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  ملخص تنفيذي

وكانت . بهدف جعل ملكية المنازل باستطاعة فقراء الحضر) مدن بال عشوائيات(سمته  برنامج طموح 2004أطلقت الحكومة المغربية في 

وقد . AFDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية وو من قبل عدد من المانحين بينهم البنك الدولي واإلتحاد األوربي الحكومة مدعومة بقوة

كما طورت . أدت هذه المبادرة لعدد من االبتكارات في مجال التمويل السكني كما تمخضت عن دروس قابلة للتطبيق عالميا

 لتقرض ذوي الدخول ورين على سبيل المثال لتوفير الضمانات للبنوكطرق مبدعة للحكومة لكي تضغط على البنوك والمط

وبالتوازي مع ذلك، تلعب أكبر المؤسسات المغربية للتمويل متناهي الصغر دورا متزايد . المنخفضة للحصول على سكن

  .األهمية في تمويل اإلسكان للفقراء

هذه الدراسة . ن الحكومة والمانحين في قطاع اإلسكان الرسميالتي قادها لك مهذا التقرير الملخص يقدم صورة عامة للبرامج 

اإلسكان كيفية أكثر منها كمية وتحاول استعراض تمويل السكن لمجموعات الدخل المنخفض في داخل السياق األعم لسياسة 

  .المغربية وبرامجها ومؤسساتها

الفصل .  والمؤسسية لتمويل السكن للفقراء في المغربالفصل األول يبين برامج الحكومة والمانحين ويراجع األبعاد السياسية

  .الفصل األخير يحلل فعالية هذه البرامج في الوصول للمستهدفين منها. مؤسسات التمويل متناهي الصغرالثاني يختبر أدوار البنوك و

الوكالة وان من قبل كل من الحكومة األولي هي استخدام تدعيم اإلئتم. الخبرة المغربية تعد مهمة للصناعة بشكل عام من ثالث نواحي

في إحدى الحاالت إلقراض المقترضين في القطاع غير الرسمي : األمريكية للتنمية الدولية لخلق ثقة في السوق الجديدة

رأس سسات التمويل متناهي الصغر لزيادة كمية القيمة اإلئتمانية لمؤللمساعدة في الوفاء باحتياجات اإلسكان؛ وفي الثانية لتأسيس 

دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الوفاء بالطلب على البعد الثني هو زيادة . المال المقرض المتاح لتمويل اإلقراض السكني

للبنوك ابل أجر قيمكنها ان تقدم مساعدات كذلك ممؤسسات التمويل متناهي الصغر. القروض الصغيرة ال سيما للتحسنات أو لدفع المقدمات

 الدولي في تأسيس نطاقات للتجزئة المصرفية وتوفير تطوير المنتجات ShoreBank الدرس الثالث هو عمل ال. لسوقالداخلة إلى ا

  .وتدريب العاملين للبنوك التجارية التي تخدم قاطني العشوائيات

  
  منزل تقليدي في إحدى العشوائيات بالقرب من قنيطرة: أعلى
   ، وأحد المنازل المتبقية في منطقة مخطط لها إعادة اإلسكانكازابالنكامنزل آخر في إنخيل، بالقرب من : أسفل

 



 6

  دور الحكومة والمانحين: الفصل األول

، ال سيما بحثها عن حلول إسكانية  كإحدى الدول األكثر تقدمية في إدارتها للتنمية الحضريةيةغربلفترات طويلة كان يتم النظر للمملكة الم

، بما في ذلك تخطيط المواقع 1956 مجموعة متنوعة من سياسات اإلسكان منذ االستقالل في عام فقد نفذت. مناسبة للفقراء

 للمساكن ي الرأسمالدعم الرهن العقاري، وتقديم الدعم السكنية العشوائية وغير الرسمية، ووالخدمات، ورفع مستوى المناطق

 Villes san Bidonvilles, or)" عشوائيةاء أحيمدن بدون "على وجه الخصوص، الزخم الذي وفره برنامج و. الجديدة

VSB) قد حفز التفكير اإلبداعي بشأن تمويل اإلسكان .  

وهناك برنامج . بعد أن أخذت نسبة المناطق العشوائية في االنخفاض في السبعينيات، بدأت الوتيرة في التسارع في الثمانينيات

وتم إطالقه في الثمانينيات، باإلضافة إلى وكالة خاصة )  ”l’habitat insalubre“(كبير للتصدي لإلسكان منخفض المستوى

 ANHI, Agence Nationale de lutte(أنشئت لذات الغرض، والوكالة الوطنية للوقاية من اإلسكان منخفض المستوى 

contre l’Habitat Insalubre .(( تمت متابعة هذه الجهود من البرنامج الرسمي الحالي لـ2004في عام  ، VSB والذي 

هذا البرنامج تم تأسيسه بشكل . VSBأو )  ”Villes sans Bidonvilles“" (مدن بدون صفيح"يعكس شعار تحالف المدن 

  .مركزي لفهم سياسة اإلسكان الحالية في المغرب

ئية، والثاني األول هو برنامج حكومي للتخلص من ظاهرة األحياء العشوا". اتمدن بال عشوائي"اما عنوان البرنامجين استخد

لكن علينا أوال دراسة  واختبار فجوة القدرة على تحمل . كليهما تم توضيحه بمزيد من التفاصيل أدناه. منحة من تحالف المدن

التكاليف التي قادت الحكومة والجهات المانحة إلى يتورطا بشدة في دعم خفض التكاليف ومخاطر اإلقراض لتوفير زيادة 

  .وتحسين المساكن للفقراء

  

  عشوائيةمدن بال أحياء 
 120000حوالي ( في المئة 4 و 3في الوقت الحالي، يتراوح معدل النمو السنوي في المناطق الحضرية في المغرب ما بين 

، فإن معدالت إنتاج اإلسكان ليست "مدن بال أحياء فقيرة وعشوائية"وعلى الرغم من عزم الحكومة على إنجاز ). وحدة سكنية

وكما هو الحال في بلدان أخرى؛ فإن هذه المناطق غالبا ما توجد في .  نمو المناطق العشوائية وغير الرسمكافية ويتواصل

 .األماكن الخطرة التي تقطنها األسر األكثر فقرا

من األسر التي تعيش في العشوائيات هي من % 16.3المعلومات عن الدخل من برنامج ترقية األحياء الفقيرة الوطنية تظهر أن 

  1).1انظر الجدول رقم (وال تستطيع تحمل نفقات أي دفعات للرهن العقاري " المعدمين"فئة 

  544<  544>  352 >  251>  177>دخل األسرة) : 1(الجدول

                                                 
 ، واإلنفاق، تم التعاطي معها وإعادة صياغتها وتحليلها من قبل 2001-2000 البيانات المستمدة من االستهالك المنزلي واستطالعات اإلنفاق للفترة  1

يعادل نحو ) USD(دوالر أمريكي واحد ). 2006يونيو (ائية البنك الدولي، الفقر وتحليل األثر االجتماعي للبرنامج الوطني لترقية األحياء الفقيرة والعشو

  ).MDH( درهم مغربي 8
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  دخل األسرة في العشوائيات

 )دوالر شهريا(
 

  11.3  26.8  23.0  22.5  16.8 النسبة المئوية لألسر

العقاري يمكنها تحمل نفقات الرهن 

 )دوالر شهريا(

0  63  88  125  >125  

 
  Enquête Nationale sur la Consommation et des Dépenses des Ménages 2000–2001: المصدر

Enquête Nationale sur la Consommation et des Dépenses des Ménages 2000–2001  
(cited from Morocco National Slum Upgrading Program: Poverty and Social Impact Analysis, World Bank, 2006). 

  .] الدوالر األمريكي إلىم تحويلهدرهم تال[

مصدر آخر للمعلومات عن دخل األسر هو استطالع لألسر التي تتعهد بها الوكالة األمريكية للتنمية في حي النخيل العشوائي 

 63من أرباب األسر الفقيرة هم من السكان الذين يحصلون على أقل من  في المئة 20، والتي أظهرت أن نحو Nouaceurفي 

  2).2انظر الجدول رقم (دوالرا في الشهر 

  

دخل أرباب ): 2(جدول 

 األسر
) بالدوالر شهريا(الدخل 

 ألرباب األسر
 

None  1-62  63-125  126-251  252-375  >375  

  2  10  49  19  6  14 النسبة المئوية لألسر

  

 ,Résultats de l’Enquête Ménage du Bidonville NAKHIL, Near East Foundation: المصدر

USAID Morocco, October 2006. ]الدرهم تم تحويله إلى الدوالر[.  
 

 دوالر للفرد في 490 بنحو 2002، تم تحديد خط الفقر في عام ) 2005( عن تمويل اإلسكان في المغرب CHFوفقا لدليل  

على افتراض أن متوسط حجم األسرة ليكون (على مستوى األسرة .  دوالرا في الشهر، في المناطق الحضرية41 أو السنة،

 دوالرا 228الحد األدنى لألجر الشهري البالغ .  دوالرا لألسرة الواحدة في الشهر225، وهذا يترجم إلى خط الفقر البالغ ) 5.5

 الدخل 3يبين الجدول .  شخص  فوق خط الفقر5.5سرة نموذجية قوامها يتيح لموظف واحد للحفاظ على مستوى معيشي أل

 دوالر شهريا على 150الشهري ألرباع أنواع الدخل المختلفة، مبرزا أن ثالثة أرباع السكان ال يستطيعون إنفاق أكثر من 

                                                 
 ). دوالر1=  درهم 8( لسهولة القراءة؛ ستكون المراجع التالية بالدوالر األمريكي، وذلك باستخدام سعر الصرف  2
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األحياء الفقيرة والعشوائية بشكل  سواء كنا نعتمد على بيانات المستوى الوطني، أو بيانات التي تم جمعها من أحد 3.اإلسكان

  .خاص، ومن الواضح أن هناك قسم من السكان ال يستطيع تحمل دفعات السداد الخاصة بالمساكن الرسمية والمساكن العادية

دخل األرباع وتيسير ): 3(جدول 

  السكن
  

 دخل األرباع

Q1  Q2  Q3  Q4  

الدخل األساسي لألسر شهريا 

 )بالدوالر(

289  455  601  931  

  4000-688  687-513  512-376  375-88 )بالدوالر(مستوى دخل أرباب األسر 

% 25(أقصى معدالت نفقات اإلسكان 

 )من إجمالي الدخل

72  114  150  234  

  

  .Practical Guide for Housing Microfinance in Morocco, CHF International, prepared for RTI/ USAID, 2005, pp 9-10: المصدر

  ].الدرهم تم تحويله إلى الدوالر األمريكي[

  

 .ثالثة أنواع مختلفة من المساكن تصنف كأحياء عشوائية من قبل الحكومة

هناك بالفعل من يحيا في أكواخ مؤقتة مصنوعة من مواد مستعملة، والتي ال تقدم سوى الحد األدنى من الحماية من  •

 في المئة 9، كانت هذه الفئة تشكل نحو 2003في عام . bidonvillesماية عناصر الطبيعة، وهو ما يسمى بدون ح

 في المئة في 5 إلى bidonvillesوتزعم الحكومة انها خفضت النسبة المئوية لألسر في . من مجموع سكان الحضر

 .2007عام 

ية سليمة ولكن بصورة غير  في المئة من إجمالي المساكن، وهي المساكن التي تتمتع ببن18والثانية، التي تشكل نحو  •

 .(”habitat non réglementaire“)قانونية 
  .(the medinas) في المئة من إجمالي للمساكن، ضمن المباني التاريخية في قلب المدن الكبرى 3الثالثة، نجد أن  •

 
 يهدف إلى الذي)) Villes sans Bidonvilles (VSB( ، أطلقت الحكومة برنامج مدن بدون عشوائيات 2004في عام 

في " بدون عشوائيات" مدنية لتعلنها 15-10، واستهدفت الحكومة من 2010التخلص من جميع األحياء العشوائية بحلول عام 

 سواء - كان يستند إلى مفهوم استرداد التكاليف لكنه اعترف بأن الحلول المادية التي كانت المقترحة VSBبرنامج . كل عام

وبناء .  سيكون أمرا بالغ الصعوبة قياسا بحجم المستفيدين- النقل إلى المناطق المزودة بالخدمات إلعادة التوطين في الشقق أو

. على ذلك، كان ال بد من اتخاذ تدابير جديدة لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية األخرى إلقراض المجموعة المستهدفة

                                                 
  .من دخل األسر كمستوى مناسب لتحمل وتيسير نفقات اإلسكان% 25 باستخدام  3
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 مليار دوالر 2.6والذي تقدر تكلفته اإلجمالية بنحو . البرنامج مدينة، ستستفيد من هذا 70 أسرة في 210.000ويتوقع أن نحو 

  . مليار دوالر ستأتي من المنح الحكومية1أمريكي، منها 

 لديه رؤية شاملة للمدينة، ويهدف لتشمل أوسع نطاق ممكن من أصحاب المصلحة، من أجل تحقيق األهداف VSBبرنامج 

وم التعاون بين الحكومة المركزية واإلقليمية والمحلية، والمطورين في القطاع ولذلك تستند إدارة البرنامج إلى مفه. المرجوة

هذا التعاون هو الذي تمت ترجمته  بالعقود التي وقعت من جانب . العام والقطاع الخاص، وسكان األحياء العشوائية أنفسهم

  .كما أنها تؤكد على مشاركة السكان المعنيين. األطراف المعنية

 سواء إلعادة -ن يستند إلى مفهوم استرداد التكاليف لكنه اعترف بأن الحلول المادية التي كانت المقترحة  كاVSBبرنامج 

وباإلضافة للدعم . التوطين في الشقق أو النقل إلى المناطق المزودة بالخدمات سيكون أمرا بالغ الصعوبة قياسا بحجم المستفيدين

. لجديدة لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية األخرى إلقراض المجموعة المستهدفةالرأسمالي، تم اتخاذ اثنين من التدابير ا

 من أجل تشجيع البنوك على تقديم قروض إسكانية 2003 ، قدمت في نهاية عام FOGARIMاألول هو ضمانة الحكومة ، 

 على مؤسسات التمويل متناهي  هو إزالة الحظر المفروض2004والثاني في عام . إلى الشريحة الدنيا وذوي الدخل المنخفض

إلى أي مدى كانت هذه التدابير ناجحة هذا ما ستتم مناقشته بمزيد من العمق في جزء الحق من هذا . التي تقدم قروض اإلسكان

  .التقرير

الذي يحظى بإشرف لجنة مركزية يرأسها رئيس مجلس الوزراء ، ونال الدعم من لجان  VSB برنامج. الفاعلين الرئيسيين

  باإلضافة إلى وحدة خاصة أنشئت من قبل وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني. تنسيق اإلقليمية واللجان التنفيذية بالريفال

(MHU, Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme), ومديرية اإلسكان االجتماعي وتنمية األراضي ،(DHSAF, 

Direction de l’Habitat Sociale et des Affaires Foncières)الفاعلين الرئيسيين في توفير . ، إلدارة البرنامج

