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 امللخص التنفيذي
من خالل إلقاء  الوا   ىلامل اراتارات الاد  ر اد  األردنحتليل الظروف السكنية يف أتيت ىذه الدراسة هبدف 

البياااءات الاااا ولرعاااء الدعااادادات العءماااة  إىلاسااادنءدا   2004ىاااءم مااا  مقءرناااة   2015يف ىاااءم  الظاااروف الساااكنية 
 إىلأجاال   جيااو أنظااءر رايااا السيءسااءت ومداااذ  القاارارات  ، وذلاام ماان2004و 2015للسااكءن وارسااء ن 

رنااءد اولاا ل ارنءساابة يف ال ااا  ارنءسااخ وذلاام ماان خااالل إو  األردنيف  لألسااردراسااة الظااروف السااكنية أذنيااة 
دوات يف النقاااءش العاااءم والداسااايس ورسااا  السيءساااءت اردعلقاااة الاااا أ ااابأ  مااان أىااا  األ اإلحصاااء يةارعل ماااة 

  الدراسااااة فسااااة لصاااا ل ر يسااااية وىااااا مناليااااة الدراسااااة، الن اااا  الااااد  رايف والظااااروف ن واااا و  .ابإلسااااكءن
ودورىء يف الو س ىلمل الظاروف الساكنية، اراا ون الساكل والن ا  السان   ألىاداد  يةاإلادصءدو  اإلجد ءىية 

ءت. ولي اء يلاا و كن ل جياء ارعل ما اإل صاءتت، بيئاة ارساكن، والسال  ارع ارة وأجاا ة األسراربءين وارسء ن و 
  :أى  الندء ج

 
  أساارة  1,953,194 إىل 2004أساارة ىااءم  941,467ماان  األردنيف )اخلء ااة واا ءىيااة   األساارار فاا  ىاادد

 . مءبني الدعدادينخالل لرتة  %107، وبنسبة زايدة مقدارىء 2015ىءم 
  2015ىاااءم مساااكن ء  2350490 إىل 2004مساااكنء  ىاااءم  1221055مااان  األردنىااادد ارساااء ن يف  ار فااا ،

 إربااد،  الىااء فءلظااة %45.6ل سااء ن يف ار لكااة حياا  بل اا  لساالل  فءلظااة العء اا ة أىلاامل نساابة و 
ني سااالل  فءلظاااة السفيلاااة أاااال ، يف حااا%13.3ومااان ا فءلظاااة ال رااااء  وبنسااابة  %17.0وبنسااابة بل ااا  

 %1.0ل سء ن يف ار لكة حي  بل   ل نسبة
 92.5% وبااا ايدة 2004مقءرناااة مااا   عاااداد  2015ياااءات  عاااداد نسااابة الااا ايدة يف ىااادد ارساااء ن حساااخ ب ،

   .مسكنء   102676سن ية مقدارىء 
 األساااارمسااااكنء  الاااا ايدة الساااان ية يف أىااااداد  102,676 ةلءااااا  الاااا ايدة الساااان ية يف أىااااداد ارسااااء ن والبءل اااا 

 أسرة.  91,975والبءل ة 
   مااان  %61حياا   واا  مااء نساابدو  وال راااء ، إرباادرت اا  اربااءين يف حمااالث فءلظااءت ر يسااية ىااا العء ااا ة و

 .2015ارتءيل مبءين ار لكة يف ىءم 
 والبءلغ. 2004يف  عداد  مبىن 634909م   ، مقءرنة2015مبىن يف ىءم  888028 إىلد اربءين اىدأع ء ار ف 
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  ماان و اا ع اربااءين يف ار لكااة، يف حااني  %89.5تااكل  اربااءين الدقليديااة )ى ااءرة، دار، لاايال  مااء نساابدو
،   اء تاكل  ارباءين الاذ  %3.6ءين اهلءمشية )برا ية، بيا  تاعر،  رلاءن واخارا  ماء نسابدو تكل  ارب

 .%6.8ن ىاء ماسسة منشأة ولندق ومسكن ىءم ومبءين حت  الدشيد مء نسبدو 
  2015يف ىاءم  %22، حيا  بل ا  أ ثرار فءىء يف ىادد ارباءين ارك ناة مان حماالث   ابا  لا األردنتاد ،

 .2004ىءم  %15.3مقءرنة 
  مااان و اا ع ال حااادات  %83.8، ن ىااااء تااقة وبنساااة بل اا  2015ال ءلبيااة العظ ااامل ماان ارساااء ن يف ىااءم

، واحدلا  بيا ت الشاعر أاال نسابو مان أنا اع ارساء ن وبنسابة بل ا  %12.8السكنية،  لياء الادار بنسابو 
0.2%. 

 صادر ر يساا رياءه  الاا  عد اد ىلامل الشابكة العءماة لل ياءه ةج ىر  يف نسخ ارساء ن ارأى لا إخنفءض  
 .  2015يف ىءم  %56.9 إىل 2004يف ىءم  %82.4الدعدادين من  مء بني الشرب خالل لرتة

  61.1 ىلإ 2004يف ىااءم  %57.3ار فااءع نساابة ارسااء ن اردصاالة ابلشاابكة العءمااة للصاارف الصااأا ماان% 
 .%6.6وبنسبة زايدة بل     2015يف ىءم 
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 املقدمةالفصل األول: 

 مهية الدراسةأ 1.1
 .بعاد ال اذا   أءجاة ضارورية للبقاء  ن مل  كان أذنااءإالا  ش ل ابل اإلنساءن يعد ارسكن من أى  األول ايت 

ن أول ى اال اااءم بااو اإلنسااءن ىاا  البأاا  ىاان مااأوا يقيااو باارد الشاادء  وحاار الصااي  وياا لر ألك ااء ىاا  معااروف 
و دا لر باو ة األسار ويف وادنء اوءيل أ بح اوص ل ىلامل مساكن منءساخ يلات احديءجاءت  .سءسيةاحديءجء و األ

اردقلباااة،  يةاإلادصاااءد، نظااارا  ددودياااة الااادخل لشااارزنة  بااالة مااان الساااكءن، وللظاااروف رالااا  واخلااادمءت العءماااةار
اهلء ااال ىلااامل اخلااادمءت العءماااة  الوااا ساردساااءرع يف  كاااءلي  البناااء ، وأساااعءر األراضاااا، ىاااالوة ىلااامل  اإلر فاااءعو 
 .( اراب ، ومء ، وا صءتت، و رف  أا، وإدارة النفءايت الصلبة)

 
مان أىا  ج اناخ ىاذا و لإلنسءن  ءرأ ل وارلاب..  سءسيةاوص ل ىلمل ارسكن ارال   ى  أحد اوق ق األن إ

رناءر، إاو  اويءزة اآلمنة والا  دأقا  مان خاالل الوا ءن القاءن ين يف  ا لل ارساكن يف  ءلاة أتاكءلو: ملام، 
الساكن ارال ا  وخادمءت البنياة الدأدياة واوصا ل ىلامل  ةمقءبل ى ل...  يرال  ى لية الد كني يف اويءزة اآلمنا

 .سءسيةواررال  العءمة واهليء ل األ سءسيةاأل
 
مااء يلااا:  لكاال لاارد اواا  يف مسااد ا معيشااة  1لقاارة  25يف ارااءدة  وجااء  يف اإلىااالن العااءرا وقاا ق اإلنسااءن 

 نءياااة السبياااةالرلءىياااة لاااو وألسااار و خء اااة ىلااامل  اااعيد ارأ ااال وارلاااب. وارساااكن والعو  يكفاااا لوااا ءن الصاااأة
 يةاإلادصااءد ، ماان العاااد الاادويل للأقاا ق1لقاارة  11الواارورية . لي ااء نصاا  ارااءدة  اإلجد ءىيااة واخلاادمءت 

يا لر ماء يفاا اءجاءع   والثقءلية ىلمل:  حا   ال تااص يف مساد ا معيشاا  اءفأل لاو وألسار و، اإلجد ءىية و 
عيشاية، و دااذ الادول الدادابل الالزماة إلنفاءذ من ال ذا  والكسء  واراأوا، واقاو يف حتساني مد ا ال لظرولاو ار

 وااء  اواار . واااد أولاا  ابألذنيااة السيءسااية للدعااءون الاادويل القااء   ىلاامل اتر  ىااذا اواا ، معرتلااة يف ىااذا الصاادد
ىالادااااء اااا   والثقءلياااة اىد ءماااء   بااالا  هباااذه اراااءدة،  ء اااة مااان زاوياااة اإلجد ءىياااة و  يةاإلادصاااءدق اناااة اوقااا  

 لسكن ارال  .اإلنسءن يف ا
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مليااا ن مااان ساااكءن الريااا   1,000مليااا ن نسااا ة مااان ساااكءن اووااار و 600أن حنااا   إىلتاااءرت الدقاااءرير أو  اااء 
يعيش ن يف مندص  الدسعينءت يف مساء ن   ياد ليااء معادتت الدا اح  لدرجاة  كاءد  كا ن  ال لدمياة يف  ال 

ورتا  الق ءماة  ،ومياءه الشارب النظيفاة ،و فدقاد مساء نا  للصارف الصاأا ،من أمريكء الال ينية وألريقيء ولسايء
 .1ممء يوءى  من اراء ر البيئية والصأية

 
، وا صاااءلو هة ارياااءكا صاااءلو بشاااب دباااءين الااادول لي اااء يدعلااا   ساااد ا ون ىياااة اخلااادمءت اردااا لرة لل ساااء ن مثااال 

الارد   لساكن وياامن مساد ا معيشاا الوال مقءرناة اب يقلل اراء ر البيئية والصاأية الذ ابلصرف الصأا 
ي يااد احد ااءل ا ااءبة الفاارد ابلناا تت ارع يااة ممااء  سءساايةت يداا لر لااو اوااد اتدمل ماان اررالاا  واخلاادمءت األالااذ  

واوااروق  وااااروح ،واألمااراض السفيليااة ،واتلداااءب الر اا   اوااءد ،ض الساالاندشااءر أماار ابواتساااءل   ااء ياار بس 
 .2.ار فءع معدتت الد اح  ابرسكنو 
 

يف رتيااا   األسااارىد ءماااء   بااالا    ناااو  ااا. إاساااءع اإلساااكءن ياااة األردنولااا  الدولاااة أارءضاااية لقاااد وخاااالل العقااا د 
يف  شااااكيل النساااايج اإلجد ااااءىا، ولااااذلم اءماااا   سءساااايةة ال حاااادة األاألساااار منااااء   ار لكااااة، حياااا   عداااا  

ليااو معااءيل  ب ضاا  ااا انني وأنظ ااة  ع اال ىلاامل  اا لل ارسااكن الكاارا واآلماان والااذ  يراىاامل  مااءت اردعءابااةكاو
السااالمة العءمااة ومقءومااة الظااروف ارنءخيااة حسااخ ار ا اافءت العءريااة لل سااء ن، واااد  ااءن أتسااي. ماسسااة 

اوك مااااة  أول  اااادخل حكاااا ما يف اسااااءع اإلسااااكءن،  ء اءماااا  1966يف ىااااءم  اإلسااااكءن والدساااا ير اوواااار 
  ذات لألسااار 2008يف ىاااءم   إب اااالق مباااءدرة جاللاااة ارلااام ىبااادمي الثاااءين  ساااكن  ااارا لعاااي   ااارا ياااةاألردن

 العفيفة يف خمدل  منء   ار لكة.  األسرلدخل اددود، و ذلم سكن الفقرا  الذ  مت   زيعو وءا  ىلمل ا
 

ياني األردنواألىداف الاا  رنا  هلاء يف  ا لل الساكن ارال ا  لل ا ا نني ية األردن الدولةور   اخلسس الا وضعداء 
ار فاءع أىاداد  إىلج  والدأخر بسابخ األزماءت السيءساية يف ارنسقاة الاا أدت لقد أخذت ىذه األىداف ابلرتا

 اااء ليااااء اهللااارات القسااارية ساااري  وذلااام بسااابخ اهللااارات ارنظ اااة و ااال ارنظ اااة مفاااءج  و الساااكءن بشاااكل 
ىلاامل  األردن، حياا  أرااارت دراسااءت حديثااة حاا ل أحماار الالجئااني الساا ريني يف األردنالااا  عاارض هلااء والللا   

