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 شكر و تقدير

"مشروع إدارة المعرفة" ، و هي مبادرة تقودها وحدة الخدمات االستشارية التقرير قد تم برعاية إن هذا 

بمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا. و يهدف المشروع إلى  للتمويل األصغر لمؤسسة التمويل الدولية

ات التمويل تطوير منتج زيادة الوعي فيما بين مؤسسات التمويل األصغر حول أهمية إدارة المخاطر و

 و عملية التحول. األصغر

إن فريق عمل المشروع قد حصل على دعم العديد من الجهات للقيام بهذه الدراسة. و نوّد أن نتوجه بالشكر 

عزز ما ي مرحلة الكتابة مقترحاتها فت كانو التي ، إلى السيدة/ نهلة العقدة من مؤسسة التمويل الدولية 

خالد و السيد/ ماثيو ليونارد و السيد/ محمد  كل من كما نوّد أن نتوجه بالشكر إلى .تقريرصياغة هذا ال

 من مؤسسة التمويل الدولية( ، و ذلك على مساهمتهم العظيمة. جميعهمالسيدة/ كارن بشاي )و 

يد/ إننا نوّد أيضا أن نقّدر الدعم السخي إلدارة بنك التمويل األصغر األول بأفغانستان ، وبشكل خاص الس

 و التي كانت أفكاره السديدة ضرورية جدا لهذا التقرير.نعيم رظواني ، 

بالعمل  قّدمت معلومات حول مشاركتهاأيضا للسيدة/ لورين موزر من مؤسسة "إنكلود" و التي إننا ممتنون 

 كاستشارية مع بنك التمويل األصغر األول في أفغانستان.

و على الرغم من أن هؤالء األشخاص قد قدموا مساعدة عظيمة لفريق العمل إال أن المؤلفين هم مسؤولون 

و ليس بالضرورة  فقطللمؤلفين تنسب إن التصريحات الموجودة بهذا التقرير دون غيرهم عن هذا التقرير. 

و الحكومات التي تقوم التنفيذي أمجلس إدارتها أنها تعبر عن وجهات نظر مجموعة البنك الدولي أو 

 بتمثيلها.

 

 ليلي هاو كين      د. فريديمان روي

 سكنتمويل الالعالمي ل برنامجالاستشارية      سكنكبير أخصائيي تمويل ال
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 تنفيذيالملخص ال

صميم و على تناجح هو توثيق لمثال ؛ دراسة الحالة  إن الهدف من

و ذلك عن طريق تحليل  سكنصغر للاألتمويل تطبيق لمنتجات ال

األسلوب الذي اتبعه بنك التمويل األصغر األول بأفغانستان منذ عام 

. إن هذا التقرير يهدف إلى تشجيع المقرضين 2013و حتى عام  2009

ض. إن ذلك يمثل تقديم قروض إسكان لذوي الدخل المنخف اآلخرين على

جزءا من مشروع إدارة المعرفة للتمويل األصغر لمؤسسة التمويل 

زيادة  الي الدولية بمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا الذي يهدف

الوعي فيما بين مؤسسات التمويل األصغر حول أهمية إدارة المخاطر و 

 تطوير المنتج و عملية التحول.

سيشار إليه ) (FMFB-A)في أفغانستان إن بنك التمويل األصغر األول 

بغرض الحّد من الفقر و  2003أسيسه في عام تتم قد ( فيما بعد "البنك"

تعزيز الشمول المالي عن طريق تمكين عمالئه من الحصول على 

قروض هم: وكالة األغا خان لل"البنك" إن مساهمي   الخدمات المالية.

و مؤسسة األغا خان بالواليات المتحدة األمريكية و  (AKAM)الصغيرة 

و مؤسسة  (KfW) المؤسسة األلمانية لإلقراض من أجل إعادة اإلعمار

يوجد لدى "البنك" تواجد في جميع أنحاء  .(IFC)التمويل الدولية 

 64.5عميال بمحفظة قائمة بمبلغ  ألف 53أفغانستان و يخدم أكثر من 

ما  سكنو يشكل تمويل ال(. 2015آذار مليون دوالر )في شهر مارس/

مليون دوالركما في  8من إجمالي المحفظة )حوالي ئه ماال في 17نسبته 

(. إن "البنك" حاليا هو مؤسسة التمويل 2014ديسمبر/كانون أول 

األصغر الوحيدة في أفغانستان التي تقوم بتقديم منتج تمويل أصغر 

 .سكنلل

لكي يطرح على الرغم من مرونته  متشّددبتطبيق نهج  "البنك"لقد قام 

لقد بدأت فكرة  في أفغانستان.  سكنمنتجاته الخاصة بالتمويل األصغر لل

استجابة لرغبة  2007في عام  سكن"البنك" لتقديم منتج تمويل أصغر لل

العمالء. و كان الهدف منها هو زيادة فرص األسر ذات الدخل المنخفض 

بأفغانستان ؛ للحصول على تمويل  في المناطق الريفية و الحضرية

و كذلك السعي إلى تحسين نوعية السكن لهذه الشريحة  .سكنأصغر لل

 .(CTA) بناءلعمال اعن طريق تقديم خدمات المساعدة الفنية أل

 :لقد تم تنظيم إطالق عرض المنتج على ثالثة مراحل

لقد (. 2008-2007للسوق و تصميم للمنتج ) دراسة: المرحلة األولى. 1

للسوق من أجل تطوير بدراسة مفصلة كان من الضروري القيام 

العروض ؛ و ذلك بسبب أن "البنك" كان أول مقرض يقوم بإطالق 

لك قام "البنك" بعمل و باإلضافة إلى ذ .سكنمنتجات للتمويل األصغر لل

 تقييم للقدرة الداخلية.

التمويل  : اختبار تجريبي للتصميم الجديد لمنتجالمرحلة الثانية. 2

(. و تم 2009-2008تم القيام به في فروع مختارة ) سكناألصغر لل

اختيار أربعة فروع الختبار تصميم المنتج . ثم قام "البنك" بعد ذلك 

 العروض األولية للمنتج و قام بتعديل خطة العمل الخاصة به.بتنقيح 

التوسع بها : القيام بتوحيد إستراتيجية طرح المنتج و المرحلة الثالثة. 3

ي (. لقد قام "البنك" بعد نجاحه ف2013-2011على مستوى الدولة )

إطالق المنتج بالمناطق الحضرية ؛ بتطوير منتج ريفي و االنتقال إلى 

المناطق الريفية جنبا إلى جنب مع تقديم خدمات المساعدة الفنية ألعمال 

دراسة إضافية القيام ب"البنك" ي. إال أنه قبل القيام بذلك كان علبناءال

للسوق من أجل فهم احتياجات العميل و كذلك مدى الطلب على 

 في المناطق الريفية. بناءالمساعدات الفنية ألعمال ال
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 :العوامل الحاسمة لنجاح "البنك" ما يلي تضمنت

 للسوق و مراجعة داخلية مما أتاح للمؤسسة فهما أفضل آلليات سوق اإلسكان في أفغانستان و كذلك لفهم القدرات  ةو دقيق ةشامل دراسة

 الداخلية للبنك.

 " تطوير المنتج " كانت مسؤوليته األساسية هي إدارة عمليةسكنالتمويل األصغر لللمنتج  مسؤولتعيين. 

 و كذلك النهج التسويقي للبنك. لقد ساعدت هذه    سكنمنتجات التمويل األصغر لل القيام بمراجعة نقدية للتجربة مما ساعد على صقل

 المراجعة على نجاح الطرح المبدئي للمنتج في السنة األولى على المستوى القومي.

 نجاح عملية تطوير  . لقد قامت إدارة "البنك" بقياس مدىسكنالمراجعة المستمرة التي قامت بها اإلدارة ألداء منتجات التمويل األصغر لل

 . 1عن طريق استخدام المؤشرات المبينة في الشكل التوضيحي رقم  سكنمنتج التمويل األصغر لل

 سكن: تقييم مدى نجاح طرح "البنك" لمنتجات التمويل األغصرر لل1شكل  توضيحي رقم 

 سكن: سوق التمويل األصغر للاألولى المرحلة

2008 

 و الداخلية قدرة اللسوق وتحليل دراسة ا
إستراتيجية الدخول إلى  تصميم المنتج و

 السوق و التخطيط للنشاط

إطالق منتج التمويل األصغر  المرحلة الثانية: 

 (2010-2009) سكنلل

 تجربة و مراجعة و تعديل 

  الطرح المبدئي لتصميم المنتج المحسن على

 مستوى الدولة

 تنقيح خطة العمل 

-2011التوسع ): التوحيد و المرحلة الثالثة 

2013) 

 الطرح المبدئي للمنتج في المناطق الريفية 

 سكنتقديم عرض بخدمات دعم ال 
  
  
  
  

 

  الجدول الزمني

     2008                         2009 – 2010   2011 -2013 

 

من أجل  سكنتحسين جودة المؤشرات 
 العمالء

  للزالزل مقاومة العدد المنازل/المباني
 بشكل أفضل

 

 نظام صحي أفضل أو عدد المنازل ب
 مرافق أفضل لمجاري صرف المياه.

 

 مدخرات من التكاليف بمرور متوسط ال
يقوم بعمل رفع مستوى  عميلالوقت لكل 

 المحسنة بناءتقنيات اليستخدم البناء 

  

يكون  سكنإنشاء منتج للتمويل األصغر لل

 قابل للتطبيق و االستمرار

  تمويل االكتفاء الذاتي التشغيلي لمنتجات

 السكن

 

  لقروض يوم  30 >محفظة في خطر

 اإلسكان

  

 العميل و إستراتيجية المستقبل

 رضا العميل 

 المميزات 

 الخدمة طريقة تقديم 

 الكلفة 
 القناعة التشغيلية 

 المركز الرئيسي 

 العمل الميداني 

 التطبيق اإلستراتيجي 

 ةخدمة االستشارة الفني 

  بالمناطق الحضرية الفنية  المساعدةمقارنة

 الريفيةمع التطبيق في المناطق 

  
  
  
  

   

 اعتبارات إضافية لتحسين المنتج       معايير رئيسية لدخول السوق   

و كذلك يسمح  الرسميلقد كان الهدف من المرحلة األولى بعد تقييم السوق هو تصميم منتج يمكنه تلبية احتياجات ذوي الدخل المنخفض في القطاع غير 

إن تجربة المنتج قد  مدمجة بشكل جيد مع النظام المؤسسي الحالي. سكنبجلب عائد ، لقد كان من المهم أيضا أن تكون منتجات التمويل األصغر لل

امتثال العروض المقترحة مع هذه المعايير. و كانت المؤشرات الرئيسية لقياس مدى النجاح هي الكفاءة الذاتية التشغيلية مدى ساعدت على التحقق من 

 إسكان أفضل للمقترضين. توفيرو 

من الحفاظ على قدرته التنافسية و تلبية لبنك" ا" يمكنو كان الهدف من المرحلة الثانية هو إعداد منتج جديد و الدخول إلى شرائح جديدة بالسوق مما 

عمالئه من أجل زيادة ل بناءقام "البنك" في ذلك الوقت و بشكل فعال ، بتقديم خدمات المساعدة الفنية ألعمال الاحتياجات عمالء المناطق الريفية. لقد 

و كانت المؤشرات الرئيسية لقياس مدى تقدم الطرح المبدئي للمنتج هي رضا العمالء و الموظفين باإلضافة إلى  .سكنقيمة منتجات التمويل األصغر لل

 استمرار الربحية و االستدامة التشغيلية.
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لقد نجح "البنك" أيضا ين ظروف السكن للمواطنين األفغان بالمناطق التي يمارس نشاطه فيها. سلقد تمكن "البنك" بعد تطبيق هذه اإلستراتيجية من تح

مليون دوالر.  11دوالر إلى  500,000قابل للتكرار و التوسع. و خالل خمسة سنوات نمت محفظة "البنك" من  سكنفي إعداد نموذج تمويل أصغر لل

كذلك ات النساء بينما كان يحافظ على جودة المحفظة التي كانت تقاس بمعدالت المحفظة في خطر و لقد قام "البنك" أيضا بزيادة حصته من المقترض

في المستقبل  للسكن . و من المرجح أن يقوم "البنك" بدور رائد في سوق التمويل األصغر األفغانيريالحفاظ على مستوياته المسجلة للقروض الصغ

 القريب.

 نك"الدروس المستفادة من تجربة "الب

في سوق ليس بميزة "المحرك األول" الوقت و الموارد المالية و اعتراف السوق, لقد دخل "البنك" بكسب  تحظىللسوق  في الرياده ن إستراتيجية إ .أ

بالمنتج كبير ، قد أتاح له تلبية احتياجات العمالء و الحصول على اعتراف   سكن"البنك" أول مقدم لقروض تمويل أصغر للكون إن  ون.به منافس

 الخاص به ، و كذلك بناء والء العمالء. إن ذلك أيضا من شأنه إعطاء المقرض الوقت الكافي إلتقان منتجاته و خدماته.

ل طرحه لمنتجات ب"البنك" ق إناحتياجات العميل و كذلك تقييم القدرة الداخلية.  السوق و تقييم احتياجإن تصميم المنتج يجب أن يكون مبنيا على  .ب

 نموذجالتم استخدامها في تصميم و التي ، قد قام باستقصاءات للسوق  بناءو قبل إطالق خدمات المساعدة الفنية ألعمال ال سكناألصغر لل التمويل

دا و إستراتيجيات التسويق من أجل المزيد من الطرح ، لقد بذل "البنك" جهوتحسين مميزات المنتج للمنتج. و تم استخدام التجربة األولية األولي ل

 مكثفة لفهم مدى احتياج السوق لهذا المنتج. 

أن بعض خالل مراجعته للطرح التجريبي . لقد تعلم "البنك" الدولةمستوى يمكن أن تضمن الطرح الناجح على للمشروع إن المراجعة النقدية  .ت

العمالء يسعون إلى حجم قروض أكبر مما توقعه  المستوى القومي. فعلى سبيل المثال كانطرحها على تغييرها قبل القيام  بمميزات المنتج تتطلب 

في تصميم  فعال نك". و كان لذلك دوربمعلومات قيمة داخل السوق و القدرة الداخلية "لل"البنك" في البداية. إن هذه التجربة قد قامت بتوفير 

 لمنتج.ا طرحعملية لعداد اإلالمنتجات للتوافق مع احتياجات العمالء و تقوية البنية األساسية الداخلية من أجل 

ح إن إستراتجية التسويق الواضحة تكون ضرورية لالنتشار. عندما يكون المنتج غير معروف بشكل جيد فإن اختيار إستراتيجية التسويق هي مفتا .ث

 مع خصائص الجمهور منتج. إن إستراتيجية التسويق الداخلية و الخارجية يجب أن يتم تصميمها بحيث تتالءمللضمان انتشار واسع النطاق 

 نجاح.أقصى قدر من ال لكي تحققف المستهد

في  بناءيمكن أن تقوم بزيادة رضا العميل و تحسين نوعية القرض. لقد وجد "البنك" أن تكاليف ال بناءإن تقديم خدمات المساعدة الفنية ألعمال ال .ج

صحاب البيوت بكيفية البناء بطريقة آمنة. و لذلك ، فقد قدم "البنك" أل أفغانستان كانت في ارتفاع و أن العديد من العمالء لم يكونوا على دراية

و مواد البناء و الصرف الصحي و التهوية و كفاءة الطاقة و طرق منع أضرار الزالزل. إن دمج تقديم القروض  بناءالمشورة الخاصة بتقنيات ال

اآلمن و تخفيض تكاليف اإلصالح المستقبلية و إمكانية تحسين نوعية  بناءالأعمال قد ساعد على زيادة الوعي حول  بناءمع المساعدة الفنية لل

 القروض.

