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دراسة 
 حول تقييم برنامج السكن االجتماعي

250.000 درهم وبرنامج السكن
 المخفض التكلفة 140.000 درهم

موجز 
تقييم برنامج السكن المخفض

 التكلفة 140.000 درهم

وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير 
و اإلسكان و سياسة المدينة
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فهرس

3تقديم البرنامج وأهداف الدراسة
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حصيلة برنامج السكن المخفض التكلفة

اآلثار االقتصادية

اآلثار على الوضعية المعيشية للمقتنين

حصيلة التحفيزات الضريبة والجبائية
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تقديم البرنامج وأهداف الدراسة

مقدمة
جــعــلــت الـــدولـــة إنــعــاش الــســكــن الــمــخــفــض الــتــكــلــفــة أولـــويـــة وطــنــيــة بُــغــيــة مــكــافــحــة الــســكــن غــيــر الــائــق وتــســهــيــل اقــتــنــاء 
ــة وتــكــاثــفــت جــهــود الــقــوى الــعــامــة  ــويـ ــذه األولـ ــد عــــززت الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة هـ مــســكــن لــلــفــئــات االجــتــمــاعــيــة الــهــشــة. وقـ
الدولة  شرعت  الغاية،  ولهذه  المخفضة.  التكلفة  ذات  المساكن  إنتاج  في  االستثمار  على  حته  و  الخاص  القطاع  لتشجيع 
ــخـــاص، تــمــويــل الــقــطــاع، تطوير  كــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام والـ ــات الــرامــيــة إـلــى تشجيع الــشــرا ــدد مــن اإلصـــاحـ ـفـي تنفيذ عـ
المستهدف. الطلب  مــع  لــشــرائــح  التحفيزية  اآللــيــات  تكييف  وكـــذا  الــعــقــار،  تعبئة  و  المقنن،  والتعمير  الــحــضــري  التدبير 

وباعتباره أولوية وطنية، ينبغي على إنعاش السكن المخفض التكلفة أن يساهم، في إطار التنمية البشرية، إلى مكافحة السكن 
غير الائق والفقر.  ثم إن االهتمام الخاص الذي توليه الدولة للسكن االجتماعي قد ترجم، على مر السنين، إلى تنفيذ برامج 
مخصصة إلنتاج مساكن مخفضة التكلفة. وفي هذا اإلطار، أعطيت اإلنطاقة لعدة برامج وطنية، يمكن أن نذكر، في هذا الصدد، 
برنامج السكن المخفض التكلفة الذي امتد طول الفترة 2003-2007، والذي كان يهِدف إلى إنتاج 100.000 مسكن سنويا.

على نفس النهج، أعطت الدولة سنة 2008 انطاق برنامج السكن المخفض التكلفة - 140.000 درهــم -، بهدف إنتاج 
130.000 وحدة سكنية خال الفترة الممت2ة بين 2008-2020 هذا األخير ، كان يهدف أساسا إلى زيادة فرص األسر ذوي 
الدخل المحدود في حصول على سكن الئــق. ويشترط ان يكون مسكنا رئيسيا. وتستفيد منه األســر التي ال يتجاوز دخلها 
م األسر المستهدفة إلى ثاث فئات، وهي كالتالي:  الشهري ضعف الدخل »الحد األدنى لألجور SMIG« أو ما يعادلها. وهكذا، تٌقسَّ

األسر التي تقطن بدور الصفيح واألسر القاطنة في المساكن المهددة باإلنهيار؛ •
أعوان الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية؛ •
شغيلة قطاع المهن الحرة والحرفيين. •

باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لصالح السكن االجتماعي بصفة 
عامة، خصصت الدولة وعاء عقاريا تبلغ مساحته 1.482 هكتارا لبرنامج السكن المخفض التكلفة.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية حول تقييم أثر برنامج السكن المخفض التكلفة، والذي سيستغرق 12 سنة، إلى قياس آثاره 

على قطاع اإلسكان مع تقييم أثره االقتصادي واالجتماعي. وحددت أهداف الدراسة الحالية كالتالي :

