باالستمرار في أن تقرر حق نفاذ ھذا القانون، أیھما أبعد، 
سنوات  3عن العقار غیر المستخدم للبناء أن تعیده ألصحابھ ومنح المالكین مھلة 

 لتنظیمھا وإال اعتبرت مناطق توسع عمراني ویتم استمالكھا
  ومنح الجھات . 60/1979المعدل لقانون التوسع العمراني  26/2000القانون

تصدیق المخطط التنظیمي التفصیلي أشھر من تاریخ  60اإلداریة الحق وخالل مدة 
 .أو من نفاذ القانون أیھما أبعد أن تقرر الجھة اإلداریة

  یتعلق بتعریف التجمعات العمرانیة  2010لعام   82المرسوم التشریعي رقم
 صات وشروط الترخیص بالبناء على المقاسم والعقاراتَروالَع

نات والتسعینات إلى عدم جملة ھذه التشریعات أدت وخاصة على مدى عقود الثمانی
صات كافیة للبناء مما ساھم برفع األسعار من جھة وتوسیع مناطق السكن َرتوفیر َع

  .العشوائي من جھة أخرى

  تأخیر المخططات التنظیمیة -6.2
 عادة لعقد وعقدین لتنال الموافقة والتصدیق  تصدیق المخططات التنظیمیة تأخری

  .صات المعدة للبناءَرالَعیخلق عرض ضیق في  مما وتوضع في التنفیذ
 لتصدیق المخططات التنظیمیة ال یوجد آلیة واضحة وإجراءات واضحة 
  مشو ھاي وال تمشو ھدیك"ال أحد یعلم على أیة أسس تأتي التوجیھات بأن" 
  غض الطرف  ولكن بدأ تنفیذھا بدون تصدیق فتمیوجد مخططات تأخر تصدیقھا

   .بسبب الضرورة
الصادر عن منظمة الشفافیة  2010قاري العالمي تقریر شفافیة القطاع الع -6.3

  : العالمیة
  قیاس أداء القطاع العقاري، العوامل األساسیة في السوق، البنیة (ویقیس عدة عوامل

، باإلضافة إلى عدد اآللیات واإلجراءاتالقانونیة والتنظیمیة، طبیعة المعامالت 
  )المسجلة

  في شفافیة القطاع العقاري وقد  دولة 81من أصل  79وقد احتلت سوریة المركز
وتضمن التقریر . ضمن مجموعة الدول غیر الشفافة) السودان، الجزائر(فت مع صن

تحلیل لواقع ھذه المجموعة من حیث عدم االستقرار السیاسي واالقتصادي باإلضافة 
یذكر بأن مركز . إلى أن عملیات التعاقد ال تتم بدون تدخالت شخصیة ودفع الرشوة

  .2010-2008د تقدم مرتبة واحدة خالل الفترة سوریة ق



22 
 

  السكن العشوائي -7

  :كل ما تقدم یبشر بنمو السكن العشوائي

  

  :السكن العشوائي حجم -7.1

  :مثًال في دمشق یوجد أحیاء السكن العشوائي التالیة

، اإلخالص، الواحة، الفردوس، اللوان، التضامن، 86الزھور، مزة بساتین، مزة حي 
، القاعة، باب مصر، الحقلة، میدان وسطاني، الفالوجة، الكرمل، الشریباتي، السیدة الدقاق

عائشة، القدم، القدم الشرقي، العسالي، اإلستقالل، عش الورور، تشرین، القابون ، النضال، 
سد الدین، النقشبندي، قاسیون، قبر عاتكة، الدویلعة، الطبالة، أالوحدة، المصانع، النزھة، 

  .حجر األسودالكباس، ال

  :2004السكن العشوائي على المستوى اإلجمالي سكن وریف من خالل تعداد 

  عدد المساكن وحدة  عدد السكان نسمة
ساكن   إجمالي

  عشوائي
إجمالي   النسبة

  المساكن
مساكن 
  عشوائیة

  نسبة

16549353  2423056  14.6%  3458000  486291  14.1%  
 2010نقًال عن تقریر أھداف األلفیة .  2004بیانات تعداد السكان العام : المصدر