                                                           
 .68ص.  ،بدون سنة النشر ،منشأة ارعءرف ابإلسكندرية ،الدراسءت الع رانية بدسبيقءت النظ  اا رالية ،إيءىيل ي س  إيءىيل- 1
 .69. ص ،نف. اررج  السءب  - 2
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يف  قدا اخلادمءت و لبياة  ارنءسخ الدلءوبىلمل    ادلا  أن األزمة الس رية أضعف  من ادرة اوك مة اجملد
 . 3احديءجءت و س ير تعباء 

 
ىلاااامل األرض  األساااارولااااذلم  ااااءن تبااااد ماااان  اااا لل بيااااءات حديثااااة لل ااااا ف ىلاااامل ال ضاااا  اوااااءيل لل سااااء ن و 

،  حيا  2015سء ن الذ  نفذ و الدا رة يف  شرين الثاءين الدعداد العءم للسكءن وارية، من خالل إجرا  األردن
ولااار بياااءات إحصاااء ية تاااءملة ومفصااالة ىااان ال حااادات الساااكنية ومرالقااااء وخصء صااااء ذات الصااالة ابألحااا ال 

  لل ماترات ىن رروف ارسء ن ومدا إ صءهلء ابخلدمءت العءمة، مماء يساءى  بدا لل  إىلارعيشية، ابإلضءلة 
  حتقي  الرلءه أللراد اجملد  . إىلالالزمة ل ض  سيءسءت إسكءنية واضأة ارعءمل عدف  سءسيةالبيءات األ

 

 الدراسة أىداف 2.1
الدوال  وو   ال ض  اواءيل لل ساء ن من حي   األردنحتليل الظروف السكنية يف  إىلعدف ىذه الدراسة 

ودورىااااء يف الواااا س ىلاااامل الظااااروف  يةاإلادصااااءدو  اإلجد ءىيااااة ماااان خااااالل دراسااااة الن اااا  الااااد  رايف والظااااروف 
ماان خااالل بيااءات  األساارىااداد اربااءين وارسااء ن و السااكنية. وماان ا الدعاارف ىلاامل ارااا ون السااكل والن اا  أل

ومقءرندااااء ابلدعاااداد الساااءب ، وخصاااء ص ارساااء ن وات اااءه ارد اياااد يف  2015الدعاااداد العاااءم للساااكءن وارساااء ن 
ارساد ر يف أساعءرىء  اإلر فاءعواتساد الل األمثال لألراضاا الساكنية نديلاة إنداءج الشاق  للدا لل يف  لفاة البناء  

وأسااااعءر مساااادل مءت البنااااء  والدأاااا ل يف حمقءلااااة اراااا ا ن ا ااااءه ارسااااكن، ومسااااءحة ارسااااكن ومعاااادل ات دظااااءظ 
 ة. األسر ومد سس ىدد األلراد يف ال رلة ومعرلة السل  ارع رة الا دتدلكاء 

 

 ىامصادر البياانت و حتليل منهجية الدراسة وطرق  3.1
  ااااء  ن ىاااا  لدراسااااة اراتااارات ارادلفااااة،  حصااااء ا اإلمت اإلىد اااءد يف حتلياااال البيااااءات ىلاااامل اراااناج ال  اااافا 

ارساادادمة ل  اا  البيااءات، لءساادادم  الدكاارارات والنسااخ ارئ يااة للدب يااخ الك ااا  اإلحصااء يةاألسااءليخ 

                                                           
 (UNDP) - 3  دة اإلدنء ااردأ األم برامج   ختفي  أحمر أزمة الالجئني الس ريني ىلمل اجملد عءت ارويفة يف األردندراسة بعن ان . 
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باااني لئاااءت ل  ااا  العدياااد مااان ارد ااالات وارقءرناااة و، ارد ساااسءت وارعااادتت وماااء تاااءب إىلإضاااءلة لل عل ماااءت 
 .اإلجد ءىية و  يةاإلادصءدداية واخلصء ص اجملد   ارادلفة حسخ الدصنيفءت اا رالية واإل

إجرا  ارقءرات بني ندء ج الدعداد اوءيل والدعداد الساءب  وبعاا ارسا ح ذات الصالة الاا أجرعاء  إىلابإلضءلة 
 الدا رة. 

 ساسيةالتعاريف األ 4.1
 ::ذا ااو مثبا  ىلاامل اليءبسااة أو اراء  بصاافة دا  ااة أو مااداة، مكاا ن ماان أ  مااءدة بىاا   اال مشايئد اااء    املبـ

ولااو ساق ، يسادادم لساكن اآلدمياني أو ر ءرساة الع ال أو  أ ثاربنء   ءن ، يدكا ن مان  اءب  واحاد أو 
رتيااااا  أو  ءلبياااااة  إىليااااااد  مااااان  ريااااا  ىاااااءم أو خاااااءص  أ ثااااارأو  (مااااادخل)العباااااءدة أو الدسااااالية، لاااااو ابب 

لل باىن  سءساية عد  ملأقاءت ارباىن مثال الكاراج  والاد ءن  ودورة ارياءه واراا ن مان الد ابا  األو  مشد ال و.
،  اال ماان: مظااالت م اااا  البء ااءتءمبااداا  ع،  وت  وليساا  مبااءنأل مساادقلة  الكاااراب وفاا تت ااساا ر و  نأل

 .(ادام اآلدميني أو ر اولة أ  نشءط لياءىا اربءين الا ت  صلح تسد)واربءين ارال رة 
 

 :ىلمل اليءبسة أو ارء  ومن األمثلة ىلمل ذلم ارباءين الاا ن ىااءىا اربءين ارثبدة بصفة دا  ة  املباين الثابتة 
 .  (ى ءرة، دار، ليال، منشأة/ماسسة)
 
 :األمثلااة ىلاامل ذلاام اربااءين الااا ىلاامل اليءبسااة أو ارااء  وماان ىااا اربااءين ارثبدااة بصاافة ماادااة  املبــاين امامشــية

 .(برا ية،  رلءن،  شم، بي  تعر/خي ة) ن ىاء
 
 لااو جاادران وسااق  أىااد أ ااال لسااكن أساارة معيشااية  (أو جاا   منااو): ىاا  ىبااءرة ىاان مبااىن    لااو املســكن

ما ااء  ءناا   اافة اتاا ءلو حااد وإن  ااءن خءليااء أو م لقااء أو حتاا  الدشااييد وااا  الدعااداد.  أ ثاارواحاادة أو 
أو ىان )م  منءلعاء ولو ابب مسدقل ىن ارسء ن األخرا ياد  مبءتارة  أ ثرسكن من  رلة أو يدك ن ار

السرياا  العااءم دون اراارور  سااء ن أخاارا. وت  عداا   مسااكنء  اربااءين ارالاا رة الااا ت  إىل ( رياا  مماار أو درج
  صلح لسكن اآلدميني.

 
  ول اءايت الدعاداد ىناءك  (أو جا  ا  منااء)دقلة يشا ل ن وحادة ساكنية مسا أ ثارىا ىبءرة ىان لارد أو  ة:األسر

 اا ءىية. األسراخلء ة و  األسرذنء  األسرن ىءن من 
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  ـــار املربعـــة)مســـاحة املســـكن ة جب يااا    ابقاااو الاااا األسااار و ااا ع مساااءحة مساااسح بناااء  مساااكن  :(ابألمت

ال ارف ة أل راضاء اخلء ة. ويادخل ضا ن مساءحة ارساكن مساءحة مرالا  ارساكن مثال األسر  سدادماء 
وارساااابحل واو ااااءم واررحااااءض والساااادة وار اااار والبلكاااا ن و ااااذلم ارااااا ن والكااااراج ارسااااق ف و رلااااة أجااااا ة 
 ساااني اريااءه والدكيياا  إن وجاادت. و ساادثىن ماان مسااءحة ارسااكن مسااءحءت ال اارف الااا ت  ساادادماء 

 ااال اتسااادادامءت وال ااارف اراصصاااة ل (ة أتجلىاااء أو إزالدااااءاألسااار ألهناااء  ااال مال  اااة أو ااااررت )ة األسااار 
ىادا )ة األسار ة مثال ال ارف ارسادادمة أل اراض الع ال أو لساكن أتااءص مان خاءرج ألاراد ألسار اخلء ة اب
 .(ةاألسر ضي ف 

 
 :2م 4ىااا ىبااءرة ىاان مسااكن أو جاا   منااو فااءط جباادران ولااو سااق  اياا  ت يقاال مسااءحداء ىاان  الغرفــة 

   رلاااة  ااال مااان ارسااابحل ارسااادقل اراصاااص  سااادادم أل اااراض النااا م، االااا س، السعاااءم .....إ . وت  عدااا
للساا، او ءم، اررحءض، السدة، ار ر، البلك ن، ارا ن، الكراج،  رلة أجا ة  ساني ارياءه والدكييا ،  

   ء ت حتدسخ  رلة اراصصة أل راض الع ل  عيءدة السبيخ، و لىء.
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ودورىا يف الضغط على الظروف  يةاداإلقتصو  اإلجتماعيةغرايف والظروف و النمو الدمي :الفصل الثاين
 السكنية

 )ار  اال   البشاارية لل سااد  نءت بكءلااة القاارارات الدوليااة ارعنيااة ابلبيئااة والدن يااة ارسااددامة األردن يف إ ااءر الداا ام
البشااارية و ع يااا  الداسااايس واإلدارة ىلااامل حنااا  ارساااد  نءت والاااا  شاااد ل  ااا لل ارساااكن للل يااا  وحتساااني إدارة 

  باالة    سااكءن والدساا ير اوواار  جااا دا  يااة ماان خااالل اراسسااة العءمااة لإلاألردنبااذل  اوك مااة  مسااددام ولقااد
لدنفيااذ ىااذه اربااءدرة والع اال ماا  اااااءت اخلدميااة والبناا ك لدااذليل رتياا  الصااع ابت والدأاادايت الااا واجااا  

 ا نني ماان ذو  الاادخل للسيءسااة العءمااة لل اسساة الااا  د ثاال يف دتكااني اراا حتقيا  ىااذه اربااءدرة وذلاام  كريسااء  
 وارساءذنة يف األرديناددود وارددين من اوص ل ىلمل السكن ارال   للأفءظ ىلمل السبقة ال سسمل يف اجملد ا  

    والسيءسا.اإلادصءدجد ءىا و من اإلحتقي  األ
 

خااالل  وذلاام ماان خااالل ارسااءذنة يف  اا لل السااكن ارال اا  لااذو  الاادخل اداادود يف  ءلااة منااء   ار لكااة ماان
راضاااا ارادوماااة ابلبنياااة الدأدياااة ساااكءن  ساااكن  ااارا لعاااي   ااارا  و ااا لل اسااا  األاساااددامة ارباااءدرة ارلكياااة لإل

للفئاااءت ارسااادادلة، و قااا م اراسساااة إبنشاااء  مااادن ساااكنية مدكءملاااة اخلااادمءت  راىاااا  ءلاااة ارعاااءيل الداسيسياااة 
اىد اءد أسال ب الادى   ارسادادلة مان خااللوالبيئياة، ضا ن أساعءر  دنءساخ وإمكءنياءت الشارزنة اإلجد ءىية و 

 .اردبءدل ض ن ارشروع ال احد أو بني ارشءري  ارادلفة الا  نفذىء اراسسة
 

ياااة لدااا لل ارساااكن الكااارا مااان خاااالل  بااارامج األردنرنءبياااة الاااا اءمااا  هباااء الدولاااة ىااا  اخلسااا ات اإلأو اااءن مااان 
 نفياذه  (ار  ال)امج اتما  اردأادة لل ساد  نءت البشارية ارسكن اريسر  الذ   ن   حك مدنء ابلدعءون م  بر 

 ةيت ىااذا الاا امج ضاا ن خسااة اتساادلءبحياا  أ«. يف ار لكااة وذلاام هباادف  اا لل السااكن داادود  الاادخل
يااة ماان ذو  الاادخ ل ارد سااسة األردن لألساارال  نيااة لدأاادايت الللاا   الساا ر ، إذ  فءا اا  مشااكلة السااكن 

ارعروض من ال حدات السكنية الا  دنءسخ م  مقدرع  ارءلية سا ا   ءنا   إخنفءضيلة واددودة وارددنية ند
جئاني السا ريني الاذين يدادلق ن ىاداد الآأرنءر، حي   فءا   ىذه ارعولة بسبخ   اياد و لإلأمعدة للد لم 
دل  الالجئااني ن  ااأر فااءع حياا  إلزال العاادد مرتااأء  ل ومااء ،ة حياا   ااءوز ىااددى   ارلياا ن تجاا ىلاامل ار لكاا