  : المساكن للفئات ذات الدخل المنخفض وترقية األحياء العشوائية هي كما يلي

 ، والتي تدير أيضا صندوق MHU هي وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني VSB الوزارة المسئولة عن برنامج .الحكومة

 ، وهو الصندوق الذي يستخدم لدعم تكلفة وحدات السكن االجتماعي Fonds de Solidarité de l’Habitat (FSH)الدعم، 

التي تم توفيرها للسكان السابقين لألحياء العشوائية والخاضعين إلعادة )  قصة المجمعات السكنية5- 4بشكل نموذجي في (

 %.10تبلغ حيث يحصل الصندوق على عائدات من الضريبة على األسمنت التي . التوطين

 في المئة من كل قرض من قروض 70 والتي تستخدم لضمان - FOGARIM - وأنشأت الحكومة أيضا  ضمانة مركزية 

  .البنك العقاري لذوي الدخل المنخفض وغير المنتظم، والذين عادة ال يكونوا مؤهلين للحصول على مثل هذه القروض

 مليون دوالر 90، تشمل حوالي VSBغ كبيرة من األموال لبرنامج الجهات المانحة الدولية وفرت مبال. الجهات المانحة

؛ ) AFD( مليون دوالر أمريكي من الوكالة الفرنسية للتنمية 65، وVSBأمريكي من البنك األوروبي للبنية التحتية وعمليات 

مريكي لمشروعات البنية  مليون دوالر أ117أيضا قدم االتحاد األوروبي منحة قدرها . لمطوري الحكومة، شركة العمران

  .األساسية االجتماعية المرتبطة بالبرنامج

ومن . جميع الحكومات المحلية تحتاج إلعداد خطط شاملة للتخلص من األحياء العشوائية  الموجودة في واليتها.  الحكم المحلي

حيان يتم استخدام أراضي تابعة في بعض األ. المتوقع أن توفر مواقع مجانية لمطورين الشقق الجديدة لإلسكان االجتماعي

  .للحكومة المركزية أو أراضٍ تم الحصول عليها من مالك من القطاع الخاص
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، فإن من المتوقع أن تلعب البنوك التجارية دورا متزايدا في توفير FOGARIM في المئة من منحة 70 مع توفير .البنوك

  .ءقروض اإلسكان ذوي الدخل المنخفض سواء للشراء أو للبنا

المطورين من القطاع الخاص تم تشجيعهم على المشاركة في سوق اإلسكان االجتماعي من خالل توفير حوافز  .المطورين

شركة العمران بدور المطور للعديد من مشروعات ترقية . ضريبية واألراضي المزودة بالخدمات من قبل الحكومات المحلية

تأسست شركة العمران القابضة في عام  4.، بل إنها حتى تقوم ببناء مدن جديدةاألحياء العشوائية، وتتولى بناء مساكن جديدة

التي نملك البيانات الخاصة  VSB من مشروعات.  وكالة أخرى أصغر حجما18وحوالي  ANHI  من خالل اندماج2004

وكل .ن القطاع الخاصوما تبقى من المشروعات يتم تنفيذها من قبل مطورين م .منها% 52بها، كان نصيب شركة العمران 

هذه المشروعات هي للسكان المتواجدين حاليا في األحياء العشوائية، وفي حين ال تتوافر بيانات الدخل بهؤالء السكان؛ إال أنه 

  .من المفهوم أن الغالبية العظمى من المستفيدين هم من مجموعة ذوي متوسط الدخل، والكثير منها في الربع األدنى

وطالما أن تكلفة الشقق أقل من . ن لخدمة األراضي الممنوحة لهم من جانب الحكومة وبناء الشقق السكنيةالمطورين يحتاجو

، من بين %30 ، وسيحصل المتقدمين على دعم شراء يبلغ VSB دوالر أمريكي، فإنها مؤهلة للخضوع لبرنامج 25.000

ونتيجة لذلك، ارتفعت .  ون بشراسة على هذا السوقالمطورين يتنافس). التي ستم توضيحها أدناه(أشكال الدعم األخرى 

ليس من المستغرب أن المستثمرين . المعايير وأصبحت أكثر جودة وانخفضت التكاليف، على عكس الذي حدث في بلدان أخرى

يوجد فقط . رةمن القطاع الخاص هم أكثر اهتماما بالعمل في المساكن الجديدة أكثر من ترقية وتحديث المساكن العشوائية والفقي

  .مطور واحد من القطاع الخاص منخرط في التحديث والترقية

  

  

منذ ثالث سنوات صرحت الحكومة مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتقديم  .  (MFIs)مؤسسات التمويل متناهي الصغر

. بة لحجز شقة مدعومةهذه القروض تستخدمبشكل رئيسي لبناء منزل أو لتحسينه، أو من أجل السلف المطلو. قروض اإلسكان

  .MicroReportدور مؤسسات التمويل متنهي الصغري سيتم تناوله بمزيد من التفاصيل في الفصل الثاني من 

  

                                                 
شركات اإلسكان شبه الحكومية كانت حتى وقت .  ، إال أنها شبه الحكوميةANHIالعمران القابضة هي باألساس أحد األشكال الجديدة لـ  شركة  4

)  HAO(أنشئت العمران . قريب تهيمن على األراضي الجيدة بالمزودة بالخدمات، وتشييد المساكن االجتماعية ، وتنفيذ برامج تحديث األحياء العشوائية

 ودمجها في مجموعة واحدة فعالة، كما أنها مسئولة عن تنفيذ  جميع عمليات 10 شركات شبه الحكومية 10 ، وعهد إليها بإعادة هيكلة 2004في عام 

VSBاهدف الحكومة من شركة العمران هو التحرك بشكل متزايد تجاه األراضي وتقديم الخدمات للتحرر من االنخراط في بناء المساكن.  تقريب 

  .االجتماعية، والتي يتوقع أن يكون للقطاع الخاص أكثر انخراطًا في مثل هذه النوعية من المشروعات

  

 برنامج سياق في سكنية مجمعات بناء في خاصة وبصفة االجتماعي، السكن إنتاج في دورهم لزيادة مدعوين الخاص القطاع من والمستثمرين المقاولين

VSB .إلى  الدعم الذي يحصلون عليه نقل يتم أن شريطة السوقية، القيمة من بأقل متحضرة أراضٍ لمنحهم مستعدة ،العمران شركة عبر ، الحكومة 

 Kingdom of Morocco: Poverty and: المصدر. [اليد متناول في لتصبح السكنية للوحدات السوق أسعار من أقل أسعار شكل في المشترين

Social Impact Analysis of the National Slum Upgrading Program, World Bank. 2006, p24.[  
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   عادة تسكينهمإلعمارات سكنية في إنباخيل، حيث تم نقل قاطني إحدى المناطق العشوائية القريبة إليها : لبأعلى وأسف

  
القرار بشأن المنهجية التي يتعين تبنيها يعتمد على . مكون من أربعة عناصر، ملخصة أدناه VSBبرنامج . مكونات البرنامج

. ، وتوافر األراضي المزودة بالخدمات، دخل السكان وغيرها من العوامل)في حالة الترقية والتحديث(مدى مالءمتها لألرض 

ان والتخطيط العمراني، والجماعات المعنية وغيرها من ويجري التخطيط من قبل الحكومة المحلية ، بالتعاون مع وزارة اإلسك

  .نتائج عملية التخطيط تتجسد في اتفاقية جميع أرجاء المدينة. الوكاالت التابعة للدولة

  
  المستفيدين أصوات : 1 صندوق

 وشك على كانوا.... 58 و 48 من وأخرى مربعا، مترا 36 من تتكون شقة 100 المواصفات، لنا وقدم. خططه لنا ليشرح المعماري المهندس وجاء ..."

 ويعطوننا هنا يتركونا أنها نفضل نحن.... السكان مع التشاور يتم لم ألنه يكتمل لم انه. المشروع هذا تماما رفضوا السكان ولكن. سكنية مبان بناء

 من نحصل أن بالكاد يمكننا الذي الوقت في درهم، 050.00 ثم ، درهم 120.000 منكم كل يدفع أن يجب لنا، هم يقولون.... أوراق الملكية/عناوين

  " .درهم  800-700 على البنك

 بموجبه الذي التوطين إعادة عن الحديث سمعوا إنهم). مختلف مجاور حي (من جاءوا من بعض هنا للعيش جاءت التي الجديدة األسر بين من وكان ..."

 درهم، 15.000 أو درهم 10.000  بـ اشتروا إنهم. هنا اشتروا أنهم في السبب هو هذا ا،منه الكثير بناء أو جديدة شقق على الحصول من سنستفيد

  ". السلطات تعرفه هذا كل ولكن. ... المالية أوضاعهم بسبب شققهم باعوا السكان. الخاصة األمالك أصحاب من مجموعة أيضا إنهم

 مكان في مسكن ولديهم هنا يعيشون الذين الناس بعض هناك ولكن. . . المدينة ىإل جاءوا الذين الريف سكان من تأتي اإلسكان شكاوى من النوع هذا

  ."الفساد وهذا التحايالت هذه وقف علينا يجب. جديدة شقة الحصول من االستفادة يريدون فقط انهم. آخر

  : بوساطة المؤلفين الفرنسية عن مترجمة االقتباسات كل
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  .2006 يونيو النهائي، التقرير العشوائية، األحياء لتطوير الوطني للبرنامج االجتماعي األثر وتحليل الفقر المغربية، المملكة: الدولي البنك: المصدر

  

 والتي األقدم المناطق في شيوعا واألكثر فائدة، األكثر والعنصر تعطيال أقل وهو. الموقع في والمستوطنات المناطق تحسين

 يتم النظام هذا. المكان ذات في البقاء للسكان يمكن الذي الوقت في التحتية البنية تحسين يعني وهو. طويل زمن من أنشئت

  .أسرة 70.000 حوالي أو المشاركة األسر من% 29 على تنفيذه

 الواحدة الشقة هذه تكلفة. جديدة شقق في المقيمين وتسكين القائمة، المستوطنات وتدمير هدم يعني هذا. سكنية وحدات توفير

 دوالر 6.875 حوالي سوى تدفع ال الغالبية فإن اإلعانات، من متنوعة مجموعة بفضل ولكن أمريكي، دوالر 25.000 تبلغ

 التكلفة. البرنامج هذا من تستفيد) أسرة 45.000 حوالي (العشوائية األحياء سكان من% 21 نحو الحالي، الوقت في. أمريكي

 3.750 عن تقل ال مالية دفعة يدفعوا أن عليهم ينبغي ينوالمشتر ، أمريكي دوالر 25.000 حدود في للوحدات الرأسمالية

 أمريكي دوالر 25.000 إلى تصل قروض على للحصول للبنوك كضمانة% 70 توفر الحكومية FOGARIM منحة. دوالر

 مؤسسات من دوالر 3.750 اقتراض عادة المقترضين. المدعومة الشقق هذه لشراء المنخفض الدخل ذوي لألفراد والمقدمة

 تسديدها يتم ،FOGARIM بضمان البنك من قرض على الموافقة تتم أن وبمجرد مقدما، الوحدة لحجز الصغر متناهي مويلالت

  .الصغر متناهي التمويل لمؤسسات

 نحو أي المشاركة، األسر من% 35 على ينطبق النظام هذا. متكاملة بخدمات مزودة أرض قطع وتوفير التطوير إعادة

 في األسر توطين إعادة خالل من ومنتظم، شامل مسح في الموقع لكامل التدريجي التطوير إعادة ضمنيت وهو. منهم 75.000

 إعادة يتم الطريقة، وبهذه. الدومينو لعبة تسمى منهجي باستخدام وذلك الجزء، هذا تطوير وإعادة منازلهم هدم ثم قريبة، أراضٍ

 مساحة إجمالي أن حيث التطوير، إعادة عملية في الكثافة تخفيض يتم كما. سنوات عدة مدار على المناطق كل تطوير

 السوق بسعر المباعة األراضي قطع أكبر أيضا تضم ما وعادة ، األصلية المستوطنات من بكثير أكبر هو المأهولة األراضي

 تقدم جديدة أراضٍ قطع فإن ، النظام هذا ظل في). حجما أصغر أراض قطع على يحصلون ما عادة الذين (الفقراء إلعانة

 للمنازل قياسية خطط يوفر المطور. الخاصة مساكنهم بناء عليهم يجب ولكن ، ترقيتهم/ توطينهم يعاد لألسر تقريبا بالمجان

 والطوابق التجاري، لالستعمال هو السفلي الطابق: بالتالي بها المستفيد يلتزم أن المتوقع من والتي طوابق، 3 من المكونة

  .السكني الستخدامل هي والعليا الوسطى

 تكلفة وبأقل الخدمات من األدنى الحد مع الدراسة شملتها قطع توفير يتضمن هذا. بالخدمات جزئيا مزودة أراضي قطع توفير

). أسرة 20.000 حوالي (المشاركين السكان من% 15 على ينطبق النظام هذا. جديدة منازل بناء يمكنها ال التي لألسر ممكنة،

 المياه توفير عدم باستثناء الجديدة، المواقع على تنطبق) متكاملة بخدمات المزودة األراضي لقطع كما (هاذات واالعتبارات

 على يسهل وبالتالي الدنيا، للمعايير وفقًا البناء الممكن من ولذلك. دقيقة غير تكون ما عادة البناء وضوابط الصحي، والصرف

  .مأواهم لبناء المنخفض الدخل ذات العائالت
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 مع المجتمع RTIعملت . من مدينة صفيح في إنباخيل قرب كازابالنكالقاء لمجموعة معمقة مع أعضاء المجتمع المعاد إسكانه 

  .لتنظيمه وجعل عملية االنتقال ايسر
  القيود
 مناقشة تمت عندما. الخدمات حيث من معين مستوى إلى تصل المستوطنات جميع جعل  مفهوم إلى يستند VSB برنامج

 دعوتهم من بدال للسكان، والبرامج المفاهيم بيع في تتمثل المشروع مدير مهمة كانت المحلية، المجتمعات مع التطوير امجبر

 بعض إجبار إلى ستؤدي) أسفل إلى أعلى من (منهجية فإن وبالتالي. أجله من للدفع استعداد لديهم الذي وما يريدون ماذا لمعرفة

 في المحلية المجتمعات مشاركة إن. لهم بالنسبة حقيقي احتياج أو  طلب تمثل ال أمور في ئتهمبي لتحسين مبالغ دفع على األسر

 االمتثال"و" القواعد "اتباع منهم يتوقع الناس معظم فإن الحكم، لنظام وبالنسبة نادرة، تزال ال مستوى ورفع التطوير خطط

 إعادة مقترحات على احتججن عندما أنهن النخيل منطقة في اءالنس من مجموعة قبل من لنا قيل ، المثال سبيل على". لألوامر

  .أشهر 6 لمدة منهن اثنتين اعتقال تم التوطين،

 أن عليهم لذلك، ، المعتاد من ليس هذا إن. رسمي منزل بناء يستطيعون ال التوطين إعادة برامج من المستفيدين من كثير