UNDP  

  

  

 

  :السكن العشوائي في المدن -7.2

  عدد المساكن في المدن وحدة  عدد السكان في المدن نسمة
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ساكن   إجمالي
  عشوائي

إجمالي   النسبة
  المساكن

مساكن 
  عشوائیة

  نسبة

9180456  2412713  26.3%  1925225  483200  25.1%  
 2010نقًال عن تقریر أھداف األلفیة .  2004بیانات تعداد السكان العام : المصدر

UNDP 

بینما یصل في حمص % 35 – 30وفي مدینتي دمشق وحلب ال یقل السكن العشوائي عن 
35-40%  

  :توسع السكن العشوائي أسباب -7.3

الریف إلى مراكز  منالھجرة لتسھیل  مع السكن العشوائي حكومي وتساھل تجاھل  - أ
  المحافظات

 تدفق الریف إلى المدینة –مركزة المدن  –إھمال الریف : ضعف التخطیط اإلقلیمي  - ب
 ضعف التخطیط العمراني  - ت
 . إجراءات التنظیم العمراني المعقدة وطویلة األمد  - ث
 ضي الكافیة رغم استمالكھا من قبل الحكومةاعدم تخصیص األر  - ج
  .لمحدودي الدخلارتفاع أسعار المساكن المنظمة قیاسًا بالقدرة المحدودة   - ح
 . السكن العشوائي الرخیص ھو البدیل  - خ
 في رفع األسعار دور المضاربة في األراضي والعقارات  -  د
 ضعف تمویل بناء المساكن من قبل المصارف،   -  ذ
 فساد الوحدات اإلداریة  - ر
 دور الدولة في بناء المساكن عدم كفایة  - ز
 في بناء المساكن دور الجمعیات التعاونیة تراجع  - س
اللذان شددا قمع المخالفات السكینة  2008لعام  59والقانون  2003لعام  1القانون   - ش

أي ) الرشاوى(برفع قیمة الرشى  اساھمدون تقدیم حل بدیل لھذه الفئة من الناس 
 . زادت التكلفة على الفقراء

 فاءةالمعالجة البیروقراطیة المكتبیة ضعیفة الك  - ص
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  :ة السكن العشوائيمعالج -7.4

  كان لھ أثر محدود ولكن رفع معدالت الرشاوىولكن  2003لعام  1صدر القانون . 
 2003  جاء مستثمر سعودي وأراد االستثمار في مناطق السكن العشوائي بدمشق

ولكن قدوم وزارة جدیدة ورئیس وزراء جدید أطاح بالمشروع ألن رئیس الوزراء 
 .وقف ضد المشروعالجدید 

  الشیخ عایق القحطاني(سوریة –تم تداول إنشاء شركة سعودیة  2006عام (
ملیون یورو وتكون من مھامھا  350تتخصص في التطویر العقاري رأسمالھا 

 .تطویر مناطق السكن العشوائي ولكن لم نسمع عنھا بعد ذلك
  ر في التطویر كات مالیزیة وأعربت عن رغبتھا في االستثمارجاءت ش 2006عام

ا فیما ھألف مسكن وتھتم بسكن الشباب ولكن لم نسمع شیئًا عن 100العقاري وإنشاء 
 .بعد
 اآلن صدر  قانون التطویر العقاري ویبدو األمر الیوم أكثر جدیة وتنظیم.  
  ولكن إلى أي حد ستكون معالجات الدولة لمناطق السكن العشوائي ضمن نشاط