 «.تاص ي ميء   100من  أ ثرمسد ر  عدل 
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 لل ساااكن األردينالااا امج »ىاااداد لدنفياااذ حيااا  ى لااا   وزارة الداسااايس ابلدعاااءون مااا  بااارامج ار  ااال ىلااامل اإل
و الد لام، أرناءر ياة ادادودة الادخل، الاا  بأا  ىان تاق  لإلاألردنحد اول ل رشكلة العء الت أ « اريسر

ساالمية و ءرياة فلياة ومصاءدر دت يال إمن ابل القسءع اخلءص، ودت يلاو ىا  مصاءرف وبنا ك  حي  سيد   نفيذه
 .4ارسدث رين الذا ية

 
رعدتت السلاخ ىلامل اإلساكءن وجا د  لاخ مد اياد ىلامل وحادات  وضأ   الدراسءت وارس حءت األخلةأو 

لاادا  لسااكنية ساادالاا اباا ت   باالا  السااكن اريساار، وأن  ااال  ماان حاادود األسااعءر وارسااءحة ارقرتحااة لل حاادات ا
ن البنا ك ادلياة أ ديناءر، ما ادا   500 -300الاا يارتاوح دخلااء الشاار  ماء باني  لألسارلئءت الدخل ارسدادلة 

ابرئاة مان إرتاءيل الدكلفاة  100-80بدت الر بة وااءى ية لد  يل الفئة ارسدادلة بسق  دت يلا يرتاوح ماء باني أ
أىاا ام، وبنساابة لء اادة حسااخ أسااعءر الساا ق اوءليااة  10الساا ق وبفاارتة سااداد  صاال راادة  الشاارا ية ولقااء  ألسااعءر

 150لاا  دينااءر حاا ايل أ 12.5لقي ااة الد  يليااة البءل ااة السااداد  ابرئااة، حياا  ساايبلغ القسااس الشااار  8 – 7.5
(س ا   ءن مصرلء  إسالميء  أو بنكء   ءراي  ) ءن مصدر الد  يل    دينءرا  تاراي  أاي  

5. 
 

 األردنتوزيع السكان يف  1.2
ما اااء يف الوااا س ىلااامل بيئاااة وراااروف ارساااكن يف  دورا   يةاإلادصاااءدو  اإلجد ءىياااة  لعاااخ الع امااال الد   رالياااة و 

ىاااادد  بلااااغحياااا   ،2015-2004الفاااارتة  خااااالل %86.8بنساااابة  األردن، لقااااد ار فاااا  ىاااادد السااااكءن يف األردن
ذ اااااااااااار  5,046,824ماااااااااااانا   ،2015 ىااااااااااااءم 9,531,712 إىلوار فاااااااااااا   2004 نساااااااااااا ة 5,103,639 السااااااااااااكءن

النء اااة ىااان الظااااروف  هللاااارةسااابءب أذنااااء اأىاااادة  إىلال ااال مد اااا   اإلر فااااءعويعااا د ىاااذا  .أنثااامل 4,484,888و
 (1اادول) .السيءسية يف ارنسقة

 
 
 

                                                           
  اإلسكءنية السيءسءت إدارة-السيءسءت مديرية-اسسة العءمة لالسكءن والدس ير اوور ار 4
 نف. اررج  السءب   5
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 2015و 2004حسب احملافظة واجلنس،  األردنالسكان يف توزيع : 1جدول 
 2015 2004 احملافظة

 جمموع إانث ذكور جمموع إانث ذكور
  4,007,526   1,855,958   2,151,568   1,942,066   943,440   998,626  العء  ة

  491,709   227,725   263,984   346,354   167,047   179,307  البلقء 

  1,364,878   643,277   721,601   764,650   372,061   392,589  ال راء 

  189,192   89,207   99,985   129,960   63,092   66,868  مأداب

  1,770,158   855,524   914,634   928,292   453,726   474,566  إربد

  549,948   266,415   283,533   244,188   117,247   126,941  ارفرق

  237,059   113,814   123,245   153,602   74,527   79,075  جرش

  176,080   85,454   90,626   118,725   58,459   60,266  ىلل ن

  316,629   151,208   165,421   204,185   100,664   103,521  الكرك

  96,291   45,900   50,391   75,267   36,789   38,478  السفيلة

  144,082   68,681   75,401   94,253   44,762   49,491  معءن

  188,160   81,725   106,435   102,097   45,538   56,559  العقبة

  9,531,712   4,484,888   5,046,824   5,103,639   2,477,352   2,626,287  اجملموع

 
( 1)يظاار الشاكل  ابلد زي   ال اردا ازن للساكءن يف منء قااء اا رالياة، حيا اهلءمشية  يةاألردنار لكة دص   

ماان  %15.7مسااءحداء  الااا ت  دعااداو وال راااء   إرباادو  العء اا ةءلظااءت ىااا ف حمااالثالسااكءن يف حملثااا   ر اا 
مااان حيااا  ىااادد الساااكءن حيااا  بلاااغ ىااادد  ار لكاااةأ ااا  فءلظاااءت  العء ااا ة عدااا  فءلظاااة و  ،األردنمساااءحة 
ار لكاااااة مااااان مساااااءحة  %8.5أ   2 ااااا  7,579 مساااااءحداء و بلاااااغ ،2015نسااااا ة ىاااااءم   4,007,526ساااااكءهنء 

حيااا   مااان ار لكاااة أ ااا  فءلظاااءتمعاااءن يف حاااني  عدااا  فءلظاااة  ،2لااارد/  529 إىلبكثءلاااة ساااكءنية  صااال و 
2 ااا  32,832 مساااءحداءلدبلاااغ  ارساااءحة

 إىلو صااال ليااااء الكثءلاااة الساااكءنية  ،نسااا ة 144,082ساااكءهنء  ىاااددو  
 . 2لرد/   4.4
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 الرتكيب العمري للسكان 2.2

 (2)الشاااكل  ظاااارع ااار  اواااءيل لساااكءنو، ليضااا ن اجملد عاااءت الفدياااة ولقاااء  للرت ياااخ ال األردنيصااان  ماااء زال 

ليبااني ، 2015و 2004خااالل لاارتة  عااداد   حسااخ الفئااءت الع ريااة العريوااة األردنالد زياا  النساات للسااكءن يف 
 2004سانة  قادار حمالحماة نقاءط مئ ياة خاالل ىاءما  15نسبة السكءن الذين أى ءرى  أال من  إخنفءضالشكل 

 %62 إىل 2004يف ىاءم  %59.4سنة مان  64-15الع رية  الفئة يفءن ، يف ارقءبل ار فع  نسبة السك2015و
 .نقسة مئ ية 2.6أ   قدار  2015يف ىءم 

 
قاادار أ    %3.7 إىل %3.2ماان  (أ ثرساانة لاا 65) الفئةالع ريااة يف السااكءننساابة  ار فعاا ماان جاااة أخاارا و 

ني يااألردننسابة الساكءن وىناد النظار بشاكل  فصايلا يدباني أن . 2015و 2004قساة مئ ياة باني ىاءما نص  ن
 %4.2حيا  بل ا  النساخ  األردنياني ار جا دين يف األردنيف ىذه الفئاة أىلامل مان نظلىاء ىناد الساكءن  ال 

وار فاااءع الع ااار  لألردنياانيالد ااال اااا ىر  يف الرت ياااخ الع ااار   إىل اإلر فاااءعويُعااا ا ىااذا ىلاامل الدااا ايل،  %2.5و
 .2015سنة يف ىءم  73.2 إىل 2004ءم ىيف سنة  71.7من  هل   ارد ا  وا  ال تدة
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 يةاإلقتصادو  اإلجتماعية األوضاع 3.2
أو  داأحمر هباء، حيا  يع ال  سا ر  الظاروف الساكنيةىلامل  أو إرناءاب   سالبء  اإلجد ءىياة و  يةاإلادصءد األوضءع احمر 

ءن واهليء ااال يف ختصااايص اسااادث ءرات منءسااابة لقساااءع اإلساااك الدولاااةالناااء ج ادلاااا اإلرتاااءيل ىلااامل زايدة مقااادرة 
 لسكءهنء. وض ءن ن ىية حيءة ألول  اإلجد ءىية واخلدمءت  سءسيةاأل
 

 6ابرليا ن 11413.2 إىل 2004يف ىاءم  ابرليا ن 6823.7ساعءر الثءبداة مان رتاءيل لألار ف  الناء ج ادلاا اإل لقد
 ءضإخنفاااااااااو ضاااااااااع  ارااااااااا ارد ارءدياااااااااة خاااااااااالل العاااااااااءمني. إت أن  %67أ   عااااااااادل دنااااااااا  بلاااااااااغ  2015يف ىاااااااااءم 
ر فءع اإلنفاءق اوكا ما ىلامل ارساد ردات مان إندءجية و وضع    سي  القءىدة اإل يةاإلادصءد الدن ية معدتت
ساابخ  ، والااذ ارءضااية  خااالل العقاا داألردين اإلادصااءدباارز ممياا ات أسااداال ية والرأيءليااة  ءناا  ماان الساال  اإل

اتىد ااءد ىلاامل  إىل ر ااخ ىليااو ااا   الدولااة والااذ  الدلااءر   ءمي اهناايف  وىلاا ا   يف م ازنااة الدولااة مسااد را   ىلاا ا  
 إىل.   اء ا اا  معادتت الدواا  السان   ارتاض الداخلا واخلاءرجااإلمصءدر دت يل خءرجية  ءرسءىدات 

 ىااااءم%0.88- إىللدصاااال  2004 ىااااءم %2.64 ماااان فاءخنلاااا 2015-2004 خااااالل الفاااارتة ارل اااا س خنفااااءضاإل
ىاءم ديناءر يف  1,445.5مان ااءرياة نصايخ الفارد مان الناء ج ادلاا اإلرتاءيل ابألساعءر  ر ف إيف ارقءبل  .2015

                                                           
 اوسءابت الق مية / دا رة اتحصء ات العءمة 6

34.3 

62.0 

3.7 

37.3 

59.4 

3.2 

64-15 سنة 15أقل من   سنة فأكثر 65

التوزيع النسيب للسكان يف األردن حسب الفئات العمرية العريضة، ( 2)الشكل 
 2015و 2004

2015

2004

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=424
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أمء معدل ال ايدة السن ية لبل ا  حا ايل  .%93 بنسبة زايده بل  وب 2015ىءم دينءر يف  2,794.6 إىل 2004
6.% 
 

 والاذ السلاخ ىلامل األياد  العءملاة  إخنفاءض إىلأدا  يةاإلادصاءد األوضاءعضع   سب ، لإن ىلمل مء وىالوة
 اءن ىاءم  الفقار أوسا   ل اء زادت الداأحملات السالبية ىلامل   لكل اءالفقر، ونسخ البسءلة  إنعك. ىلمل معدل

 ذباذب  (3)تاكل أراارت نداء ج مسا ح الع ءلاة والبسءلاة اإلندءج واإلندءجية وىلمل الصأة العءمة والبيئة، لقد 
يف  %14.8و  %11.9حيااا   اااراوح ارعااادل ماااء باااني  أ ثرسااانة لااا 15للساااكءن الاااذين أى اااءرى   معااادل البسءلاااة

ىلاامل  %(14.4، %14.2) 2010و 2002الااا  قاا  دون خااس الفقاار ارسلاا  لالىاا ام  األساارحااني بل اا  نساابة 
 .الد ايل
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 األسرباين واملساكن و املخزون السكين والنمو السنوي ألعداد امل :الفصل الثالث

خلاا  ضاا  ط مل  إىلوالاا ايدة السااكءنية الكباالة النءرتااة ىناااء  األردن إىلأدت اهللاارات الدوليااة اردعءابااة الداخلااة 
، وىلاامل اخلاادمءت اجملد عيااة (اريااءه واألراضااا والبيئااة) كاان معرولااة سااءبقء  ىلاامل اراا ارد اردءحااة  ااءر ارد السبيعيااة 

الوئا س ىلامل ىلامل زايدة    ىاذه اهللاراتانعكساوااد  .(لدعلاي  والصاأة واإلساكءنا)ارقدمة  ادل  أن اىاء 
 لبااءت  نظااي  ممااء زاد ماان يف لاارتة الساابعينءت والث ءنينااءت وخء ااة نشااء  ارسااء ن إل اوءجااة لألراضااا السااكنية