 شرط على المنزل واستخدام ببناء آخر لشخص السماح أو ،)سنوات 5 بعد (قانونًا بذلك يسمح عندما األرض لبيع عقودا يوقعوا

 ببساطة المستفيدين بعض). األمثلة أحد على لإلطالع 2 اإلطار انظر (العلوي الطابق استخدام من المستفيدة لألسرة السماح

  .أخرى مناطق إلى لالنتقال الجديدة األرض قطعة يبيعون

  

  

   أوالد مبارك قرب القنيطرة: عة أرض مزوة بالخدماتمثال على حالة لقط: 2 صندوق

 أسرة 3500، بدأ العمل في هذا الموقع بوساطة شركة العمران القابضة شبه الحكومية، وقامت بإعادة توطين 2004في عام 

خدمات  متر مربع من األراضي الجديدة تم الحصول عليها ومزودة بالبنية التحتية وال500.000. فقيرة من  العشوائيات
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وكان مخططًا لها أن يتم توزيعها على مجموعات من أصحاب الدخول المتفاوتة، حيث قطع . األساسية، وتم تقسيمها إلى قطع

 متر مربع، وهي مجانية 63أصغر قطعة أرض تبلغ مساحتها . أرض صغيرة مدعومة للفقراء إلى األسر ذات الدخل األعلى

ومع ذلك، يدفعون ثلث تكلفة خدمة . السوق لألسر ذات الدخول المتوسطة واألعلىلقاطني األحياء العشوائية، وتباع بسعر 

هذا المشروع يتم إنجازه على . وشركة العمران تدفع الثلث، والحكومة تدفع ثلث آخر.  دوالر أمريكي2500األرض، حوالي 

ات إخالء قسري؛ ومن المتوقع أن يدفع وال توجد عملي. مراحل ، واألرض التي يتم تطويرها هي التي يتم إخالءها من السكان

معظم الناس يفعلون هذا، ويتم إعطاءهم تخطيط المنازل وقوانين البناء . الناس تكلفة تطوير األراضي وينتقلون بشكل طوعي

 أصر إذا كان الناس غير راغبين في االنتقال، يأتي دور المفاوضات بين المطور واألسرة، وإذا. التي تحتاج إلى التزامهم بها

كما تسمح بذلك مواردهم ] بدءا من هيكل مؤقت األساسية[الناس على البقاء ومقاومة االنتقال ألسباب مالية، يسمح لهم بالبناء 

  .المالية

عندما يتم نقل األسر لبناء الطرق أو غيرها من البنى التحتية، يحصلون على إعانة كبيرة لدعمهم في تكاليف تطوير األرض، 

 دوالر تدفع من قبل األسر 2500 دوالر لكل قطعة أرض في مقابل 1200ل، في هذه الحالة تدفع هذه األسر على سبيل المثا

  .األخرى ذات الدخل المنخفض

  : القيود

 "الحقل األخضر"بسبب اتباع منهجية مرحلة، فإن هذا النوع من التنمية يأخذ وقتا أطول من الزمن الالزم لتشييد : المدة
“green field”.  

 في هذا المثال حالة ، فإن ضمان. هناك عقبة آخرى، وهي في مساعدة المستفيدين وتمويل بناء المساكن: ستهداف اال

FOGARIM  منذ أن بدأ المشروع في وقت سابق على إدخال(لم يكن متوافرا FOGARIM.(  لذا يتعين على الناس أن

ولكن هناك . ، كما قال المسئول عن المشروع"الكثير من المال"ء، لديهم الكثير من المال للبنا. يدبروا التمويل الخاص للبناء

أيضا أولئك الذين يواجهون قيود مالية تفعهم إما لبيع أراضيهم إلى األسر األكثر ثراء واالنتقال إلى حي عشوائي آخر، أو 

 المستفيد استغالل طابق واحد، على سبيل المثال، سيكون من حق(االتفاق مع األسر الغنية لبناء المنزل واستغالل جزء منه 

من الصعب أيضا تعقب الذي باع والذي احتفظ باألرض، فاالسم الرسمي في ). واألسر األخرى قد تشغل الطابقين الباقيين

وعلى الرغم من هذه السجالت المحوسبة لتجنب تخصيص أراضٍ متعددة في مواقع مختلفة . األرواق يظل للمستفيد األصلي

ذي يسعى الستغالل عيوب اإلدارة، فإن بنية األسرة الممتدة تخلق ثغرات كافية تجعل من المتعذر معرفة لنفس الشخص، ال

  .رأس أو رب األسرة الحقيقي

على الرغم من أن حج قطعة األرض يبدو معقوالً، فإنه يوجد مستفيدين يشكون من تخصيص قطعة واحدة : حجم قطعة األرض

 وي على العديد من العائالتفقط لكل وحدة سكنية والتي قد تحت
 

 .  
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  .إعادة بنائها/ جزء من أحد األحياء العشوائية التي تنتظر إعادة توطين سكانها، وتنظيفها : إلى اليسار

سانة، معظم المنازل تم تشييدها بالطوب والخر. على قطع أرض جديدة مزودة بالخدمات bidonville األبنية الجديدة لسكان: إلى الوسط وإلى اليمين

   .وتتبع الخطة التي وضعها لها المطور
  
  

. إذا كانت لديهم الوسائل للقيام بذلك، فيمكنهم الحصول على قروض لبناء المنازل من أي بنك أو مؤسسة تمويل متناهي الصغر

في معظم ) بسبب المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها(ولكن كلتا الفئتين من المؤسسات يشعران بالقلق من قروض البناء 

أيضا، يوجد شرط هدم المساكن في األحياء العشوائية أوالً لتستطيع األسر التأهل . الحاالت يصعب الحصول على هذه القروض

  .هذا البطء يجعل عملية االنتقال أكثر صعوبة. لشراء الشقق أو لتسكينهم

  المدن تحالف برنامج
.   VSB برنامج وإدارة تطوير مجال في التقنية المساعدة لتقديم الردو مليون حوالي قيمتها تبلغ منح قدم (CA) المدن تحالف

 إلى تهدف أنها كما. المنخفض الدخل ذوي سوق في للدخول البنوك وتشجيع ،FSH تطوير هي المنحة هذه أهداف بين ومن

  :يلي ما وتحقيق للتنمية األمريكية للوكالة التابع المجلي الحكم برنامج مع العمل

  .القروض على الحصول في نالسكا مساعدة •

  .التحتية والبنية األراضي تطوير في لالستثمار أموال على الحصول •

  .المحلية التنمية إدارة على المحلية الحكومة قدرة تعزيز •

  .المشروعات وإدارة تصميم في المحلي المجتمع مجموعات دعم •

  :برنامج تحالف المدن لديه إطار عمل شديد التفصيل لألنشطة ويشمل

 .  VSBفير المساعدة التقنية لتنفيذ برنامج تو •

 .االتصاالت والمؤتمرات •

 .المشاركة في مشروعات رائدة في مدينيتن •

 .VSBدعم تقييم برنامج  •

 ."دراسة الجهود المبذولة لتحسين المساكن منخفضة المستوى"إنشاء هيئة بحثية ليطلق عليها  •

 تدريبية لبرامج معايير ثالثة من واحد وهو. اإلسكان بتمويل المتصلة دريبيةالت البرامج لتطوير المنحة تقدم ذلك، إلى باإلضافة

 التمويل مؤسسات من المقترضين يستهدف مماثل برنامج وهناك. البنك من المقترضين سداد مستويات تحسين إلى تهدف

  .الفئة هذه ضمن تكون أن يتوقع أسرة 170.000 حوالي - الصغر متناهي

 برنامج على أثرها تحليل ألوانه السابق فمن ولذلك بقليل، واحد عام من ألكثر تصل لمدة فعال بشكل قتتدف المدن تحالف منحة

VSB .بعد تعميمها يتم لم نشاطاتها ولكن كبيرة، فجوة سد على للعمل صالحة أنها إلى والمؤشرات الدالئل وتشير.  
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 للربع المنتمين من المقترضين ثلث على قليال يزيد ما فإن ،CHF الدولية التعاوني اإلسكان مؤسسة أجرتها دراسة إلى استنادا

 لألرباع المنتمين من المئة في 48 و 40 بين ما تتراوح نسبة عكس على البنوك، من قروض على يحصول الدخل األدنى

 مؤسسات من لقروضا على يحصول فقرا المقترضين أكثر من% 41 فإن متوقع، هو وكما ، المقابل في. المتبقية للدخل الثالثة

 المثير من سيكون السياق؛ هذا في). 4 الجدول أنظر (األخرى الدخل أرباع في% 28 مقابل في الصغر متناهي التمويل

 سوء ومن القروض؛ إلى فعليا الوصول يمكنها الدخل أرباع من ربع كل في المئوية النسبة هي فيما البحث يتم أن لالهتمام

  .فرةمتو غير البيانات هذه الحظ

  

المصدر الرئيسي ): 4(جدول  أرباع الدخل

لحصول المقترضين على القروض 

  في كل ربع من أرباع الدخل
 مصدر القرض

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 %42 %40 %48 %36 البنوك

 %28 %28 %28 %41 مؤسسات التمويل متناهي الصغر

 %24 %26 %20 %19 شركات االئتمان االستهالكية

 %6 %5 %4 %4 المنظمات غير الحكومية

  

 Practical Guide for Housing Microfinance in Morocco, CHF International, prepared for RTI International/ USAID, June: المصدر
2005, p11.  

 االئتمانات إجمالي من% 13 بنحو تقدر الحالية اناإلسك قروض. للدخل والمتوسطة العليا الفئات في تركزت العقارية الرهانات

 المتبقية% 80 من تبقى ما وتركت المساكن، بناء عمليات من فقط % 20 نحو بتمويل تقوم البنوك فإن ذلك، ومع. البنكية

  5.المتاحة التمويل خيارات حول التفاصيل من مزيد لدينا اآلن نحن. الذاتي للتمويل

  اإلئتمان تدعيم دور
 إحجام) 1: (هذا ويشمل. الفقيرة لألسر تمويل وبخاصة النامية، الدول في اإلسكان تمويل في مشكالت ثالث توجد ادةالع في

 المنتج؛ تكاليف تحمل على القدرة) 2 (المنتظم؛ غير الدخل أو/و المنخفض الدخل ذوي إقراض عن الرسمية المالية المؤسسات

 الحكومية األوراق عليها تسيطر ما عادة والتي األسواق في الطويل المدى ىعل المال رأس من يكفي ما على الحصول) 3 (و

 واستجابوا القضايا هذه مع تعاطوا المانحة والجهات الحكومات. الشخصية والمدخرات الخزانة، أذون مثل القصير، المدى على

 تحمل على القدرة لمعالجة المالية ناتواإلعا اإلقراض، لتحفز الضمانات من الحلول من متنوعة مجموعة تقديم خالل من لها

 ذات األسواق في التشغيل بدء تكاليف لتغطية ومنح الصغر، متناهية المشروعات تمويل مؤسسات في اللوائح ومرونة التكاليف،

  .أدناه الحلول هذه نناقش وسوف. المنتظم غير/المنخفض الدخل

                                                 
5 Morocco Housing Market: Industry Status, Government Involvement, and Investment Opportunity, Overseas Private 
Investment Corporation, January 2006.   
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 المقترضين غالبية افتقار بسبب مقيد التقليدي اإلقراض لكنو السيولة، من تحتاجه مما أكثر تملك المغرب في األسواق

 بتقديم قامت الحكومة فإن المنخفض؛ الدخل ذات األسر إقراض أجل من تتطلبه الذي األمان البنوك ولمنح لألمان، المحتملين

 تكفل التجارية البنوك. الرسمي وغير المنتظم غير أو المنخفض الدخل ذات األسر تستهدف منحة وهي FOGARIM.6 منحة

 Caisse Centrale de Garantie يديره صندوق ومصدرها السداد، في التقصير حالة في الرئيسية الميزانية من% 70

(CCG)، فإن الغرض، لهذا. والخصخصة المالية وزارة إشراف تحت عامة وكالة وهي CCG مليون 25 يبلغ تمويل تدير 

  .(FSH)التضامني اإلسكان صندوق من جمعها تم صادرم مع MUP بوساطة توفيره تم أمريكي، دوالر

 بفائدة القروض وتقدم. القروض على الفائدة معدل تخفيض البنوك تستطيع ،FOGARIM ضمانة مخاطر النخفاض نتيجة 

  7. عاما25 أقصاها لمدة%) 9 و 5 بين (ومنخفضة ثابتة

 دوالر 25.000 هو القرض لمبلغ األقصى والحد ،دوالر 375 هو القرض تستحق لكي الشهري األسرة لدخل األقصى الحد

 .أمريكي

 غير أو المنخفضة الدخول ذوي إال تستهدف ال أنها كما. العميل اختيار مهمة البنوك عاتق على يقع النظام، هذا ظل في

 من التخلص ل،تفع وهي للبنوك، يمكن 8.للدولة أخرى منح من االستفادة لهم يسبق لم و منزال يملكون ال الذين المنتظمة،

 وبالتالي للبنوك، زبائن ليسوا العمالء معظم أن إلى االنتباه يجب ذلك من الرغم على (السيء االئتماني التاريخ ذوي األشخاص

 ومع. الخ..السيئة والسمعة المتردية، االستقرار عدم حالة مثل عوامل أو ،)النحو هذا على لهم سيئ تاريخ اكتشاف يمكن ال

 اتخاذ منع ذلك في بما السداد، لعدم منه البنوك تخلص ضد المقترض لحماية صارمة قواعد وجود الحظي أن ينبغي ذلك،

 .الشهرية الدفعات تسديد دون أشهر تسعة يتم حتى المقترض ضد قضائية خطوات

 على السريعة الموافقة – أفضل بشكل الخدمات إلنجاز البعض بعضها مع تتنافس البنوك. االسوق في تحول أحدثت الضمانات

 من أشهر تسعة بعد الحكومة ضمانات طلب يمكنه ولكن بالطبع، المخاطر تقييم عن مسؤولة هي. الفائدة وأسعار - المثال سبيل

 فإن اآلن، حتى. األولى األيام هي هذه فإن الجميع، يدرك كما ، ولكن للغاية، إيجابية كانت البنوك تجربة فإن حاليا،. التقصير

  .فقط حالة 24 نحو في الضمان طلب وتم قرض، 24.000 من أكثر منحت المشاركة البنوك من تسعة

 بنسبة المخاطر تقاسم أساس على BMCE لـ للتنمية األمريكية الوكالة تقدمها التي الثانية الضمانة أن معرفة المفيد ومن

 إلى المخاطر عن مسئوليتها نسبة تخفض ألنها FOGARIM مظلة تحت اإلقراض البنوك تفضل حيث. قط تستخدم لم% 50

 هذه مخاطر بأن لمعرفتها ، االئتمان تحليل إجراءات تطبيق من البنوك تتخفف أن إلى يؤدي قد هذا فإن ذلك، مع. فقط% 30