 التطویر العقاري األخیر منصفة للفقراء القاطنین في المناطق العشوائیة؟ 

  :منطقة سكن عشوائي من مستوى النجوم الخمسیعفور  -7.5

 ن أثریاء یفعلون نفس الشيء مع فارق ، بل األالفقراء وحدھم من یبنون عشوائیًا لیس
 .الفقیر یفعلھا بسبب فقدان القدرة بینما الغني یفعلھا رغم االقتدار

  المنطقة السكنیة في یعفور قرب دمشق ثم بناؤھا على نحو مخالف في أرض
 یة لم تنظمزراع

 مالیین  أسعارھاة من أغلى المساكن في سوریة وتبلغ الیوم یوجد بھا مجموع
 .یین الدوالرات ولیس اللیرات السوریة للمسكن الواحدوعشرات مال

  من تسنموا مسؤولیات علیا في الدولة إضافة  من كبار بعضھذه الیعفور یقطن فیھا
  .لمجموعة من أكبر رجال األعمال

  ھي غیر منظمة، شوارعھا ضیقة وتفتقر للساحات وتفتقر لألسواق فورغم ذلك
 .دیة قویةأي سیطرة عقلیة فر. وتفتقر للخدمات

 :السیاسة العقاریة الجدیدة -8
 :11الخطة الخمسیة ال  -8.1
  ألف أي  880استھدفت الخطة الخمسیة الحادیة عشرة  إجمالي االحتیاج المقدر ب

  :ألف مسكن سنویًا موزعة وھو  كالتالي 176بمعدل 

o  ألف وحدة سكنیة  520حسب النمو السكاني  

o  ملیار لیرة سوریة 52 ألف مسكن بكلفة تقدیریة 40احتیاطي غیر ملحوظ. 
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o  416ألف مسكن بكلفة تقدیریة  320من المساكن أي % 1.5إحالل بنسبة 
 .ملیار لیرة سوریة

 ألف مسكن  279على اعتبار وجود  كما لحظت الخطة إنھاء المساكن قید اإلكساء
% 1.5ألف مسكن شاغر بنسبة  30تنتھي بنھایة الخطة الخمسیة العاشرة مع إشغال 

ألف مسكن یصبح إجمالي  394سنویًا من إجمالي المساكن الشاغرة والبالغة 
 .ملیار لیرة سوریة 741ألف مسكن وبقیمة  570المساكن الجدیدة 

 دیة العشرة من خالل القطاعات الثالثةویتم تنفیذ الخطة الخمسیة الحا:  
o 10 %قطاع عام.  
o 12 %قطاع تعاوني.  
o 78 %قطاع خاص.  

  ولكن إذا نظرنا لما نفذ في الخطة الخمسیة العاشرة أو التاسعة أو التي قبلھا نعلم أن
مشوھة كما في  ما یخطط ال ینفذ إال بشكل جزئي والعجز یتراكم أو یجد حلوًال

  .السكن العشوائي
  :السیاسة العقاریة الجدیدةتوجھ  -8.2

 :یمكن إیجاز توجھ السیاسة العقاریة الجدیدة للحكومة بالتالي

 عاونیةتال تقلیص دعم الجمعیات. 
  والتوجھ لمنحھ األراضي أمام القطاع الخاص فتح المجال لالستثمار الكبیر

 بسكن الفئات المتوسطة والغنیة الھتماملھذا سیؤدي حكمًا . مخصصة للبناءال
اریون قعلبالدرجة الرئیسیة فالمطورون ا وذات الربح األكبر درة على الدفعالقا

 .بالربح أوًال وما عدا الربح فھو ثانوي نیھتمو
  وأوكل الدور للمؤسسة  اھتمام حكومي أكبر من السابق بسكن الشبابیوجد

 .العامة لإلسكان
 رفع سقوف القروض العقاریة السكنیة. 