لامل  ءن  أ لخ ىاذه الد ساعءت ى ارنظ ة، حي  األراضا  سئ   بل وىش ا ا يف  إىلأدئا والذ  األراضا 
يف فاءلظا العء ا ة وخء اة  األردنمان مساءحة  %12لأوالذ  ت  دلاءوز نسابداء  حسءب األراضا ال راىية

 .إربدو 

 ارتفاع مستوى الطلب على املساكن 1.3

 هذهلا ونظارا   ،%86.8بل ا  زايدة بنسابة و  2015و 2004 عداد  مء بني  خالل لرتة األردنازداد ىدد سكءن 
ىادد ار فاءع  إىلبادوره أدا والاذ  ، خاالل ىاذه الفارتة أسارة 1,011,727  قادار ساراألىدد  ار ف لقد  ال ايدة

 إىل 2004ىااااااءم  مسااااااكنء   1,221,055ماااااان  األردنىاااااادد ارسااااااء ن يف  ر ف لااااااءال حاااااادات السااااااكنية ارسل بااااااة. 
ل ساااء ن يف ار لكاااة حيااا  بل ااا  ل أىلااامل نسااابة ، سااالل  فءلظاااة العء ااا ة2015ءم مساااكن ء ىااا 2,350,490

، يف حاني سالل  %13.3 ةومان ا فءلظاة ال رااء  وبنساب %17.0وبنسبة بل ا   إربدىء فءلظة  ال ،45.6%
  4 الشكل) .%1.0ل سء ن يف ار لكة حي  بل   لفءلظة السفيلة أال نسبة 
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 2015 عااااداد يف ىاااادد ارسااااء ن حسااااخ بيااااءات  %92.5أن ىنااااءك زايدة مقاااادارىء  (5)الشااااكل  ويدوااااح ماااان
 . (ساان اي   %8.4 بل اا زايدة بنساابة أ  )مسااكنء  102,676 مقاادارىء ايدة ساان ية وباا ،2004مقءرنااة ماا   عااداد 

أساارة  1,953,194 إىل 2004أساارة ىااءم  941,467 ماان األردنيف  )اخلء ااة واا ءىيااة  األساارىاادد    ااء ار فاا 
سارة أ 91,975  قدر بنأا  األسرأ  أن ىنءك زايدة سن ية يف ىدد  %107 مقدارىءزايدة وبنسبة  ،2015ىءم 

  .سن اي   %9.7 زايدة بنسبةو 
 

 
 

  حالة املخزون السكين 2.3

 األسرألعداد املباين واملساكن و  النمو السنويأواًل: 

 اإلر فااءعويعاا ا  ،2015يف ىااءم  %5.3 إىل 2004يف العااءم  %2.6ماان  األردنيف  السااكءينمعاادل الن اا   ار فاا 
 يااءرات اهللاارة النء ااة ىاان  إىل األردن عاارض  إىل ردناألالكباال و اال ارسااب ق يف معاادتت الن اا  السااكءين يف 

يف نفا. و  السيءسية يف ارنسقة، وم جءت الع ءلة ال الدة من الدول العربياة اجملاءورة ودول تارق لسايء. األوضءع
 األسااارمساااكنء  الااا ايدة السااان ية يف أىاااداد  102,676ة يف أىاااداد ارساااء ن والباااءلغ السااان ي لءاااا  الااا ايدةال اااا  

 العء اا ةفءلظااءت ر يسااية ىااا  حمااالثيف  األساار ر اا  اربااءين و . وماان اااادير ابرالحظااة أساارة 91,975ة البءل ااو 
  2 )جدول .2015مبءين ار لكة يف ىءم  ارتءيلمن  %61  و  مء نسبدوحي   وال راء ، إربدو 
 

 1,221,055  
941,467 

 2,350,490  

1,953,194 

 األسر ارسء ن

     2015و 2004توزيع املساكن واألسر اخلاصة واجلماعية، ( 5)شكل 

2004

2015
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 2015حسب احملافظة،  األردنيف  األسراملباين واملساكن و : عدد 2جدول 
 األسرعدد  عدد املساكن اينعدد املب احملافظة
  843,558              1,072,559 247,904 العء  ة

  99,695                121,953 70,016 البلقء 

  279,703              312,170 118,062 ال راء 

  38,118                46,273 25,660 مأداب

  355,007              400,103 174,910 إربد

  106,367              118,974 86,449 ارفرق

  46,735                54,413 34,244 جرش

  34,931                41,638 24,623 ىلل ن

  63,413                71,595 45,248 الكرك

  19,211                24,637 16,426 السفيلة

  28,429                35,328 23,475 معءن

  38,027                50,847 21,011 العقبة

  1,953,194          2,350,490 888,028 اجملموع

 
  خصائص املبايناثنياً: 

مقءرنااااة بدعااااداد  %39.9 اإلر فاااءعحيااا  بل اااا  نساااابة  األردنيف ىاااادد اربااااءين يف  اإلر فاااءع (6)يظاااار الشااااكل 
 2004يف حاااني بلاااغ ىااادد ارباااءين يف  عاااداد ، 2015يف ىاااءم  مباااىن  888,028 حيااا  بلاااغ ىااادد ارباااءين، 2004

مناااء، يف حااني تااكل   %89.5مااء نساابدو  (ى ااءرة، دار، لاايال)تااكل  اربااءين الدقليديااة و  ،(مبااىن 634,909)
  7)تكل  .%3.6مء نسبدو  (برا ية، بي  تعر،  رلءن واخرا)اربءين اهلءمشية 

 

 

888,028 

2,350,490 

634,909 

1,221,055 

 المساكه المثاوي

 2015و 2004عدد املباين واملساكن يف االردن،  (6) شكل

2015

2004
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ىااا  مااان نااا ع الااادار، وىااا  البناااء   2015ىااادد ارباااءين يف ىاااءم مااان إرتاااءيل  %55أن    7) الشاااكل  اااء أراااار 
يف  %66.7يف حاني بل ا  ىاذه النسابة  الدقليد  الذ  يس د يف فءلظءت اانا ب وبعاا فءلظاءت الشا ءل

خااالل الدعاادادين لدصاال  ةى ااءر اربااءين ماان ناا ع ال اضااح يف نسااخ  اإلر فااءع،   ااء أرااارت الندااء ج 2004 عااداد 
 .2004يف ىءم   %24.1ب ةمقءرند 2015يف ىءم  %32.5 إىل
 

 
 

وذلااام  ،البناااء  الع ااا د  ىلااامل حساااءب البناااء  األلقاااا إىل أن ىناااءك   جااااء   (5) ااااادوليف  وأراااارت البياااءات
وخدمء يااة   ااء أنااو أااال ماان حياا   كااءلي   ذات بنيااة حتديااة جياادةمااء ن أاءمااة يف  فواايل السااكءن اإلبساابخ 

 .ةرض واحدأة من مسكن يف اسع أ ثرترتاك البنء  وذلم إل
 
الدادررنا لل باءين ارك ناة مان  اءب  واحاد خاالل العشارين سانة الساءبقة حيا  بل ا   خنفاءضاإلالنداء ج لدبني  

ىاااداد أخااار لقاااد بااادأت رتيااا  ، وىلااامل الصاااعيد اآل2015-1994خاااالل لااارتة الدعااادادت  %24 خنفاااءضاإلنسااابة 
 إىلة اربااااءين ارك نااااة ماااان  ااااءبقني لدصاااال الداااادررنا حياااا  ار فعاااا  نسااااب إلر فااااءعالس اباااا  يف اربااااءين الثءبدااااو اب

 هناء  ىل اء   2015يف ىاءم  %22 إىللدصال  أ ثر،   ء ار فع  نسبة واربءين ارك نة من حمالحمة   اب  ل31.1%

24.1 

66.7 
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للن اا  السااكءين ارر فاا  الااذ   عاارض لااو ويعاا د ىااذا . 2004 يف ىااءم% 15.3و 1994يف ىااءم  %12مل  دلااءوز 
 اءمة يف مرا   اردن والا  د الر لياء اخلدمءت.ن حمقءلة اجملد    فول اإليف اآلونو اتخلة   ء أ األردن

 
 2015و 2004و 1994 ،: التوزيع النسيب للمباين الثابتو حسب عدد الطوابق(5)جدول 

 2015 2004 1994 عدد الطوابق
1 62.2 54.8 47.0 
2 26.4 29.9 31.1 
3 7.8 9.8 12.7 
4 2.7 3.7 5.0 
5 0.7 1.4 2.9 
 1.3 0.4 0.3 أكثرف 6

 100.0 100.0 100.0 اجملموع

 

مااااان الع اااااءرات  قااااا  يف فءلظاااااة  %46.2أن  (3)ات يف ااااااادول ءوحساااااخ الد زيااااا  اا ااااارايف، أراااااارت البيااااا
، وحملثا الفلل يف فءلظة العء  ة،   ء لرض   ب رالياة ارنسقاة إربدمن الدور يف فءلظة  %25.4والعء  ة، 

. وماان اااادير ابلااذ ر أن %39  اجااد اخلااي  وبياا ت الشااعر لياااء حياا  بل اا  نساابداء فءلظااة ارفاارق ىلاامل يف 
يف فاءلظا ال رااء  وارفارق ويعا د ذلام للظاروف السيءساية يف ارنسقاة وخء اة يف   ر ا ت من الكرلءات 97%

 . نيس راي حي  احد ت ىء ني ادءلظدني ىلمل خمي ني لالجئني الس ري
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 2015لنسيب للمباين حسب نوع املب: واحملافظة :التوزيع ا(3)جدول 

 فيال دار عمارة ادءلظة
بيت 
شعر/ 
 خيمة

مؤسسة/  كشك براكيو كرفان
 منشأة

فندق/ 
مسكن 
 عام

 اجملموع  أخرى حتت التشييد

 27.9 43.1 25.7 44.2 27.6 20.1 23.0 1.3 13.9 67.8 17.3 46.2 العاصمة

 7.9 16.0 10.6 3.8 7.1 4.6 33.9 0.3 12.6 9.5 8.6 6.9 البلقاء

 13.3 4.4 9.7 5.4 11.5 10.2 15.6 45.0 6.3 3.7 9.4 18.3 الزرقاء

 2.9 6.6 4.6 2.6 2.5 0.2 0.6 0.1 3.3 1.9 3.5 2.2 مأداب

 19.7 7.7 15.6 9.0 19.0 11.7 2.6 0.7 14.8 11.0 25.4 12.7 إربد

 9.7 12.2 12.8 2.4 10.6 43.0 5.8 52.1 39.0 2.4 11.7 2.4 املفرق

 3.9 3.3 7.5 0.6 4.0 2.8 12.9 0.1 1.4 1.3 4.6 2.8 جرش

 2.8 0.0 4.2 1.0 2.4 2.3 0.2 0.1 0.6 0.7 3.8 1.4 عجلون

 5.1 0.6 1.5 8.3 5.2 0.8 0.5 0.0 1.7 0.7 7.2 2.4 الكرك

 1.8 0.0 0.8 4.0 1.9 2.0 0.0 0.0 1.5 0.2 2.6 0.8 الطفيلة

 2.6 0.6 4.0 7.1 3.7 0.3 0.1 0.0 0.1 0.3 3.5 1.3 معان

 2.4 5.5 2.9 11.5 4.5 2.0 4.9 0.2 4.7 0.5 2.2 2.5 العقبة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجملموع

 
، باءينمان و ا ع ار %80 ماء نسابدو 2015حسخ  عداد لقس  اربءين ارسدادمة أل راض السكن تكل واد 

الاا  سادادم أل اراض ساكنية  ،   اء بل ا  نسابة ارباءين2004يف  عاداد ىاءم  %76.4يف حني  ءنا  نسابداء 
لل بااءين الااا  ساادادم ت ااراض مدعااددة  %7.4ماان أ اال  2015يف ىااءم  %7.2 (للسااكن والع اال)واادصااءدية 

 %2.4 نساابة اربااءين اخلءليااةيف حااني تااكل  ، ( ءلع اال والسااكن، أو للع اال والعبااءدة، أو للرتليااة والع اال،...)
أمااء اربااءين  ،%6.4 لقااد بل اا  نساابداء أ  للع اال أمااء اربااءين ارساادادمة أل ااراض اادصااءدية ماان إرتااءيل اربااءين،