تشخيص عام وتحليل لحصيلة اإلنجازات لبرنامج السكن المخفض التكلفة - 140.000 درهم - ؛ •
تقييم أثر البرنامج على االقتصاد الوطني، على الجانب المهني للقطاع وعلى الطلب على السكن ؛ •
التحديد الكمي لامتيازات المالية والضريبية التي منحتها الدولة في إطار مشاريع هذا البرنامج ؛ •
تحديد مواطن الخلل التي قد تَظهر على مستوى التنفيذ أو على مستوى االقتناء ؛ •
تحديد خريطة المشاريع ؛ •
اقتراح التدابير التصحيحية لضمان استمرارية هذه اآلليات. •
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عدد الوحدات موضوع االتفاقيات المبرمة عدد االتفاقيات الوضع القانوني للمنعش العقاري

22 652 41 منعش عقاري خاص

13 521 27 منعش عقاري عمومي

36 173 68 المجموع

المنهجية المعتمدة

لدى  الوطني،  المستوى  على  الشأن  هذا  في  أجريت،  التي  الميدانية  البحوث  نتائج  على  الدراسة  هذه  اعتمدت 
المنعشين العقاريين )59 منعشا عقاريا يغطون 151 مشروعا( والمقتنين للمساكن االجتماعية )1.292 يمثلون 
نسبة 11% من مجموع المقتنين(، فضا عن تحليل حصيلة إنجازات البرنامج الى نهاية سنة 2017 والبيانات 

المتاحة، خاصة في قطاع اإلسكان. 
االقتصاد  للبرنامج على مختلف قطاعات  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  تقييم  الدراسة على  ركزت  وهكذا، 
الوطني، قياس الجهود التي تبذلها الدولة في إطار هذا البرنامج، ومدى استحسان آليات التنفيذ، وتحديد المعيقات 

واقتراح مقاييس تصحيحية لضمان استمرارية هذه اآلليات.

حصيلة برنامج السكن المخفض التكلفة

عدد  إجمالي  بلغ   ،2017 سنة  أواخـــر  وحتى  التكلفة  المخفض  السكن  برنامج  انــطــاق  سنة   ،2008 سنة  منذ 
االتفاقيات المبرمة مع المنعشين العقاريين 68 اتفاقية. كما أن البنية العامة لاتفاقيات الموقعة حسب الوضع 

القانوني للمنعشين العقاريين يكشف عن هيمنة المنعشين الخواص وصلت حصتهم إلى %60.3.

جدول رقم 1 : وضعية االتفاقيات والوحدات المسطرة في إطار برنامج السكن المخفض 
                          التكلفة حسب الوضع القانوني للمنعش العقاري أواخر 2017

المصدر: مديرية اإلنعاش العقاري.
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هذه البنية، تتشابه عمليا مع مثيلتها للوحدات المقدمة في إطار االتفاقيات المبرمة والتي بلغ عددها 36.173 
مسكنا سنة 2017 ؛ حيث أن 62.6% منها ُوقعت ضمن اتفاقيات مبرمة مع المنعشين العقاريين الخواص.

المصدر: مديرية اإلنعاش العقاري.

من جهة أخرى، وبالمقارنة مع الهدف المحدد للبرنامج )129.138 وحدة في أفق 2020(، فإن حصيلة المساكن 
المنجزة من برنامج المساكن المخفضة التكلفة المنجزة يبين أن هذا الهدف بلغ 22.1% أواخر 2017.

جدول رقم 2 : ملخص إنجازات برنامج السكن المخفض التكلفة إلى متم سنة 2017

المصدر: مديرية اإلنعاش العقاري.

بنية الوحدات موضوع االتفاقيات المبرمة بنية االتفاقيات

عدد و بنية المساكن

المنجزة /الوضع القانوني للمنعش
الحاصلة على

 شهادة المطابقة 
المرخصة / المنجزة  في طور اإلنجاز/

المرخصة المرخصة

87% 70% 16% 13 058 منعش عقاري خاص

73% 62% 25% 31 181 منعش عقاري عمومي

77% 62% 22% 44 239 المجموع

منعش عقاري خاص
60,3%

منعش عقاري خاص
62,6%

منعش عقاري عمومي
39,7%

منعش عقاري عمومي
37,4%
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رسم بياني رقم 1 : نسبة المساكن المنجزة في إطار برنامج السكن المخفض التكلفة 
                                    إلى أواخر سنة 2017 حسب الجهات

المصدر: مديرية اإلنعاش العقاري.