  :العقاري الخاصإعادة تنظیم قطاع التطویر  -8.3

تعد صناعة التطویر العقاري صناعة جدیدة في سوریة ففي السابق كان معظم المقاولون 
وكان یغلب . یقوم كل منھم ببناء بنایة أو بضع بنایات في العام ًان صغاریالعقاریون مقاول

  .ن الصغاریالمقاولعلیھم صفة 

العسكریة في بدایة ثمانینات لعل أول تجربة للتطویر العقاري بدأت في مؤسسة اإلسكان 
دء في العدید من المناطق القرن العشرین حین تم إطالق مشروع السكن الوطني وتم الب
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فیلل صغیرة بھدف بیعھا للقطاع / بناء مناطق سكنیة جدیدة على شكل بیوتب السوریة
  .الخاص

  . إلعادة تنظیم القطاع  العقاري في السنوات األخیرة اتجھت الدولة

  :استھدفت تطویر تنظیم القطاع 11الخطة الخمسیة  -8.3.1

  11في الخطة الخمسیة  البرامج السیاسات 
التوسع في سوق التمویل 

 .العقاري
استكمال بناء منظومة التمویل العقاري بتأسیس صندوق الضمان  .1

 .العقاري وإحداث المؤسسة الوطنیة للتمویل العقاري
تبسیط بیئة العمل والمساھمة في إعداد خرائط ومخططات  .2

ھیئة (فرص االستثمار العقاري بالتعاون مع الجھات المعنیة 
وذلك لتعزیز ) الھیئة العامة لالستثمار والتطویر العقاري-االستثمار

جانب الطلب المتمثل بشركات التمویل العقاري وجذب المساھمات 
  . سوریةاألجنبیة والعربیة إلى السوق ال

تطویر بیئة العمل 
الناظمة  للتمویل 

 .العقاري

استكمال إصدار التشریعات واألنظمة المحددة  لعمل ھیئة  .1
اإلشراف على التمویل العقاري باإلضافة إلى القرارات والتعلیمات 

 .الناظمة للترخیص لشركات التمویل العقاري
التنسیق مع ھیئة األوراق واألسواق المالیة  ومصرف سوریة  .2

المركزي إلصدار التعلیمات الرقابیة وأنظمة الحوكمة الخاصة 
  .   الناظمة لعمل شركات التمویل العقاري

ووضع األھداف  2008لعام  15العقاري رقم  واالستثمار قانون التطویرصدر  -8.3.2
  :التالیة

  توفیر أراضي البناء 
  ناء الضواحي العمرانیة المتكاملةبتنظیم 
 معالجة مناطق السكن العشوائي 
 تأمین السكن لذوي الدخل المحدود  

  :بمناطق التطویر العقاري وشروطھا وكیف تنظم ویمكن أن تكونحدد القانون المقصود 

  أمالك دولة 
 أمالك خاصة 
 مناطق السكن العشوائي  

  :مناطق التطویر العقاري بحسب موقعھا الجغرافي إلى ثالث مناطق  صنف القانون

  حلب   –ریف دمشق  –دمشق : األولىالمنطقة  
  طرطوس   –الالذقیة  –حماة  –حمص : المنطقة الثانیة  
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  درعا  –السویداء  –الرقة  –الحسكة  –دیر الزور  –إدلب : المنطقة الثالثة– 
 .القنیطرة 

  :بحسب القانون شركات التطویر العقاري

 بموافقة ھیئة التطویر العقاري شركات سوریة محدودة المسؤولیة ومساھمة، 
  49یسمح لرأس المال غیر السوري المشاركة بنسبة ال تزید عن% 
  من رأسمال الشركة % 5ال یجوز ألي شخص طبیعي أن یملك أكثر من 
  الشركةمن رأسمال % 40ال یجوز ألي شخصیة اعتباریة أن تمتلك أكثر من. 
 فروع  بإحداث العقاري التطویر في واألجنبیة المتخصصة العربیة للشركات یسمح