داخلية و زيادة االنتشار  فنيةالموظفين المؤهلين يتطلب إستراتيجية لبناء القدرات الداخلية و توزيع ذكي للمواهب. و من أجل بناء خبرة إن نقص  .ح

الموظفين ، فقد قام "البنك" بتوزيع موظفيه بشكل إستراتيجي من أجل تعظيم االستفادة من النساء و الحفاظ على مهارات  العميالتفيما بين 

لجميع  الموارد. و قد بذل "البنك" جهودا واعية من أجل توظيف عدد أكبر من أخصائيات القروض من النساء و قام بتقديم التدريب المستمر

 .أخصائي القروض
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 و السياق الخلفيةأ. 

بغرض الحّد من الفقر و تعزيز الشمول المالي عن طريق تمكين عمالئه من الحصول على الخدمات المالية. و تم  2003"البنك" في عام لقد تأسس 

سة لمؤساو مؤسسة التمويل الدولية و  قروض الصغيرةبواسطة العديد من وكاالت التنمية الدولية مثل وكالة األغا خان لل فنيةدعمه بالموارد المالية و ال

 و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. األلمانية لإلقراض من أجل إعادة اإلعمار

ثم إلى تقديم العروض حتياجات المشروعات الصغرى قصير األجل التمويل الإلى ؛ و بمرور األعوام ، ازدادت عمليات "البنك" من منتج ائتمان واحد 

، فقد  جيد لذوي الدخل المنخفض سكنو سعيا من "البنك" لزيادة توفير  ى نطاق واسع غير مسبوق.من المستفيدين  عل المتنوعة التي تصل إلى شريحة

. و حتى يومنا هذا فإن "البنك" هو المؤسسة بناءبجانب توفير المساعدة الفنية ألعمال ال سكنقام بنجاح بإعداد و طرح و تشغيل منتج للتمويل األصغر لل

بالمناطق الريفية في جميع منطقة حضرية و ستة فروع  21و المتوفرة حاليا في  سكنتقدم منتجات للتمويل األصغر لل المالية الوحيدة في الدولة التي

 أنحاء أفغانستان.

. و تهدف إلى 2013إلى سنة  2008و تغطي الفترة من سنة  سكنفي إعداد و تنفيذ منتجات تمويل أصغر للدراسة تقوم بتقديم تجربة "البنك" ال هذه إن

 للمقرضين اآلخرين عن كيفية تقديم مثل هذه المنتجات.ارشادات وفير ت

ركيز االهتمام على . ثم تقوم بعد ذلك بتسكناإلسكان و سوق تمويل التلقي نظرة على تقوم بتقديم لمحة عامة عن البيئة االقتصادية في أفغانستان و  كما

. سيقوم القسم األخير بتلخيص الدروس ثم إلى التوسع في طرحهإلى طرح المنتج التجريبي مرحلة االختبار خطوات "البنك" إلعداد و تنفيذ المنتج من 

في األقاليم ؛  نالرئيسية المستفادة من قبل "البنك" ، و التي قد تقوم بتوفير دليل لمؤسسات التمويل األصغر المهتمين بمنتجات التمويل األصغر لإلسكا

 .األخرى
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 بداية المشروععند ب. تحديات اإلسكان في أفرانستان 

 بالمميزات التالية: 2008في بداية المشروع في سنة لقد تميزت أفغانستان 

 ينتعش ببطء. اقتصاد 1

بية و بعد أكثر من ثالثة عقود من الحروب و الصراعات الداخلية و العنف ، أصبحت أفغانستان في حالة يرثى لها. إال أنه بفضل المساعدات األجن

نة في س %21، و بنسبة  2008في سنة  %3.6االنتعاش ببطء. و نما الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة بعض االستقرار السياسي ؛ بدأ االقتصاد في 

إن أفغانستان ال تزال واحدة من أفقر  و ظلت التحديات خطيرة.بشكل كبير الظروف األساسية للنمو المستدام  . و على الرغم من ذلك فقد غابت2009

ن األقل على دوالر فقط ، و كذلك فإن المؤشرات االجتماعية تعتبر من ضم 325نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي هو  أن الدول في العالم حيث

من النشاط االقتصادي يعتبر غير  %90إلى  %80إال أن ما نسبته من ، لم. و بالرغم من أن معدالت النمو االقتصادي كانت مرتفعة امستوى الع

لنفقات المتكررة و كذلك جزء كبير من االجزء األكبر من أنشطة االستثمار و التنمية و أن لم يتم تطوير رأس المال البشري بشكل جيد ، ، و رسمي 

 .1يتم تمويلها عن طريق المساعدات الدوليةكانت ال تزال 

 : المؤشرات الرئيسية للسكان1جدول رقم 

 (2008مليون نسمة ) 27 عدد السكان

 (2008 – 2001) % 3.4 معدل النمو السكاني )المتوسط السنوي(

 (2008) %49 سنة 14عدد السكان حتى سن 

 

 المصدر: البنك الدولي 

 غير متطورقطاع مالي . 2

مؤسسات ضعيفة ، و نمو سريع بقطاع التمويل األصغر تميز . و في بداية المشروعجدا  امتأخرا و ضعيف لقد كان القطاع المالي الرسمي في أفغانستان 

. لقد كانت األزمة نتيجة لالنتشار السريع الذي تحقق على حساب العناية الواجبة السليمة 2008مما أدى في نهاية المطاف إلى أزمة السداد في عام 

قطاع المصرفي بشكل مستقر نسبيا بالرغم من ظهور ال، فالمراقبة الداخلية لألداء. عالوة على ذلك لإلقراض و االمتثال إلجراءات الرقابة الداخلية و 

وكان ذلك نتيجة جانبية لإلشراف غير المناسب الذي كان يقوم به البنك  2في ذلك الوقت ، إال أنه قد عانى بعد بضع سنوات من أزمة بنك كابول

محدودة و ما زالت كذلك. لخدمات المالية المركزي بالدولة. و نظرا لهذا المشهد المالي الضعيف فقد كانت إمكانية المواطنين األفغان للحصول على ا

و بشكل مشابه  .3سنة أو أكثر لديهم حساب مع مؤسسة مالية نظامية 15من الذين يبلغ عمرهم  %9( ، كان 2008فعلى المستوى الفردي )في عام 

ن المنشآت األفغانية يستخدمون البنوك لتمويل م %1.4لديها قرض بنكي أو حّد ائتماني ، و فقط من المنشآت في أفغانستان  %3.4فكان يوجد ما نسبته 

 .4استثماراتهم

 

 

                                                           
الحوافز االقتصادية و مبادرة التنمية من أجل الحد من إنتاج  –المصدر: سي وورد ، و دي مانزفيلد ، و بي أولدهام ، و دبليو بيرد: أفغانستان    1 

 الصفحة األولى. 2008شهر فبراير/شباط  –البنك الدولي و وزارة التنمية الدولية البريطانية  –األفيون 

مليون دوالر لتغطية تكلفة مرفق  825مليار دوالر. و كان على الحكومة أن تتحمل  4يملك ثلث أصول النظام المصرفي بمبلغ إن بنك كابول كان     2 

ويل االفالس المحتمل الذي يقوم بتغطية ضمان الودائع. لقد تم وضع بنك كابول تحت الحراسة فيما بعد و إلغاء جميع حقوق المساهمين. و تم تح

 صول الجيدة إلى بنك وسيط مؤقت و هو بنك كابول الجديد الذي ال تزال عملية خصخصته جارية.ودائع البنك و األ

 2011بيانات "فندكس العالمية"    3 

 2008 –البنك الدولي    4 
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 بيئة تمكينية ضعيفةل. فجوة إسكان كبيرة تفاقمت نتيجة 3

الجديدة بأسعار المشاريع اإلسكانية عدد قليل من من المساكن المحطمة و كبير عدد بطلب كبير لم يتم تلبيته و  2008عام لقد تميز سوق اإلسكان في 

يوضح بعض البيانات الرئيسية عن اإلسكان و  2و نتيجة لذلك تم التوسع في المناطق السكنية العشوائية )غير الرسمية(. إن الجدول رقم  ،مناسبة 

 .2008في أفغانستان لسنة  سكنقطاعات تمويل ال

ة عدد األشخاص الذين يسكنون في المناطق الحضري

 )نسبة من اإلجمالي(
23% (2008)  

  السكننقص في وحدات 
(2006مليون وحدة  )  

(2014مليون و نصف وحدة )  

يبالنسبة للناتج المحلي اإلجمال يالعقار التمويل %1أقل من    

 

 لقد كان هناك طلب كبير على اإلسكان لألسباب التالية:

  ارتفاعا  2001 عامقد أنشأ طلبا كبيرا على اإلسكان في المناطق الحضرية. فقد شهدت الدولة منذ النمو السكاني و التوسع العمراني السريع إن

و بلخ و معينة هي: كابول وهيرات و نانجرهار  والياتفي المناطق الحضرية و في متواجدا حادا في عدد السكان و قد كان معظم النمو السكاني 

لقد انجذب السكان إلى فرص العمل األفضل و انتقلوا إلى  .5األفغان يسكنون في المناطق الحضريةمن  %23كان  2008. وبحلول عام قندهار

سنويا  %15، و ازداد عدد السكان بنسبة  20016 من العائدين الذين استقروا فيها منذ عام ألف 700. فقد كان في كابول على سبيل المثال المدن

  .7سنويا كنتيجة للهجرة و النمو الطبيعي %5الزيادة بنسبة راسة استمرار تتوقع الد. و 2200و  1999فيما بين عامي 

  في العالم أكبر نسبة من السكان األصغر سنا  إن أفغانستان لديهالشباب قد أنشأ أيضا طلبا كبيرا على اإلسكان. االرتفاع النسبي لمعدل السكان اإن

و لذلك فإن الطلب على اإلسكان كان من  المتوقع أن يزداد أكثر ؛ نتيجة أن هؤالء الشباب  - 8عاما 18من السكان هم تحت سن  %57حيث أن 

 بدأوا في البحث عن وظائف و تكوين أسر لهم في المدن.

 كلة اإلسكان في لقد كان تقدير عدد الالجئين العائدين من جمهورية إيران اإلسالمية و من باكستان ؛ حوالي ستة ماليين نسمة مما أدى إلى تفاقم مش

 األخرى مثل جالل أباد و مزار شريف و قندهار ريكابول بجانب المدن الكب

األفغانيون  كانت معظم المساكن المتوفرة محطمة أو بها أضرار نتيجة الصراعات أو الزالزل المتكررة في أفغانستان.  و باإلضافة إلى ذلك ، فقد عانى

كانت بالكاد موجودة في الدولة ، فإن معظم مواد البناء كان ال  التشييد والبناء واد البناء. و بسبب أن صناعة نقص ملبناء و اللوائح المنظمة لمن نقص 

 بناء المنازل.بد من استيرادها مما يزيد من كلفة 

على الخدمات األساسية.  بدون الحصولإن أزمة السكن في المناطق الحضرية قد أدت إلى التوسع في المناطق السكنية العشوائية )غير الرسمية( 

. و قد أظهر تقييم للبنك 9من البيوت ال تحصل على المياه %80إلى  %75. و تشير التقديرات إلى أن  (1)يرجى االطالع على الشكل التوضيحي رقم 

من مساحة  %69تغطي ، و مليون نسمة(  2,44من سكان المدينة ) %80الدولي في أفغانستان ، أن المساكن العشوائية قد وفرت المأوى لنسبة 

و تشير التقديرات أيضا إلى أن  .10مليار دوالر 2.5يمثل األراضي السكنية ، و باستبعاد قيمة األراضي فإن استثمار رأس المال الخاص الثابت 

من أسرة واحدة. و في دراسة قامت بها كان يشغلها أكثر و أن ثلثي البيوت ذاتيا ، يتم بناؤها المساكن العشوائية في كابول )الشرعية و غير الشرعية( ، 

 .11أسر ممن يسكنون في المساكن العشوائية يعيشون في غرفة واحدة فقط أو غرفتين 10أسر من كل  9مؤسسة األغا خان للثقافة ، فإن ما يقرب من 

                                                           
 ، كابول. 1384. التعداد السكاني 2005سنة  –وزارة االقتصاد   5 

قسم اإلحصائيات ، باكستان ، منظمة التعداد السكاني و وزارة الواليات و المناطق الحدودية المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،   6 

 . إسالم أباد المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.2005، تعداد األفغان في باكستان ، عام  2005بباكستان ، عام 

سلسلة المالحظات  -، أزمة األراضي الحضرية في كابول: ملخص للمشاكل و التوصيات. سياسة كابول للمناطق الحضرية  2005البنك الدولي ،   7 

 . وحدة الطاقة و البنية األساسية ، منطقة جنوب آسيا ، البنك الدولي ، واشنطن العاصمة.1رقم 

. اإلستراتيجية القومية المؤقتة للتنمية : اإلستراتيجية المؤقتة لألمن و الحوكمة و النمو االقتصادي و 2005جمهورية أفغانستان اإلسالمية ، سنة   8 

 كابول. –الحد من الفقر. المجلد األول 

 .2011فرحان فصيح الدين ، بناء القدرات للتمويل األصغر لإلسكان في أفغانستان ، عرض توضيحي تم تقديمه في اجتماع "فيننت" سنة   9 

: لماذا و كيف يجب على كابول أن ترتفع بمساكنها العشوائية )غير الرسمية(؟ سياسة المناطق الحضرية بكابول ، سلسلة 2005البنك الدولي ، عام   10 

 واشنطن العاصمة. –. وحدة الطاقة و البنية األساسية ، منطقة جنوب آسيا ، البنك الدولي 2المالحظات رقم 

 . مبادرة مسح منطقة حدائق بابور و جوزا رجا ، التقرير األولي. برنامج المدن التاريخية بكابول.2006لثقافة ، مؤسسة األغا خان ل  11 
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 قطاع التمويل األصغر في أفغانستان

كان قطاع التمويل األصغر  في أفغانستان ينمو 

بصورة كبيرة في السنوات األخيرة. و تم إنشاء 

 هيئة دعم االستثمار في التمويل األصغر

(MISFA)  كمؤسسة مهيمنة  2003في سنة

بهدف أساسي هو تعزيز إقراض التمويل 

تقوم الهيئة حاليا  األصغر و ريادة األعمال. و

بدعم خمسة مؤسسات للتمويل األصغر بما فيهم 

والية  23"البنك" ، و تمارس الهيئة نشاطها في 

 مقاطعة.  111و 

و على الرغم من التوسع في الخدمات المالية إال 

أن هذه المؤسسات لم تتوسع في منتجاتها من 

أجل تلبية الطلب الجديد ، بما في ذلك الرغبة 

اإلسكان و القروض متوسطة األجل في تمويل 

 و طويلة األجل.