اآلثار االقتصادية

قدرت اآلثار االقتصادية لبناء مساكن هذا لبرنامج وفق طريقة تعتمد على جدول موارد و توظيفات المحاسبة الوطنية 
والذي ُينشر سنويا من طرف المندوبية السامية للتخطيط في 20 فرعا و20 منتجا. كما عرف هذا الجدول بعض التعديات 

الستخدام منهجية »ليونتيف«، التي تم اختيارها لتحديد هذه اآلثار. وتشمل هذه اآلثار اإلنتاج والقيمة المضافة خاصة.

من جهة أخرى، وبالنسبة إلنتاج هذه المساكن يأخذ بعين االعتبار المساكن المنجزة والمساكن في طور اإلنجاز والمحات 
المساكن  الوطنية،  فإن  المحاسبة  اإلنجاز، حسب منظور  المساكن في طور  أن  إلى 2017(، حيث  التجارية )من 2008 
في طور اإلنجاز، تكون بالفعل قد عبئت استثمارات وَدرِّت قيمة مضافة تتناسب مع تقدم األشغال فيها. ولتقدير حجم 

االستثمار الخاص بالبرنامج، يتم الجمع بين المساكن المنجزة والتي هي في طور اإلنجاز )تقدر ب 50% من اإلنجازات(.

وهكذا وأخذا بسعر اإلقتناء، بلغ إجمالي إنتاج المساكن 33,468 وحدة )تتضمن المساكن المنجزة و50% في طور اإلنجاز(. 
فهذا يمثل 4,7 مليار درهم لبرنامج السكن المخفض التكلفة. كما يجب أن نضيف إلى المساكن قيمة المحات التجارية، 

وبذلك يصل االستثمار اإلجمالي للبرنامج إلى 7,2 مليار درهم.

ناحظ أن توزيع المساكن حسب نسبة تقدم البناء والجهة يبين وجود تمركز جهوي مرتفع للمساكن المنجزة أو في 
طور اإلنجاز. بحيث أن 91% من المساكن المنجزة في إطار هذا البرنامج تتمركز في جهات فاس مكناس )%27(، 

سوس ماسة )22%(، الدار البيضاء سطات )17%(، مراكش أسفي )16%( والشرق )%9(.

  كلميم - واد نون
1%

 طنجة - تطوان - الحسيمة  
3%

الرباط -  سال - القنيطرة
4%

بني مالل - خنيفرة
0,3%

 الدار البيضاء - سطات
17%

 فاس - مكناس
27%

مراكش - آسفي
 16%

 سوس - ماسة
22%

الشرق
9%



7

هم -
ي - 250.000 در

ماع
سكن االجت

سة لتقييم برنامج ال
درا

هم -
ض التكلفة - 140.000 در

مخف
سكن ال

وبرنامج ال

برنامج السكن االجتماعي العناوين

28 549 عدد المساكن المنجزة

9 838 عدد المساكن في طور اإلنجاز

50% حصة المساكن في طور اإلنجاز

33 468 العدد المعادل للمساكن المنجزة فعليا

4 686 قيمة المعادل للمساكن المنجزة فعليا (التكوين الخام لرأس المال الثابت) (بماليين الدراهم)

252 225 المحالت التجارية المنجزة (بالمتر المربع)

2 525 قيمة المحالت التجارية المنجزة (بماليين الدراهم)

7 212 القيمة اإلجمالية للتكوين الخام لرأس المال الثابت (بماليين الدراهم)

المجموع اآلثار غير المباشرة اآلثار المباشرة اإلنتاج (2017-2008)

12 698 5 486 7 212 المبلغ بماليين الدراهم

1 270 546 721 متوسط المبلغ السنوي بماليين الدراهم

جدول 3 : إنتاج المساكن المخفضة التكلفة والمحالت التجارية للبرنامج

المصدر: مديرية اإلنعاش العقاري.