 .سوریة في لھا
 : والمشروعاتالشركات  -8.4
  رخصة على القانون حتى اآلن مشركة  23ھناك 
 قرار لمناطق عقاریة في  12 تم تصدیق:  

o  من ضمنھا ( –قرارات  7حلب  –قرار  1حمص  -قرارات   3ریف دمشق
 .قرار  1دیر الزور  –) منطقتین مخالفات عشوائیة 

o عداد دفاتر لھا منطق التطویر العقاري تقوم بإداریة التابعة حالیًا الوحدات اإل
  الشروط الخاصة 

o لإلعالن .  
o یخص فقط المطورین العقاریین المرخصین لدى الھیئة  اإلعالن.  
o  مناطق أمالك دولة في ریف دمشق وھي  6بدراسة  اآلنوتقوم الھیئة:  

تقدمت إلنشاء مشاریع سكنیة على أراضي ملكیة خاصة  حتى اآلنشركات خاصة  8 یوجد
  تملكھا 

  .ھذه الشركات 

  : المشمول في التطویر العقاري السكن العشوائي -8.5
  مناطق تم تحدید باالتفاق بین ھیئة التطویر العقاري وبین وزارة اإلدارة المحلیة

 :السكن العشوائي التالیة للتطویر العقاري ولكن لم یتم االلتزام حتى اآلن
o  في یلدا  –) في ببیال( حي القزاز -مناطق عشوائیة  3ھناك :في ریف دمشق

 )جسرین(حرستا  –) حي الزین(
o  حي القدس واألزھري  جاءت اضبارتان: في الالذقیة 
o تل الزرازیر والحیدریة : ن ھناك خمس مناطق تم البدء بمنطقتی: في حلب

 .وأصبحت مناطق تطویر عقاري  إحداثحیث صدر فیھا قرار 
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 یوجد أي مطور عقاري ن الوحتى اآل( اإلعالنر شروط وھي قید ویعد لھذه المناطق دفات
  )قد بدأ العمل في أي مشروع

 :ھیئة اإلشراف على التمویل العقاري -8.6
  لعام / 39/صدر القانون رقم بسبب ضخامة التمویل العقاري وحساسیتھ وتعقیداتھ

 .المتضمن إحداث الھیئة العامة لإلشراف على التمویل العقاري 2009
 الخطة الخمسیة الحادیة عشر تتجھ للتوسع في التمویل العقاري. 
  أین یتجھ التطویر العقاري حتى اآلن؟  -8.7

في بعض المدن الرئیسیة  من مشاریع تطویر عقاري عنھما أعلن بعض األمثلة ملننظر ب
  في سوریة

  مواصفاتھ  المشروع
مشروع البوابة 

دمشق  –الثامنة 
  إعمار اإلماراتیة

ملیار دوالر أمریكي ویمتّد على  1,2في یعفور قرب دمشق وكلفتھ 
 2م 450,000الشام ویشمل  –ھكتار على طریق بیروت  30مساحة 

من  2م 120,000من المكاتب و 2م 100,000من البناء منھا 
مركز  -.المحالت التجاریة ویتوقع أن یقام فیھ مركز بورصة دمشق

  تجاري ضخم

  
 –أبراج سوریا 

  دمشق
  سوریا القابضة

 60بدمشق وھو عبارة عن برجین مؤّلفین من  في منطقة البرامكة
ملیون دوالر أمریكي وإجمالي مساحتھما  319طابق وكلفتھما 

للمحالت  2م 33,000للمكاتب و 2م 95,000منھا  2م 260,000
ومركز  –ومركز تسوق  -نجوم وفرع خدمات  5التجاریة وفندق 

  .ترفیھ 
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مشروع منطقة 
الدیار  -الجمارك
  القطریة 

 3بناء وكلفتھ  2م 550,000ھكتار و  10(قطریة الجمارك دیار ال
 ).ملیار دوالر أمریكي

  

  
مشروع مسار 
على أرض 
معرض دمشق 

  القدیم

  
  