 صفة ذات ضمانات تصميم أن على تشجع الحكومات أو األخرى المانحة الجهات. التقليدية القروض من بكثير أقل القروض

  .للمخاطر متساوية حصص تقاسم البنوك من بيتطل مما تجارية،

  

  

                                                 
6  إقراض اإلسكانفي  يضااألرملكية ا وتجدر اإلشارة إلى أن البنوك تطلب أيض.  
  . عاما60 تسدد قبل بلوغ عمر المقترضتسديد القرض يجب أن ل دفعة النهائيةال  7
الجنسية المغربية؛ دليل على وجود الدخل من نشاط  ما، حتى لو كان غير قانوني، ولكن يتم :  تشمل ما يليFOGARIMمعايير األهلية لضمان   8

ى أن المستفيد ال يملك غيرها من الممتلكات، ويجب أن ال يكون المستفيد قد استفاد في السابق من قرض للحصول استبعاد موظفي القطاع العام؛ دليل عل

  .على السكن االجتماعي
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  الدعم
  .الفقراء وتمويل دعم الستهداف رئيسية مصادر ثالثة الحكومة تقدم االئتمان، ضمانات إلى باإلضافة

  .مجانية فهي المشتري، يتحملها ال VSB برنامج لمشروعات التحتية والبنية األراضي •

 على الضريبة من باإلعفاء المطالبة يمكنه سنوات؛ أربع في" رةميس "سكنية وحدة 2.000 من أكثر يكمل مطور أي •

 الوحدات أسعار لتخفيض يؤدي هذا%. 14 الحالي الوقت في تبلغ والتي ،)المضافة القيمة ضريبة (المضافة القيمة

 .الدعم هذا من باالستفادة األصغر للمطورين للسماح األقصى الحد لخفض مناقشات حاليا وتدور. موازي بشكل

 FSH.9 قبل من مدعومة السكنة الوحدات من% 30 •

  

خلصت الدراسة إلى أن العديد من هذه المساعدات ال تستهدف الفقراء بشكل فعال، وفيها بعض الثغرات التي أدت بشكل 

هذه الصعوبات نشأت من خالل خليط من ضعف النفاذ، مثل عدم التحقق . الفئات ذات الدخل المرتفع" تسرب"واسع إلى 

 عدم كفاية الدخل، والوحدات التي يتم شراؤها وتترك خالية، وإعادة بيعها بوساطة الفقراء للمضاربين، والتصميم من

الدعم قاد أيضا إلى الخطاء في التسعير، والقيمة ). حجم الدعم والقدرة على خدمة الفئات المستهدفة(الفعلي للدعم نفسه 

وقد أدى ذلك إلى العديد من المزاعم المتعلقة بالفساد، . ثير من سعر البيعالسوقية لهذه المنتجات المعروضة هي أعلى بك

. وإساءة استخدام النظام الذي يتم من خالله تخصيص نسبة من الوحدات التي تباع لفئة من الناس ال يحتاجون إلى الدعم

لن يمر وقت طويل قبل تجنح نسبة كبيرة بالنسبة لبقية والتي يتم شغلها في البداية من جانب الفقراء، فيوجد تنبؤ قوي بأنه 

  10.من المستفيدين األصليين إلى بيع وحداتهم، والعودة مرة أخرى إلى الحياة في مساكن عشوائية

  

 من معين لعدد منازلهم في بالعيش المستفيدين تلزم بنود وضع خالل من القيود هذه تجنبت مماثلة برامج لديها التي البالد

 جدد مستأجرين أي على الموافقة المجتمع من تتطلب األحيان بعض في األخرى البرامج فإن ذلك، ىإل باإلضافة. السنوات

 بطريقة الدعم تصميم عند فإن عام، بشكل. محددين لمستفيدين المخصصة المساكن بيع عدم من للتأكد الممتلكات؛ بيع أو

 شراسته، حدة تتفاقم الذي العقارات سوق في للفقراء ةالتكلف تحمل على القدرة فجوة بسد يقوم أن له يمكن وهادفة، مالئمة

  .المعنيين المستفيدين إلى الدعم وصول لضمان مطلوب هو والرقابة الصارمة المراقبة ولكن. المغرب في الحال هو كما

  

 الموجه المانحين دعم
 

                                                 
  .من الضرائب على األسمنت% 10صندوق تديره وزارة اإلسكان والشئون العمرانية، والممول بنسبة   9

10 Personal interview, Leila Akhmiss, Zakoura. See also La Vie économique, 8 July 2007. 
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 المال رأس قدمت أن بعد المغرب، في غرالص متناهي التمويل مؤسسات مع األمد طويلة عالقة لديها للتنمية األمريكية الوكالة

 لم) األمانة (أن اتضح ما سرعان فإنه ، ذلك ومع). األمانة (الصغر متناهي التمويل مؤسسات ألكبر التقنية والمساعدة المبدئي

 من التمويل طلب. العمالء احتياجات تلبية يمكنها لم كما أموالها، وزيادة مستدامة مصادر إلى الوصول على القدرة لديها يكن

 .الكفاية فيه بما آمنًا استثمارا تعتبر ال الصغر متناهي التمويل فمؤسسات ناجحة، تكن لم البنوك

 الوكالة. الخزينة سندات في االستثمار في رئيسي بشكل يستخدمها ولكنه السيولة، من يكفي ما يملك كان المالي القطاع

 11.الصغر متناهي التمويل لمؤسسات البنوك قروض لضمان)  DCA (تنمويةال االئتمانية سلطتها استخدمت للتنمية األميركية

 الجهات بتحديد سمحت والتي القروض، ضمانات تلقتا ، وزاكورة األمانة الصغر، متناهي التمويل مؤسسات من اثنتين

 قانوني وبشكل الصغر، متناهي التمويل مؤسسات على المالحظة المخاطر بخفض DCA قامت.  تنافسي أساس على المقرضة

 حافظة اشترطت الثانية المرحلة في. الصغر متناهي التمويل مؤسسات تسددها لم التي الدفعات من ٪ 50 سداد بضمان

 .مؤهلة مؤسسة أي لضمان الالزمة األموال تقديم ذلك بعد يمكن والتي للبنوك مباشرة ضمانات القروض

  

. أمريكي دوالر مليوم 5 قيمتها بلغت 2002 عام في الصغر ناهيمت التمويل مؤسسات لقروض DCA قدمتها التي الضمانات

 المنظمات. 2004 عام في أمريكي دوالر مليون 10 إلى القروض قيمة ارتفعت تأسيسه؛ تم الذي النظام هذا نجاح وبمجرد

 الصغر، متناهي التمويل مؤسسات إلقراض راحة أكثر البنوك أصبحت الطريقة، وبهذه الضمانات، بتقديم أيضا قامت األخرى

 متناهي التمويل لمؤسسات يمكن اليوم،. االئتمان مخاطر مع جيد بشكل تعاملت الصغير التمويل مؤسسات أن التجربة وأظهرت

 تعد لم الضمانات بأن أقروا الصغر متناهي التمويل ومؤسسات البنوك من كل  وممثلي التجارية، السوق من تقترض أن الصغر

  .الطويل ىالمد على ضرورية تعتبر

 بدء لتكاليف المقدمة المنح أموال توفير في أعمالها تبني أن على مبكر وقت في USAID للتنمية األمريكية الوكالة استطاعت

 منح لتسهيل كمحفز الضمانات استخدام وإلى األساسية، الحجم اقتصاديات لتحقيق DCA آلية باستخدام أمانة، لشركة التشغيل

 التمويل مؤسسات أن كبير بشكل المحتمل كان الضمانات، هذه دون من. السكان من فقرا األكثر للقطاعات اإلسكان قروض

 . بطًأ أكثر سيكون كان النمو هذا أن أو السوق، متطلبات لتلبية النمو على قادرة غير تغدو أن الصغر متناهي

 في االكتتاب بإجراءات يتعلق فيما خاص كلوبش الجديدة، السوق هذه لخدمة البنوك لمساعدة أيضا قدم المانحة الجهات دعم

 .التالي الفصل في موسع بشكل الموضوعات هذه وسنناقش. العمالء خدمة ومعايير القرض

 

 

                                                 
   لإلطالع على المعالجة الكاملة لهذا الموضوع انظر؛ 11

DAI: Review of DCA Credit Guarantees for MFI Access to Commercial Credit in Morocco, Accelerated 
Microenterprise Advancement Project (AMAP)/USAID, microREPORT#67, Bethesda, 2006.   
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  دور البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر: الفصل الثاني 

 التمويل متناهي الصغر لتجسير لبنوك ومؤسساتللقد استثمرت الحكومة المغربية والمانحين الدولين الكثير لتوفير الحوافز 

 يختبر دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل متناهي الصغرهذا الفصل . فجوات القدرة في تمويل السكن لفقراء الحضر

. لتوفير خيارات التمويل لعدد من األسواق المستهدفة وكيف أن تمويل هذه البرامج مدعوم او مقيد في البرامج الحكومية الحالية

 المقدم من خالل القطاع البنكي الرسمي ثم يتم استعراض المنتجات والخدمات المقدمة من FOGARIM  بتحليل برنامج ضمان وسنبدأ

  .مؤسسات التمويل متناهي الصغرقبل 

  

   ، المنفذ من قبل ومؤسسات التمويل متناهي الصغرFOGARIMالتحقق من اإلئتمان لقرض : 3صندوق 

تعد في والتي ، )للمتقدم دوالرا أمريكيا 50مقابل ( للفحص Zakoura  المقترضين المحتملين لجية يبعثالبنك المغربي للتجارة الخار

عملية الفحص تتضمن التحقق من شخصية . أفضل مكان للقيام بهذه المهمة نظرا ألن موظفي القروض لديها متخصصة في خدمة الفقراء

إعالن بالقروض وجدول السداد؛ بطاقة تعريف : د ملف لطلب القرض يتضمن التاليثم يتم إعدا. ومحل اإلقامة) ها(الفرد ومستوى دخله 

؛ نسخة من حجز الشقة؛ اتفاقية بيع من صاحب العقار؛ )من مكتب الضرائب(الهوية؛ شهادة بمحل السكن؛ شهادة تفيد بعدم دفع الضرائب 

  .وطلب القرض

 

  هذه صورة لطلب قرض

  

  دور البنوك

  
 البنك المغربي للتجارة الخارجية، .زيادة كبيرة في عدد قروض اإلسكان التي تقدمها القروض أدى لFOGARIMبرنامج 

على سبيل المثال، . حول الخدمات وأسعار الفائدةثالث أكبر بنك تجاري في المغرب، وجد أن الضمان أدى لمنافسة كبيرة 

وقد طوروا معايير جديدة .  على إتمام مصالح العمالء ساعة عمل وبالتالي يساعد12يحاول البنك تقديم موافقات إئتمان خالل 
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تنوعات كبيرة وأنهم ال يشعرون باالنسجام مع بعض الشرائح لتقديم القروض في هذه الفئة، مع اإلعتراف بأن هذا السوق فيه 

لمقيمين في  بالمقارنة بأصحاب وظائف غير رسمية ا– تعتبر أن بعض قطاعات مدن الصفيح على سبيل المثال البنوك. فيه

  .وتواجه البنوك عددا من المخاطر في خدمة هذا السوق الجديد، كما سيوضح بالتالي. تمثل مخاطر أعلى –المساكن الشرعية 

  

 متطلب لإلنضمام لكفالة –المشكلة األكبر للبنوك في تقييم مخاطراإلقراض ألصحاب الدخول غير المنتظمة . تقييم المخاطر

FOGARIM .ظم العادية للتأكد من عمليات حسابات البنوك وسجالت الضرائب والرواتب ال تنطبق في هذه وبالنظر ألن الن

أحد البنوك األكثر نشاطا في السوق، وهو البنك المغربي للتجارة . لهذه البيئة شديدة االختالفالحالة، فإنه يجب تكييفها 

انظر (، للعمل كفاحص لإلئتمان لديه Zakouraهي الصغر، قد قام بالخطوة الهامة للتعامل مع مؤسسة التمويل متناالخارجية، 

نوات طويلة، وبالتالي فموظفيها قادرين على التحقق سمؤهالت العمل مع القطاع غير الرسمي ل لديها Zakoura). 3صندوق 

  .من الظروف المالية لعمالئها بدرجة سريعة نسبيا

  

ة وشهادات الجيران ونجاح عمل صاحب الطلب، وهو األكثر مؤشرات من قبيل وجود منزل وأصول شخصي Zakouraتستخدم 

تقييم إئتماني وتتأكد أن كل  Zakouraثم تعد . أنماط للدخل لنطاق عريض من المؤسسات Zakouraأهمية، ولهذا فقد وضعت 

ؤسسة التمويل متناهي م. األوراق مكتملة قبل إرسال الملف للبنك، والذي يتخذ بناءا عليه قراره النهائي بتقديم القرض من عدمه

تقدم قرضا لصاحب الطلب بمبلغ  Zakouraوإذا ما أقره البنك، فإن .  دوالرا أمريكيا عن كل ملف مفحوص50الصغر تحصل 

 25000ل بمبلغ محتى يتم إقرار القرض الكا)  سنوات3فائدة سنوية يسدد على % 19 دوالرا أمريكيا بمعدل 3750(المقدم 

مؤسسات التمويل وبهذا الشكل، تكون ).  سنة30-20فائدة سنوية يسدد على % 5بمعدل (لبنك   من قبل ادوالرا أمريكيا

  . مكونا هاما في تقديم اإلئتمان اإلسكاني ألرباب المنازل منخفضي الدخلمتناهي الصغر

  

بخوف حيث يرونها دوما : ليست لديهم عالقات مع البنوك، فإن المقيمين في العشوائيات في العادي: إدارة العالقة مع العمالء

، ShoreBank Internationalإحدى الوسائل التي تم تطبيقها من خالل الدعم الفني ل . وتخطي هذه الفجوة ليس سهال. وشك

وتم . ، كانت تدريب مسئولي اإلئتمان لخدمة السوقConsultative Group to Assist the Poor (CGAP)وتمويل من 

رد فعل البنوك كان إيجابيا للغاية، وطلبوا تمديد . لهذا الغرض) دت األولى منها بالفعلعق(ترتيب سلسة من ورش العمل 

  .البرنامج

  

كانت أن فروع البنوك توجد عادة على مبعدة من منازل المقترضين ومقار عملهم، كما أنها تكون مفتوحة فقط مشكلة أخرى 

لتعديل أسلوبها وشكلها أمام العامة لتغدو أكثر إتاحة في للبنوك فهناك حاجة . لساعات محددة وتبدو مخيفة لقاطني العشوائيات

  .سوقها الجديد
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يمكن  والتي – محال التوقف لمرة واحدة –" مقار التجزئة" تأسيس عدد من ShoreBankلتجاوز هذه المشكلة، فقد تزعم 