بين 2017-2008،  الممتدة  الفترة  كان مرتقبا خال  الذي  اإلجمالي  االستثمار  أن  أن نستنبط مما سبق،  يمكن 
لم يرقى إلى التطلعات المرجوة، و بخصوص التأثيرات الغير مباشرة على فروع النشاطات األخرى )5,5 مليار درهم( 
)خال  التكلفة  منخفض  في مسكن  استثمر  درهــم  كل  فــإن  وهــكــذا،  لــإنــجــازات.  المحدود  الحجم  تعكس  فإنها 
الفترة الممتدة بين 2008-2017( يستخلص منه في المتوسط إنتاجا إضافيا غير مباشر يقدر ب 0.76 درهم في 

القطاعات االقتصادية األخرى.

جدول رقم 4 : اآلثار المباشرة وغير المباشرة التي أنتجها التكوين الخام لرأس المال الثابت 
                          لبرنامج السكن المخفض التكلفة في ما يخص اإلنتاج

المصدر: منجز من طرف مكتب الدراسات.

من جهة أخرى، فإن تطبيق منهجية »ليونتيف« مكن من تحديد القيمة المضافة التي تم درٌّها وكذلك مكوناتها 
انطاقا من اإلنتاج المباشر وغير المباشر المنجز من طرف البرنامج. وبصفة عامة، ارتفع االنتاج الناتج عن االستثمار 
في هذا البرنامج إلى حوالي 12,7 مليار درهم مكونة من 58% من االستهاك الوسيط و42% من القيمة المضافة. 
وتوزع هذه األخيرة بشكل أساسي لصالح الفائض الخام للتشغيل )69%( واألجور )30%(. كما أن جزء صغير 

يعود إلى الدولة كضريبة على اإلنتاج )1%( بسبب اإلعفاءات.
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جدول رقم 5 : اآلثار المباشرة وغير المباشرة لالستثمار في برنامج السكن المخفض التكلفة 
                          على القيمة المضافة ومكوناتها

المصدر: منجز من طرف مكتب الدراسات.

كثر من 4,3 مليون يوم عمل، فإن أثر هذا االستثمار على التشغيل يظهر بشكل جلي  عاوة على ذلك، ومع توفير أ
و يمكن استحسانه. و تقدر مناصب الشغل المحدثة في إطار البرنامج ب 500 14 منصب شغل خال الفترة 

 .2017-2008

ولتقييم أثر برنامج السكن المخفض التكلفة على االقتصاد،  سنهتم بمدى مساهمته في مجال االستثمار، وأثره 
توفر  بسبب   2013 سنة  اختيار  تم  لقد  والوطني.  القطاعي  الصعيدين  على  ومكوناتها  المضافة  القيمة  على 
معلومات مفصلة نسبيا إلعداد المؤشرات القطاعية الازمة على المستوى الوطني. كما أن أداء البرنامج المرتبط 
بــاألداء القطاعي والوطني سنة  بالفترة المرجعية )2008-2017( يؤدي إلى مساهمات متوسطة سنويا مقارنة 
2013. وقد بينت هذه المقارنات أن إنتاج السكن المخفض التكلفة له وزن ضعيف فيى فرع البناء وقطاع البناء 

واألشغال العمومية :
شكلت القيمة المضافة التي حققها البرنامج سنة 2013، 1,7% من الثورة التي أنتجها فرع البناء و1% من  •

تلك الخاصة بقطاع البناء واألشغال العمومية؛ وقد بلغت مساهمته في الثروة الوطنية 0,1%؛
البناء  • بقطاع  الخاصة  تلك  من  و%1  البناء  فــرع  كثلة  من   %1,5 البرنامج  وزعها  التي  األجــور  كثلة  َمثلت 

واألشغال العمومية؛
سجلت نتيجة التشغيل نتائج جد هامة، حيث مثلت 1,7% من تلك الخاصة بفرع البناء و1,1% بالنسبة  •

لقطاع البناء واألشغال العمومية؛
أخيرا، تمثل قيمة المساكن والمحات المرتبطة بها 0,9% من االستثمار في فرع البناء،0,5% في قطاع البناء  •

واألشغال العمومية و 0,3% على الصعيد الوطني.