 .%2.9لقاااد بل ااا  نسااابداء أو ارباااءين الاااا مءزالااا  حتااا  الدشااايد اردبقياااة األخااارا وىاااا  لااام ارباااءين ار لقاااة 
  4)جدول 
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 2015و 2004 للمباين حسب صفة االشغال، : التوزيع النسيب(4)جدول 
 2015 2004 صفة االشغال
 80.2 76.4 للسكن فقط
 6.4 5.1 للعمل فقط
 0.6 0.4 للعبادة

 0.2 0.2 للرتفيو/ للثقافة
 7.4 7.7 متعدد األغراض

 2.4 7.3 خال
 0.1 0.2 مغلق

 2.8 2.7 حتت التشييد
 100.0 100.0 اجملموع

 
باااني  اء يف الفااارتة نشاااءالباااد  إبمت  حديثاااة نسااابيء   األردنيف  ارباااءين إرتاااءيل مااان %34.8ن أ  اااء أراااارت النداااء ج 

وىاذا يادل  .2004-1995خاالل الفارتة   وء ال فا. مباءين مت انشاباني   مباىن ماني جاد   ء أناو ،  2004-2015
ىااداد أ سااا حااد    2015-1995خااالل الفارتة )ىء حااديثء  ؤ مت انشااء األردنماان نصاا  ارباءين يف  أ ثاارىلامل أن 

حساخ بياءات الدعاداد العاءم للساكءن وارساء ن ىدد السكءن حي  ار ف  خالل ىذه الفرتة السكءن ارد ايدة 
  8، وب ايدة سكءنية زادت ىن الوع . )تكل 2015يف ىءم  9,531,712 إىل 4,264,000من  1994

 

 

34.8 

20.7 
18.6 

25.9 

2005-2015 1995-2004 1985-1994  فأقل  1984

 2015التوزيع النسيب للمباين الثابتة حسب سنة املباشرة بوضع األساس، ( 8)شكل 
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يف ن ىيااة اراااا ون  ء  واضااأ ا   ر  ساااىنااءك أن  2015ويدوااح ماان خااالل نداااء ج الدعااداد العااءم للساااكءن وارسااء ن 
 البنااء مااءدة  اربااءين الااانساابة  ار فعاا ، لقااد 2004ابرقءرنااة ى ااء  ااءن ىليااو ىااءم  2015ىااءم  األردنالسااكل يف 

  اء اخنفوا  نسابة .2015يف ىاءم  %20.1 إىل 2004ىاءم  %11.9من اولر النظي  من اخلءرجية ادراهنء 
  9)تكل  نقسة مئ ية. 20.6ء  ج ىراي  و قدار إخنفءضاينا اربءين الا  ءن  مءدة بنء اء من لنب 

 

 
 

 خصائص املساكناثلثاً: 
يف حني بلغ ىادد ال حادات  ،2004 ىءم وحدة سكنية يف 1,221,055 األردنبلغ ىدد ال حدات السكنية يف 

وحاادة  1,129,435 ، وىااذا يعاال أن ىنااءك زايدة مقاادارىء 2015ىااءم وحاادة سااكنية يف  2,350,490السااكنية 
وىاااذا يااادل ىلااامل أن ىناااءك لاااء ا ابل احااادات الساااكنية مقءرنداااء  ، 2015و 2004ساااكنية خاااالل الفااارتة ماااء باااني 

وىلياو لاإن اتساد رار يف زايدة ىادد  ،101,913 ابألسر ار جا دة يف ار لكاة خاالل لارتة ماء باني الدعادادين بلاغ
سار ي ياد نسابة الفاء ا لاذا تباد مان اإلندباءه هلاذا ال حدات السكنية هبذا ارسد ا مقءرندء  ابل ايدة يف أىاداد األ

حاااد  دااا ا   مااا  الد اعاااءت السااان ية ارسااادقبلية مااان ال حااادات الساااكنية لااا ايدة الفاااء ا مااان خاااالل الداسااايس ل
 .األردنيف السكءنية 

20.1 

11.7 

26.1 

40.7 

0.3 1.1 

11.9 
10.5 

13.9 

61.3 

1.1 1.2 

 أخري لثه طيه، طيه وحجر لثه اسمىتي اسمىت مسلح حجر واسمىت مسلح حجر وظيف

 2004التوزيع النسيب للمباين الثابتة حسب مادة البناء الغالبة للجدران اخلارجية،  (9)شكل 
  2015و

2015

2004
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 وبنسااة بل اا  تااقةماان ناا ع  2015ماان ارسااء ن يف ىااءم  العظ اامل  ءلبيااةالأن يدبااني  (10)وىنااد النظاار للشااكل 

يف % 14.8ربااااد وإيف فءلظااااة  %18نصاااافاء يف فءلظااااة العء اااا ة و ماااان و اااا ع ال حاااادات السااااكنية 83.8%
بيا  الشاعر  ارساء ن الاا ن ىااء احدلا و ، ربادإفسااء يف فءلظاة  %12.8  ليااء الادار بنسابو فءلظة ال رااء .

ل بل ااا  نسااابة يف ارقءبااا .ارفااارق ةنصااافاء يف فءلظااا %0.2 حيااا  بل ااا  نااا اع ارساااء نأباااني اااال نسااابو مااان أ
جاا ىر  خااالل  إخنفااءضارسااء ن ماان ناا ع دار نسااخ وتااادت  .2004يف ىااءم  %72ارسااء ن ماان ناا ع تااقة 

   بل   ح ايل الوع .  2015 عداد 
 
مساء ن بنا ع  وجا د إىل ا  مااخر  األردنالاا  دعارض هلاء ارنسقاة والاذ  أتحمار هباء الظاروف السيءساية    ء ألارزت  

حياا   ر اا   %1.6لبل اا  نساابة ارسااء ن ماان ىااذا الناا ع الكرلااءن  ءبقة وىاااالساا اتجديااد مل يظااار يف الدعااداد
  .ىلمل الد ايل% 22و% 76 ىذا الن ع من ارسء ن يف فءلظا ارفرق وال راء  وبنسخ بل  

 اااءن معوااا اء يف   %1وىاااالوة ىلااامل مءساااب ،  باااني مااان النداااء ج أن نسااابة ارساااء ن مااان نااا ع لااايال مل يدلاااءوز أل
 .    %70ة فءلظة العء  ة وبنسب

 

 
 

83.8 

12.8 

0.7 0.2 0.2 1.6 0.2 0.7 

72.0 

25.0 

0.7 0.4 0.1 0.2 1.6 

مكان / مؤسسة كرفان براكية خيمة/ بيت شعر فيال دار شقة
 عمل

 تحت التشييد

 2015و 2004التوزيع النسيب للمساكن يف األردن حسب نوع املسكن، ( 10)شكل 

2015

2004
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الدعدادين يف  ءلاة  افءت إتا ءل ارساء ن، حيا  أن  مء بني معن ية خالل لرتة ءتظار اليبءات أ  لروامل  ُ 
ة اخلء اة األسار و عارف  -يف  ال الدعادادين  أ ثرأو  سر خء ةمأى لة  ربعة أ ل بني  حمالحمة مسء ن من ىنءك 
يشرت  ن يف وحدة سكنية ومن الشء   وجا د و وهلء رب أسرة  أ ثر الدقليدية الا  دك ن من لرد أو األسر هنء 

ىاا  و  اال ساادة مساء ن  اافة إتاا ءلة خااءيل بااني  مسااكن واحااد مان ىنااءك و  ،ةاألساار  الة ااارر  ااربس معظاا  الاراد 
أو ألن  (مفاروش أو  ال مفاروش)ارسكن الذ  ت يقسنو أحد وا  ال ايرة، إمء ألنو معروض للبي  أو لإلرناءر 

   (11الشكل )للد .   ودولة أخرا، أو مت اتنداء  من إنشء إىلاء نيو ماءجرون 
             

 
 

 اإلر فاءع إىل 2015و 2004 نالدعادادي ماءبني خاالل لارتة األردنيف  الساكءن ىاددلقد أدت ال ايدة اا ىرية يف 
يف ىاذه  نالساكءار فءع ىدد  (12)، ليظار الشكل 7ارأى لة  سر خء ة أو رتءىية ارسء ن ال اضح يف ىدد

 ىءمقاادار أ  باا ايدة   2015يف ىاءم  نساا ة ألا  9,453.1 إىل 2004يف ىااءم  نساا ة ألا  5,103.6ماان  األسار
 قادار  الدعادادينخاالل  ارأى لة  سر خء ة أو رتءىياة   ء  وءىف  أىداد ارسء ن  نس ة، ل أ 4,349.5

 مرة واحدة.  
 

                                                           
، دار، برا ية ...  وت  ربسا  أ  ىالاة أتاءص لأ ثر يقي  ن يف مسكن  قليد  )تقة 6األسر اا ءىية: وىا  ل و  ىة من األلراد يبلغ ىددى   7

 ارر و ل واحد منا  يعد د يف معيشدو ىلمل نفسو وإن اترتك م  اآلخرين يف بعا وجبءت السعءم.

مأهول بأسرة 
 خاصة أو أكثر

مأهول بأسرة 
 جماعية

 أخرى تحت التشييد مغلق خالي فندق مسكن عام

76.7 

0.3 0.0 0.0 

18.0 

0.7 4.2 
0.0 

75.8 

0.5 0.1 0.2 

18.4 

1.1 3.4 0.5 

 2015و 2004التوزيع النسيب للمساكن يف األردن حسب صفة األشغال  ( 11)شكل 

2004

2015
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بل ا  حيا   2015يف ىاءم ساء ن ارسادأجرة يف نساخ ار ء  واضاأ ء  ار فءىا (13)يف الشكل  أرارت البيءات و 

واااعفني يف الء   قااادار إخنفءضاااسااالل  البياااءات    اااء ،2004يف ىاااءم  %23.7مقءرنداااء  ب   %30.4 ة النساااب
 إىل 2004يف ىااءم  %7.2نسااخ ارسااء ن الااا ناا ع حيءزعااء ملاام ألحااد اتاااءرب حياا  اخنفواا  النساابة ماان 

 ملامنا ع حيءزعاء الدعادادين   ءنا  خاالل األردنارساء ن ارأى لاة يف  احملثان ىل اء   . 2015يف ىءم  2.6%
   أو أحد ألرادىء. ةلألسر 

 

 
 

941,029.0 

5,103,639.0 

1,793,292.0 

9,453,124.0 

 سكان المساكه

االردن حسب يف أبسر خاصة أو مجاعية  املساكن املأىولة السكان و عدد ( 12)شكل 
 (ابأللف) 2015و 2004تعدادي  

2004

2015

66.2 

23.7 

7.2 
2.4 0.5 0.0 

63.2 

30.4 

2.6 2.0 1.5 0.4 

 اخري دون مقاتل مقاتل عمل ملك الحد االقارب مستأجر  ملك 

نوع يف األردن حسب  أبسر خاصة أو مجاعية التوزيع النسيب للمساكن املأىولة( 13) شكل
 2015و 2004، حيازة املسكن

2004

2015
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 إىل دظاااءظ بشاااكل ىاااءم لإلنساااءن   اااء يشااال اإل اإلجد ءىياااة  دظاااءظ أتحمااال مبءتااار يف اوياااءة الصاااأية و إن لإل 
ا ماان العنء ار الر يسااية ظ  دظااءاإل اسادلءبة الناءس النفسااية للكثءلاة. ولااذلم  عدا  منظ ااة الصاأة العءرياة  واحاد 

الدفشاااا الساااري   األتااااءص يف مسااءحة  ااا لة ىلااامل دظاااءظ اإل الااا  ااااحمر يف  اااأة اإلنساااءن، حياا  يشااال  
منااء اإلجد ءىياة العدياد مان ارشاء ل  دظاءظ اإل ىلمل ااءناخ اآلخار، يسابخ  و ء ة بني األ فءل. للعدوا،

 .وج د مسءحة تاصية انعدام اخلص  ية، وإمكءنية الدأرش اانسا بسبخ ىدم
 

 والظاروف ارساكن وم اعاو و كلفاة والادخل الساكءين الن ا  مثالالساكءين  دظاءظ اإل يف   ثالة ى امال  ااحمر
 يف اإلرتاءيل يف ارساكن ويالحا  ال رف ىدد إىل األلراد بعددالسكءين  دظءظ اإل  يقءسو  .السء دة السيءسية
 العاءم الدعاداد نداء ج أراارت حيا  ،2015و 2004 ىاءما السكءين باني دظءظ اإل  معدتت يف حتسن األردن
يديااة الااا  سااكناء أساار خء ااة خااالل لار فااءع العاادد الكلااا لل اارف يف ارسااء ن الدق 2015وارسااء ن  نللسااكء