لقد  سجلت صناعة التمويل األصغر بأفغانستان 

، أكثر من  2008بنهاية شهر مارس/آذار 

 19مقترضا ، تم خدمتهم بواسطة  303,000

مؤسسة تمويل أصغر بمحفظة قائمة بمقدار 

مليون دوالر )مؤسسة التمويل الدولية  192

 (.2014مويل األصغر البيانات المجمعة للت

و كانت مبادرات اإلسكان مدعومة من المشاريع اإلسكانية تحت اإلنشاء. ن الرغم من الحاجة الهائلة لإلسكان ، لم يكن هناك سوى عدد قليل معلى و 

و بدال عن ذلك ، كانت موجهة لسكان الطبقة المتوسطة  حاجة لإلسكان. أكثرخالل تخصيص مجاني لألراضي و لم تكن تستهدف هؤالء الذين كانوا 

الذين عدم توافر مت أكثر بسبب استيراد مواد البناء و العمالة غير الماهرة و الذين لديهم مشروعات أو مرتبات من وظائفهم. إن أسعار السكن قد تفاق

 يقومون ببناء المساكن لذوي الدخل المنخفض.

نقص . و نظرا لسكنإن النظام القانوني و التنظيمي الضعيف و الذي ال يعمل بشكل جيد ، قد منع المؤسسات المالية من الدخول في سوق تمويل ال

و اإلدارة الفعالة لألراضي ، فقد واجه المقرضون صعوبات في تسجيل الرهون العقارية. و قد واجهت المرأة المقبولة من قبل البنوك  سندات الملكية

و كانت الطريقة النمطية للمرأة لكي تحصل على ملكية العقار هي من خالل الميراث ،  على حق فيه.العقار أو تحديات خاصة للحصول على ملكية 

خاص في الحاالت التي  ل. إن إمكانية حصول المرأة على التمويل كان مقيدا و بشكالرجال كان لهم الحق القانوني في العقارتعارف عليه هو أن المألن 

 .12يتطلب فيها المقرضون ضمان عقاري

 و من القيود األخرى الهامة كل من . تا طويالنزع ملكية العقار بدون أمر قضائي و هذه اإلجراءات تستغرق وقلم يكن من الممكن  ، باإلضافة إلى ذلك 

. و نتيجة لذلك ، فإن سوق اإلسكان بالنسبة و تقييد الحصول على سيولة طويلة األجل بالعملة المحلية  سكنالمعرفة المحدودة بمنتجات تمويل ال

 .13للمقرضين  يمثل مسألة محفوفة بالمخاطر الزائدة

 سكنللتمويل األغصرر لل المتزايد. الطلب 4

بسبب عدم توفر التمويل العقاري التقليدي في أفغانستان ، اعتمدت الغالبية العظمى من 

 %70ما يصل إلى . إن سكنالسكان على المصادر غير الرسمية لتلبية احتياجاتهم لتمويل ال

من خالل "البناء التدريجي" ، و هو عبارة عن عملية من سكان العالم يحصلون على مأوى 

، ببطء  عن طريق إضافة مكونات للمنزل. إن عملية البناء التدريجي هذه المسكن تحسين 

استخدام القروض المخصصة تقود العديد من عمالء مؤسسات التمويل األصغر  

منتجات التمويل . و هذا يؤكد أن هناك طلبا على للمشروعات في بناء أو تعديل السكن

 . سكناألصغر لل

ال يعتمد فقط على  سكنو على عكس التمويل العقاري التقليدي ، فإن التمويل األصغر لل

الضمان العقاري )نظرا ألن غالبا ما يكون هناك شكوك تحيط بسند الملكية( ، و لكن يعتمد 

 لوب البناء التدريجي.الجدارة االئتمانية للعميل التي تأخذ في االعتبار أسعلى تقييم أيضا 

و نظرا ألزمة السكن الحادة في الدولة و الحجم الكبير للمساكن العشوائية و كذلك التحديات  

؛ فإن هذا المنهج لإلقراض األصغر و  لتمويل العقاريلالرسمي سوق الالتي تواجه تطوير 

الذي يستهدف بشكل خاص التحسينات المنزلية و العمليات األساسية للبناء كان الوسيلة 

. و بشكل كبير لفئات ذات الدخل المنخفضالذي تحتاجه ااألكثر جدوى لتوفير التمويل 

جميع نسبية بشبكة الفروع في ميزة قطاع التمويل األصغر كان لديه عالوة على ذلك ، فإن 

باإلضافة إلى خبرة التعامل مع المقترضين ممن لديهم مصادر دخل غير أنحاء الدولة 

قام أيضا بتوفير الفرصة لتحسين إمكانية المرأة قد  سكنرسمي. إن التمويل األصغر لل

ج أو للحصول على التمويل حيث يمكن منحها قروض و استخدام سندات الملكية العائدة للزو

 أحد األقرباء كضمان.

و كما ذكرنا سابقا ، لم تقم أي مؤسسة تمويل أصغر بتقديم منتجات محددة للتمويل األصغر 

. إال أن التقديرات تشير إلى أن حجم السوق غير الرسمية للتمويل 2008حتى عام  سكنلل

رغم من مليون دوالر ، و ذلك على ال 27مليون دوالر إلى 21كان حوالي  سكناألصغر لل

 325,333من  %50كان أكبر بكثير. لقد قام البنك الدولي بتقدير أن الطلب الفعلي حجم أن 

 750منزال في القطاع غير الرسمي بكابول كانت تحتاج إلى تحسينات بتكلفة مقدارها 

مليون دوالر.  122حوالي  بلغ، و أن السوق المحتمل لتحسين المنازل قد للمنزل  14دوالر

و بالتالي يكون من المبلغ المطلوب  %50ين من ذلك قد يقترضون حوالي إن المستفيد

 مليون دوالر. 61للقروض في ذلك الوقت هو المحتمل لحجم اإلجمالي ا

                                                           
. إستراتيجية المرأة لبنك التمويل األصغر األول في أفغانستان. مبادرة المرأة و أسواق ريادة األعمال ، مؤسسة التمويل 2006 –"إس نارين"  12 

 اصمة.واشنطن الع –الدولية 

 واشنطن العاصمة. –. تمويل اإلسكان في أفغانستان : التحديات و الفرص 2008البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية ،   13 

 واشنطن العاصمة. –. تمويل اإلسكان في أفغانستان : التحديات و الفرص 2008البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية ،   14 
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 سكن. سوق جديد لتمويل ال5

منتجات التمويل  تطبيقأي مؤسسة تمويل أصغر. و عندما قررت إدارة "البنك" إلى السوق تدخل ، لم  سكنعلى الرغم من الطلب الكبير على تمويل ال

 .3، واجهت الوضع الذي تم تلخيصه في الجدول رقم  2008في عام  سكناألصغر لل

 في أفرانستان سكنالتي غصاحبت تقديم منتجات التمويل األغصرر لل التحديات و الفرص – 3جدول رقم 

 العراقيل الحوافز

على السكن ناتج عن زيادة التوسع العمراني و النمو السكاني طلب كبير 

 للشباب

ضعف اإلطار القانوني و التنظيمي )و بشكل خاص في مجاالت إدارة 

 و تسجيل األراضي و كذلك تنفيذ الحجوزات(

 البناء و التشييدالتكلفة المرتفعة لمواد البناء و القدرة المحدودة لصناعة  االستقرار و النمو النسبي لالقتصاد

 العنف و انعدام األمان المستمر في مناطق معينة من الدولة. الطلب الكبير المحتمل على تحسين المنازل و البناء التدريجي

فهم أفضل لدى مؤسسات التمويل األصغر لالحتياجات المالية  لذوي 

 الدخل المنخفض

 المحلية هنقص تمويل القروض األطول أجال بالعمل

 

. و قد سكنشامل للطلب على منتجات تمويل ال يكون لديه فهم تفصيلي وأن  سكنعلى "البنك" من أجل إطالق ناجح لمنتجات التمويل األصغر لل كان

 المحتمل.و قامت إدارة "البنك" بتقييم مفصل للسوق من أجل تحديد الطلب الفعلي 

لتحسينات المنازل و  اهناك احتياجأن ( 1تباره موجودا إذا تم استيفاء المعايير التالية: يمكن اع بشكل عام سكنإن الطلب الفعلي على منتجات تمويل ال

( أن هناك مقرضين 2السكان المستهدفون )أي الطلب المحتمل( و االرتقاء بها و للبناء التدريجي و ما شابه ذلك ، في المجتمعات التي يعيش بها 

و هناك عوامل  القروض )الطلب الفعلي(.سداد محتملين يظهرون الرغبة في االقتراض من أجل استكمال هذه التحسينات و أنهم قادرون على تحمل 

و آلية فعالة لضمان ،  سكنلتعامل مع قروض التمويل األصغر للاجل هامة أخرى يجب أخذها في االعتبار هي القدرة الكافية فيما بين الموظفين من أ

الحد من المخاطر و أساليب و سياسات إقراض مصممة للمناطق عالية المخاطر و طرق فعالة من حيث التكلفة من أجل الوصول إلى العمالء في 

  .سكنل المغامرة بالدخول في مجال تمويل الالمناطق الريفية. إن "البنك" يجتاح أن يأخذ في االعتبار كل هذه العوامل قب
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 سكنج. إستراتيجية "البنك" للدخول في سوق تمويل ال

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية و وكالة األغا خان للقروض  كل منقامت . و قد 2008في "البنك" في عام  سكنلقد بدأ إعداد منتج التمويل األصغر لل

، بمساعدة إدارة "البنك" في تصميم   لمؤسسة األلمانية لإلقراض من أجل إعادة اإلعمارالصغيرة و مؤسسة األغا خان و مؤسسة التمويل الدولية و ا

. و قد تم تنظيم العملية في ثالثة مراحل مختلفة ، قد المنتجات الجديدة و طرح,  سكنإستراتيجية الدخول إلى السوق و إعداد منتجات التمويل األصغر لل

 .2تم توضيحها بمزيد من التفاصيل أدناه في الخريطة التوضيحية رقم 

  :(.2008 - 2007و تصميم المنتج ) دراسة السوقالمرحلة األولى 

 خطة طرح المنتج و التوقعات الخاصة مراجعة و االختبار التجريبي "بالبنك" من خالل  سكنالمرحلة الثانية : طرح منتج التمويل األصغر لل

 (2010 - 2009بهذا النشاط )

 (.2013 - 2011على مستوى الدولة ) المرحلة الثالثة: توحيد إستراتيجية طرح المنتج و التوسع فيه 

 في "البنك" سكنعملية تطبيق طرح منتجات تمويل ال: 2شكل توضيحي رقم 

 2008 

 

 

 المرحلة األولى – 2008 

 و دراسة السوق  

 المنتجميم تص 

 

 

 

      (2009 – 2010) 

   يالتجريب االختبارالثانية  المرحلة 

 و الطرح       

 

 

 

 

 (2011 – 2013) 

  المرحلة الثالثة    

 2013- 2011                   التوحيد و التوسع  

 

 

 . دراسة مفصلة للسوق و تقييم للقدرة الداخلية1

 + تعديالت مؤسسية داخل "البنك"

 . تصميم و تطوير المنتج2

 + تصميم المنتج

 + إستراتيجية طرح المنتج / التوقعات

 + إستراتيجية الدخول إلى السوق

 . االختبار  التجريبي  في أربعة فروع3

. المراجعة من أجل اتخاذ قرار بشأن المزيد من 5

 التعديالت

التوسع في المناطق الريفية و تقديم خدمات المساعدة + 

 بناءالفنية ألعمال ال

 والية 13المنتج في / و طرح  . مراجعة التجربة4

 + تنقيح خطة النشاط
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 نقاط الضعف

 قدرات غير كافية فيما بين الموظفين من أجل التعامل مع قروض

 اإلسكان

نهج ضعيف للتسويق و المبيعات 

مستوى االحتفاظ بالعمالء غير واضح 

 القوةنقاط 

موظفون شباب و متحمسون 

إجراءات و معايير تم إعدادها بشكل جيد 

سمعة طيبة في السوق 

شبكة فروع واسعة 

 التهديدات

إطار قانوني ضعيف 

 إمكانية السوق قد تكون أصغر بكثير مما هو متوقع )معدل منخفض

 للتعليم و مستويات مرتفعة للبطالة غير الرسمية(

بيئة خارجية غير مستقرة 

  الفرص

 عدم وجود مؤسسات تمويل أصغر تقوم بتقديم منتجات تمويل أصغر

 لإلسكان

قبول "البنك" للودائع 

 المقترضات من النساء يتم خدمتهم بالكاد من المؤسسات المالية

 الرسمية

 و تصميم المنتج دراسة السوق  –د. المرحلة األولى 

 . دراسة مفصلة للسوق و تصميم المنتج1

( تحديد العمالء 1. و كانت أهداف هذه العملية: )2008و تم إنجازها في عام  2007بدأ "البنك" في عملية تقييم تفصيلية للسوق في أواخر عام 

أتاحت  لقدقدرة الشريحة المستهدفة على سداد القروض. تحديد مستويات ( 3)( تحديد الطلب المحتمل و حجم السوق )الطلب الفعلي( ، 2المستهدفين ، )

نوع المشاريع التي من المرجح أن تقّرب العمالء من التمويل و التي شكلّت فيما بعد وضوح رؤية فيما يتعلق ببنك" أن يكون لدى "الدراسة السوق 

 تصميم المنتج. و كانت النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

  الجديدة. بناءة و كذلك ألعمال اللكل من قروض التحسينات المنزلييوجد احتياج كبير 

 مما يعني أن "البنك" سوف يستفيد من ميزة "المحرك األول". في أفغانستان مقرضون آخرون سكنلم يدخل لسوق تمويل ال ، 

 . تقييم القدرة الداخلية2

داخل المؤسسة. و قد أخذ التقييم  سكنالتمويل األصغر لللقد كان الهدف من هذا التقييم هو تحديد التعديالت المؤسسية الالزمة التي يحتاجها تقديم منتج 

 العوامل التالية بعين االعتبار:

 .مدى االهتمام و الرغبة في التوسع في منتجات اإلسكان 

 األداء التشغيلي و المالي 

  و توسيع نطاقها.مرحلة االختبار التجريبي التمويل و الموارد األخرى المطلوبة لتطبيق 

مبنيا إلى حد كبير على العمليات التشغيلية و قدرات "البنك". ( كان سكن)و خاصة قرض التمويل األصغر لل سكنرح لمنتجات تمويل الإن التصميم المقت

مراجعة الشروط و إدارة القروض )بما في ذلك الخدمة و التحصيل( و المتابعة و و لكن كانت هناك حاجة لعمل بعض التعديالت في مجاالت مثل 

 للتسويق و تدريب للموظفين. منهجإعداد  إلىطر و البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات. و كان "البنك" يحتاج أيضا إدارة المخا

الموضح في  (SWOT)إن نتائج دراسة السوق و تقييم القدرة الداخلية قد تم تلخيصها في نموذج تحليل نقاط القوة و الضعف و التهديدات و الفرص 

 .3الشكل التوضيحي رقم 

 سكنال: تحليل مبسط لنقاط القوة و الضعف و التهديدات و الفرص "للبنك" فيما يتعلق بدخول سوق تمويل 3شكل توضيحي رقم 
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 لقد كشفت نتائج تقييم القدرة الداخلية ما يلي:

 سكنإن الهيكل التنظيمي "للبنك" يبدو مجهزا بشكل جيد للقيام بتنفيذ عرض منتج التمويل األصغر لل −

األخرى و لذلك أن "البنك" قد استفاد من شبكة الفروع الواسعة و السمعة الطيبة في السوق بسبب أنه يقوم بتقديم عدد من منتجات القروض  −
 يبدو أنه مستعد للقيام بتنفيذ منتج إضافي بأجل أطول و مبلغ أكبر للقروض.