  
مشروع كیوان 

  الفندقي
 –مركز تجاري  –نجوم  5فندق  -خلف فندق الشیراتون 2م 40000

  مركز أعمال

 
  – مشروع الفطیم
  كیوان دمشق 

باستثمارات ملیار 
  دوالر أمیركي

مساحة تبلغ ملیونًا ونصف الملیون  - - موقع اإلذاعة القدیم –یعفور 
فنادق وشقق فندقیة وسوق ومكاتب  - مركز تسّوق  -   متر مربع،

 -ھایبرماركت ومجمعًا سینمائیًا  - . ومساجد، فلل ووحدات السكنیة
المرحلة األولى . ركنًا للمطاعمأو متاجر التجزئة   -مركز الترفیھ 

  . 2012للمشروع والمقرر االنتھاء منھا في 
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 – تالل الیاسمین
  دمشق

  شركة بالمیرا

  ).فیال مع مركز ترفیھي وریاضي  173(العائد لشركة بالمیرا 

 –قریة النخیل 
  دمشق

 33+ نجوم  4فندق  -مجموعة بن الدن السعودیة ← في الصبورة 
  -  -مركز صحي + محالت تجاریة  7+ فیال 

  
غاردینیا مشروع 

  حمص -
أطلقت شركة غاردینیا لالستثمارات العقاریة مشروع مجمع غاردینیا 
السیاحي بمنطقة الغوطة في مدینة حمص بمساحة إجمالیة قدرھا 

  .متر مربع 90.000
تحت األرض، ویضم برج  4طابق منھم  24ویتألف المشروع من 
ح، جنا 44غرفة و 245نجوم المؤلف من  5فندق غاردینیا روتانا 

شقة سكنیة فاخرة، مول تجاري  45وبرج غاردینیا السكني الذي یضم 
مستقل، صالة الحفالت والمؤتمرات، نادي صحي ریاضي وسلسلة 

  .مطاعم متنوعة، ومواقف سیارات

  
  

مشروع رأس 
 –ابن ھاني 

   الالذقیة
 350استثمار 

  ملیون

 –شقة شاطئیة  244 –فیال شاطئیة  60  -شركة الدیار القطریة  
مطاعم ومركز  –سوق تجاري  –نجوم  3وفندق  –نجوم  5فندق 
  دوالر مسبح الخ–ترفیھ 

 –تالل قرطبة 
حلب شركة 
 الزین القابضة

 680استثمار 

بحیرة  –فیال  800 –كم غرب حلب  18 –شركة الزین القابضة 
   – 2ملیون م 1.4 –منطقة تجاریة  –صناعیة 
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  ملیون دوالر
 –تالل الشمس 

استثمار  حلب
ملیون  430
  دوالر

مركز  –شقق سكنیة  –نجوم  4فندق  –شركة بالمیرا ضواحي حلب 
   – 2ألف م 480مساحة  –مول تجاري  –مطاعم  –ترفیھ 

  
  

مشروع المروج 
قید  -دمشق –

استثمار  التنفیذ
ملیون  150
  دوالر

    - مركز تجاري  –شقق سكنیة  – 2ألف م 50 –جدیدة الوادي 

  
 :الفورة العقاریة استنتاجات -9

  اجتذبت رؤوس أموال كبیرة 
 حركت سوق العمل وخلقت فرص عمل 
 حركت سوق إنتاج مواد البناء 
  زادت من مستوردات مستلزمات البناء من الخارج 
  الحاجةخلقت مزید من المساكن والمكاتب ولكنھا لم تصل لسد 
 أنتجت فائض من سكن الفئات الغنیة بینما لم ینتج مساكن كافیة للفئات محدودة الدخل 
 استمرت ظاھرة البیوت المغلقة وھي طاقة معطلة 
 من المدخرات وجمدھا ًاكبیر ًانمو میل استھالكي التھم جزء 
 عززت مقولة أن العقارات مستودع آمن للمدخرات 
  یر ووصل االرتفاع إلى بك حول مراكز المدن بشكل وخاصة ألرضسعر ارفعت