 رلاااااة ىلااااامل الدااااا ايل وبااااا ايدة لءاااااا   816,729,6 إىل رلاااااة  673,285,3مااااان  2015و 2004لااااارتة الدعااااادادين 
 053,293,9 إىل 2004يف ىاءم  لاردا   465,044,5 مان  األسار اخلء اةيف يف حني ار ف  ىدد اتلاراد ،الوع 
 مد ساس  اءن إذا ابلساكءن مكدظاء يعدا  ارساكن لاإن ، دظاءظلإل  العاءرا الدعريا  وحساخ. 2015يف ىاءم 

  .لردين ىن ي يد ال احدة ال رلة يف األلراد ىدد
 
خاالل  الا  ل ارساد ا ىلاملءظ  دظااإل  معادل يف  فيا  إخنفاءض حادوث (14)أراارت النداء ج يف الشاكل و 

 يف لاردا   4.1 إىل 2004 ىاءم يف ال احادة لل رلاة لردا   5.1 من ارد سس خنفاإ حي  ،2015و 2004  عداد 
وجا د  فاءوت  إىلتاءرت أ  اء  .بشاكل ىاءم األردن يف دظاءظ اإل  راءىرة وجا د ىادم إىل يشال مماء 2015 ىءم

 دظااءظ اإل والكاارك ماان أااال ادءلظااءت يف معاادل  مااأداب لكءناا  فااءلظا دظااءظ اإل بااني ادءلظااءت يف معاادل 
 دظاءظ اإل أىلامل ادءلظاءت يف معادل لردا  يف ارقءبل  ءنا  فاءلظا ال رااء  وارفارق مان  2.1حي  بلغ ارعدل 
  لردا . 6.1حي  بلغ لكالذنء 
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1.6 1.6 
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1.4 

 2015معدل اإلكتظاظ حسب احملافظة، 14شكل 
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 ملسكناب اخلدمات املتصلة  :الفصل الرابع

يف  سءساايةواخلاادمءت األ اررالاا  العءماة مادا  اا الر لألساارال عيشة  مسااد ا  عكا.الدا  اراتاارات مان أىاا إن 
وحساااخ نداااء ج الدعاااداد العاااءم للساااكءن . ، والاااا  عاااد مااان الوااارورايت الاااا رناااخ   الرىاااء يف ارساااكنارساااكن

لاا ايدة  باالة  هخاالة أدا باادور ونااو األالسااكءين الااذ   عرضاا  لااو ار لكااة يف اآلالن و أن  بااني  2015وارسااء ن 
   .ىلمل ار ارد اردءحة ممء زاد الو س األسرد يف ىد

والاا  د أا ر  ادا  األسارحمر ىلامل معيشاة ا لذا  اءن تباد مان الرت يا  ىلامل أىا  ىاذه اررالا  واخلادمءت والاا  ا
   الر ميءه الشرب والصرف الصأا والددلئة.

 
 مياه الشرب والصرف الصحي  1.4

، ساا ا  مت إسااداداماء يف أ ااراض الشاارب أو العءمااةيااة للصااأة دتثاال اريااءه الصااءوة للشاارب واردءحااة بسااا لة أذن
اإلسدادام ارن يل، أو إىداد السعاءم أو األ اراض الرتلياياة. لدأساني إمادادات ارياءه والصارف الصاأا، وإدارة 

حااد  باال يف  قلاايص و ااأة  إىل  للبلاادان ويسااا ء اإلادصااءداراا ارد ارء يااة بشااكل ألواال،  كاان أن يعاا زا الن اا  
 .رالفق
 

 مياه الشربأواًل: 
لرىااء يف اراااسكن، وإن ى لياااة   ويااد الدل عااءت االااا رنااخ     سءسااية عداا  ميااءه الشاارب ماان أىاا  اخلاادمءت األ
، وذلااام لل أءلظاااة ىلاااامل الصاااأة العءماااة. و دعااادد ارصاااءدر أسءسااايةالساااكءنية بشااابكءت ارياااءه النقياااة ضااارورة 

  سد د من اريءه اا لية ارصدر الر ي. رياءه الااشرب،   اء أن الر يسية ريءه الشرب لدعد  الشبكة العءمة والا
مد ساس اتسداالك السن   لل يءه يف   ايد مسد ر، ممء يدسلخ   لل وأتمني اريءه بشكل دا  ، والبأاا  ىان 

 ىاااادة أسااابءب مااان أذنااااء، إىليف إساااداالك ارياااءه الفعلاااا وارد اااا  يرجاااا   اإلر فاااءعمصاااءدر أخااارا لل ياااءه ولعااال 
ى ليااة  إىلالا ايدة الساكءنية، وإاءماة ارشاروىءت الع رانياة، وإاءمااة العدياد مان ارشاروىءت الصانءىية، ابإلضاءلة 

 .الر 
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مصاادر لماان ريااءه الشاارب  إىلأن ال  اا ل  2012ية األساار أ اادت بيااءات مسااح السااكءن والصااأة  األردنويف 
 صدر ميءه ترب لمن. م إىليصل ن  األردنمن سكءن  %99ويعل أن  األردنأمر ىءم يف 

 
نسااخ ارسااء ن يف ء  جاا ىراي  إخنفءضاا ،2015 وبشااكل ىااءم، أرااارت بيااءات الدعااداد العااءم للسااكءن وارسااء ن

ماان  %56.7حيا  بل ا  النسابة والا  عد د ىلمل الشبكة العءمة لل يءه   صدر ر يسا ريءه الشرب  ةارأى ل
 إىل خنفااءضاإل. ويعا د ىاذا 2004اسء ن ارأى لااة يف  ىاءم مان ارا %82.4مقءرناة ب إرتااءيل ارااسء ن ارأى لااة 

أو  ءنااا  اليلاااة اإلندشاااءر ساااءبقء .  ةمل  كااان م جااا د هىااادة أسااابءب مااان أذنااااء  ااا لر بااادا ل أخااارا رصاااءدر ارياااء
  15)تكل 

 
ارعدنياااة   صااادر ر اااي. رياااءه  هارساااء ن الاااا  عد اااد ىلااامل ارياااء ء  ملأ راااء  يف نساااخىاااءر فاأراااارت البياااءات و 

 اال ىشاار مسااء ن يف ىااءم بااني  ، حياا   ااءن مسااكن واحااد ماان 2015و 2004رب خااالل لاارتة الدعاادادين الشاا
 اال ىشاار   بااني مسااكنني ماان حااني أ اابح ارعدنيااة   صاادر ر ااي. ريااءه الشاارب يف هيعد ااد ىلاامل اريااء  2004

 .  رعدنية   صدر ر يسا ريءه الشربيعد دون ىلمل اريءه ا 2015ىءم  األردنمسء ن يف 
 

  صادر ر يساا رياءه  (الدنكاااءت)الاااصاءريج  ارساء ن الاا  عد اد ىلامل ت البيءات حمبءت يف نساخ  ء أرار 
ويعاا د ذلاام  .ىلامل الدا ايل %3.8و %3.7حيا  بل ا  النساخ  2015و 2004 خالل لرتة الدعادادينالشرب 

   اايل ارياءه  و ااع بة ،ج د بعا ارناء   الساكنية خاءرج نساءق  نظاي  البلادايتىدة اسبءب من أذناء و  إىل
 ىن  ريا  الاشبكة العءماة لل ياءه.

 
 ، إلناو2015يف  عاداد    صادر ر يساا رياءه الشارب  مت إضءلة خياءر للارتة داخال ارنا لأنو  إىلتءرة، و در اإل
ىاان  رياا  ربااس الفلاارت ىلاامل مصاادر وذلاام ارناا ل  داخاالر إساادادام للاارتة اريااءه ءيف اآلونااة األخاالة إندشاالاا ح  

 اال سااب    بااني مسااكن ماانىنااءك ماان الندااء ج أن لدبااني  ،حااد  صاابح لمنااوومعءاداااء  وللرتعااءرسااكن اريااءه يف ا
  . ريءه الشرب. ييسدادم ن للرت داخل ارسكن   صدر ر مسء ن 
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  اإلتصال ابلصرف الصحياثنياً: 
ة يف  ال اجملد عاءت سر األلر البيئة الصءوة لأللراد و ايعد  الصرف الصأا من أى  الع ليءت الالزمة لو ءن    

لألسااا. الفنياااة العل ياااة ارقاااررة واردفقاااة مااا  معاااءيل الصاااأة  ورناااخ أن ياااد  ذلااام بسريقاااة ىندساااية منءسااابة ولقاااء  
العءمااة ومقدواايءت األماان والسااالمة. ويعاارف الصاارف الصااأا: ىلاامل أنااو جاا   ماان تاابكة   زياا  اريااءه، وىااذه 

فساة ارعءااة أو أماء ن الدصاري .  إىلوارساء ن وارصاءن  الشبكة  ُعىن بدصري  ارالفءت السء لة من ارباءين 
 .منلليءت الا  و ن ىي  األلراد داخل وسس  أا يوىا من أى  اإلسرتا 

 
بد اياد أىاداد والاا  ا داد  ميءه الصرف الصاأا ءتد ايد   يي داد السلخ ىلمل أنظ ة الصرف الصأا نديلة ل

ل تاااابكة منظ ااااة خلاااادمءت الصاااارف الصااااأا يف الدل عاااااءت يعداااا   اااا ل السااااكءن و  ايااااد اإلساااادع ءل ارااااء ا.
لر مثاال ىااذه الشاابكة زنااءل  ىلاامل نظءلااة البيئااة ونقء اااء، ويسااءىد ان  اا  الاااسكءنية أحاااد أىااا  ضاارورات اويااءة أل

   ىلامل ىادم اندشءر األمراض.
 

 اخرا* أمسءر/بئر رت   اريج للرتة داخل ارن ل منقءة/ ميءه معدنية الشبكة العءمة

82.4 

10.0 
3.7 3.5 

0.4 

56.7 

22.3 

13.4 
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التوزيع النسيب للمساكن املأىولة أبسر خاصة أو مجاعية حسب املصدر الرئيس ( 15)شكل 
 2015و2004ملياه الشرب حسب تعدادي  

2004 2015

  ل الا مت ذ رىء اخر أ*اخرا : و ش ل بئر ار  از  ونب  ومصءدر 
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سااادادام إ إىل األسااار،  ازدايد   جاااة 2015وبشاااكل ىاااءم، أراااارت نداااء ج الدعاااداد العاااءم للساااكءن وارساااء ن  
 فااءع نساابة ارسااء ن ر الشاابكة العءمااة للصاارف الصااأا باادت  ماان اساادادام اوفاارة اإلمدصء ااية، حياا   ياانب ا

زايدة نساابة وب  2015يف ىااءم  %62 إىل 2004يف ىااءم  %57.4ماان  للصاارف الصاأا لشاابكة العءمااةاردصالة اب
 إىل 2004يف ىاااااءم  %42يف ارقءبااااال اخنفوااااا  نسااااابة ارساااااء ن اردصااااالة افااااارة امدصء اااااية مااااان ، %8بل ااااا  

  16)تكل  خالل لرتة الدعدادين. %16بل    إخنفءضوبنسبة  2015يف ىءم  35.4%
 

ة   وسااايل أ  ليااااءد ي جااا ت الاااا سااار خء اااة أو رتءىياااة  ر فاااءع نسااابة ارساااء ن ارأى لاااةاندباااءه، ومااان ارلفااا  لإل
 ارساء ن نساخ ر فاءعيعا د ذلام تاد ، و 2015يف ىءم  %2.6 إىل 2004يف ىءم  %0.6 منالصأا ف لصر 

يف حاني مل  2015من و  ع ارساء ن يف ىاءم  %1.8 إىلليصل  (خي ة/بي  تعر، الكرلءن)اردأر ة من ن ع 
 .2004يف ىءم  %0.4 دلءوز نسبة بي ت الشعر 

 

 
 

 التدفئة 2.4

الن ا  يف الكبالة   ايدةللانديلاة و   ال اردلاددة السءااة ما ارد وخء اة ارا ارد السبيعياة فدودياة مان األردن يعاءين
و عد ااد الددلئاااة  .خاالة زاد السلااخ ىلاامل اساااداالك ىااذه السءاااةوناااة األيف اآل األردنالسااكءين الااذ   عاارض لااو 

57.4 
62.0 

42.0 
35.4 

0.6 2.6 

2004 2015

التوزيع النسيب للمساكن املأىولة أبسر خاصة أو مجاعية حسب اتصال املسكن ( 16)شكل 
  2015و 2004ابلصرف الصحي يف تعدادي 