كما أنهم يتلقون تعليما كذلك . لباتهممساعدة العمالء فيها على تحديد أفضل العروض من البنوك والدعم في تجهيز ودراسة ط

   .4، انظر صندوق ShoreBankللمزيد من التفاصيل حول عمل . على كيفية عمل نظام القروض وعلى اإلدارة المالية

  

وهو ما أدهش عددا من المراقبين . عبرت البنوك عن نيتها في إقراض شريحة سوقية أدنى، وتأسس سوق تنافسيللتلخيص، 

الكفالة تعطي البنوك الفرصة لالستحواذ . FOGARIMيال على تأثير تخفيض الخطر من خالل كفالة الحكومة وهو ما يعد دل

شريحة إضافية من المستهلكين بينما في ذات الوقت ترقية أنفسهم من خالل المسئولية االجتماعية للشركات من خالل تقديم على 

  .االقل حظاالخدمات للمجموعات 

 

   تجسير الفجوة- SHOREBANK (SBI): 4صندوق 

وهو . هي غياب المعرفة والفهم والثقة بين الطرفينتوسيع أسواقها من خالل خدمة الفقراء التي تحاول مشكلة واجهتها عدة مؤسسات مالية 

هذا . هو متوقع منهم وعدم ألفتهم مع ما أن الفقراء يخافون من المباني الكبيرة والموظفين ذوي الحلل األنيقة –ما يعبر عن ذاته بطريقتين 

على الجانب اآلخر، . عملها يجعل من الصعب على الفقراء استخدام المباني البنكية التقليديةفضال عن أن بعد أفرع البنوك وتحديد ساعات 

عن وموظفي البنوك لديهم دوما صور نمطية سلبية .  وغير المنتظمة يمكنهم سداد القروضال تثق البنوك أن ذوي الدخول المنخفضة

  .العشوائياتالفقراء ويرفضون خدمة الفقراء في 

  

، Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) والUSAID Global Financial Innovations Partnershipبدعم من 

ت البنك في تطوير سوق إسكان منخفضي الدخل كسوق حي وفي تجسير الفجوة بين عمليا ناجحا ShoreBank Internationalفقد كان 

  :وهو ما تم من خالل خمس طرق. VSBالتجاري واحتياجات قاطني العشوائيات الذين يمكن إعادة تصنيفهم وفق برنامج 

  دراسات الطلب

وقد أثبتت هذه الدراسات وجود تنوعات بين مستويات .  دراسات على الطلب على تمويل اإلسكان في فيز والبراطShorebankأجرى 

  .ئيات وبينت مدى الطلب الفعال على تمويل اإلسكان في تلك المجتمعاتالدخل داخل العشوا

  جزئيأنماط لإلقراض ال

في تجريبية تحت إشراف   أنماط لإلقراض الجزئيعلى تطوير ) في البداية البنك المغربي للتجارة الخارجية( البنوك التجارية SBIساعد 

وفي المستقبل مؤسسات (كانت هذه المباني عبارة عن محالت للتوقف مرة واحدة حيث يتواجد المطورون والبنوك . السلطات المحلية

 أن يختاروا المنتج الذي يرغبونوبالتالي يمكن لقاطني العشوائيات . في مكتب قريب من المجتمعات المستهدفة) التمويل متناهي الصغر

  .، كلها في موقع واحد وفي إطار متناغمبشرائه والبنك الذي يرغبون في التعامل معه وتوقيع كل االستمارات المطلوبة للقرض

  التدريب
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لحياة قاعدة العمالء  مزيجا من تدريب قاعات الدراسة والتوجيه لمسئولي القروض لتقدير الحقائق االقتصادية والواقعية Shorebankوفر 

  .كفاءتهم اإلئتمانية من جهة أخرىلجدد ولتحسين الفقراء ا

، من بينهم مدير أحد الفروع، تلقوا تدريبا مكثفا على تقديم القروض لمنتج ثالثة من مسئولي البنك المغربي للتجارة الخارجية •

بل مسئولي البنك المغربي القيام بعدد من األنشطة من بينها زيارة مؤسسات العمالء متناهية الصغر من قوقد تم . اإلسكان الجديد

 .SBIللتجارة الخارجية بدعم من 

كما تتم عمليات . فرع حول كيفية إعداد القروض فرد من بينهم مسئولي القروض ومديري األ25-20تم إجراء تدريبات لعدد  •

حة المستهدفة بطريقة مهارات الالزمة لخدمة الشري لضمان أن موظفي القروض العاملين في المواقع االختبارية لديهم المتابعة

 .آمنة وجيدة

 البنك المغربي للتجارة الخارجية تعتمد على مراجعة الممارسات الواقعية في المقر الرقابة والتجميع لدىوإجراءات سياسات  •

  .الرئيسي للبنك وفروعه

 

الجتماعية للتنمية في المواقع االختبارية من  لتمكين موظفي المشروع القائمين على األبعاد اتدريب للمدربيندليل هذا التدريب اتبع بتصميم 

  .محو األمية المالية لقاطني العشوائيات عبر طر مبتكرة مصممة خصيصا لهم

  تطوير منتجات جديدة

وكذا حول منتجات .  حول تصميم منتجات قروض تتوافق مع السوق المستهدف نصائح مكثفة للبنك المغربي للتجارة الخارجيةSBIقدم 

خدمة معظم قاطني العشوائيات  تمكين البنك من مدن بال عشوائيات بغرضبرنامج الحتياجات المستفيدين من ناهي الصغر المكيفة البناء مت

  ).لم يطلق البنك البرنامج حتى اآلن). (2010 من أرباب المنازل في 270000من بين % 60(المستهدفين بالبرنامج 

  أعمال مكتبية أبسط

عالوة . ارات القرض لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية لتتناسب بصورة افضل مع خصائص السوق المستهدفتمت إعادة تصميم استم

والبنك حاليا في سياق الحصول على الموافقة . على ذلك، فقد تم تعديل توثيقات البنك لتتضمن تحليل التدفقات النقدية واإلقراض الشخصي

  .التوثيق المعدلالداخلية الستخدام 

  برامج المقدمة من قبل البنوكال
لإلجابة على هذه األسئلة، فسيتم استعراض . السؤال هنا اآلن هو ما هي النسبة المئوية للمستفيدين من هذه الترتيبات الجدية

  : فيما يليFOGARIMثالثة أنواع مختلفة من القروض المضمونة من خالل 

 25000ين هي تلك التي تشتري شقق اإلسكان االجتماعي مقابل الفئة األولى من المستفيد .شقق اإلسكان االجتماعي 

، فإن األقساط الشهرية ستتراوح بين 5 بالمائة، كما هو مبين في جدول 9 و5مع معدالت فائدة تتراوح بين . دوالر أمريكي

معقوال لتكاليف من دخل األفراد يعد مستوى % 25باعتبار أن ).  سنة20بافتراض أن السداد يتم على ( دوالر 225 و165

 في السابق، 3 و1كما تم بيانه في جدولي كما تبين .  دوالر660يتطلب دخال شهريا يبلغ ) 165(اإلسكان، فإن الرقم األدنى 

وهو ما يثير مسألة القدرة .  دوالر660 يقل دخلها الشهري عن -% 70 أو على األقل –فإن األغلبية العظمى من السكان 

  .وهو ما سيتم تناوله بتوسع في القسم التاليوكفاءة استهداف الدعم، 



 24

 الذين يتم إعادة تسكينهم في شقق في إطار برامج تطوير العشوائيات والذين الفئة الثانية هي أولئك. الشقق المدعومة 

 دوالر، بما يتطلب دخال 56 و41ويترامح القسط الشهري بين .  دوالر6250يحصلون عليها عند معدالت مدعومة تبلغ 

 كتقدير لمستويات الدخل، فإن نصف قاطني العشوائيات تقريبا 2باستخدام معلومات جدول .  دوالر224 و164اوح بين يتر

12.يمكن أن يتوافر لديهم مستوى دخل يمكنه تحمل هذا القسط
  

تي  والالفئة الثالثة هي أولئك الذين يبنون مساكن مخدومة في إطار برامج تطوير العشوائيات. الشقق المخدومة 

 268 و196 دوالر ودخل شهري بين 67 و49وهو ما يعني قسط شهري يتراوح بين .  دوالر على األقل7500تتكلف حوالي 

كتقدير لمستويات الدخل في العشوائيات، فإن فإن نصف قاطني  2مرة أخرى وباستخدام المعلومات في جدول . دوالر

 .مكنه تحمل هذا القسطالعشوائيات تقريبا يمكن أن يتوافر لديهم مستوى دخل ي
   

 األقساط الشهرية للقروض االعتيادية المقدمة من قبل البنوك: 5جدول 

التكلفة اإلجمالية التقريبية   نوع الخيار السكني  األقساط الشهرية عند معدالت فائدة مختلفة

  )الدوالر(للمستفيدين 
5%  9% 

  225  165  25,000 )شراء( شقق اإلسكان االجتماعي  

  56  41  6,250 )إعادة تسكين (الشقق المدعومة  

  67  49  7,500 الشقق المخدومة  

 

   السلبيات
متوسط الدخل الشهري لألسرة .  هنا تكاليف اإلسكان المرتبطة بالكفاالت في سياق مجموعات الدخل المستهدفةنناقش. االستهداف والقدرة

 49سلفا، هو  الصافي لألسرة، وهو الدخل اإلجمالي ناقص كل النفقات غير المقدرة الدخل 13. دوالر أمريكي289للربع األقل دخال هو 

 وهو التقدير األكثر تحفظا –من الدخل الصافي % 80يمثل حوالي " المقدور عليه"وبافتراض أن اإلنفاق على اإلسكان . دوالر أمريكي

 دوالر 39 فإن األسرة ستكون قادرة على إنفاق –دخل األسرة من إجمالي % 25ولكن األكثر واقعية عن االفتراض التقديري على أنه 

  ). 6انظر جدول (شهريا على اإلسكان 

  

   الدخل والقدرة على الدفع حسب حجم الدخل: 6جدول 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول مستوى الدخل

بالدوالر (متوسط الدخل الشهري لألسرة 

 ) األمريكي

289 455 601 931 

 40068-8 68751-3 51237-6 3788- )بالدوالر األمريكي(مستوى دخل األسرة 

  234 150  114  72  )من إجمالي الدخل% 25(الحد األقصى لإلنفاق 

                                                 
  . دوالر ال تستطيع تحمل إنفاق على اإلسكان نظرا للنفقات االستهالكية األخرى177، فإن مستويات الدخل األقل من 1 كما هو مبين في جدول 12

  .CHF’s Practical Guide for Housing Microfinance in Morocco (2005):  المصدر 13
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  175  88  63  39  )من صافي الدخل% 80(الحد األقصى لإلنفاق 

. ، صصPractical Guide for Housing Microfinance in Morocco, CHF International, prepared for RTI/USAID, 2005: المصدر

  ).تم تحويل الدينار المغربي إلى دوالر أمريكي (9-10

 

 عاما، ومتوسط سعر 25القروض حتى ( واألقساط الشهرية وفق شورط إقراض البنوك التجارية الحالية بعض أمثلة القروض

  .7مبينة في جدول %) 7.5فائدة ثابت يبلغ 

  

 عينة من أحجام القروض واألقساط الشهرية وفق أسعار السوق الجارية: 7جدول 

بالدوالر  (القسط الشهري  (%)سعر الفائدة السنوي  )بالسنوات(مدة القرض  )بالدوالر األمريكي(حجم القرض 

 )األمريكي

3,750  10  7.8%  45  
6,250  10  7.0%  73  

12,500  15  7.0%  112  
12,500  20  7.0%  97  
15,000  20  7.5%  121  
15,000  25  7.5%  111  
25,000  20  7.0%  194  

 ,Kingdom of Morocco: Povertyand Social Impact Analysis of the National Slum Upgrading Program, world Bank: المصدر

  .40. ، ص2006

  

الربعين الثاني .مل أي من خيارات الدفع المقدمة حاليا من البنوكفي عبارة أخرى، فإن أقل ربع للدخل ال يستطيع أن يتح

فقط أعلى ربع للدخل يمكن أن يستطيع شراء . )غالبا في حاالت إعادة التسكين( يمكنما تحمل تكلفة الشقق المدعمة والثالث

 يكون فعاال للوصول للفقراء، غير يمكن أن أن تمويل القطاع السكني الرسمي هذه األرقام تبين. الوحدات المبيعة بأسعار السوق

  . هناك قطاع غير مخدوم من السكانأنه ال يزال وسيظل

 تعد بديال جذابا، بشرط موائمة الموقع  دوالر، مجمعات شقق قطاع الرسمي625 و500ألرباب منازل من ذوي الدخول المتراوحة بين 

 لقروض المقدمات ال يصلحنى ال يزال يعوزه الدخل الكافي وبالتالي ال يزال غير أنه، كما تقدمت اإلشارة، فإن الربع األد. وكفاية المساحة

 . دوالر عند مؤسسات التمويل متناهي الصغر3750البالغة 

.  من العمر60 ينبغي أال يقدم لمن تجاوزوا الFOGARIMقضية أخرى هي أن القسط الشهري األخير للقرض المضمون من خالل 

في المدة وبالتالي يضطرون لدفع  أقصرقروض  أو أكثر، الذين يضطرون للحصول على 35ن من أعمار وبالتالي فهذا قيد للمقترضي

  14. دوالر والتي تحد بالتالي القدرة على اقتراض مبالغ أكبر188عالوة على ذلك، فإن هناك حد أقصى لقيمة القسط يبلغ . أقساط أكبر

                                                 
14 Kingdom of Morocco: Poverty and Social Impact Analysis of the National Slum Upgrading Program, World 
Bank. 2006, p40.  

  .السياسيون المعارضون طالبوا الحكومة بتوفير سكن مجاني
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  . وهو عبارة عن شقة حولت إلى مكتب صغير حيث يراجع مسئول القروض طلبات الحصول على قروض–لمحلية في كازابالنكا  في أحد المجتمعات اZakouraمكتب أحد فروع : بأعلى
  .العمالء يقابلون مسئولي القروض: بأسفل

  
  

 تفتقد FOGARIMوعدد آخر ممن تمت مقابلتهم، فإن شروط االنضمام لقرض  Zakoura and كما هو مقترح من قبل .تسرب الدعم

يعلن فيه عن دخله، والذي يجب أن يكون " إقرار شرف"فطالب القرض يحتاج فقط لتقديم . لصرامة فيما يتعلق بتوجيه الدعم لذوي الحاجةل

في عبارة أخرى، فإنه ال يوجد تحقق من حجم الدخل من . يصبح مؤهال للحصول على كفالة القرض دوالر في الشهر، كي 375أقل من 

 م من التعاون المتزايد بين البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر لتحسين إدارة الطلبات، وفقا للقواعد الرسميةوعلى الرغ. قبل البنوك

ولكن يقر بأن دخولهم تقل عن )  أي ال يدفع ضريبة الدخل في عبارة أخرى(منتظم في صورة راتب للدعم، فإن أي فرد من دون دخل 

وبالتالي، فإن العديد من هذه المنازل لمنخفضي الدخل يتم شراؤها من .  لشراء الشقةFOGARIM دوالر يمكن ان يتقدموا لقرض 375

  .مخزونا قليال من الوحدات السكنية للفقراءقبل مضاربين أثرياء، تاركين 

  استهداف الفقراء؟: 5صندوق 

التي يتم بيعها وفق كفالة " لمنخفضي الدخل"ومون بشراء كل الوحدات الموجهة  يقفاألغنياء. لقد تم القيام بالثير من المضاربات خالل األعوام القليلة الماضية"... 