 .سكنال تمويل و مهارات البيع المطلوبة لمنتج فنيةإن الموظفين يفتقرون للمعرفة ال −

 . تصميم المنتج3

بشكل للمرحلة التجريبية ، كما هو موضح  سكنالتمويل األصغر للاعتمادا على نتائج دراسة السوق و تقييم القدرة الداخلية ، تم تحديد مميزات منتج 

دوالر. و ذلك مقارنة  1,400. لقد قررت إدارة "البنك" بأن تحافظ على الحد األقصى للقرض بشكل منخفض نسبيا عند مبلغ 4في الجدول رقم ملخص 

لحصول على فهم أفضل ألنماط السداد للعمالء و للحد من مخاطر بقروض المشاريع. لقد تم ذلك أيضا من أجل إتاحة الفرصة إلدارة "البنك" با

 دوالر. 700 إلى متوسط حجم القرض يصلاالئتمان. لقد كان من المتوقع أن 

ن المدخرات من أجل التأكيد مرة ؛ ارتباط مكوّ  سكنتصميم النموذج األولي لمنتج التمويل األصغر لل فقد افترضإدارة مخاطر االئتمان ،  لغرضو 

لقد تطلب من المقترض أن  مع العميل. الثقةو تقديم المزيد من الضمانات للبنك و تعزيز بناء التي تم تقييمها ، قدرة المقترض على السداد أخرى على 

أو  المبلغ المدخرسحب ة و ال يستطيع المقترض لثالثة دفعات شهرييقوم باالدخار لمدة ثالثة أشهر قبل طلب القرض. و يكون المبلغ المدخر مساوي 

 أثناء مدة القرض. أي جزء منه

 في المرحلة التجريبية سكن: مميزات قرض التمويل األغصرر لل4جدول رقم 

 دوالر 1400دوالر إلى  100من  مبلغ القرض

 شهرا 24أشهر إلى  6من  مدة القرض

 سنويا( %25)كل شهر على الرصيد المتناقص  %2.08 سعر الفائدة

 شروط التأهل

 أن يكون أفغاني الجنسية 

  سنة 65سنة إلى  18أن يكون العمر من 

 أن يكون من رواد األعمال أو موظف بمرتب 

 الضمانات

 شخص ضامن 

 أصول األسرة 

 سند ملكية لعقار 

 الغرض من القرض

 تحسينات 

 توسع 

  جديدة بناءأعمال 

 
من أجل تغطية أنشطة مثل اإلصالحات المنزلية و تحسين المستوى  بناءالقرض إما للتحسينات المنزلية أو ألعمال اللقد تم االتفاق على إمكانية استخدام 

إضافة المواد و التغييرات الهيكلية و استكمال البيوت الجديدة و توصيل المرافق األساسية مثل المياه و الكهرباء ، و كذلك تركيب الطاقة الشمسية و 
لذي العازلة للمنزل و تحسينات النظافة الصحية مثل خزانات الصرف الصحي. و قد تتطلب أن يكون المنزل هو السكن الرئيسي للمقترض أو السكن ا

الذين يتقاضون راتبا المانح للقرض. باإلضافة إلى ذلك ، يتطلب من الموظفين سلطة القضائية التي يتبعها فرع "البنك" ضمن نطاق اليمتلكه و يكون 
 عند طلبهم للقرض أن يفتحوا حساب جاري لدى "البنك" و يتم تحويل مرتبهم على هذا الحساب.

( مبالغ 1"البنك" بوضع هذه السياسة لسببين: )قد قام و ذلك لتوفير الوقت و األعباء اإلدارية. و واحدة ،  /شريحةصرف مبلغ القرض بدفعةلقد تم 

وزيع اإلجراءات كانت معّدة بشكل كافي لضمان صحة ت الشروط و ( اعتقاد إدارة "البنك" بأن منهجيات مراجعة2بيا ، )القروض كانت صغيرة نس

 .15األموال

                                                           
قروض عادة ما تعتبر أداة للتأكد من أن األموال يتم استخدامها في أغراض السكن. و غالبا ما يكون سعر الفائدة أقل و / إن عملية إصدار/صرف ال 15 

أو مدة القرض أطول مما هو متبع في قروض المشروعات. و لتجنب امكانية استخدام هذه القروض للمشاريع ، تحتاج مؤسسات التمويل األصغر 
هذه األموال. إن اإلصدار/الصرف علي عدة دفعات و المرتبط بزيارات ميدانية هو امكانية استخدام هذه القروض للتأكد من صحة استخدام 

ع ذلك للمشاريع أحد الخيارات. أما الخيار الثاني هو تحويل األموال بشكل مباشر إلى موّرد مواد البناء أو المقاول. إن هذه السياسة تتطلب م
 ولي البناء ، هذا باإلضافة إلى توافر آلية لتحويل األموال من أجل التأكد من الدفع السريع للمبالغ الصغيرة للمستفيدين.ترتيبات مع المتاجر أو مقا
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و  سكنمجال تمويل الو أخيرا و من أجل تقوية القدرة الداخلية لتقديم هذا المنتج ، قامت إدارة "البنك" باالستثمار في بناء قدرات الموظفين في كل من 

 مهارات التسويق.

 )بما في ذلك إستراتيجية الدخول إلى السوق(خطة التنفيذ . خطة العمل و 4

أهداف للربح و كذلك تحليل المخاطر لقد تم استخدام نتائج دراسة السوق و تحليل القدرة الداخلية من قبل إدارة "البنك" من أجل إعداد خطة عمل أولية و 

للحصول رورية و التكاليف )إدارة االئتمان و سعر الفائدة و مخاطر السيولة و أدوات التمويل المناسبة(. لقد اعتبرت إدارة "البنك" أن هذه التجربة ض

تملة الناتجة عن عرض منتج التمويل األصغر للسكن. على فهم واضح لالستثمارات الالزمة لدخول ناجح إلى السوق باإلضافة إلى إدراك المكاسب المح

 و قد تم دراسة وضع أهداف قابلة للقياس باعتبارها أمر حيوي لضمان التزام جميع الموظفين نحو المنتج الجديد.

ي "للبنك". و حددت أيضا المنتجات الجديدة داخل الهيكل التنظيمعرض إن خطة التنفيذ قامت بتحديد الخطوات الضرورية و الجدول الزمني لتنفيذ 

، يتم مراجعة كل من خطة العمل و خطة مرحلة االختبار التجريبي للمنتجات الجديدة. و في نهاية مرحلة االختبار التجريبي الفروع التي سيتم فيها تطبيق 

 لمرحلة التجريبية.التي يتم الوصول إليها خالل النتائج لالتنفيذ وفقا 

إدارة منتج التمويل األصغر للسكن ، و الذي كانت مسؤوليته مسؤول عن التطبيق السلس ، بتعيين شخص كفء و لقد قامت إدارة "البنك" من أجل ضمان 

داخل منتج األساسية هي إدارة هذه العملية. و قد تمتع بالدعم الكامل لإلدارة بحيث كان في وضع يسمح له باتخاذ الخطوات الضرورية إلنجاح طرح ال

 الهيكل التنظيمي "للبنك".
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 و طرح المنتج على مستوى الدولةاالختبار التجريبي  –المرحلة الثانية .  ـه

 التجريبي االختبار. 1

هو اختبار المنتج من أجل عمل التعديالت قبل طرحه على مستوى الدولة. وتقرر تجربة منتج التمويل األصغر االختبار التجريبي لقد كان الهدف من 

( قربها من الفئة الجديدة 1واليتي كابول و هيرات. و تم اختيار فروع التجربة وفقا للمعايير التالية: )لإلسكان في أربعة فروع تستهدف أجزاء من 

( القدرة على تنظيم أنشطة تسويق محلية 3ف أو اثنين من الموظفين يخصصون وقتا للمزيد من أنشطة التسويق المكثفة ، )( توفر موظ2المستهدفة ، )

(. و تم صرف أول 2009و حتى مايو/أيار  2008بسهولة من أجل جذب عمالء جدد. و قد تم تحديد مدة التجربة بتسعة أشهر )بدءا من سبتمبر/أيلول 

 .2009قرض في بدايات عام 

توزيع سياسات منتج التمويل األصغر للسكن على الفروع و عقد دورات تدريبية معينة مع مديري الفروع و  , تمالختبار التجريبي أثناء التحضير

"أدوات التمويل األصغر  كحقيبة مرجعيةتطوير السياسات و مراجعة تصميم المنتج لقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتطوير عملية أخصائيي القروض. 

للمقرضين و المستثمرين و المطورين و صانعي السياسات ؛ عن كيفية تقديم منتجات التمويل األصغر ارشادات إلى توفير  هذه الحقيبة للسكن" و تهدف

 للسكن و تحسين المعروض منها.

التشغيلية و السياسات بما فيها إدارة المخاطر و نماذج التمويل و كذلك مناهج ف على الممارسات قوم بالتعري"أدوات التمويل األصغر للسكن" ت حقيبة إن

بعملية تمويل السكن بما في ذلك التسويق و خدمة العمالء و مراجعة اإلجراءات  المراحل الخاصة التدريب المناسبة و البرامج و األمثلة. إنها تغطي كل

 16"أدوات التمويل األصغر للسكن" حقيبة ، و التمويل و خدمة القرض )التحصيل و إدارة الملف(. إنتكوين الملف و إغالقه( )خطوات تنفيذ الطلبات و 

ات. نرجو االطالع لمؤسسة التمويل الدولية موجهة نحو األسواق الناشئة و تأخذ في االعتبار الحقائق الواقعية و القيود و المخاطر الخاصة بهذه االقتصادي

 .1بالملحق رقم  هذه األدواتعلى وصف موجز ل

 التجريبياالختبار . نتائج مرحلة 2

"للبنك" باإلضافة إلى مديري الفروع و أخصائيي القروض من الفروع التجريبية. كل من اإلدارة العليا مرحلة االختبار التجريبي لقد اشترك في مراجعة 

نتائج التي تم الوصول إليها. و نالحظ أنه بالرغم من أن عدد القروض ملخصا لألهداف التي تم وضعها للمرحلة التجريبية و ال 5و يقدم الجدول رقم 

من  %80المرتفع قد أدى إلى حجم محفظة قروض أعلى من المتوقع. و تم استخدام متوسط حجم القرض المصروفة كان أقل من المستهدف إال أن 

 القروض في تمويل ترميم المنازل.

 مقابل النتائج الفعلية ،  لالختبار التجريبيالمخطط لها : النتائج 5جدول رقم 

 الفعلي االمخطط له المعيار

 586 750 عدد القروض المصروفة

 دوالر 1,251 دوالر 750 متوسط حجم القرض

 دوالر 552,000 دوالر  452,000 17الحجم اإلجمالي لمحفظة القروض

 %1.2  %2 18يوما 30المحفظة في خطر أكثر من 

 أفغانستانالمصدر: بنك التمويل األصغر األول في  

 

بسبب قلة عدد  أقلالنساء العميالت االنتشار فيما بين لقد كان  من القروض قد تم صرفها للرجال. %90إن التقييمات قد أظهرت أيضا أن أكثر من 

اشتركن في المرحلة التجريبية. لقد تم القيام بمراجعة تفصيلية بعد استكمال المرحلة التجريبية. و سوف يوضح للواتي أخصائيات القروض من النساء ا

من قبل إدارة "البنك" لتحسين عرض منتج التمويل األصغر للسكن. لقد ملخصا للمراجعة. الذي يوضح أيضا اإلجراءات التي تم اتخاذها  6الجدول رقم 

 ة للقيام بتقديم هذه القروض.يم المنتج و القدرة المؤسسركزت المراجعة على تصمي

                                                           
لقد تم لقد تم إعداد هذه األدوات كجزء من األنشطة االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية لدى بنك التمويل األصغر األول في أفغانستان "البنك.   16 

 هذه األدوات و تضمينها للتجارب و أفضل الممارسات من األسواق الناشئة األخرى التي تقوم بتقديم التمويل األصغر للسكن.تحديث 

 إن هذا الرقم يشمل الدفعات المسددة خالل مرحلة االختبار التجريبيي  17 

الدفعات المتأخرة ، إلى إجمالي محفظة القروض. و هو  إن المحفظة في خطر هي عبارة عن نسبة أرصدة أصول جميع القروض غير المسددة مع  18 

 معيار لقياس جودة المحفظة في التمويل األصغر.
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 تي تم اتخاذهاو اإلجراءات المرحلة االختبار التجريبي نتائج : 6جدول رقم 

 اإلجراءات التي تم اتخاذها النتائج المجال

 تصميم المنتج

 التغذية المرتدة للعميل

  احتياج العمالء لمزيد من األموال لتمويل

 أعمال البناء
 يجب زيادة الحد األقصى للقرض 

  ألوفا مالسابق للقرض كن شرط االدخار يلم

 لدى العمالء و لذلك تم إزالته.

 من سداد  %5: دخارإعادة هيكلة  متطلبات اال

 القرض يتم توجيهها إلى حساب التوفير

 

 مواصفات المقترض

 

  معدالت تعثر مرتفعة للعمالء الذين حصلوا

للمشروع و قرض على قرض في نفس الوقت 

 تمويل أصغر للسكن.

  تقديم حد أقصى للتعرض للخطر )مجّمع لكل

 دوالر لكل عميل. 5,000القروض( بمبلغ 

 القدرة المؤسسية

 إستراتيجية التسويق

  :فقط من موظفي  %20التسويق ليس فعاال

الفروع التجريبية يمكن لهم شرح منتج قرض 

 السكن للعميل المحتمل.

 

 العميالت تحسين مدى االنتشار فيما بين  يجب

 النساء

 إعادة تصميم منهج التسويق 

 

 تعيين المزيد من أخصائيات القروض من النساء 

 بناء قدرات الموظفين

 

  يوجد نقص في المهارات التحليلية المتعلقة

 بتقييم القرض.