 الشبكة العءمة

 حفرة امدصء ية

 تي جد
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داخااال ارساااء ن بشاااكل ر يساااا ىلااامل أحاااد مصاااءدر السءااااة  ااال اردلاااددة  ءل اااءز والكاااءز والسااا تر والكااااراب  
لرىاااء لاااا اراااسكن، اءت الواارورية الااا رنااخ    لر أحااد مصااءدر الددلئااة ماان اخلاادمايعااد  اا  و ، واوسااخ والفأاا 

 .وخء ة يف ارنء   ذات ارنءخ البءرد
 
  صاادر    اااسدادم ال ااءز 2015يف ىااءم صاا  ارسااء ن ارأى لااة يف ار لكااة أن حاا ايل ن (17)يظااار الشااكل و 

مان الساكءن ا لة اسدادامو من جاة، وإلمكءنياة ترا و مان ابال نسابة  بالة س إىلويع د ذلم  ،ر ي. للددلئة
  صاادر ر ااي. للددلئااة وبنساابة   نسااخ اساادادام الكااءزيف ل اا س ار خنفااءضاإل.   ااء لاا ح  ماان جاااة أخاارا

دورا  ما اء  لألسار يةاإلادصاءد،   اء لعبا  الظاروف 2015و 2004خالل لارتة  عاداد    %55بل    إخنفءض
ا  عد اد بشاكل ر اي.  ىلامل لءخنفو  نسبة ارسء ن ال ةيف اندشءر واحنسءر بعا من مصءدر الددلئة الر يس

من الوع   قريبء ، يف حني ار فع  نسخ ارسء ن الا  عد د ىلامل حساخ/لأ  يف ىاءم  أ ثرالددلئة ارر  ية 
،   ااء اندشاار وبشااكل ملأاا ظ اىد ااءد بعااا ارسااء ن ىلاامل 2004ضااعءف ىاان ىااءم أحاا ايل حمالحمااة  إىل 2015

 .2004يف ىءم  0.2مقءرنة ب %7.4 إىل 2015م مدلأة الكاراب    صدر ر ي. للددلئة لدصل النسبة يف ىء
 

مصاااءدر الددلئاااة مااان مااان ارساااء ن الاااا ت ي جاااد لااادياء أ  مصااادر  ةنساااب  ار فعااالقاااد ومااان ااااادير ابلاااذ ر، 
   .2015يف ىءم  %5.9 إىل 2004ىءم  2.8%
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/  مدفأج كاز مدفأج غاز

 سىالر

 أخري الحاجح مكيف مركسيح فحم/ حطة ال يىجد مدفأج كهرتائيح

التوزيع النسيب للمساكن املأىولة أبسر خاصة أو مجاعية حسب نوع التدفئة يف ( 17)شكل 
 2015و 2004املسكن لتعدادي 

2004 2015



 

35 

 

 وتكنولوجيا املعلومات اإلتصاالتاملعمرة وأجهزة  السلعالفصل اخلامس: 
اوديثااة وأجااا ة  األجااا ة ماان اجملد عااءت اردساا رة واردقدمااة ماان حياا  اماادالك الساال  ارع اارة و ديناألر يعدا  اجملد اا  
ىنصاارا  أسءساايء  لااو انعكءسااءت ارنءبيااة ىلاامل مسااد ا معيشااة  الااا أ اابأ  و كن ل جيااء ارعل مااءت اإل صااءتت

 األسارلكان ىناءك  فاءوت باني و ،  ءلثالجة وال سءلة وال ءز  سءسيةاأل األجا ة األسرد دلم أ لخ ل. األسرورلءه 
الااا  ءناا   عاااد يف ارءضااا مااان الثااءن ايت  ااءركروي  واركيااا  والساااءن الش ساااا  األجاااا ةيف اماادالك بعااا 

 و كن ل جيء ارعل مءت.  اإل صءتتوالسيءرة وجالية الصأ ن وأجا ة 
 
 السلع املعمرة 1.5
 والسال  ارع ارة الدلايا ات  نا عو  ر ا ال مادا ارعيشاا لألسار مساد ا  عكا. الاا اراتارات أىا  مان إن
 للأصاا ل ىلاامل إتاابءع معاانيل ولكنااو ت األساارةقدنياااء  الااا  والااذ   عاارف  هنااء الساال  ارسااكن، يف ةر جاا دا

ادصاءد  هناء السال  يف ل اة اإل السال  ارع ارة و عد  .يسدالكاء مرة واحدة، وإدنء يد  ذلم ىلمل مدا لرتة زمنية
 ءلسااايءرة اخلء اااة، لرن/ باااءخ، ميكرويااا ،   ا  شااارت  رااارة واحااادة ىلااامل األ لاااخ ذات الدكااا ين الرأياااءيل والااا

مقءرناة بيااءات الدعادادات السااءبقة  اجارا  وىناادمكيا ، جالياة  ااأ ن، رباءت  ا لل السءاااة وسااءن مشساا. 
مان ساد نء  ىنااء  ءلثالجاة وال ساءلة لاذا مت اسادثنء  ىاذه السال   بني أن ىنءك سل  مع ارة أسءساية ت  كان اإل

  .واسدبداهلء بسل   ثر السلخ ىلمل بيءاعء 2015 عداد 
 

، (لااارن / بءخ/ اااءز)لر لااادياء ايدااا   اخلء اااة األسااارأن ال ءلبياااة العظ ااامل مااان  (18) الشاااكل أراااارت البياااءات يف
سالل  فءلظاة ارفارق   اء أراارت النداء ج أن   وذلام ألذنياة  ا لره يف ارساكن حيا  يصاعخ اإلساد نء  ىناو.

ويعاا د ذلاام لسبيعااة البيئااة الساااء دة يف  ،%80لاارن / بءخ/ال ااءز والااا مل  دلااءوز   اا لرسااخ يف ن امسااد   أااال
 ىلمل إسدادام اوسخ  بديل لل ءز. األسر بعافءلظة ارفرق حي   عد د 

 
ارا اة يف  األجاا ةدسااني السعاءم، وأ ابح ىاذا ااااءز مان لسادادام اريكروويا  إ ثر يف اآلونة األخالة واد  

ااا ىر  يف  ا الر ىاذا ااااءز حيا    اإلر فاءع (18)يظاار الشاكل وااااد، اا  لل  إلخدصءرة  ، وذلمارسكن
 ربعاة أسارمقءرناة  يدا لر لادياء ىاذا ااااءز  2004 ال ىشارة أسار يف ىاءم باني   أسارة واحادة مان  ىناءك  ءن 
لااادياء لر االاااا يدااا   لألسااار ةنساااب أىلااامل العء ااا ةوسااالل  فءلظاااة  ،2015يف ىاااءم أسااار  ىشااارة ااال   باااني مااان
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ااال أ فءلظااة ارفاارق، يف حااني ساالل  %40.3و ب لياااء فءلظااة العقبااة بنساا، %46.6 وبنساابة بل اا  ميكروياا 
 .  %14 نسبة وبل  

 
ب ااا النظاار ىاان الااا  داا الر لاادياء ساايءرة  األساارع نساابة ء ار فاا (18) بااني ماان الشااكل لقااد  وماان احيااة أخاارا،

نديلاة  اإلر فاءع، ويعا د ىاذا ىلامل الدا ايل %40.1 إىل %31.2من  2015و 2004خالل لرتة الدعدادين  ن ىاء
نعكاااا. ىلاااامل إ سااااءع راعااااة إ والااااذ  ساااان اي   %5.3يف معاااادل الن اااا  السااااكءين بااااني الدعاااادادين والبءل ااااة للاااا ايدة 

الاا  األسار بءينءت ملأ رة بني ادءلظءت يف نساخ  (6)مل  ظار البيءات يف اادول و  الدل عءت السكءنية.
يف  %26.8و العقباااةيف فءلظاااة  %46.7باااني ماااء حيااا   راوحااا  النساااخ  ،2015 ىاااءم يف دااا الر لااادياء سااايءرة 

 ارفرق.فءلظة 
   

 إىليداا الر لاادياء مكياا  ويعاا د ذلاام  األردن  اء أرااارت الندااء ج أن أساارة واحاادة ماان بااني  ال فاا. أساار يف 
مسااد ايعء  حياا  أ اابأ  درجااءت اواارارة أىلاامل ماان األردنالد اال ارنااءخا والااذ  أحماار وبشااكل واضااح ىلاامل 

ارقي ااااة يف  األسااارأن  إىلو ااادر اتتاااءرة إلادنااااء  ىاااذا ااااااءز.  األسااار  جاااة بعاااا  إىلالسبيعياااة والاااذ  أدا 
حيا  بل ا  نساخ  ارقي اة يف ادءلظاءت األخارا األسارمكي  بشاكل أ ا  مان  إلمدالكفءلظة العقبة دتيل 

ءلظاة  ال حماالث أسار يف فبني  ن أسر ني من ، أ  أاألسرمن إرتءيل  % 69.4 الا يد الر لدياء مكي  األسر
مكياا   إلماادالكارقي ااة يف فءلظااة ىللاا ن ىااا األااال ماايال  األساار، يف حااني أن العقبااة يداا الر لاادياء مكياا 

وىااادم اوءجاااة ارناااءخ إلىدااادال ويعااا د ذلااام  % 5.2الاااا يدااا الر لااادياء مكيااا   األسااارز نسااابة و حيااا  مل  دلاااء
 (6 اادول )يف ىذه ادءلظة. إلسدادامة

 
أتااااءرت ندااااء ج الدعااااداد العااااءم للسااااكءن ل ،ةلألساااار اتجد ااااءىا  هحااااد ماتاااارات الرلااااءأجاليااااة الصااااأ ن   عداااا 

ور ا  أن  ،أسرة يد الر لادياء جالياة  اأ ن 28ىنءلم  األردنيف  ة ل أل  أسر بني  من  نأ، 2015وارسء ن 
اتى ااءل ارن ليااة و اا لر ال اااا  مثاال ىااذه الساال  والااا  سااال  إلماادالك األساار  جااو  أن إىلىااذه النساابة اليلااة 

لدصاال  2002يف ىااءم  %1.4ة ار فعاا  النساابة ماان األساار بد ايااد لأسااخ ندااء ج مساا ح نفقااءت ودخاال واااااد 
أساارة  اا لر لاادياء  14ىنءلاام  2002وىااذا يعاال أن ماان بااني  اال ألاا  أساارة يف ىااءم  2013يف ىااءم  %2.1 إىل
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 األسار أ ثارفءلظاة العء ا ة مان أسار و ءنا   .2013أسارة يف ىاءم  21 إىل األسرجالية  أ ن وار ف  ىدد 
 ااال ألااا  أسااارة  قاااي  يف فءلظاااة أن مااان باااني   (6)حيااا  يظاااار ااااادول  امدال اااء  االياااة الصاااأ نيف ار لكاااة 

  .% 4.5 بل   وبنسبة لر لدياء جالية  أ ن،اأسرة يد   45العء  ة ىنءلم 
 

 2015و 2004خالل لارتة  عاداد  سا مشساءن ء الا يد الر لديا األسرنسبة  إخنفءضندبءه، ومن ارلف  لإل
 األسارىاداد أيف  ةالا ايدة الكبال  إىل خنفاءضاإل، ويعا د ىاذا  18)تاكل  ىلمل الدا ايل %11.2 إىل %13.7من 

 ال  خنفاءضاإليعاد ىاذا وىلياو  ،%98حا ايل  األساربل   نسابة الا ايدة يف اىاداد حي  خالل لرتة الدعدادين 
 اريااااءه صاااادر لدساااااني وىااااا  ااااءيف  ذنيااااة اساااادادام الساااااءن الش سااااا   أ اااابح لاااادياء األساااارحقيقااااا تن 

يف ىادد  2015الكااراب  لعناد النظار بشاكل مع ا  للبياءات يظاار ار فاءع جا ىر  يف ىاءم إساداالك وختفايا 
يف ىااءم أساارة  128,683ماان  األساارحياا  ار فاا  ىاادد  2004الااا يداا لر لاادياء ساااءن مشسااا ىاان ىااءم  األساار
 األساااار أ ثاااارأن  (6)ويظااااار ااااادول  .%68.8أ  بنساااابة زايدة بل ااا   2015يف ىاااءم   217,205 إىل 2004