FOGARIM . فيكون الخيار الوحي المتبقي هو التركيز على قروض اإلنشاء. من الوحدات التي يتم بناؤها للفقراء لن تتوافر لهموبالتالي، فإن أيا"...  

 يشترون المنازل، وبالتالي يجد الفقراء أنفسهم مرغمين على العيش في سبي المثال، فإن الطبقة الوسطى واألجانبففي تامسنا على . وذات المنطق ينصرف للمدن الجديدة

  ." حيث لم يعد هناك اي من اصحاب الحرف يعيشون في المدن الرتفاع تكلفة الحياة بهاالمناطق الريفية والذهاب للمدن للعمل

  )2007سبتمبر (لتمويل متناهي الصغر  مقابلة مع مسئول كبير في إحدة مؤسسات ا-

  

، وشراء FOGARIMبأن أعضاء عدة من نفس العائلة الممتدة يتقدمون بعدة طلبات لقروض وفق كفالة كما أن هناك عددا من اإلدعاءات 

تظل خالية لعدة حقيقة أن هذه الوحدات ولعل األكثر تأريقا هو . عدة وحدات مدعومة كأحد صور االستثمار أو لالستخدام المستقبلي
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وعلى الرغم من أن ظاهرة استهداف الفقراء  15.سنوات، بالنظر للقواعد التي تقف في صف شاغل العقار والتي تجعل من الصعب إخالئها

فإن هذه المشكلة تعوق في المغرب محاوالت الحكومة لمواجهة النقص الكمي في اإلسكان وتسرب الدعم موجودة في العديد من البلدان، 

ستقوم في ووفقا لدراسة البنك الدولي، فإن توجد مخاطرة ان البنوك . ئم والمقدور عليه، نظرا ألن العديد من الوحدات تظل مغلقةالمال

غير أن هؤالء العمالء يختلفون تماما عن اولئك المستهدفين ). 5انظر صندوق ( دوالر 25000العموم بتمويل الحصول على شق بأسعار 

  FOGARIM.16أساس من قبل 

والنسبة لتقليل تسرب الدعم، فإنه توجد حاجة لرقابة أشد على إدارة المتاح من الوحدات السكنية للتحكم في الفساد ولمراجعة شروط القبول 

  .تبدو غير محفزة للبنوك التباع اإلجراءات السليمة% 70كفالة ال . المئوية للقروض التي تتم الموافقة عليها

ال يناسبون ممارسات مشكلة شائعة هي أن العاملين في القطاع غير الرسمي . خل المتوسطة غير المنتظمةإستثناء مجموعات ذوي الد

العديد من األسر التي قد يكون وهو ما أدى الستثناء . البنوك الرسمية المكتوبة نظرا لعدم توافر الوثائق المكتوبة لديهم فيما يتعلق بدخولهم

 .مع المعايير التقليدية تتوافق لديها القدرة على السداد ولكن ال

انظر على سبيل المثال لقطاع العاملين غير الرسميين، من قبيل سائقي األجرة، الذين يمكنهم كسب ما يكفي للحصول على قرض، حوالي 

سات مؤس. FOGARIM دخلهم يتجاوز الحد األقصى للتأهل لكفالة  نظرا ألنغير أن البنوك ليست مستعدة إلقراضهم.  دوالر500

عالوة ". الفقراء"تتردد في إقراضهم ألنهم ال يندرجون ضمن تعريف ، من الناحية األخرى، Zakouraالتمويل متناهي الصغر، من قبيل 

يكون على األقل أكثر مرتين أو ) بالحجم المناسب والمكان محل االختيار(على ذلك، فإنهم حتى في حالة القيام بذلك، فإن تكلفة اإلسكان 

وبالتالي، فإنه على الرغم من أن هذه المجموعة تستطيع الدفع، فإنه ال توجد .  تقديمهFOGARIM بر من مما يمكن لكفالة ثالثة أك

  .مؤسسة أو برنامج مالي يستطيع تمكينهم من شراء منزل

 المحدودة بالجمهور المعرفة: هناك عدة مخاطر جديدة تواجهها البنوك عند دخول هذه السوق. الحاجة للتكيف مع السوق الجديدة

التخوف من وضع أصول مالية طويلة األمد في يد عمالء صعفاء اقتصاديا، التكاليف المرتفعة لإلجراءات للوصول للجماهير المستهدف، 

 الواعية وغير المعتادة، والمخاطرة السياسية المتمثلة في االمتناع عن السداد واسع النطاق التي يشجع عليها قادة المعارضةغير 

17.السياسية
   

                                                 
ل الحضرية، ، وهو ما يعكس ملكية اعلى للمناز2001في % 74 إلى 1995في % 65 معدالت تملك المنازل ارتفعت في المغرب في التسعينات، من 15

 Royaume du Maroc, Haut Commisariat du Plan, Direction de la: المصدر. (2001في % 62إلى % 53والتي ارتفعت من 
Statistique, Indicateurs Sociaux 2002 نقال عن ،Practical Guide for Housing Microfinance in Morocco, CHF 

International, prepared for RTI/ USAID, 2005 .( 78، كان مقدرا ب2005في يونيو) %Program Document, Housing 
Sector Development Policy Loan, IBRD, June 1, 2005.(  

16 Kingdom of Morocco: Poverty and Social Impact Analysis of the National Slum Upgrading Program, World 
Bank. 2006, p40. 
17 Kingdom of Morocco: Poverty and Social Impact Analysis of the National Slum Upgrading Program, World 
Bank. 2006, p. 26. 
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 18.البنوك غير مؤهلة لخدمة هذا السوق بشكل مثالي، سواء من حيث مواقع الفروع أو من حيث اإلجراءات وثقافة العمل

للعمل في هذا السوق وتطوير نظم أكثر بعض البنوك تستخدم برامج ممولة من قبل مانحين إلعادة تدريب مسئولي اإلئتمان 

  .موائمة لتقديم وإدارة اإلئتمان

مصممة بحيث تتضمن كل األطراف المعنية بما فيهم ممثلين عن المطور والبنك ومؤسسة ) الموضحة بعاليه(أنماط اقتراض التجزئة 

، تدعي أنها ال تزال ال تدعى Zakouraغير أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر، من قبيل . التمويل متناهي الصغر والحكومة المحلية

وهي تلك التي يمكن أن تقوم فيها : و أمر غير مشجع نظرا ألنها المرحلة الخطيرة في الدورة الكلية للتمويللمثل هذه المحادثات، وه

وعمالء القطاع غير الرسمي ) البنوك والمطورين(مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالدور التنسيقي بين مؤسسات القطاع الرسمي 

  . حيث كال من تمويله وشكلهوالمساهمة في تطوير منتج إسكاني أكثر كفاءة من

إعادة التسكين لها تبعات اقتصادية واجتماعية والتي تؤثر في الفقراء بصورة أكبر من . التداعيات االقتصادية واالجتماعية إلعادة التسكين

   :التحديات االقتصادية تتضمن. مجموعات الدخل األعلى

ان فيها اسلكن الجديد قريب للغاية من المكان األصلي الذي تتم إزالته، وعلى الرغم من وجود حاالت ك. نقل العائلة لمناطق أبعد •

وللموظفين منهم، . فإنه توجد حاالت كذلك، خصوصا في كازابالنكا، ال تتوافر فيها أماكن مناسبة وينتقل المجتمع لمسافات بعيدة

لرسمي، فإن هذا قد يعني إخراجهم من مكان فإن هذا يمثل تكلفة انتقال إضافية للوصول للعمل و للعاملين في القطاع غير ا

 .عملهم

 لن تسمح للمقيمين بالمتاجرة من منازلهم أو استخدامها – كما هو الحال في سكن القطاع الرسمي –القواعد في السكن الجديد  •

  .كانوا يتاجرون في الماضي من منازلهموهو ما يعني تكاليف إضافية للمقيمين الذين . كورش

 أصغر من معظم مساكن العشوائيات، وهو ما قد يسبب تجزئة العائالت الكبيرة وبالتالي ارتفاع تكاليف اإلسكان الشقق الجديدة •

  .وتقلص األمان االجتماعي العائلي

القدرة النظرية على الحصول عليها، تستهلك دخل األسرة الذي كان موجها في الماضي للنفقات الشقق الجديدة، على الرغم من  •

على سبيل المثال، يجب أن يدفع المستفيدون اآلن للحصول على الماء والكهرباء التي كانوا .  مثال في التعليم والصحةاالجتماعية

 .يحصلون عليها مجانا في العشوائيات

 
وة على وعال. فرصة لتحسين مستوى سكنهم بتكلفة في متناولهمنها تمثل للكثيرين التوطين، فإعلى الرغم من أن البعض قد يقاوم إعادة 

  .فإن الدعم يمنحهم إمكانيةة تحقيق ارباح في المستقبل إذا ما قرروا ذلكذلك، 

العديد . وبشكل عام، فإن كل هذه البرامج أتت بتغيرات هامة وفعالة في النظام، بصورة غيرت الخريطة المالية لذوي الدخول المنخفض

بيان أوجه القصور هذه يهدف لتحسين هذه . في طريقها للتحققلقصور تعد هذه اإلصالحات تعد حديثة نسبيا والجهود للتعامل مع أوجه ا

 .البرامج بصورة اكبر لجعلها أكثر فعالية وكفاءة للفقراء

                                                 
. VSB للمستفيدين من برنامج 600 قرض، كان من بينها 2900، كفل فقط 2005، ولكن بنهاية عام 2003 في ديسمبر FOGARIMتأسس  18

 وغيرها من اإلجراءات الشبيهة ShoreBankبنوك بداءة، وهو ما تم تخطيه من خالل مبادرة التدريب على وهو ما يوضح التردد الذي شعرت به ال

  .التي تم إتخاذها وفق منحة إتحاد المدن
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  دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر

رئيسي التمويل متناهي الصغر في المغرب توسع بشكل كبير خالل السنوات العشر الماضية وينظر إليه بالتالي على أنه مكون 

وقد قدمت هذه الصناعة المساعدة بشكل كبير من خالل تدوير رؤوس األموال واالعتماد . في توفير التمويل السكني للفقراء

 تتأسس وفقا للقانون كمؤسسات ال مؤسسات التمويل متناهي الصغر. الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةمن بينهم على المانحين، 

، 2004غير أه في عام . التمويل متناهي الصغر هي قروض جماعية تضامنية ألصحاب األعمالأغلبية قروض . تسعى للربح

غير أن .  عله اعترافا بحقيقة أن بعض من قروض المؤسسات وجهت لإلسكان–تغير التشريع للسماح باإلقراض السكني 

  .مؤسسات التمويل متناهي الصغراإلسكان ال يزال يمثل جزء صغير نسبيا من محفظة 

، %39األمانة ( قرض، تستحوذ أربع مؤسسات على القسط األعظم منها 1045215 لديها  التمويل متناهي الصغراليوم صناعة
Zakoura 35% ،FBP 13 %و Fondep 7 .(%19 وتحتل األمانة .  مليون دوالر435ولديها دفتر قروض يبلغ  فرد 4327وتوظف

من محفظة قروضها % 4وتحتفظ األمانة ب . 19 المركز الZakouraبينما تشغل  عالميا من حيث عدد القروض النشطة، 15المركز ال

  .Zakoura عند% 10في قروض سكنية فردية، بينما تبلغ هذه النسبة 

 
 قروض اإلسكان لدى مؤسسات تمويل متناهي الصغر مختارة: 8جدول 

  Zakoura FONDEP AMSSF-MC FBPMC األمانة           

ختباري المشروع اال المركز

 أبريل 16أطلق في 

، بفرع 2004

  كازابالنكا

المشروع االختباري للتحسين 

  .2004أطلق في سبتمبر 
 فروع في مارس 4أطلق في 

2005  
-  -  

التحسين؛ توصيل الخدمات؛   التحسين؛ الشراء  غرض القرض

تعمير الريف؛ بناء المسكن 

  االجتماعي

 حسين؛ الشراءالت التحسين؛ الشراء  التحسين؛ الشراء

  القروض النشطة

  )2005 أبريل(

876 (2005)  
1700 (2006, 

تقرير : المصدر

 األمانة السنوي

   للتحسينات 400

  للمرافق 1000

  لتعمير الريف 97  

  شراء30

ال تتوافر  )مقدرة ( 20

  معلومات
 ال تتوافر معلومات

 مليون دينار7.5  المحفظة
(2005)  

  مليون دينار153
: مصدرال ,2006)

 تقرير األمانة السنوي

   مليون دينار6

  )مقدرة( 

  مليون للشراء 1.6

  مليون للريف 1.3

  مليون للمرافق 2.3 ;

ال تتوافر   ال تتوافر معلومات

 معلومات

 ال تتوافر معلومات

 30,000-3,000  األحجام
 دينار

-3,000  دينار 30,000-3,000  دينار 2,000-5,000
  دينار 30,000

3,000-30,000  
للتحسينات  دينار

                                                 
، منقوال عن Association Al Amana Pour la Promotion des Microenterprises: Rapport d’Activité 2006: المصدر 19

  .2006انة التقرير السنوي لألم
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 للمرافق وحتى 10000حتى 

  للتحسينات30000
  للشراء50000و

 2000 للتحسينات؛ 4000 دينار 10,500 متوسط الحجم

  للشراء27000للمرافق؛ 
ال تتوافر  ال تتوافر معلومات

 معلومات
  ال تتوافر معلومات

شهرا ؛ 18-6التحسين  شهرا 36-6 األمد الزمني

 36ى  حتتوصيل الخدمات

 60الشراء حتى ؛ شهرا 

  شهرا

شهرا 36-6التحسين   شهرا24-6  شهرا6-24

 60؛ الشراء حتى 

 شهرا

 يوما 28 ثالثون يوما شهري شهري   يوما28؛ 14  معدل السداد

 ;6000> %29 سعر الفائدة
27% >6000  

 على التحسينات  18%

لألنواع % 12والمرافق؛ و

  األخرى

 ;للتحسينات %14.4  %24-18   للشراء%15للتحسينات 24%
  للشراء 12%

العقد؛ حساب بنكي؛  الضمانات

أو ضمان نشاط 

أو اقتصادي أو كفالة

  كمبياالت

أو بال أو كمبياالت العقد؛ 

 ضامن
ضامن، أو كمبياالت ورهن في 

  حالة الشراء
توقيع ثان للزوج 

أو فرد من 

العائلة، حتى 

ثالث ضامنين، 

ضمان حساب 

  بنكي

 كمبياالت

قائمة اسعار، تصحيح   مساعدة العمالء

  الميزانية

قائمة اسعار، تصحيح 

 الميزانية
قائمة اسعار،  قائمة اسعار، تصحيح الميزانية

 تصحيح الميزانية
قائمة اسعار، تصحيح 

 الميزانية

 10000% 80  المبالغ الممولة
 القرض> دينار
  لو أكثر% 70و

 ;للتحسينات 80%  90-95%  90%  100%
  لشراءل 90%

: مالحظة (Practical Guide for Housing Microfinance in Morocco, CHF International, prepared for RTI/ USAID, 2005: المصدر
 ).تتضمن قروض المقدمات" الشراء"قروض 