 

 للفروع بواسطة  فنيلقد تم عمل التقييم ال

أخصائيي القروض الذين حصلوا على بعض 

 فنياألخصائي )المهندس( الالمعرفة من 

 الموجود بالمركز الرئيسي.

  تطوير نماذج مفصلة للتدريب و تطبيقها على

 أخصائيي القروض.

 

 التقييم عمل من أجل  فنيتطوير نموذج للتقييم ال

 المبدئي. فنيال

 التوثيق

 

 المفقودة بنماذج  يوجد بعض المعلومات

القرض مثل تفاصيل المنزل المراد تحسينه و 

 تقديرات العميل لقيمة التحسينات و غيرها.

 

 لم يتمكن من الزيارة و  فنيإن األخصائي ال

 تقييم جميع الطلبات

 

  يجب مراجعة النماذج للحصول على جميع

 المعلومات المتعلقة بالتحسينات المقترحة.

 

  بشكل أكثر.يجب تدريب الموظفين 

 

  يجب تدريب نواب مديري الفروع على عمل

  فنيةالتقييمات ال

 و مؤسسة "إنكلود" المصدر: بنك التمويل األصغر األول في أفغانستان 
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 من العمالء األفعال ردودأ. 

من خالل المناقشات التي تمت أثناء التقييم المبدئي للقرض و إصداره و متابعته و غلقه. لم يكن هناك ردود من العمالء  ردود األفعالتم الحصول على 

 العمالء كانت منخفضة جدا. لدىمكتوبة حيث أن مستويات القراءة و الكتابة 

 حجم القرض

د الحظت أن العمالء في الواقع لديهم القدرة على تحمل قروض أكبر قمرحلة االختبار التجريبي تأكيدا لما قامت بكشفه سابقا دراسة السوق ، فإن مراجعة 

 700دوالر في مقابل المخطط له و هو  1,251مرحلة االختبار التجريبي متوسط حجم القرض في  كان من التي اقترحتها اإلدارة في البداية. لقد

، فقد كان المتفق عليه هو زيادة الحد  التي أجريت فيها مرحلة االختبار التجريبي من الفروع األربعةردود األفعال . و بناء على التحليل و 19دوالر

أفغاني )حوالي  200,000دوالر( ، و الحد األقصى لحجم القروض الالحقة إلى  2,000)حوالي أفغاني  100,000إلى األول األقصى لحجم القرض 

 شهرا. 24لتي كانت حتى دوالر(. و لم يكن هناك ضرورة لتمديد مدة القرض و ا 4,000

 االدخار شرط

 االدخار:شرط فيما يتعلق بمرحلة االختبار التجريبي لقد تم استنتاج ما يلي من 

  و ألن"البنك" كان   .ستة أشهر من شهر أبريل/نيسان إلى شهر سبتمبر/أيلولفترة خالل  أساسيإن تحسين المنزل في أفغانستان يحدث بشكل

موسم إصالح/استكمال العمالء لم يلحقوا بفقد تسبب ذلك في أن العديد من ، طلب من المقترضين المحتملين أن يقوموا بالتوفير لمدة ثالثة أشهر ي

 منازلهم.

  يكن لديهم ما يوفروه. و إن المبلغ األولي لالدخار كان في حد ذاته يمثل عائقا لهؤالء الذين يحتاجون للقيام بتحسين منازلهم حيث أن العديد منهم لم

 فقد كن لديهم مشاريع أو يحصلون على رواتب من وظائفهم الحكومية أو القطاع الخاص.مع ذلك ، 

  بالمقارنة  أكثر كلفةالقرض ، فقد رأى العمالء أن قرض السكن يعتبر منتجا  تسبقبسبب أن جميع المنتجات األخرى "للبنك" لم تتطلب مدخرات

 بقروض المشاريع.

 %150سبق القرض لتكون أقل من شهر و يكون مبلغ المدخرات األولي هو يي دارة قامت بتخفيض مدة االدخار الذضوء ما سبق ذكره ، فإن اإل و في

تم إزالة شرط المدخرات اإلجبارية من أجل التأهل للحصول على القرض. و ألن مبلغ القرض في  فقد ة القسط الشهري. و عالوة على ذلك ،من قيم

ة من الحاالت كان غير كافي لعمل التحسينات المطلوبة فقد قام المقترضون بالعودة إلى فروع البنك و المطالبة باإلفراج عن مدخراتهم المحتجز معظم

مان إضافي و ، أدرك المشاركون قيمة المدخرات كضمرحلة االختبار التجريبي عند القيام بورشة عمل لمراجعة  إال أنهأجل استكمال  العمل بالمنزل. 

 بدال مصاحبا للقرض بحيث يكون و لمعالجة التحديات المذكورة أعاله ، فقد تم اقتراح تغيير شرط المدخرات وسيلة لتشجيع العمالء على بناء قاعدة للثقة.

تم إسناد قد أصل القرض و مصاريف خدمة القرض. و شهريا من قسط القرض مع سداد  %5حيث يقوم العمالء بإيداع ، بللقرض  اسابق من أن يكون

 الذين ال يقومون باالدخار بشكل منتظم.العمالء مسؤولية مراقبة ودائع العمالء إلى أخصائيي القروض و كذلك متابعة 

 ب. مواغصفات المقترض

ألصحاب المشاريع الصغرى و الباقي للموظفين أصحاب الرواتب. و حرت  %94بنسبة مرحلة االختبار التجريبي لقد تم صرف قروض سكن في 

لم تنجح المحاولة بسبب تغيير رموز الصناعة لعمالء قروض السكن محاولة لتصنيف أصحاب المشاريع الصغرى حسب الصناعة أو نوع النشاط و لكن 

 التجريبي.االختبارإلى "تحسين المنازل" خالل مرحلة 

، كان لديهم  العمالء الذين حصلوا على أكثر من قرض )على سبيل المثال: قرض للمشروع باإلضافة إلى قرض تحسين المنزل(إن لما سبق ، ف باإلضافة

 معدل للتعثر أكثر ارتفاعا من الذين حصلوا على قرض واحد. و لتجنب اإلفراط في المديونية للعمالء ، فقد تم وضع سقف للحد األقصى لتعرض

و يشمل ذلك قروض المشاريع الصغيرة و القروض الزراعية. و لتجنب  دوالر  5,000لخطر لكل مقترض من المناطق الحضرية ليكون  القروض

المقترض  المتأخرات المتعلقة بالموظفين أصحاب الرواتب ، فقد قام موظفو "البنك" بالتأكد من أن تاريخ استحقاق قسط القرض يتوافق مع تاريخ حصول

 سداد مباشرة من الراتب.تب الشهري و ذلك من أجل السماح بخصم مبلغ العلى الرا

 

 

                                                           
 إن ذلك أمرا شائعا جدا في معظم مؤسسات التمويل األصغر التي دخلت في سوق تمويل السكن.  19 
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 ج. إستراتيجية المبيعات و التسويق و بناء القدرات

لى العمالء المحتملين. و امزيجا من أساليب التسويق المختلفة من أجل الوصول التي أجريت فيها مرحلة االختبار التجريبي لقد استخدمت الفروع األربعة 

ي. و تضمنت األساليب األخرى توزيع المنشورات و كذلك الملصقات و كان األسلوب األكثر استخداما بواسطة أخصائيي القروض هو التداول الشفه

 الالفتات و اللقاءات مع مجالس شورى القرى و العروض التوضيحية القصيرة خالل المناسبات االجتماعية.

مميزات و إجراءات المنتج للعمالء المحتملين. و كان هؤالء من مديري الفروع و لقد كشفت مراجعة التجربة أن بعض الموظفين لم يتمكنوا من شرح 

نواب مديري الفروع و أخصائيي القروض المخصصين إلصدار قروض التحسينات المنزلية و بعض أخصائيي عالقات العمالء. لقد تم تقديم قرض 

عن طريق قيام مدير التسويق بعمل عرض توضيحي لمدة التي أجريت فيها مرحلة االختبار التجريبي حسينات المنزلية قبل الطرح العام ، في الفروع الت

لها و يوم واحد. و قد تضمن العرض التوضيحي كل من أسباب المنتج و مميزاته و العمالء المستهدفين و أنواع التحسينات المنزلية التي يتم تموي

 إجراءات القرض.

لكل أخصائي هو أربعة قروض. و كانت الفروع التي مرحلة االختبار التجريبي خالل المصروفة لقد كان متوسط عدد قروض التمويل األصغر للسكن 

عدد أكبر من القروض. و من استخدمت إستراتيجيات تسويق أكثر جرأة )مثل المكالمات الهاتفية المباشرة للعمالء المحتملين( ، هي التي قامت بصرف 

 المستنتج أن أخصائيي القروض في هذه الفروع قد حصلوا على المزيد من التدريب المكثف.

استخداما فعاال احبه و وفقا للنتائج المذكورة أعاله ، فقد قررت إدارة "البنك" زيادة ميزانية التسويق. لقد كان طرح المنتج على مستوى الدولة يص

ر لصقات و الالفتات في المدن و الفروع مما أنشأ المزيد من الوعي فيما بين العمالء المحتملين و عامة الناس. و قد تم األخذ في االعتباللمنشورات و الم

المبيعات ألخصائيي القروض. هذا باإلضافة إلى اتخاذ قرار بزيادة التدريب ألخصائيي القروض على مستوى الفروع. و تضمن هذا أيضا حوافز 

ليتم ريب مميزات و سياسة القرض و تقنيات البيع. و تم إعداد وحدة للتدريب المفصل على منتجات التمويل األصغر للسكن و العمليات التشغيلية التد

أخصائيي القروض و الموظفين اآلخرين الذين يشتركون في إجراءات قرض التمويل األصغر للسكن. و اعتمادا على توجيهها إلى مديري الفروع و 

، تم عمل بعض التعديالت على مميزات القرض المبدئية. و كانت التغيرات الرئيسية كما ورد أعاله ، هي زيادة مرحلة االختبار التجريبي نتائج مراجعة 

في تحديد عناصر لهما دور فعال جدا الحد األقصى لمبلغ القرض و هيكلة مختلفة لشرط االدخار. و هكذا كانت دراسة السوق و تقييم القدرة الداخلية 

يوضح المميزات المنقحة لمنتج التمويل األصغر للسكن و الذي تم طرحه فيما بعد على  7العرض الناجح لمنتج التمويل األصغر للسكن. إن الجدول رقم 

 مستوى الدولة.

 

 
 المميزات المعدلة بعد التجربة المميزات قبل التجربة

 

 مبلغ القرض
 

 ر دوال 1,400دوالر إلى  100من 

 دوالر 2,000الدورة األولى: 

 دوالر 3,000الدورة الثانية: 

 دوالر 4,000الدورة الثالثة: 

  نفسها شهرا 24أشهر إلى  6من  مدة القرض

 نفسها شهريا على الرصيد المتناقص %2.08 سعر الفائدة

 شروط التأهل

 أن يكون أفغاني الجنسية −

 سنة 65سنة إلى  18أن يكون العمر من  −

 يكون من رواد األعمال أو موظف بمرتبأن  −

 نفسها

 الضمانات

 شخص ضامن −

 أصول األسرة −

 سند ملكية لعقار −
 نفسها

 الغرض من القرض

 تحسينات −

 توسع −

 أعمال بناء جديدة −

 نفسها

 ال يوجد ميزات أخرى
عند تعديل شروط السداد لعمالء المناطق الريفية ، 

 االعتبار.التقلبات الموسمية للدخل بعين يمكن أخذ 

 المصدر: بنك التمويل األصغر األول في أفغانستان 
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 منتج التمويل األغصرر للسكن على مستوى الدولةل"البنك"  طرح. 3

من أجل اإلعداد لطرح منتجات التمويل األصغر للسكن في جميع 

الفروع ، قامت إدارة "البنك" بالتركيز على المجاالت التالية وفقا 

 لنتائج االختبار التجريبي:

قام مهندس المباني و : أ. زيادة نشاط التدريب على مستوى الفروع

 موظفي إدارة التدقيق في "البنك" ، بإعداد نموذجين للتدريب

  التقييم المالي المبدئي: و يغطي مجاالت مثل معايير منتج القرض

و متابعة و إرشادات مراجعة اإلجراءات و خطوات تنفيذ القرض 

 السدادفي صعوبات الذين يواجهون العمالء 

 المبدئي: و يكون الهدف من هذا التدريب هو تحسين  فنيالتقييم ال

عملية تقييم الجدوى فهم الموظفين لخطوات أعمال البناء و تسهيل 

ة للمشروع المقترح و الذي يسعى طالب القرض فنيالمالية و ال

 لتمويله من "البنك".

االختبار د التدريب المتواجدة و التي أعدت أصال لمرحلة تم تنقيح موا

التجريبي ، من أجل مواكبة التغيرات التي طرأت على تصميم المنتج. 

و عالوة على ذلك ، تم إعداد دليل إرشادي للتدريب من أجل ضمان 

 في المستقبل لتأدية وظائفهم. تجهيز موظفي "البنك" 

ع و نواب مديري الفروع و مديري لقد تم تقديم التدريب لمديري الفرو

القروض و موظفي الخطوط  ياالئتمان و مساعديهم و أخصائي

األمامية )أخصائيو عالقات العمالء( ، و الموظفين المساعدين بالفروع 

موظفا منهم  345و أخصائيي المدخرات. و تم تدريب ما مجموعه 

 من أخصائيي القروض. 60%

من أجل  وإيجازا و وضوحا: إستراتيجية تسويق و مبيعات أكثر ب. 

بيع تحسين وعي الجمهور بمنتح التمويل األصغر للسكن و تسهيل 

 بالتركيز على المجاالت التالية: ادارة "البنك" ، قامتالقرض منتجات 

  يطلق عليه "قرض التحسينات المنزلية" إن اسم المنتج: تحسين

باللغة المحلية "تعمير" و هو ما يترجم على أنه "بناء" أو "تشييد". 

إن اسم المنتج قد أوصل رسالة واضحة و مفهومة للعمالء و كان 

 والء العمالء. الحصول علىيهدف إلى 

  أنشطة دعم المبيعات: تم تعزيز المواد و المناهج التالية لتحفيز

 لية:أخصائيي القروض على تحقيق مبيعات أكثر فعا

  بشكل مباشر على العمالء  كتيبات )منشورات(توزيع

 لدعاية للمنتج و شرح مميزاته.ا بهدفالمحتملين 

  عرض ملصقات تسلط الضوء على الغرض من القرض و

التي تبيع المتاجر العامة المميزات الرئيسية له ، و ذلك في 

. و كانت الملصقات تتضمن أيضا تقويم للسنة من مواد البناء

 تحفيز أصحاب المحالت على تعليق الملصقات.أجل 

  منتصبة لإلعالن عن قرض التحسينات المنزلية تمالفتات 

 نصبها في مواقع إستراتيجية في فروع "البنك".