 البلدات والقرى وخاصة في بعض المناطق 
 أصبحت المساكن والمكاتب لیست في متناول محدودي الدخل 
 التقسیطب البیع لم یدخل في المصرفي القطاع الخاص. 
  صناعة البناء بقصد التأجیریدخل االستثمار الكبیر الخاص في لم 
  جعجعة بال طحن(العقاریة أكبر من الواقع  التطویر مشروعاتالضجیج حول( 
 واقعي غیر ا التوجھ ھذومقصد عقاري ألھل النفط  إلى سوریة لم تتحول 
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 استثمار ال تتحول إلى  الریوع التي یجنیھا أصحاب األراضي والمطورون العقاریون
  خارج تھرب لل بل مازالتفي سوریة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات 

 تمتص عقاریة تحول إلى فورة و للمضاربة ًاحول العقار لیصبح موضوعت
 المنتجةتحتاجھا القطاعات االقتصادیة األخرى استثمارات كبیرة 

  ،ثمة تشوه في السوق العقاري في سوریة، بیوت مرتفعة الثمن، استثمارات ھائلة
تستطیع تأمین سكن بیوت مغلقة ال توضع في الخدمة، فئات واسعة من العاملین ال 

 .مناسب
  لیكون بید القطاع تدفع في ھي أن الدولة الرسمیة التوجھ الجدید في السیاسة العقاریة

 .المطورین العقاریین الجدد
  :التوصیات -10
  إعادة رسم السیاسة العقاریة باالتجاه الصحیح  على أساس أن وظائف العقار

 .في خدمة االقتصاد الوطني والمجتمع وتقلیص المضاربة ھياألساسیة 
  إعادة دعم القطاع التعاوني لیكون لھ األولویة في تخصیص األراضي  لتلبیة

احتیاجات السكن للفئات محدودة الدخل وھذا یتطلب إعادة ھیكلة القطاع التعاوني 
 .وتطویر تشریعاتھ وتطھیره من الفساد

 لھدر والمساحات غیر المستخدمة ي وتقلیص اتطویر ثقافة البناء االقتصاد
لتقلیص حدود التوظیف في السكن وتوجیھ الفائض نحو  )غرف مغلقة –بلكونات (

القطاعات المنتجة ولتخفیف األعباء عن النساء في البیت طالما أن الرجل الشرقي 
 .ستبقى مساعدتھ لزوجتھ في البیت محدودة

  لتمویل العقارات اإلنتاجیة ومساكن محدودي ھ وتوجیھ العقاري تمویلالتطویر أقنیة
 .أوًالالدخل 

 القطاع الخاص للبناء من أجل التأجیر وخاصة مساكن للشباب بتصامیم  تشجیع
 .ومساحات خاصة تناسبھم

  المدنتشجیع إشادة المباني التجاریة في داخل 
  تسھیل تحویل المساكن إلى مكاتب ضمن الشروط التقنیة ذاتھا ولكن تخفیف الرسوم

  .ینما یزاول العمل في المدینةبالمالیة التي تدفع الجمیع للھرب للترخیص في الریف 
  دخولھافي حدود بدون نمو اقتصادي لن یكون باإلمكان تأمین سكن للعائلة. 
  محدودة الدخلتوجیھ التطویر العقاري لیخدم الفئات.  
 فكرة : 

o المطور العقاري أرض  نیمنحو: طبقوا التجربة التالیةمثًال  رومانیا في
ھ لذوي الدخل ععلیھ أن یبني نصف مشرون بقیمة بسیطة ویشترطو

بناء الجزء اآلخر  مقابل ترك الحریة لھ في ھا لھم بالتكلفةالمحدود ویبیع
فاقد ربحھ من بیوت  بحیث یعوض حسب السوق تسعیرو للفئات الغنیة

مبدأ یعید توزیع الدخل عن (من بیوع بیوت الموسرین  محدودي الدخل
 .)طریق السوق
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