 

  المنتجات المقدمة من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر
 

بعدة صور،  20.مؤسسات التمويل متناهي الصغر اإلسكان المقدمة من قبل عدد من يعرض بعض الخصائص الرئيسية لقروض 8جدول 

 تستهدف األفقر، بينما تركز Zakoura: على سبيل المثال:  بعضها من حيث الجمهور المستهدفمؤسسات التمويل متناهي الصغرتكمل 

 من إجمالي المحفظة وتتوسع بإطراد في %0.5ا أقل من عنهالقروض الردئية تبلغ النسبة المبلغ . األمانة بصورة أكبر على قمة السوق

  .تقدم قروض اإلسكان للعمالء الحاليين الذين طورت معهم عالقات ثقةمؤسسات التمويل متناهي الصغر . األسواق

األول أن . الصغر تؤثر على اإلدارة والهيكلة المالية لمؤسسة التمويل متناهي هناك ثالثة فروق بين القروض السكنية وقروض المؤسسات

أن غالبية قروض المؤسسات تستخدم نظام التضامن الجماعي كصورة للضمان؛ غير أنه فإلسكان، فإن القروض قروض المؤسسات غالبية 

                                                 
 ,CHF report [Practical Guide for Housing Microfinance in Morocco, CHF International 2005هذه البيانات منقولة عن  20

prepared for RTI/ USAID, 2005]وبالتالي فإن بعض المعلومات قد تكون قديمة ،.  
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قروض الثاني هو أن . لضمان السداد وتدعيم القدرات في هذا الصددالفردية مفضلة ويجب أن تجد مؤسسات التمويل متناهي الصغر 

الثالث هو أن قروض .  شهر36-18 شهر، بينما قروض السكن تتراوح ما بين 12-6دة ما تكون قصيرة األمد تتراوح بين المؤسسات عا

المؤسسات عادة ما تكون صغيرة الحجم على األقل لغالبية المقترضين وبالتالي فإن المخاطرة بالنسبة لمؤسسة التمويل متناهي الصغر وكذا 

؛ وبينما %29 إلى 12لمؤسسة التمويل متناهي الصغر تتراوح ما بين معدالت فائدة القروض السكنية . الطلب على رأس المال تعد أقل

 فإن أسعار الفائدة يمكن أن تمثل تحديا كبيرا للقدرة على الدفع بينما تمتد لفترة معدالت قروض المؤسسات متناهية الصغر قد تكون أعلى،

  .زمنية أطول

  

  :، كما هو مبين بالتاليمؤسسات التمويل متناهي الصغرتقدمها ال هناك ثالثة أنواع من القروض

مؤسسات التمويل متناهي ). من اإلجمالي% 1حوالي (قروض إنشاء المنازل عدد صغير للغاية من يتم تقديم . قروض إلنشاء المنازل

سوء تقدير التكاليف؛ أن مل البناء بسبب  أنه عندما يتم صرف القرض، فإن المقترض قد ال يك– تعي وجود ثالثة أخطار رئيسية الصغر

بأنها غير مؤهلة في مراقبة عالوة على ذلك، فإن المؤسسات تشعر . المنزل سيكون معيبا؛ أو أنه سيتم استخدام القرض ألغراض أخرى

سسات التمويل متناهي مؤلالوكالة األمريكية للتنمية الدولية توفر تدريبا برنامج الحكم المحلي لدى . عملية البناء على أسس منتظمة

  . بصدد تقييم تكاليف البناء ويؤمل أنه سيساعدهم على اكتساب الثقة التي يحتاجونها للتوسع في إقراضهم في هذا السوقالصغر

مؤسسات التمويل متناهي . والتي تمثل بدورها قطاع صغيرا آخر، وإن كان أكبر من سابقه بحوالي أربعة أمثال .قروض لشراء المنازل

ونظرا ألن السكن يكلف ما هو .  دوالر6,250القروض لغرض اإلسكان بما قيمته لمبلغ  قدرتها محدودة وفق القانون لحد أقصى صغرال

أكثر من ذلك بكثير، فإن أنواع القروض هذه يتم الحصول عليها من قبل أصحاب مصادر التمويل المتعددة، على سبيل المثال حينما يكون 

فقط من % 5 في المجمل، تمثل هذه القروض 21.لمدخرات أو حين يكون المسكن صغيرا للغاية أو في حالة سيئةلدى المقترض قدر من ا

  .لتمويل متناهي الصغرل ينمؤسستقروض السكن التي تقدمها أكبر 

يل السباكة قروض التحسينات من قب. بين القروض كما أنه حصته تنمو بسرعةهذا هو النوع األكثر شيوعا . قروض لتحسين المنازل

الحد . المقترضين عادة ما يحصلون على سلسلة من القروض ويحققون تحسينات خالل فترة زمنية. والتشطيبات وإضافة غرف جديدة

، ال سيما إذا ما أدت التحسين لتحسين سسات التمويل متناهي الصغرهذه القروض تعد منتج هام لمؤ.  دوالر2,500األقصى للقرض يبلغ 

  . كذلك، من قبيل إتاحة المساحة ألنشطة اقتصادية أو تأجير غرفة تمت إضافتهامستويات الدخول

ال يمكن الحصل عليها وحدات اإلسكان االجتماعي التي يتم بناؤها من خالل البرامج الحكومية المختلفة  .قروض لمقدمات شراء المنازل

على الرغم من حصول بعضهم عليها من (تقديم مثل هذه المبالغ ومعظم الفقراء ال يستطيعون .  دوالر كدفعة مقدمة3,750إال بعد دفع 

في مثل هذه المواقف، الشسعة هي المحك، .  لتقديمهامؤسسات التمويل متناهي الصغروبالتالي فإنهم يقترضون من ) خالل مصادر عائلية

 تقدم القروض لدفع المقدم لحجز اهي الصغرمؤسسات التمويل متنوكما تم االستعراض بعاليه، فإن . لوجود منافسة شديدة على الوحدات

  .الوحدة

 موافقة البنك على القرض الكامل، عادة ما يتم االحتفاظ بهذه القروض لعامين أو ثالثة قبل تأسيس المنزل فعليا وحصول المقترض على

 سيتم إقراره فقط إذا ما تم سداد قرض وقرض البنك.  األكثر تكلفة التمويل متناهي الصغرةمؤسسوالذي يتم استخدامه بالتالي لسداد قرض 

فإن قيمة األرض ستكون قد ارتفعت بشدة بعد هذه للفترة الزمنية، . في قرض سكني أكبر أو تم تضمينه  التمويل متناهي الصغرةمؤسس

                                                 
  . دوالر25,000 و18,750اوح تكلفتها بين  متر مربع في مبنى رمسي تتر60 عادة الوحدة العادية بمساحة  21
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النتيجة تمنح هذه .  أقل من قيمة كال من المنزل واألرض– مؤسسات التمويل متناهي الصغر من البنوك و–مما يجعل كال القرضين 

  .حتى ال تتعرض ثروتهم للمخاطرة الستمرار في السدادلالمقترضين حوافز أعلى 

  أوجه القصور
، وبالتالي فإن %20 و19بين  تتراوح حاليا سسات التمويل متناهي الصغرأسعار الفائدة على القرو ض السكنية لمؤ. القدرة على الدفع

وكما رأينا .  دوالر شهريا125ثالثة سنوات وهي أقصى فترة ممكنة سيكون مطالبا بدفع  دوالر تسدد على 3,750الشخص الذي يقترض 

لدخول، ومقدور عليه بالكاد لمن الربع األقل ل، فإن هذا المبلغ ال يقدر عليه أصحاب )6جدول (تحمل القروض خالل مناقشة القدرة على 

  .على منهم قليال في مستوى الدخلفي الربع األهم 

سنويا سيتطلب أربع سنوات لواحد ممن ينتمون للربع % 24 دوالر عند سعر فائدة يبلغ 1250 فإن قرض قيمته ،9ن في جدول كما هو مبي

دخل في الربع لبمقدور أي من أصحاب ا سنوات، فإنه لن يكون 3والنظر ألن أقصى فترة سداد هي . ي الدخل حتى يستطيع السداداألقل ف

دوالر لن يكون مقدورا عليه ألي من افراد هذه الفئة حتى إذا ما تم  3225هكذا فإن القرض بقيمة و. الحصول على هذا القرضاألول 

  .خفض سعر الفائدة كثيرا أدنى من سعر السوق أو إذا ما تم تمديد فترة السداد

ا كان للمقترض تاريخ ، تقرض للسكن فقط إذا مZakoura من قبيل مؤسسات التمويل متناهي الصغركما ذكر قبال،  .التعرض للمخاطر

 بالنظر لحجمها الكبير نسبيا –غير أنه ال يمكن إنكار أن قروض السكن ). من خالل قرض مؤسسي سابق وما إلى ذلك(إئتماني معها 

وبالخالف مع . مؤسسات التمويل متناهي الصغرعلى  فإنها تمثل خطرا حقيقيا –وصعوبة التعامل معها في حالة عدم القدرة على السداد 

على العقار المرهون في حالة االستبعاد واالستحواذ ، ولديها القدرة كذلك على FOGARIMالبنوك، والتي تتمتع بالحماية في ظل كفالة 

.  ال تتمتع أو ال يتوافر لها إال القليل من مثل هذه الحمايةمؤسسات التمويل متناهي الصغرالتعثر، فإن أنواع القروض التي تقدمها 

 لديها فقط حجز ثانوي للحجز الستعادة أموالها وهو ما يعرضها لمخاطر أكبر وهو ما يجعلهها تتردد ل متناهي الصغرمؤسسات التموي

ال تزال محدودة وقروض اإلنشاء غير شراء المنازل قروض مقدمات وهو ما يتأكد من حقيقة أن . إزاء اإلقراض لإلسكان في المقام األول

  .منتشرة

  

 وفق أسعار فائدة مختلفة) سنوات(رض فترة سداد الق: 9جدول 
القسط الشهري  

بالدوالر وفق ربع 

 الدخل

12% 18% 24%  36%  

  9  4.2 3.5 3.2  (الربع األول) 39

  2.5  2.1 2.0 1.85  (الربع الثاني) 63

  1.6  1.4 1.3 1.3  (الربع الثالث) 88

: مبلغ القرض

 – دوالر 1250

 – دينار 10000

متوسط تكلفة تحسين 

  1.1  1.0 1.0 1.0  (الربع الرابع) 113 المنزل

  *  * * 14.5  (الربع األول) 39

  *  * 8.0 6.0  (الربع الثاني) 63

: مبلغ القرض

 – دوالر 3225

 – دينار 25799
  *  5.5 4.4 3.8  (الربع الثالث) 88
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متوسط حجم 

القرض المرغوب، 

  CHF وفق مسح

  5.5  3.6 3.1 2.8  (الربع الرابع) 113

 
  17. ، صPractical Guide for Housing Microfinance n Morocco, CHF International, RTI/ USAID, 2005معدل من : المصدر

  

 
للضغوط السياسية  والتي هي عرضة FOGARIMإقراض التمويل متناهي الصغر قد يكون أكثر استدامة عن كفالة . حجم القرض

فهناك حافز من المطورين . للعمل في سوق اإلسكان أكثر استعدادا مؤسسات التمويل متناهي الصغر. والمالية وأسعار الفائدة طويلة المدى

وكذا التزامها بخدمة الفقراء ) بالمقارنة بالبنوك(العقاريين في القطاع الخاص الذين يرون فيها المرونة والرغبة في التعامل مع المخاطر 

تقدم  حاليا مؤسسات التمويل متناهي الصغرغير أن . مالء ذوي الدخل المنخفض كعوامل هامة لمساعدتهم على الوصول للعمالءوالع

ها راس المال وهو  ال يزال يعوزمؤسسات التمويل متناهي الصغرقروضا صغيرة، وعلى الرغم من نجاحها في اإلقراض التجاري، فإن 

 ترى أن البنوك يجب أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر ن كما أ.مؤسسات التمويل متناهي الصغر. ما يحد من حجم اإلقراض السكني

  .)6انظر صندوق  (تعمد للتعاون معها في أنماط التجزئة حتى يكون بالمستطاع تقديم قروض أكبر
 

  استخدام مؤسسات التمويل متناهي الصغر للوصول للفئات المستهدفة :6صندوق 

الموطورون . ، وقبل حجزهم لوحداتهم)منخفضي الدخول(نحتاج أن نتواجد قبل بناء هذه الشقق للجمهور المستهدف من ) ات التمويل متناهي الصغرمؤسس(نحن "... 