  تشجيع الموظفين الميدانيين على زيادة التسويق الشفوي بين

العمالء المحتملين و الحاليين و تشجيعهم على توصية العمالء 

 خرين.الجيدين اآل

و لتعزيز روابط أفضل في أنشطة العمالء األفراد ، قامت إدارة 

 واحد إيجاد طرق لبيع أكثر من منتج"البنك" بتشجيع الموظفين على 

للعميل. فعلى سبيل المثال يمكن للعميل الذي ادخر في "البنك" لعدة 

أشهر أن يكون مستهدفا لقرض تمويل السكن و استخدام حساب التوفير 

. و سوف يساعد حق الملكية و حساب كحق ملكية في مشروع السكن

التوفير فيما بعد الستكمال مشروع السكن بشكل أسرع من توفير المبلغ 

باإلضافة لذلك ، يمكن ألخصائيي القروض استخدام حساب بالكامل. و 

التوفير كمؤشر على انضباط العميل و قدرته على توفير مبلغ جانبي 

  بشكل منتظم.
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في المائه  20ن أمرحلة االختبار التجريبي بسبب ما كشفت عنه : ج. زيادة الوعي الداخلي

األصغر للسكن من الموظفين كان بإمكانهم شرح مميزات و إجراءات منتج التمويل فقط 

بإبالغ جميع باستمرار مديري الفروع أن يقوموا من إدارة "البنك" للعمالء المحتملين ، طلبت 

قامت اإلدارة من أجل تحفيز أخصائيي ذلك فين بمعلومات محدثة عن المنتج. و كالموظ

دفع مكافآت مبنية على األداء و الذي كان مرتبطا بعدد القروض القروض ، بتطبيق نظام ل

  المباعة و معدل المحفظة في خطر خالل فترة معينة.

 

مرحلة االختبار التجريبي : لقد قامت اإلدارة بناء على نتائج للتحقيق د. أهداف واضحة و قابلة

التمويل  اتلسنة األولى لطرح "البنك" لمنتجلكي يتم تحقيقها في ا، بوضع األهداف التالية 

  :األصغر للسكن

  دوالر. 4,694,702قرضا على األقل بمبلغ يصل إلى  5,968صرف عدد 

  خالل خمسة أشهرطرح المنتج في تسعة فروع       

  تحديث إرشادات سياسة القرض بشكل منتظم و كذلك المزيد من أنشطة التدريب حسب

 الضرورة

 عدد القروض المصروفة −

 قيمة المبلغ المصروف −

 المحفظة القائمة −

 المحفظة في خطر −

 المحفظة حسب الفرع و الجنس و الغرض من القرض )نوع التحسينات المنزلية(. −

 

 (2010األولى لطرح المنتج على مستوى الدولة ). أداء المحفظة في السنة 4

ازدادت قيمة القروض القائمة  2010لقد تجاوزت القروض المصروفة بكثير لما قد تم وضعه من أهداف لطرح المنتج على مستوى الدولة. و بنهاية سنة 

دوالر. و أظهرت  1,179ط مبلغ القرض هو وسقرضا. و كان مت 5,282دوالر و كان مجموع عدد القروض القائمة هو  6,759,010لتصل إلى 

القروض المصروفة بأن هناك طلبا موسميا ربما يكون مرتبطا باألحوال الجوية ، حيث كانت ذروة الصرف من شهر يوليو/تموز إلى شهر 

ى االطالع على الشكل )يرج 2010و يناير/كانون ثاني  2009و كانت تنخفض بسرعة في شهر ديسمبر/كانون أول  2009نوفمبر/تشرين الثاني 

 .(4التوضيحي رقم 

 (: القروض المصروفة الشهرية لمنتج التمويل األصغر للسكن من قبل "البنك" )باأللف دوالر4شكل توضيحي رقم 

 

 المصدر: بنك التمويل األصغر األول في أفغانستان 

: مواد التسويق المصممة حديثا 2صورة رقم 

 لمنتج التمويل األصغر للسكن

 المصدر: بنك التمويل األصغر األول في أفغانستان
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 التوحيد و التوسع في إستراتيجية طرح المنتج على مستوى الدولة –و. المرحلة الثالثة 

(2011 – 2013) 
 

للنموذج القابل للتكرار ، قامت إدارة "البنك" بوضع أهداف أكثر طموحا إلتاحة الفرصة  2010و  2009عامي من أجل االستفادة من أداء القروض في 

األصغر للسكن, لقد حققت اإلدارة الهدف من زيادة االنتشار فيما بين الذين ليس لديهم إمكانية الحصول و التوسع من أجل االنتشار في تقديم منتج التمويل 

أنشطة  في انتشارالكبير  على الخدمات المالية سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. لقد وضعت اإلدارة األهداف و المقاييس التالية من أجل التوسع

 التمويل األصغر للسكن:

 2011مليون دوالر بنهاية عام  11قرضا بمبلغ يزيد عن  10,000وين محفظة تمويل للسكن بمقدار تك 

  تحسين عدد المساكن و نوعية البناء من خالل تقديم خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء(CTA) و يتم  و كذلك ابتكارات التحسينات المنزلية

 تقديم القروضتوفير ذلك كحزمة واحدة مع 

  تحقيق استدامة على المدى الطويل عن طريق تغطية تكاليف التضخم المعّدلة عن طريق اإليرادات المتحققة من نشاط التمويل األصغر للسكن ،

 تحقيق فائض لتمويل المزيد من التوسع.وكذلك 

أن الدخل في المناطق بب تنفيذ هذه اإلستراتيجية إلى إن "البنك" قد قام بطرح المنتج في المناطق الحضرية قبل تقديمه في المناطق الريفية. و يرجع س

ى ذلك ، فإن الحضرية عادة ما يكون أعلى من المناطق الريفية ، و يتم ترجمة الدخل األعلى بشكل عام على أنه مستوى أعلى لتحمل السداد. باإلضافة إل

 .للتمويل تجات جديدةالثقافة المالية تكون أعلى لدى عمالء المناطق الحضرية مما يسهل تقديم من

لقد أكدت  و بالتالي زيادة الطلب على تمويل السكن. كما سبق ذكره أعاله ، فإن زيادة الهجرة إلى المناطق الحضرية قد أدت إلى زيادة الطلب على السكن

كن في المناطق الحضرية. إن إدارة دراسة السوق أيضا على هذين االتجاهين. و لذلك فقد كان من الواضح "للبنك" طرح منتج التمويل األصغر للس

اختراق منتجات التجريبي ، و كذلك شعرت بالثقة الكافية لزيادة  االختبار وصلت إلى فهم أفضل آللية السوق بعد االستكمال الناجح لمرحلة "البنك"

 "البنك" في واليات أو مقاطعات أخرى بأفغانستان.

 . زيادة التركيز على المناطق الريفية1

السوق و احتياجات العمالء المحتملين. و قد شملت هذه الدراسة أيضا دراسة  بهدف،  2011قام "البنك" بعمل استقصاء بالمناطق الريفية في عام 

قدرون العمالء سوف ي، حيث اعتقدت اإلدارة أن  (CTA)الحصول على بعض المعلومات الخاصة بمدى االحتياج لخدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء 

غالبا ما يوجد  هذه الخدمات اإلضافية. إن معظم الناس في المناطق الريفية إما يقومون ببناء منازلهم بأنفسهم أو يعتمدون على مساعدة أقاربهم. و ألنه

لتوجيه للمقترضين حول أساليب نقص في المهارات المناسبة لعملية البناء فقد كان من الممكن لخدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء أن تقوم بتوفير ا

 البناء اآلمن.

االستفادة من الدخول في سوق واعد نظرا للحاجة الملحة للتحسينات المنزلية لسكان ( أن "البنك" يستطيع 1) لقد توصل االستقصاء إلى النتائج التالية:

( إن 3باألنشطة الزراعية الموسمية و هو غير رسمي بشكل كبير ، )( إن التحدي الرئيسي هو تقييم الدخل الذي عادة ما يرتبط 2المناطق الريفية ، )

 معظم العمالء قد يقدرون أيضا خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء.

خمسة اعتمادا على النتائج المذكورة أعاله و تم إطالقه في  2011لقد بدأ االختبار التجريبي لمنتج السكن الريفي الجديد في شهر ديسمبر/كانون أول 

دوالر. إن ذلك  200,000قرضا بمبلغ  200فروع ريفية هي: بلخ و بادخشان و هيرات و باميان و جابول سيراج. و كان "البنك" يهدف إلى صرف عدد 

سمي و تحسين تدفق إدارة المعلومات للجدول الزمني للسداد المومن شأنه التأكد من متوسط كلفة التحسينات المنزلية في المناطق الريفية و اختبار نظام 

  اإلجراءات في نفس الوقت الذي تتم فيه محاولة تحديد الكلفة المتعلقة بصرف و مراقبة هذه القروض.

 

 

 

 

 



     23                             : تجربة بنك التمويل األصغر األول في أفغانستانلسكنصغر لاألتمويل للتطويرمنتج   

  
  

 

 خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناءتقديم . 2 

اتفاقية مع و عقد "البنك" كميزة إضافية لمنتج التمويل األصغر للسكن.  20خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناءبالعمل على تقديم قام "البنك" أيضا 

، و ذلك للحصول على الدعم االستشاري في تطوير حزمة خدمات المساعدة  (AKPBS)التخطيط و أعمال البناء بباكستان مؤسسة األغا خان لخدمات 

لى ذلك ، فإن االتفاقية قد احتوت على مقاييس لبناء قدرات موظفي "البنك" و كذلك عالوة ع .21التي سيتم تقديمها للعمالء (CTA)الفنية ألعمال البناء 

لظروف تحسين ايمكن لها لتقنيات المستمدة من البيئة ا أن. أن هذه المنازل تهدف إلى توفير نموذج عن كيفية للعرض التوضيحيبناء منازل احتوت على 

كابول و سامنجان في كل من العرض منازل و قد تم بناء للزالزل. معرضة أفغانستان ، خاصة و أن تخفيف مخاطر الكوارث الطبيعية المعيشية و كذلك 

 و كيشم.

السكن و ممارسات أعمال قام فريق عمل مؤسسة األغا خان بتقييم أولي في مدينة كابول و تم تحديد العديد من المجاالت للتحسينات المستهدفة في معايير 

 ي:البناء و تضمن ذلك ما يل

 الرسومات و التصاميم الفنية 
  لغرض مقاومة الزالزل ، و كذلك التهوية و كفاءة الطاقة النوافذحجم و موقع األبواب و 
  عزل حراري مزدوجزجاج مزدوج للنوافذ و 
  اإلنشاءأعمال تقنيات 
  و الملحقات الجديدة بالهياكل الموجودةتثبيت الجدران باألساس 
  و وزنها السقفمواد 
  حفر الصرف الصحيتصميم و إحالل المراحيض و 

أفغانستان. و وقد الحظ فريق العمل أن العديد من عمليات رفع المستوى للتحسينات قد تكون مناسبة لمعالجة التحديات المهمة للسكن و جودة المعيشة في 

 تتضمن هذه االبتكارات ما يلي:

 مقاومة الزالزلل تقنيات و حلول 
 مرافق تدفئة المياه 
 أرفف السرير 
  و خزانات األواني  طاوالت المطبخغطاء 
 تقنيات العزل الحراري 
  خفيفة الوزن األسقفعمل تقنيات 
 فتحات النوافذ في السقف 
  ذات الحفر الجافةالمراحيض السمادية 

يين "بالبنك" و التي و استنادا إلى مالحظات و نتائج الزيارة قامت مؤسسة األغا خان باقتراح للقيام بإستراتيجية لبناء القدرات و التدريب لألخصائيين الفن

الكفاءة كفاءة الطاقة و  (3( البناء المقاوم للزالزل ، )2( تخفيف مخاطر الكوارث ، )1سوف تغطي أربعة مجاالت رئيسية ألعمال بناء السكن و هي: )

( أساسيات المياه و الصرف الصحي. و قام موظفو "البنك" بالسفر إلى باكستان للتعلم في مؤسسة األغا خان. و  بمساعدة المؤسسة 4، ) ةيالحرار

 استطاع "البنك" تحقيق ما يلي:

 بنك". و قد دورة تدريبية محددة لمدة أسبوعين لألخصائيين الفنيين المفترض أن يقوموا بتقديم خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء إلى عمالء "ال

الوقود بكفاءة تستخدم تضمنت عملية التدريب أيضا زيارة للنجارين المحليين و عمال البناء من أجل بناء نماذج لفتحات النوافذ في السقف و مواقد 

 مزدوجة الزجاج و مراحيض محسنة. و تم تصميم مجموعة من اإلرشادات تم استخدامها كأساس للخدمات االستشارية ألعمال البناء. نوافذو 

 لمساعدة الفنية ألعمال البناء". لقد تم بناء هذه المنازل لتعويض العدد المحدود لألخصائيين القادرين على تقديم اوضيحيالتللعرض "منازل  بناء .

. و نظرا لتكاليف البناء المرتفعة فقد قام "البنك" 22لمعايير المناسبة للبناءالتوجيه بالقد أتاحت "للبنك" أن يعرض تقنيات أعمال البناء الجيد و تقديم 

                                                           
تمكين أصحاب المنازل من تحسين منازلهم بأنفسهم. و تشمل أو خدمات دعم السكن ، تقوم ب (CTA)إن خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء   20 

 معلومات تفصيلية عن خدمات دعم السكن. 2الخدمات جميع مجاالت سلسلة القيمة المضافة لبناء السكن. و يتضمن الملحق رقم 

ت مثل الحد من مخاطر بيئة السكن و البناء إن مؤسسة األغا خان لخدمات التخطيط و أعمال البناء معنية بمساعدة المجتمعات المحلية في مجاال  21 

مشتركة الفعال للطاقة و تحسين أعمال البناء و إمدادات المياه و الصرف الصحي و الحفاظ على الموارد الطبيعية. و لوجود الكثير من القواسم ال
 " في أفغانستان.بين البلدين فإن تجربة المؤسسة في باكستان قد برهنت على قيمتها الكبيرة بالنسبة "للبنك

فذ( و قيود لقد تم بناء المنازل بجدران معززة بأسففية أبواب من أسالك الحديد المجلفن )المطلي بالزنك( ، من أجل دعم الثقل فوق األبواب و النوا  22 

توفرة محليا مثل نشارة الخشب و و زالزل وطيدة لتقوية المبنى ضد الزالزل. و تم استخدام العازل الحراري في بعض الجدران باستخدام المواد الم
 الصيف. العروق الخشبية و األلواح البالستيكية و أسالك الحديد المجلفن ، مما يجعل المنزل أكثر دفئا خالل فصل الشتاء و أكثر برودة خالل فصل
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للصعوبات المتعلقة بملكية األراضي و الحصول على بنصب هذه المنازل بفروع مختارة. لقد تم تشييد المنازل بعدد أقل من المخطط له نظرا 

عند توفرها ، قد أشارت إلى أن هذه المنازل تعتبر أداة فعالة لنشر المعلومات المتعلقة بمعايير و مواد ردود األفعال  تصريح. و على الرغم من أن

.البناء

  و النقاط المستخلصة الدروس المستفادةز. 