برنامج السكن المنخفض التكلفة                            

المجموع اآلثار غير المباشرة اآلثار المباشرة العناوين (2008-2017)

12 698 5 486 7 212 اإلنتاج

7 380 3 169 4 211  االستهالك الوسيط (بماليين الدراهم)

5 318 2 317 3 001 القيمة المضافة (بماليين الدرهم)

1 590 624 966 منها كثلة األجور

78 41 37 منها الضرائب على اإلنتاج

3 650 1 652 1 998 منها نتيجة االستغالل

14 500 500 14 000 عدد العاملين

العناوين (2008-2017)

اآلثار االقتصادية لسنة 2013
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مجموع متوسط ضعيف

100% 96% 4% طنجة تطوان الحسيمة

100% 64% 36% الشرق

100% 49% 51% فاس مكناس

100% 83% 17% الرباط سال القنيطرة

100% 100% - بني مالل خنيفرة

100% 74% 26% الدار البيضاء الكبرى سطات

100% 94% 6% مراكش أسفي

100% 88% 12% سوس ماسة

100% 100% - كلميم واد النون

100% 72% 28% مجموع

المجموع الوطني
سنة 2013 (106 درهم)

مجموع
البناء واألشغال العمومية
سنة 2013 (106 درهم)

مجموع المباني
سنة 2013 (106 درهم)

متوسط اآلثار
السنوية للبرنامج (106 درهم) العناوين

821 856 50 530 31 777 532 القيمة المضافة

0,1% 1,0% 1,7%          حصة برنامج السكن المنخفض التكلفة    

293 755 16 395 10 235 159 كثلة األجور

0,1% 1,0% 1,5% حصة برنامج السكن المنخفض التكلفة

517 364 33 530 21 154 365 الفائض الخام لالستغالل

0,1% 1,1% 1,7% حصة برنامج السكن المنخفض التكلفة

273 392 135 576 79934 721 التكوين الخام لرأس المال الثابت

0,3% 0,5% 0,9% حصة برنامج السكن المنخفض التكلفة

المصدر: البحث حول المفتنين

وضعت الدولة إنعاش السكن االجتماعي كأولوية وطنية من أجل محاربة الهشاشة في السكن وتيسير وصول الفئات 
االجتماعية الفقيرة إلى مساكن الئقة. ومن شأن هذا النوع من السكن أن يساهم في التنمية البشرية ومكافحة السكن غير الائق. كما 
ترجم االهتمام الخاص الذي منحته الدولة للسكن االجتماعي على مر السنين بوضع برامج خاصة إلنتاج مساكن بأسعار معقولة. 

إن برنامج السكن المخفض التكلفة يندرج في إطار هذه السياسة االستباقية  للدولة، واألثر االجتماعي لإنجازات المسجلة في إطار 
هذا البرنامج لخير شاهد على أهمية تنفيذها.  وعموما، ما يقارب ثاثة أرباع المقتنين يقدرون المساهمة اإليجابية لهذا لبرنامج، 

كد 72% من المقتنين أنهم راضون بشكل متوسط على هذا السكن مقارنة ب28% غير راضية حيث أ
 

جدول رقم 7 : توزيع مقتني المساكن ببرامج السكن المخفض التكلفة حسب درجة الرضا والجهة

المصدر: منجز من طرف مكتب الدراسات.