نفهم نحن . قد اتخذتالمشروعات يجب أن يتعاونوا معنا خالل المراحل األولية لتخطيط المشروع وليس قبل نهاية المشروع حينما تكون كل القرارات والممولون لهذه 

  . ويمكن أن نعمل كحلقة وصل بين ما يرغب فيه الناس ويريدونه وبين ما يقدمه المطورونالمستهدف جيدا رالجمهو

  .ففي النهايو نحن لسنا وكالء تجاريين للمطورين... على عدم الدخول في أي شراكة مع المطورينفي ذات الوقت، نحن نعمل للناس واألخالقيات تجبرنا 

فعلى الرغم من إدعاء البنوك أنها تضمنا في أنماط التجزئة، فإننا لم نتلق أي دعوة . لوكن نحن لدينا دور هام للقيام به، والذي يجب ان نقوم به وإن كنا لم نفعل حتى اآلن

  ..."حتى اآلن
  )2007سبتمبر  ( مؤسسات التمويل متناهي الصغر مقابلة مع أحد مسئول كبير من إحدى -



 - 34 -

 ما هي فعالية الحوافز؟: صل الثالثالف
  :هنا سنركز على تحليل أثر الالعبين المختلفين في سوق التمويل السكني

 ؟)عرض السكن(التوجهات في شكل تحسينات منازل وتسليم عدد متزايد من الوحدات السكنية كيف تتم ترجمة  

    ؟)الطلب على السكن(التمويل السكني طويل األمد  في توفير مؤسسات التمويل متناهي الصغروما مدى جودة أداء البنوك  
 

  قصور عرض السكن
، فإن التمويل لتمويل متناهي الصغر ووجود نظام قوي لVSB وبرنامج FOGARIMهناك القليل من الشكوك أنه بفضل كفالة 

  .ر تجب مالحظتها في جانب العرضغير أنه توجد أوجه قصو. السكني في المغرب يعد واحدا من أكثرالنظم صداقة للفقراء في العالم

في المراكز . النظام الذي تتبناه الحكومة لتوفير السكن االجتماعي ال يوفر كميات كافية للوفاء بالطلب. العرض المحدود لألراضي

الحالية، وفي ظل السياسات .  خصوصا تلك الموجودة في مواقع مالئمة–الكبيرة، ال سيما في كازابالنكا، عرض األراضي غير كافي 

  .حتى إذا ما تمت محاوالت للتحسين في الموقع، فإن هناك توجه لتقليل الكثافاتفإن 

، وهو ما يتبدى األسباب تتضمن نقص األراضي والتأخير البيروقراطي في تحديد ملكيات األراضي وتخطيط المدن وتنظيم المباني

 شخص لكل 200 أسرة تبلغ الكثافة فيها 1000 غير رسمية تقطنها ةنطقعلى سبيل المثال، في م. بشدة في مشروعات إعادة التطوير

فإن كل مسكن عالوة على ذلك، .  فقط ستم إعادة توطينهم في ذات الموقع نظرا ألن مساحات الوحدات المطورة أكبر500هكتار، فإن 

يجب ان يجدوا أماكن ) العائالت الكبيرةفي حاالت (ستقطنه اسرة واحدة فقط وهو ما يعني أن المستأجرين وأعضاء العائالت الممتدة 

حكومية فاارغة لتنفيذ خطط التطوير للوفاء ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن العديد من المدن ال تتوافر فيها أراضي . أخرى ليقطنوا بها

 ).7انظر صندوق  (VSBبأهداف 

القدرة المحدودة للحصول على األراضي: 7صندوق   

للتعامل مع هذه المشكلة، فقد نفذت الحكومة عمليتي . في الماضي وأعاق تطوير السكن وعمليات تحسين العشوائيات مثل مشكلة VSB توفير األراضي لبرنامج"

إن من بين السبعين مدينة التي يشملها البرنامج، ف.  هكتار8500العموميةة لوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني بما إجمالي مساحته تحويل كبيرتين لألراضي 

 لديها مساحات أراضي تكفي 16 لديها أراضي عامة تزيد على احتياجات تطوير العشوائيات و19: ركزت على تحويالت األراضي من المكلية الحكوميةالنصف 

ض الحاالت يتم شراء وفي حالة عدم كفاية األراضي العامة، فإن الحكومات المحلية تساهم بمخزونها من األراضي وفي بع... فقط لنصف احتياجات البرنامج

  ."أراضي خاصة

 Kingdom of Morocco: Poverty and Social Impact Analysis of the National Slum Upgrading Program, World :المصدر
Bank. 2006.  
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 .عالن كان معروضا في المركز االجتماعي ألحد األحياء الفقيرةهذا اإل.  عقارات وفا، يقدم أسعار فائدة منخفضة لالستحواذ على شريحة من سوق منخفضي الدخلبنك خاص تنافسي،

عدم كفاءة النظم الرقابية ونظم تخطيط األراضي، وكذلك جزئيا بسبب عدم توافر األراضي المناسبة، وجزئيا بسبب . تطوير المنازل

وهذه تعد خبرات .  العشوائيات أقل من المطلوببسبب القيود على الميزانية لتطوير البنية التحتية، فإن إنشاء شقق جديدة لتسكين سكان

شائعة وغير مواتية في حالة السياسات التي تتطلب إعادة تسكين قاطني العشوائيات في شقق، بسبب تعقيد عملية التطوير وكذا ارتفاع 

  .التكاليف

أراضي بديلة هم سيبحثون عن  وبالتالي فانالفقراء من قاطني العشوائيات ال تتوافر لديهم خيارات يقدرون عليها،. القدرة على الدفع

 ال يتم تسعيرهما FOGARIM وكفالة VSBبرنامج. يستطيعون بناء مساكن عليها غير أنه ستتم تسميتها عشوائية في المستقبل

 تكون مناسبة الحالية للقدرة على الدفع تعني أن الوحدة العادية لنمعايير الفإن من ناحية أخرى، . بصورة صحيحة للجمهور المستهدف

وبالتالي فإن أقلية هامة لن تستطيع الوفاء بالحد األدنى للقسط الشهري المطلوب سواء . لألسر الكبيرة المعتادة لقاطني العشوائيات

الفساد الذي يؤدي لسوء وكما تمت مناقشته في الفصل السابق، فإن الموقف يتفاقم مع إنتشار . لشراء شقة جديدة أو بناء منزل جديد

وهو ما يرجح أن الدعم لن يكفي وحده وإنما هناك حاجة لتكميله بإصالحات . جيه الدعم للقطاعات األغنى والكثر نفوذا بين السكانتو

  .القضية األكبر لتكاليف األراضي واإلسكان المرتفعةأخرى تتعامل مع 

، كهدف في حد ذاتها وكوسيلة لدعم ارية واضحةفجوة هامة في النظام الحالي هي غياب سياسات إدخ. تأسيس اإلئتمان مع المدخرات

 سواء لإلدخار –في العديد من المجتمعات، تستخدم المدخرات كمؤشر لقدرة العائالت على القيام بتضحيات مالية . القدرة على السداد

نوات وكان يفترض طرحه في وتمت مناقشة نظام لإلدخار السكني لعدة س.  وكمؤشر على اإلنضباط واإلدارة المالية–أو لسداد الديون 

  . غير أنه لم يتحقق على أرض الواقع حتى اآلن2006

بالنسبة . ليكونوا أكثر صداقة للمستهلك كذلكفإنه توجد قدرة على خلق المزيد من االهتمام باالدخار وتحويل أنفسهم  وبالنظر للبنوك،

لم باإلدخار ال يمنع تحقق المفهوم واقعيا، لصغر ال يسمح لهم لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، فإن حقيقة أن المقرضين متناهيي ا

  .ففي العديد من المجتمعات، فإن منظمات اإلئتمان واإلدخار تستخدم البنوك الستقبال الودائع

لعله من مصلحة المقرضين تجنب التعثر بسبب الجهل وللمقترض أن يفهم اآللية التي يجب اتباعها إذا ما  .توعية العمالء

، حيث يتوقع من كل المقيمين أن يتلقوا تعليما VSBهذا البعد تتم تغطيته حاليا بتزياد في . صعوبات ماليةن يعاني من كا

سيكون عليها تحمل المزيد من المسئولية، لخلق عالقة غير أن البنوك التجارية . حول اإلدارة المالية ومسئولياتهم نحو السداد

نظرا ألن معظم وهذا قد يكون دورا جيدا يمكن دعمه من قبل المانحين .  يفهمون النظامجيدة مع العمالء وللتأكد من أنهم

   .البنوك لن تكون مستعدة للدفع لتعليم العمالء إلدارة تمويالتهم
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  FOGARIMالتمويل طويل األمد باستخدام 

، فإن عد القروض 2007ففي سبتمبر . دقةواآلثر ب ال يزال حديثا وبالتالي فإنه ليس من الممكن قياس النتائج FOGARIMبرنامج 

لشراء % 1لبناء منازل و% 4منها كانت لشراء منازل، % 95حوالي .  دوالر18360 يبلغ متوسط حجمها 24503المضمونة كان 

  .وحدة سكنية

ن السكان، لم اد البنوك إلقراض قطاع م تركت أثرا كبيرا على استعدFOGARIMوبنفس المنطق، فإنه من المبكر القول أن كفالة 

  .وليس هذا فقط، فإن أسعار الفائدة تعد منخفضة نسبيا. يكن واردا على خططهم من قبل

خالل هذه الفترة، . والبرنامج ظل عامال بفعالية طيلة ثالث سنواتفكها حتى يتعثر المقترض لتسعة أشهر متواصلة، الكفالة ال يمكن 

 مقترض فقط امتنعوا 25 قد يكون صغيرا، وحتى اآلن – الرئيسي المسبب للتعثر  الخطر–فغن عدد األسر التي تغيرت ظروفها بشدة 

 10 إلى 5غير أن االختبار الحقيقي سيكون خالل .  وهو ما ال يجعله رقما كبيرا سنة25 و20عن السداد لقروض وتتراوح مددها بين 

  .سنوات

أن المخاطرة للبنوك صغيرة للغاية وأنها أصبحت أقل دأبا عما إذا ما األول هو . مسببين للقلقباألخذ في االعتبار ما تقدم، فإن هناك 

سيكون عليه الحال في غياب الكفالة، هو ما ينعكس في االكتتاب السطحي للقروض والوقت والمشكالت المطلوبة للتعافي من الخسائر 

البعض في المجتمع المالي يشعر أن .  حزمابصورة أكثرفي حالة التعثر يمكن أن يكون غير كافي إلجبارهم على متابعة المقترض 

األكثر توجها "وكنتيجة لذلك، فإن الكفالة . لمنع التعثرللقيام بمجهودات أكثر فعالية كفالة تشوه السوق، وتقلل العبء على البنوك % 70

، وبالتالي ستفادة منها حتى اآلن لم تتم االBMCEالوكالة األمريكية للتنمية الدولية للبنك التجاري المقدمة من %) 50عند " (للسوق

  . FOGARIMفإن البنك يفضل الوصول للتغطية األعلى المقدمة من قبل 

  :البرامج الحكومية معرضة لالنتقاد على أرضيتين. السبب الثاني للقلق هو سياسي

  تكاليف السكن الجديدفي حالة إعادة التوطين، فإن األسر المتأثرة ال يتم إعطائها أي خيار فيما يتعلق بالبدائل أو  

  ال يتوافر لديها دخل كافي للوفاء باألقساط الشهريةالعديد من العائالت  
 

تقديم السكن مجانا، وهو تحرك قد يكون خطيرا حكومات المدن الرئيسية تقع تحت سيطرة المعارضة التي ترى أنه يجب على الدولة 

في المقابل، فإن هذا األمر قد يكون . للمقاطعة العامة لسداد األقساطتمال قوي بالنسبة للحكومة ولصندوق الكفالة ألنه سيكون هناك اح

  .تحمل تعثرات موسمية فإن التعثر الشامل قد يؤدي آلزمةكارثيا على البنوك، حيث أنه على الرغم من قدرتها على 

ال توجد أهداف معلنة . FOGARIMمد لبرنامج تقييم المخاطر طويلة األوبينما تم منح عدد كبير من القروض، فإنه من المبكر للغاية 

، غير أن النجاح يمكن أن يستشف من حقيقة انه توجد منافسة شديدة بين البنوك األربعة الرئيسية التي تقدم يمكن تقييم البرنامج وفقا لها

  .من القروض المكفولة% 98سويا 

 

  خاتمة
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ي أن كال من نوعي الكفالة يمكن أن تكون فعالة للغاية في توسيع بعيدا عن التحفظات الواردة فيما تقدم، فإن خاتمتنا ه

مؤسسات التمويل متناهي الصغر وسوق اإلسكان : بالنسبة للبنوك، فإن لديها قطاعيين إضافيين يمكن إقراضهما. األسواق

بنوك لتقديم اإلقراض  وفرت راحة كافية للالوكالة األمريكية للتنمية الدوليةومن المؤكد أن كفاالت . منخفض التكاليف

كذلك فإن جهود البنوك لتجسير الفجوة .  والذي تطور إلى اإلقراض دون كفاالت فيما بعدسسات التمويل متناهي الصغرلمؤ

وبينما قد يكون من المبكر . وسبل االتصال تؤسس ارضية قوية للمستقبلبين المقرضين والمقترضين من حيث اإلجراءات 

 عندها البنوك في التعامل في سوق اإلقراض السكني الجزئي دون كفالة، فإنها حاليا يتوافر لها فهم تقييم الدرجة التي ستبدأ

  .ووسائل جديدة للعمل فيهجديد للسوق 

  :هذه الدراسة كشفت سياسات وممارسات نعتقد أنها قابلة للنقل والتطبيق في دول أخرى

تعد مهمة في التعامل مع قضية القدرة على الشراء، لحضر دعم الفقراء للحصول على السكن والبنية التحتية في ا 

غير أن توجيه الدعم يعد . خصوصا توفير الوحدات المخدوم جزئيا والتي توفر بديال مقدورا عليه لكل من الدول والسكان

نظام دعم وحتى في ظل . الموائمة ستزداداحتماالت التهرب من قواعد قضية صعبة للغاية، وكلما زاد حجم الدعم، فإن 

والنتيجة غير المقصودة لنظام الدعم هي أن الحكومة قد تكون صانعة لطلب . غني، فإن لن يكون مالئما لمحدودي الدخل

  .رفع األسعار أكثرلتحسين ظروف السكن وبالتالي ) أو تبالغ في حجم الطلب الحقيقي(مصطنع 

  .ة يؤدي غالبا لتأخرات وزيادة في التكاليفتعقد تطبيق السياسات والتي تتطلب إعادة التسكين في شقق رسمي 

توفير الكفاالت الحكومية . ينبغي على الحكومات أن تهدف لتعبئة تمويل القطاع الخاص ولكن عند معدالت تجارية 

غير أن االقتراب األكثر . للبنوك المقرضة للفقراء، ال سيما القطاع غير الرسمي، مفضل على التمويل الحكومي المباشر

 سيخلق أقراض أكثر استدامة في )كفالة% 50(تحمل المخاطر بالمساواة تيطلب من البنوك أن والذي  نحو السوق، توجها

  .األمد الطويل

مؤسسات التمويل متناهي الصغر من الحصول على رأس مال تجاري  دعم المانحين من خالل الكفاالت يمكن  

المحلية والبنك ستؤدي للوصول لرأس المال  ويل متناهي الصغرالعالقة بين مؤسسة التم. مفضل على رأس مال المانحين

  .طويل األمد بدال من حقن مؤقت لرأس المال

الطلب مرتفع على التمويل متناهي الصغر في اإلسكان، من حيث القروض قصيرة األجل للمقدمات أو قروض  

  تحسين وتوسيع المنازل

 قطاع الدخل المنخفض، ال سيما مع أولئك العاملين في القطاع البنوك تجد أنه من الصعب التواصل مع العمالء في 

لتوجيه كما أنها بحاجة . غير الرسمي، ويحتاجون للتدريب وبرامج التوجيه لمساعدة العاملين لديهم للعمل في السوق الجديدة

الدعم الفني من . اإلقراضيةخدماتها للمناطق التي يعيش فيها محدودي الدخل، واستخدام معايير ونظم مختلفة في ممارساتها 

 مؤسسات التمويل متناهي الصغرقبل المانحين للبنوك للعمل مع محدودي الدخل سواء من خالل المنظمات المجتمعية أو 

عالوة على ذلك، فإن البنوك بمقدورها االستفادة من خبرة مؤسسات التمويل متناهي الصغرفي تقديم . يعد مفيدا للغاية

  .توفير التمويل العابر للشراءومراقبة القروض أو 
 