 موجودة في قطاعات اإلسكان و تمويل السكن. التحديات التي مازالت 1

األخيرة. و كما تم ذكره أعاله ، فإن هذه أعوام لقد أظهرت البحوث الحديثة أن التحديات الرئيسية لتطوير السكن قد ظلت بدون حل خالل الخمسة 

غير الممهدة بشكل كامل )المرافق سية المدمرة أو المشاكل تشمل نقص األراضي في المدن الرئيسية و سندات واضحة لملكية األراضي و البنية األسا

إن كل هذه  العامة و الطرق و غيرها( ، و كذلك نقص األطر القانونية )قوانين البناء و اللوائح التنظيمية لتمويل السكن و قوانين الرهن و غيرها(.

 .23المشاكل تزيد من تفاقم توفير السكن بسعر  مناسب لغالبية المواطنين األفغان

نظرا ألن عمالء مؤسسات جدا  ايعتبر محدود، إن المعروض من تمويل السكن في أفغانستان حاليا عن طريق البنوك و مؤسسات التمويل األصغر 

ن تراض مالتمويل األصغر قد أظهروا الحاجة الشديدة لتمويل السكن و التي يقوموا بتلبيتها عن طريق باللجوء إلى القروض الصغرى للمشاريع و االق

تحسينات المنزلية و التمويل غير المستغلة و الخاصة بال سواقألو أصدقائهم أو باستخدام مدخراتهم. و بالرغم من االعتراف بالحجم الكبير لأقاربهم 

عمالئها من ذوي البنوك تهتم بقدرة بشكل مشابه فإن ال تنظر إلى البيئة المواتية لتطوير نشاط مهم لتمويل السكن. و ، إال أن البنوك مازالت العقاري 

قدرتها على تقييم العمالء و عمل التوقعات الخاصة على تحمل تمويل السكن. إن مؤسسات التمويل األصغر تهتم هي األخرى بمالدخول المنخفضة 

 بدخلهم و هو أمر رئيسي للقروض األطول أجال.

 . الدروس التي يمكن تطبيقها في دول أخرى2

لتحديات غير المسبوقة في أفغانستان ، إال أنه يوجد عدد من الدروس التي يمكن تعلمها من تجربة "البنك" و التي يمكن تطبيقها في على الرغم من ا

إن العديد من مؤسسات التمويل األصغر في األسواق األخرى قد مّروا بنمو كبير في محافظهم و يتطلعون للوصول إلى فئات جديدة من أسواق أخرى. 

ي ء. إن ما تبقى من هذا التقرير يساهم ببعض المجاالت الرئيسية التي كانت حيوية في صنع نجاحات "البنك" في سوق التمويل األصغر للسكن فالعمال

 أفغانستان.

 أ. إستراتيجية "المحرك األول" تجني الفوائد من حيث الوقت و الموارد المالية و اعتراف السوق

، لم يتح له فقط الحصول  . إن كون "البنك" أول مقدم لقروض تمويل أصغر للسكنوناألول" في سوق ليس به منافسلقد دخل "البنك" بميزة "المحرك 

اكتسبها خالل منتج و والء العمالء ، بل أتاح له أيضا المزيد من الوقت لصقل منتجه و خدماته بناء على الخبرة التي عالي المقام للاسم االعتراف بعلى 

لتجريبي. عالوة على ذلك ، فقد استطاع "البنك" من االستفادة الكاملة بالدعم المالي من الجهات الدولية المانحة و التي كانت مهتمة ا االختبار مرحلة

لمؤسسة مع كل من مؤسسة التمويل الدولية و ا و في الواقع فقد استطاع "البنك" االستفادة من الشراكاتبتنمية سوق تمويل السكن في أفغانستان. 

و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، و الذين قاموا بجلب المزيد من التمويل "للبنك" من أجل دعم التوسع في  لمانية لإلقراض من أجل إعادة اإلعماراأل

 منتجه و تدعيم جهود بناء القدرات.

  الداخليةمبنيا على تقييم احتياج السوق و كذلك تقييم القدرة يجب أن يكون تصميم المنتج ب. 

طرح الخدمات االستشارية ألعمال البناء ، قد بدأ و قبل في المناطق الحضرية و الريفية ل طرحه لمنتجات التمويل األصغر للسكن بإن "البنك" ق

حسين مميزات المنتج و بإجراء تجربة و التي تم استخدامها في تو قام أيضا لمنتج. ل األولينموذج التم استخدامها في تصميم و التي استقصاءات للسوق 

يا في تحسين تقديم إستراتيجية لطرح آخر للمنتج. إن تجربة "جس النبض" قد وفرت أفكارا قيمة للسوق و القدرة الداخلية "للبنك" و كان لها دورا أساس

اطق الريفية على سبيل المثال ، فقد كان من الداخلية في اإلعداد لعملية التوسع للمنتج. و بالنسبة لعمالء المنعرض المنتج و تعزيز البنية األساسية 

على الزراعة و األنشطة الريفية  دالمالحظ أنهم يميلون أكثر إلى الجداول الزمنية الموسمية للسداد بسبب طبيعة التدفق النقدي الخاص بهم و الذي يعتم

 مثل الثروة الحيوانية.

 نجاح طرح منتج التمويل األغصرر للسكن على مستوى الدولةمهمة جدا لضمان هي المراجعة النقدية لنتائج التجربة ج. 

 كانت هناك دروس مستفادة ساعدت في ضمان نجاح طرح المنتج و هذه الدروس هي:، حالة "البنك" في مرحلة االختبار التجريبي خالل 

                                                           
 2013أكتوبر/تشرين أول  –مؤسسة التمويل الدولية  –تقييم قطاع اإلسكان في أفغانستان   23 
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  24خطط له "البنك" في البدايةالعمالء يسعون إلى حجم قرض أكبر مما كان. 

  20إلى  %10بنسبة منإذا طلب منهم المساهمة في المشروع إن رغبة العمالء في السداد ممكن زيادتها%. 

  إن قرار طرح منتج التمويل األصغر للسكن في المناطق الحضرية كان يعتبر استجابة مناسبة لألنماط السائدة للطلب في أفغانستان. و قد

، حيث تختلف أنماط الطلب و يكون اختراق السوق أكثر صعوبة  يام بعرضه في المناطق الريفيةاختبار المنتج قبل الق علىساعد ذلك أيضا 

 بسبب انخفاض مستويات التثقيف المالي.

  ي مشاريع السكن و ال يتم استخدامها ألغراض فإن صرف القرض على دفعات/شرائح عادة ما يكون أداة لضمان أن األموال يتم توظيفها

 واحدة. على دفعةنك" اختار الصرف أخرى ، إال أن "الب

 

 د. ضرورة وجود إستراتيجية تسويق موجزة و واضحة للوغصول إلى العمالء

إن إستراتيجية جديد بالسوق فإن اختيار إستراتيجية التسويق يكون بالغ األهمية للتأكد من االنتشار الواسع فيما بين العمالء. عندما يكون المنتج 

 الخارجية يجب أن يتم تصميمها بحيث تتالءم مع خصائص الجمهور المستهدف لكي تحقق أقصى قدر من النجاح.التسويق الداخلية و 

 تقديم خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء يمكن أن تقوم بزيادة رضا العميل و تحسين نوعية القرضهـ. 

التشييد و األساليب المبتكرة و المساهمات التي تتعامل مع مقاومة الزالزل و الصرف  إن تقديم المشورة للعمالء فيما يتعلق باختيار مواد البناء و تقنيات

إن الجمع بين تقديم القروض و المساعدة  الصحي و التهوية و كفاءة الطاقة ، كانت بمثابة وسيلة فعالة إلضافة القيمة لعمالء "البنك" و زيادة المبيعات.

 ة الوعي حول أعمال البناء اآلمن و تخفيض كلفة اإلصالح في المستقبل و بالتالي تحسين جودة القرض.الفنية ألعمال البناء قد ساعد في زياد

 نقص الموظفين المؤهلين يتطلب إستراتيجية لبناء القدرات الداخلية و توزيع ذكي للمواهبو. 

 بما يلي:قامت إدارة "البنك" من أجل الحفاظ على الكفاءات العالية للموظفين و تحسين قدراتهم 

 ألن "البنك" ليس شركة هندسية ، كان من الصعب جذب أخصائيين فنيين و الحفاظ عليهم خاصة في المناطق  .أخصائيين فنيين /تعيينتوظيف

ديل تم تعأخصائيا فنيا و الحفاظ عليهم. و من أجل زيادة كفاءة الذين تم توظيفهم  11الريفية. و في نهاية األمر استطاع البنك تعيين/توظيف 

لكي تقوم بتركيز اهتمامها أكثر على تقييم المشاريع التي تحتوي على تغييرات هيكلية أو تحسينات بدال من أعمال إدارة األخصائيين الفنيين 

الهيكلية( مستوى السكن و مراقبة الجودة. إن قروض عمليات البناء الثانوية )غير رفع ابتكارات البناء الثانوية أو التجميلية ، و كذلك مناقشة 

الجبس( ، كان يتم تقييمها و مراقبتها بواسطة نواب مديري الفروع بدال من األخصائيين الفنيين. لقد قام "البنك" أعمال ) مثل الدهان و الجص

لى مستوى أيضا بتوظيف كبير أخصائيين فنيين في المركز الرئيسي و كانت مسؤوليته هي تدريب األخصائيين الفنيين و التنسيق فيما بينهم ع

 الفروع. أما المناطق التي ال يتوافر فيها أخصائيين فنيين فقد تم تدريب نواب مديري الفروع على القيام بالتقييمات الفنية.

 كانت وسيلة أخرى لتعويض محدودية توافر األخصائيين الفنيين المؤهلين للعرض التوضيحي . إن بناء منازل توضيحيال للعرض بناء منازل

قدم وسيلة بديلة لنقل المعلومات األساسية بسهولة إلى العمالء. إن إرشادات أعمال البناء كان يمكن توضيحها للمقترضين و عمال حيث كانت ت

للعمالء أنها كانت وسيلة فعالة للترويج و رفع الوعي بالممارسات ردود األفعال البناء من خالل أمثلة على المنازل التوضيحية. و قد أشارت 

 التوضيحي التي يمكن بناؤها كانت محدودة بسبب كلفتها المرتفعة. العرض أعداد منازلعمال البناء. إال أن الجيدة أل

 للثقافة المالية الكافية باإلضافة إلى يفتقرون . إن معظم عمالء "البنك" كانت قروض السكن جديدة عليهم و كانوا تقديم تدريب مكثف للموظفين

البناء. إن تثقيف العمالء حول منتج التمويل األصغر للسكن و إجراءات اإلقراض و تقنيات أعمال البناء ، قد أصبح المعرفة المتعلقة بأعمال 

بالنسبة ألخصائيي القروض و األخصائيين الفنيين. و لذلك كان من الضروري تقديم التدريب المناسب لجميع الموظفين في جميع  مسؤولية هامة

على القدامى منهم. و كان من الضروري أيضا ، التدريب المنتظم )النصف سنوي مثال( للموظفين الميدانيين  الفروع ، و بشكل خاص الجدد

. و نظرا لعدم وجود جدوى دائما لتقديم التدريب المباشر داخل "البنك"التي تحدث موضوعات التمويل األصغر للسكن و التطورات الجديدة 

غانستان ، فقد تم استخدام وسائل أخرى للتواصل مثل النشرات الدورية و االجتماعات الهاتفية ، و ذلك في أف)وجها لوجه( بسبب  الوضع األمني 

 من أجل ضمان التواصل المستمر مع األقاليم.

                                                           
إن تجربة "البنك" مشابهة لمقرضين آخرين قاموا بطرح منتج تمويل أصغر للسكن. إال أنه من المستحسن في مرحلة االختبار التجريبي طرح   24 

 قروض بمبالغ مبدئية أقل حتى يكتسب الموظفون فهما أفضل ألنماط الدفع الخاصة بالمقترضين. 
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 . الوضع الحالي للعمليات التشريلية لتمويل السكن في "البنك"3

ذات أداء جيد. و يعتبر ذلك إنجازا يل األصغر للسكن و ترتب على ذلك محفظة لقد قام البنك بعمل خطوات كبيرة من أجل الطرح الناجح لمنتح التمو

ي  يوجد أو أنه المهما نظرا للوضع األمني و التحديات التشغيلية و البيئة التنظيمية الضعيفة في أفغانستان. و ما يجعل هذا اإلنجاز ملفتا أكثر للنظر ه

في أفغانستان ، قد دخلت هذا السوق حتى اآلن على الرغم من النجاح الذي  ية مخصصة لذلك(مؤسسة للتمويل األصغر في الدولة )أو مؤسسة مال

 أظهره "البنك".

و قد استطاعت المؤسسة القيام بتحويل الطلب  منذ طرحه لبرنامج التمويل األصغر للسكنللمحفظة ، و ذلك لقد شهد "البنك" نموا مطردا و مستقرا 

المحتمل لتمويل السكن إلى عرض فعلي لتمويل السكن و الذي استهدف بشكل خاص ذوي الدخول المنخفضة بالقطاع غير الرسمي في المناطق 

 .الموظفين(من أصحاب المشاريع أو من الحضرية و الريفية )سواء 

مليون دوالر. و استطاع "البنك" بهذا النمو المبين في الشكل التوضيحي أدناه ، أن  2.7وض القائمة إلى مبلغ و صلت محفظة القر 2009و بنهاية عام 

من محفظة إقراض "البنك". و ازدادت  %17للمحفظة في خطر. و شكل حساب قروض التمويل األصغر للسكن يحافظ على مستويات منخفضة جدا 

 .2013بنهاية سنة  %19، إلى  2009الي محفظة قروض السكن في سنة من إجم %7.7نسبة المقترضات النساء من 

 )باأللف دوالر( 2014 – 2009محفظة "البنك" لتمويل السكن : 5رسم توضيحي رقم 

 

 

المقدمة من دعم مساهمي "البنك" و جودة الخدمات االستشارية و هي: لتطبيق الناجح و التوسع الفعال ألنشطة اإلقراض عدة أمور وراء اكانت هناك 

، وكذلك و من الشركاء اآلخرين مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية البناء  أعمال لتخطيط ولخدمات ا مؤسسة التمويل الدولية و مؤسسة األغا خان

نة اإلدارة و استجابتها مما أتاح االجتهاد في اإلعداد لطرح المنتج )دراسة السوق و تحليل القدرة الداخلية(. هذا و يوجد عامل آخر مهم للنجاح هو مرو

محفظة  الفرصة إلجراء التعديالت على منتجات القرض و التي كانت مبنية على التغير في أنماط الطلب. لقد استمرت إدارة "البنك" في مراجعة أداء

 وق تمويل السكن بأفغانستان.و هي مستعدة للمزيد من التعديالت من أجل الحفاظ على الميزة التنافسية في سالتمويل األصغر للسكن 
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 (IFC)مؤسسة التمويل الدولية ؛ لتمويل األغصرر للسكن ا حقيبة أدوات – 1ملحق رقم ح. 