جدول رقم 6 : مقارنة النتائج السنوية المتوسطة على الصعيد الوطني للمساكن المخفضة 
                          التكلفة برسم سنة 2013

اآلثار على الوضعية المعيشية للمقتنين
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الجانب الكمي (بماليين الدرهم)

األرباح لصالح االقتصاد اإلعفاءات

الحجم العنوان الحجم العنوان

7 212 االستثمار 656 النفقة الضريبية (الدولة)

3 001 القيمة المضافة المباشرة 405  بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة

2 317 القيمة المضافة غير المباشرة 151   بما في ذلك الضريبة على الشركات وعلى الدخل

5 318 إجمالي القيمة المضافة 100  بما في ذلك رسوم التسجيل

966 كثلة األجور المباشرة 89 الضرائب األخرى والخدمات المحلية

624 كثلة األجور غير المباشرة 745 المجموع

1 590 مجموع كثلة األجور 745 العنوان
745المجموع

حصيلة التحفيزات الضريبة والجبائية

كنتيجة لآلليات الضريبية التي وضعتها الدولة في إطار تشجيع برنامج السكن االجتماعي، عرفت إيرادات خزينة 
الدولة والجماعات الترابية نفص في المداخيل الضريبية المخصصة لهذا البرنامج، حيث بلغ حوالي 745 مليون 
كم أهمية الجهود التي  درهم خال الفترة الممتدة بين 2008-2017. ويظهر مستوى هذا الكسب الفائت المترا
تبذلها الدولة بالدرجة األولى )656 مليون درهم(، وبشكل خاص من قبل الجماعات الترابية )89مليون درهم( 

إلنعاش إنتاج السكن المخفض التكلفة و تشجيع األسر ذات الدخل المحدود إلى تملك السكن. 

جدول رقم 8 : ملخص للمكاسب واالعفاءات الضريبية في اطار برنامج السكن المخفض 
                        التكلفة الى متم 2017
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الجانب الكيفي (نوعية السكن، التجهيزات، الراحة، إلخ.)

السكن الحالي السكن القديم

100% الشقة 44% دور القصدير أو السكن القروي

100% الماء الصالح للشرب 83% الماء الصالح للشرب

100% الكهرباء 97% الكهرباء

100% التطهير 47% التطهير

100% المطبخ 97% المطبخ

100% المراحيض 96% المراحيض

100% الحمام 28% الحمام

100% المالكين 18% المالكين

وعلى الرغم من هذه االعفاءات الضريبية، فإن حصيلة المقارنة بين النفقات واألرباح تبقى ايجابية إلى حد كبير. حيث أن 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على هذه اإلنجازات جد مهمة :

 من الناحية االقتصادية، مكن البرنامج من خلق انتاج يقدر بأكثر من 12,7 مليار درهم، أي 1,3 مليار درهما سنويا  •
و خلق قيمة مضافة سنويا تقدر ب 532 مليون درهم )1,7% من القيمة المضافة لفرع البناء، 1,0% من تلك 
الخاصة بقطاع البناء واألشغال العمومية و 0,1% من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني(. كما شارك في التكوين 
الخام لرأس المال الثابت ب 7,2 مليار درهم، أي 721 مليون درهم سنويا )0,9% من الرأس المال الثابت لفرع 

البناء، 0,5% من ذلك الخاص بقطاع البناء واألشغال العمومية و 0,3% من االستثمار على الصعيد الوطني(.

 من حيث إنجاز التجهيزات األساسية أو تجهيزات القرب وباإلضافة إلى الطرق وتعميم ربط الشبكات األساسية،  •
فقد مكن البرنامج من إنجاز 142 من هذه التجهيزات في مختلف المجاالت.

 على مستوى التشغيل، مكنت اإلنجازات المحققة الى متم 2017 من خلق 14.500 منصب شغل )%96,5  •
مباشرة و 3,5% بشكل غير مباشر(، والتي تمثل في المتوسط 1.450 منصب شغل سنويا. كما أن كثلة األجور 

الموزعة وصلت إلى حوالي 1,6 مليار درهم.

 وعلى المستوى االجتماعي، فقد ساهم برنامج السكن المخفض التكلفة من استهداف األسر المستفيدة وفي  •
مكافحة الفقر والسكن غير الائق، وكذلك المساواة والتماسك االجتماعي. وهكذا أتيحت لألسر ذات الدخل 
المحدود إمكانية الحصول على السكن وتحسين ظروف العيش والراحة داخل مساكنها، حيث أن معظم األسر 

المقتنية لهذه المساكن ينتمون إلى شريحة الفقراء والذين كانت مساكنهم السابقة في الغالب غير الئقة.
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