الااا  قااي  يف  األساار لياااء  %15.5وبنساابة بل اا   لر لاادياء ساااءن مشسااا  قااي  يف فءلظااة العء اا ةاالااا يداا  
لر لااادياء سااااءن االاااا يدااا   لألسااارأاااال نسااابة يف حاااني سااالل  فءلظاااة ارفااارق    %14.7فءلظاااة معاااءن بنسااابة 

 .%3.7سا بنسبة بل   مش
 
حلاا ل ذ يااة يف إضااء ة ارنااءزل ماان خااالل  اا لل ىاان  دتءتاايء  ماا  الدساا ر والدقاادم الااذ  يشاااده العااءمل ابلبأاا و 

 ا لل  رباءتيدا لر لادياء  األردنيف  األسارمان  %68.9أن  (6)ااادول ليظاار  ،اإلضء ة ب سيلة  اديقة للبيئاة
الاا  قاي  يف فءلظاة  األسارايل حملثاا أا  الد زيا  اا ارايف ل وجا د لروااءت حساخ اتء.  ء اراارت البياالسءاة

ارقي اة يف فءلظاة  األسارنصا  لإن قءبل ربءت   لل  ءاة، يف اريد لر لدياء  مأدابوالكرك والبلقء  و  العء  ة
   .لر لديا  ىذه الل بءتاوارفرق يد   العقبة
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 يتوافر لديها بع  السلع املعمرة حسب اليت األردنيف  اخلاصة لألسر النسبة املئوية (6)جدول 
 2015احملافظة، 

 احملافظة
لرن/   

 كروي يم  بءخ/  ءز

سيءرة 
خء ة/ 
بكخ/ 
 ابص

جالية  مكي 
  أ ن

ساءن 
 مشسا

ربءت   لل 
 السءاة

 75.0 15.5 4.5 25.3 46.5 46.6 95.2 العاصمة

 70.1 11.1 1.7 19.0 41.7 35.3 93.5 البلقاء

 59.1 6.6 1.0 18.3 31.1 33.4 92.9 الزرقاء

 72.2 7.8 1.4 8.7 42.4 30.6 94.3 مأداب

 67.9 8.4 1.5 16.4 34.7 38.4 92.5 إربد

 54.4 3.7 1.2 7.2 26.8 14.0 79.8 املفرق

 68.4 5.9 0.8 8.9 35.0 25.6 91.4 جرش

 69.3 7.4 1.0 5.2 38.9 34.5 91.7 عجلون

 72.1 10.3 1.9 11.8 43.4 30.8 93.3 الكرك

 68.4 12.5 1.6 6.1 45.4 31.0 93.2 الطفيلة 

 57.8 14.7 1.9 7.4 41.3 22.9 92.6 معان

 54.2 9.0 3.0 69.4 46.7 40.3 93.5 العقبة

 68.9 11.2 2.8 20.2 40.1 38.7 93.1 اململكة

31.2 
40.1 

85.6 
93.1 

7.9 

38.7 

13.7 
11.2 

2004 2015

النسبة املئوية لألسر اخلاصة  يف األردن اليت يتوافر لديها بع  السلع (:18)الشكل 
 2015و 2004املعمرة، حسب  تعدادي 

 ساءن مشسا ميكروي   ءز/  بءخ/ لرن   ابص/ بكخ/ سيءرة خء ة
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  تصال وتكنولوجيا املعلوماتجهزة اإلأ 2.5
لشااااد  اإل صاااءتت كن ل جياااء ارعل ماااءت و عاااءمل يف واااءل يف معااا ل ىااان الدسااا ر الاااذ  يشااااده ال األردنكااان يمل 

والاادى  الكبااال الاااذ  ي ليااو جاللاااة ارلااام  اإلىد اااءم سااا را   بااال ا بساابخ  األردناسااءع  كن ل جياااء ارعل مااءت يف 
لشااكل اسااءع  .األردين اإلادصااءدىباادمي الثااءين باان اوسااني ارعظاا  هلااذا القسااءع والااذ  أحاادث   ياالا    باالا  يف 

واااد و اال  %14و كن ل جيااء ارعل مااءت اثلاا  أ اا  مسااءى  للنااء ج ادلااا اإلرتااءيل بنساابة بل اا   ءتتاإل صاا
، و ساااءى  إرتءلياااء  بدشااا يل 16000تااار ة   رااا  حءلياااء  حااا ايل  400ماااء ي ياااد ىااان  إىلىااادد تااار ءت القساااءع 

 .8ع دن ا  فليء  األسر ىءمل بشكل مبءتر و ل مبءتر ممء رنعلو القسءع  84000
 

 الر لادياء ىاء   أرضاا خاالل لارتة داالا ي األسراوءد يف نسخ  خنفءضاإل (19)الشكل  البيءات يف أرارت
ىلااااامل الدااااا ايل، وااااااد يعااااا د ىاااااذا  %9.1 إىل %44.3مااااان خنفوااااا  النسااااابة إحيااااا   2015و 2004 عاااااداد  

أن مان النداء ج  اسدادام اهل ا   النقءلة وخء ة الذ ية مناء لدبنيه ندشءر ال اس  الذ  تاداإل إىل خنفءضاإل
وذلام إسادادام اهل ا ا  النقءلاة العءدياة أو الذ ياة  ىلامل إسادادام اهلاء   األرضاا  يفوال ن األسرالكثل من 

. األساااارء و  الرىاااء والااااذ  انعكااا. ارناااءاب  ىلاااامل ار فاااءع نساااخ  ااا الر ىااااذين ااااااءزين لااادا ساااا لة إسااادع ءهلل
  ااء بل اا     %62.9 بل اا  2015قااءل الااذ ا لعااءم اهلااء   الن  اا لرأن نساابة  (7) يف اااادول أرااارت الندااء جو 

لااادياء  لرايداا   2015يف ىااءم  األردنيف  األساارماان  %108.8أ   %45.9اهلااء   النقااءل العاااءد  نسااخ  اا الر 
   .ىء   نقءل ىءد  أو ذ ا

 
 ىلإالاا مكنا  الفارد مان ال  ا ل  (اإلنرتنا ) د ايد أذنية  كن ل جيء ارعل مءت ما  اندشاءر الشابكة العنكب  ياة 

 ساايالت الدسا ق ووسااء ل  إىلىادد ت زنصامل مان اخلادمءت باد ا  مان اوصاا ل ىلامل خمدلا  أنا اع ارعل ماءت 
  صءل ابأللراد داخل البالد وخءرجاء. إلالرتليو والدسلية، اىيم ىن السا لة الا  ديأاء الشبكة العنكب  ية ل

 األردن ااال فااا. أسااار يف باااني  سااارة مااان أ ىناااءك ، أن2015أراااارت نداااء ج الدعاااداد العاااءم للساااكءن وارساااء ن و 
 لألسار ةنرتن . أمء ىلمل مسد ا ادءلظءت، لقد سلل  فءلظة العء  و أىلمل  نسابإللر لدياء اترتا ء  لايد  

                                                           
 اتردنية اتسدث ءر ىيئة /ارعل مءت  كن ل جيء و ات صءتت اسءع 8
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، يف حاااني سااالل  فءلظاااة معاااءن أدمل نسااابة %30.2لااادياء اتااارتاك انرتنااا  حيااا   بل ااا  النسااابو الاااا يدااا الر 
 .%7.6  حي  بل   لدياء اترتاك إنرتنيد الر الا  لألسر

 
العاءم  للساكءن  لذا لقد مت رت  بيءات يف الدعاداد .الدس ر الدكن ل جا الدقل الذ  يشاده العءمل ونظرا  ر ا بة
إلجاااا ة او اسااايخ  ا   سااا ر والاااذ  يعاااد  (Tablet)ىااان  مااادا  ااا الر الك بيااا  ر اللااا حا  2015ىاااءم  وارساااء ن

 رات اد  لااة واهل ا اا  اخلل يااة الذ يااة لدااأيت  أاال وسااس بيناااء إذ اد  لااة لد ثاال اوءلااة ال سااسية بااني الك بياا  
لعاءب واأل لاادمءتل هل لو ا   وي يد حل  تءتاة ااااءز ىلامل تءتاة اهلاء   الاذ ا مماء يساال إسادادامة ونقلا

  اءن ىناءك  أسار ذتءنياةأن مان باني  ال  (7)لأرارت النداء ج يف ااادول  يفولاء اا ي  وخء ة األ فءل. الا
 األساار، و ءناا  األردنيف  األساارماان و اا ع  %12.8لر لاادياء   بياا  ر لاا حا وبنساابة بل اا  ااحاادة يداا  أساارة و 

فءلظااة يف  اال فسااة أساار  قااي    ماان باانيادنااء  ىااذا اااااءز حياا  أن يف ا  ثاارألا ارقي ااة يف فءلظااة العء اا ة
  فءلظااة ارفاارق ماان يف حاني  ءناا، %17.3وبنساابو بل اا   لر لادياء   بياا  ر لاا حااالعء ا ة ىنءلاام أساارة يداا  

لر لادياء احي  أن أسارة مان باني  ال  حمالحماة وىشارون أسارة يدا   ل حا  بي  ر لر لدياء  اأال ادءلظءت الا يد  
 .%5ىذا اااءز حي  مل  دعد النسبة 

 
سفيا  يف نسابة ال اإلر فاءع (19)الشاكل يباني  (تب   ا ب) ف  لتاصا أو    بي  رلر  ا   وابلنظر لنسخ 

حياااا  ار فعاااا   2015و 2004لر لاااادياء   بياااا  ر تاصااااا أو ف اااا ل خااااالل لاااارتة  عااااداد  ايداااا  الااااا  األساااار
دا ل  أخارا  ءهلاء   وجا د با إىلالسفيا   اإلر فاءعىلامل الدا ايل. ويعا د ىاذا  %25.2 إىل %21.4النسبة من 

لر لاادياء  الااا يداا ا األساار دقااءرب نسااخ و  .األساارالنقااءل الااذ ا والك بياا  ر اللاا حا ارندشاارة بشااكل  باال بااني 
، %27.3و %16.6بااني مااء   بياا  ر تاصااا /ف اا ل  يف  ءلااة ادءلظااءت ار لكااة حياا   راوحاا  النسااخ 

الااااا  قااااي  يف فءلظااااة  األساااارماااان  %32.5ابساااادثنء  فااااءلظا العء اااا ة وارفاااارق حياااا  يدبااااني ماااان اااااادول أن 
داا الر لاادياء   بياا  ر  يالااا األساارالعء اا ة يداا لر لاادياء   بياا  ر تاصااا/ ف اا ل، يف حااني مل  دلااءوز نسااخ 

 .    7)جدول  يف فءلظة ارفرق %10ل ل أتاصا/ ف   
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وتكنولوجيا  اإلتصاالتاليت يتوافر لديها بع  أجهزة  األردنيف  اخلاصةلألسر  ئويةالنسبة امل (7)جدول 
 2015املعلومات حسب احملافظة، 

ىء   نقءل  ىء   أرضا احملافظة
 ىءد 

ىء   نقءل 
 ذ ا

  بي  ر 
تاصا/ 

 ف  ل
 اترتاك انرتن    بي  ر ل حا

 30.2 17.3 32.5 71.6 38.9 14.6 العاصمة

 13.4 9.9 21.6 57.6 49.6 6.8 البلقاء

 15.0 9.4 19.9 59.4 47.9 5.0 الزرقاء

 10.2 8.8 18.8 59.5 46.4 4.7 مأداب

 14.4 10.3 21.6 60.2 50.9 5.5 إربد

 8.5 4.3 9.4 39.5 55.2 1.7 املفرق

 11.4 7.8 16.6 49.8 55.5 2.0 جرش

 8.3 9.9 20.3 55.7 56.0 5.2 عجلون

 11.8 9.6 20.5 51.7 55.4 5.5 الكرك

 10.1 10.5 22.9 55.3 58.2 3.3 الطفيلة 

 7.6 7.6 17.3 42.9 62.5 3.0 معان

 19.0 14.2 27.3 64.5 47.4 6.2 العقبة

 20.6 12.8 25.2 62.9 45.9 9.1 اململكة

 

 

21.6 
25.2 

5.0 

20.6 

44.3 

9.1 

51.3 
45.9 

2004 2015

النسبة املئوية لألسر اخلاصة يف األردن اليت يتوافر لديها بع  أجهزة ( 19)الشكل 
 2015و 2004االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حسب  تعدادي 

/  كمبيوتر شخصي
 محمول 

 اشتراك انترنت

 هاتف ارضي