 األدوات" هذه ؛ لها ثالثة أهداف هي:حقيبة إن "

  توفير دليل عملي لمديري مؤسسات التمويل األصغر و البنوك و المؤسسات المالية غير البنكية من أجل تقديم منتجات قرض جديد للتحسين

 محفظة التمويل األصغر للسكن الموجودة بالفعل.المنزلي أو للتوسع في 

 مطوري العقارات و الكيانات األخرى التي ترغب في الدخول أو  توفير دليل عملي للكيانات التي تقوم بالمشاريع السكنية مثل المستثمرين و

 المشاركة في نشاط تمويل التحسينات المنزلية لألسر ذات الدخل المنخفض.

  ، مشروعات تمويل السكن التي تقوم بها باإلضافة إلى توفير وسائل فعالة للخدمات االستشارية للسكن التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية

بما أصحاب االهتمام اآلخرين من أجل مشاركة إدارة الكيانات التي تقوم بتمويل السكن و و كذلك التمويل الدولية على مستوى العالم ، مؤسسة 

 المساهمة في اإلسكان.في ذلك هؤالء الذين يفكرون في القيام بتمويل السكن أو االستثمار في الكيانات 

 الوحدات:. نستعرض فيما يلي كون من سبعة وحدات مع وثائق تكميلية في مالحقأدوات التمويل األصغر للسكن تتحقيبة إن 

  الظروف التي تقوم عليها برامج التمويل األصغر الناجحة بما في ذلك  : تقوم بتقديم لمحة عامة عن إقراض التمويل األصغر للسكن1وحدة رقم

، و المنطقي وراء برامج اإلقراض للتمويل األصغر للسكن  األساسو الوظائف التي تشترك في إقراض التمويل األصغر. و تقوم بتقديم 

خصائص قروض التمويل األصغر  مع المنتجات األخرى للتمويل األصغر و كذلك تقوم بتعريفمقارنة قروض التمويل األصغر للسكن 

 للسكن.

  تقوم بتوفير دليل لتقييم جدوى التمويل األصغر للسكن و رسم الخطوات التي يجب أن تتخذها مؤسسة التمويل األصغر من أجل 2وحدة رقم :

 استكمال التقييم.

  يمكنها معا تلبية مجموعة نات المنتجات التي : تقوم بوصف كيفية تصميم منتجات التمويل األصغر للسكن و توفير مجموعة من عي3وحدة رقم

 من االحتياجات المنزلية.

  تقوم بوصف أنواع مخاطر االئتمان و المخاطر المالية و التشغيلية المرتبطة بإقراض التمويل األصغر للسكن باإلضافة إلى 4وحدة رقم :

 األساليب التي تقوم بتحديد و قياس و تخفيف هذه المخاطر.

  فيما يتعلق بتمويل محفظة للتمويل األصغر للسكن و أنواع الممولين و األموال المتاحة و إيجابيات : تقوم بتوجيه المؤسسات المالية 5قم روحدة

 .توفير التمويل الالزمو سلبيات كل منها و كذلك تقدم لمحة عامة عن عملية 

  لتدريبي للخدمات الفنية ألعمال البناء : تقوم بإمداد المؤسسات المالية بملخص عن البرنامج ا6وحدة رقم(CTS)  إقراض الذي يقدم إلى موظفي

 ، و كذلك تقديم لمحة عامة عن التدريب المتعلق بالتثقيف المالي.لسكن لالتمويل األصغر 

  و الذي برتب للمقرض خطوات التي يجب أن يتبعها لتنفيذ عملية إقراض التمويل : تقوم بتوفير نموذج لدليل سياسات و إجراءات 7وحدة رقم

 .خطوة بخطوةاألصغر للسكن و ذلك 

 ما يلي:تحتوي على أما المالحق التكميلية للوحدات فهي 

 مجموعة من عينات المنتجات المتعلقة بالتمويل األصغر للسكن −

 لعملية إقراض التمويل األصغر للسكنالمقرض من أجل إدارة فعالة  أمثلة على النماذج و المستندات التي قد يستخدمها −

 عينة من ملف كامل لقرض باإلضافة إلى عينة لمستندات تتبع للقرض ، كما قد تظهر في ملفات مؤسسة إقراض التمويل األصغر للسكن. −

 العمليات التشغيلية األساسية.عينة من مجموعة إرشادات و سياسات لتمويل مسؤول ، و التي قد تشملها المؤسسة في  −

 مواد أخرى لمساعدة المقرضين على فهم و إدارة عملية إقراض التمويل األصغر للسكن. −

صغر أمثلة على أدوات إدارة المخاطر و األساليب التي قد تستخدمها مؤسسة التمويل األصغر للمساعدة في إدارة المخاطر المرتبطة بالتمويل األ −

 للسكن.

ين المحتملين للتمويل األصغر للسكن و التي يمكن لمؤسسة التمويل األصغر الوصول إليهم من أجل تمويل منتجات التمويل قائمة بالممول −

 األصغر للسكن.
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 (CTA)خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء  :2ملحق رقم . ط

أو خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء هي عبارة عن المنتجات و الخدمات التي تمكن أصحاب  السكنطبقا لما تم تعريفه أعاله ، فإن خدمات دعم 

لشكل المنازل من تحسين منازلهم بأنفسهم.و يمكن لهذه الخدمات أن تشمل جميع مجاالت سلسلة القيمة المضافة لبناء السكن. يرجى االطالع على ا

 لة القيمة المضافة لبناء السكن.لمزيد من التفاصيل عن سلس 6التوضيحي رقم 

 : سلسلة القيمة المضافة و خدمات دعم السكن المتعلقة بها6شكل توضيحي رقم 

 

 المصدر: مأوى من أجل اإلنسانية 

تقديم نصائح ن لها أن تتضمن تقديم الدعم لعملية تسجيل سندات ملكية األراضي و تقديم المشورة حول أعمال البناء و كذلك إن خدمات دعم السكن يمك

 بشأن تنمية المجتمع. و يوجد فئات أشمل هي:

. و يمكن للعاملين في حقل البناء و غيرهاو قوائم اتصال هات فيديوالمنشورات و للعمالء مجموعة من الالمقرض  يقدم: رفةمعلومات فنية غص   .1

 اج إلى دعم مهني.تقديم هذه الخدمات بواسطة الموظفين. إن تصميم المنشورات أو المواد األخرى قد يحت

إجراءات استخراج التصاريح و غيرها. قد تتضمن هذه يقوم المقرض بتقديم الدعم لعملية التصميم و التخطيط و التدريب و  الخدمات المهنية: .2

اتفاقية تعاون مع . و قد يقوم المقرض بتغطية هذه الخدمات من خالل الخدمات القيام بزيارات لمنازل المقترضين  من قبل الموظفين الفنيين

 مهندس معماري أو مقدمي خدمات آخرين.

يقوم المقرض بتقديم دعم ميداني للمقترض في منزله. و يتراوح ذلك بين الدعم األساسي  ألعمال البناء:الهندسية االستشارة الفنية/مساعدة ال .3

النموذج األكثر تركيزا لخدمات دعم هذه الفئة األخيرة هي )اإلصالحات( إلى العمل الهيكلي )البناء و أنابيب المياه/السباكة و غيرها(. إن 

 السكن و هي عادة ما تحتاج إلى توظيف مهندس.
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 و الخدمات المالية بين خدمات المساعدة الفنية ألعمال البناء الترابط: 3ك. ملحق رقم 

بالرغم من فإن تحديد كيفية تقديم خدمات دعم السكن يجب أن يأخذ في االعتبار إنشاء رابط فعال بين توفير هذه الخدمات و التمويل األصغر للسكن. 

ضوحا عند تقديمه بشكل مستدام و على نطاق واسع ، إال أن ذلك يكون أقل ومكن يتوضيح أن التمويل األصغر للسكن هو المنتج المالي الوحيد الذي 

 :تتضمن ما يلي ذه الروابطإنشاء هعند يها يجب اإلجابة علإن العديد من التساؤالت التي ربطه بخدمات دعم السكن. 

 هل يتم تقديم خدمات دعم السكن كخدمة اختيارية أو كمكون إجباري لقرض التمويل األصغر للسكن ؟ .1

 م بواسطة منظمة منفصلة ؟هل يتم تقديم هذه الخدمات بواسطة مؤسسة التمويل األصغر أ .2

الخدمات لنفس هذه كيف ستقوم كل منظمة بعملها بشكل فعال من أجل تقديم كل من إذا كانت تقدم بواسطة منظمة منفصلة ،  .أ

 العمالء ؟

الحاليون القيام الموظفون الميدانيون سيتولى إذا قامت مؤسسة التمويل األصغر بتقديم خدمات دعم السكن بشكل مباشر ، هل  .ب

 هذه الوظائف أو سيتم استحداث وظائف جديدة ؟ب

 في كلتا الحالتين ، كيف سيتم تغطية هذه التكاليف ؟ .3

و هي تحديد ما إذا كانت الخدمات يتم القيام بها كمكون أساسي لقرض التمويل األصغر للسكن هناك طريقة مفيدة لتصميم كيفية تقديم خدمة دعم السكن 

كذلك و للقرض ة. إن االعتبار األول قد ينطوي على الخدمات المطلوبة و الخطوات الموحدة نسبيا في العناية الواجبة ، أو اعتبارها اختيارية أو عرضي

إن هذه الخدمات من المرجح أن يقوم بتقديمها موظفي مؤسسة التمويل األصغر و عادة ما تكون كلفتها مشمولة ضمن سعر القرض.  متابعة الخطوات.

بتحميل مبالغ على أساس الخدمة المقدمة. و من الواضح فيعرض خدمات مخصصة نسبيا يتم تقديمها بواسطة مؤسسة منفصلة تقوم أما االقتراح الثاني 

و يوجد طريقة أخرى مفيدة لفهم الروابط فيما بين  أن مؤسسة التمويل األصغر قد تقوم بكال النوعين من خدمات دعم السكن بتوظيف روابط متعددة.

ن و التمويل األصغر للسكن و هي تصنيفها وفقا للمؤسسات المشاركة في تقديم خدمات دعم السكن. فهناك ثالثة تصنيفات ألساليب خدمات دعم السك

 و هي: االرتباط

 ديم خدمات دعم السكن سواء عن طريق أخصائيي القروض أو بتق: بحيث يقوم موظفو مؤسسة التمويل األصغر من داخل المؤسسة

 الفنيين.األخصائيين 

 مؤسسة أخرى ترتبط بشراكة مع مؤسسة التمويل األصغرموظفو : بحيث يقوم بتقديم خدمات دعم السكن ، باالرتباط. 

 خدمات دعم السكن ، موظفو مؤسسة أخرى و لكن داخل مكاتب مؤسسة التمويل األصغر.: بحيث يقوم بتقديم باإلدماج 
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 الخاغصة بتقديم المساعدة الفنية ألعمال البناء : الدروس و االتجاهات4ل. ملحق رقم 

أت في على الرغم من أن النماذج الناجحة و اإلرشادات الواضحة و أفضل الممارسات ، لم يتم تحديدها حتى اآلن ، إال أن الدروس و االتجاهات بد

 الظهور في مجال خدمات دعم السكن و تقديمها الناجح بجانب التمويل األصغر للسكن.

 ، و قد تساعد مستقبال في تصميم خدمات دعم السكن: 25التعرف عليها من خالل التجربة الحاليةلدروس الرئيسية التالية قد تم إن ا

 :العمالء إليهاالقيمة التي يسعى هي ما 

و تنفيذ مشاريع التحسينات  يضعون قيمة كبيرة على التدريب و الخدمات الفنية التي تخبرهم و ترشدهم على تخطيطتشير الدالئل إلى أن العمالء 

 المنزلية المرجوة مثل:

 تقسيم و تسلسل التحسينات المرجوة إلى خطوات مجدية من الناحية المالية 

 إنشاء خطة أساسية لتحسينات محددة تتضمن تقديرات لمواد البناء و التكاليف 

  سينتجنب األخطاء الشائعة المرتبطة بنوع أعمال التحالخاص بالحصول على التوجيه 

  كيفية اختيار مواد و عمال البناءالخاص بالحصول على التوجيه 

إن العمالء يقدرون أيضا الحصول على المزيد من الخدمات الفنية الجيدة عند الحاجة ، و في حاالت كثيرة يرغبون لدفع قيمة هذه 

منهج مبني على الحاجة لتقديم المزيد من الخدمات و هذا يشير إلى الحاجة إلنشاء الخدمات شريطة أن تكون اختيارية و ليست إلزامية. 

 المتخصصة و المخصصة.

الحصول على خصومات و من  ينتج عنهاما باإلضافة إلى ما سبق فإن القيمة التي يسعى إليها العميل ترتبط بموردي مواد البناء و 

 المنتج و نماذج أخرى للمعاملة المفضلة. خدمات توصيل

 إليها مؤسسات التمويل األصغر:ما هي القيمة التي تسعى 

و  ياألثر االجتماعاالعتقاد بإن مؤسسات التمويل األصغر تميل إلى ربط قيمة خدمات دعم السكن بالتمويل األصغر للسكن ألحد األسباب التالية أو كلها: 

 في تقليل مخاطر االئتمان و زيادة الميزة التنافسية التي تكتسبها فيما بين العمالء.المساهمة 

مات تطوير باإلضافة إلى ذلك ، فإن الدروس المستفادة من تقديم خدمات دعم السكن تتفق مع العديد من المبادئ التي تعتمدها المؤسسات التي تقدم خد

 :26إن اإلرشادات التالية تنطبق بشكل جيد )مع تعديل طفيف( على خدمات دعم السكن النشاط المرتبطة بالتمويل األصغر.

  :معرفة العرض و الطلب الحاليين للخدمات المتعلقة بسوق السكن لذوي الدخل المنخفض بما في ذلك المصادر غير الرسمية و تقييم السوق

 بالفعل بما في ذلك مصادر التمويل و احتياجاتهم لتحسين منازلهم بجودة و كلفة منخفضة.المحلية. تحديد ما لدى العمالء 

 مي خدمات دعم السكن أن يقوموا بتحديد الخدمات المحددة التي يجب تقديمها بشكل فعال بجانب التمويل تحديد الكفاءات األساسية: يجب على مقد

 .ةمستدام لن تكون هناك تقديم خدمة دعم السكن يعني أنلكن بتخصص محدود". إن عدم توفر ذلك األصغر للسكن. " يكون لديهم رؤية واسعة و 

  :مقدمي خدمات دعم السكن يحتاجون من أجل الحفاظ على تواجدهم ، أن يكونوا على علم باحتياجات العمالء و إن االستناد إلى احتياجات العمالء

 األشياء المفضلة لديهم فيما يتعلق بالخدمات المعروضة و أساليب تقديمها و أسعارها.

 

 

 

 

                                                           
يناير/كانون  –خدمات دعم السكن: هل تقوم بإضافة قيمة للتمويل األصغر للسكن ؟" أطلنطا يرجى االطالع على "مأوى من أجل اإلنسانية" ، "  25 

 .8الصفحة  – 2013ثاني 

ميرتن سييفرز و بول فاندنبرج  –دروس مستفادة من "االتحاد عن طريق الترابط: من المستفيد من ربط التمويل األصغر بخدمات تطوير النشاط؟"   26 

 ،2007. 
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