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إن الحــق فــي الســكن أحــد أهــم الحقــوق اإلنســانية إذ تضــع المواثيــق الدوليــة الحــق فــي الســكن فــي مصــاف الحقــوق 
األساســية لإلنســان فــال إنتــاج وال عمــل وال حيــاة دون مســكن صحــي مالئــم آمــن، كمــا ينــص الدســتور المصــري فــي المــادة 
)78(: »تكفــل الدولــة للمواطنيــن الحــق فــي الســكن المالئــم واآلمــن والصحــي بمــا يحفــظ الكرامــة اإلنســانية والعدالــة 

االجتماعيــة، وتلتــزم الدولــة بوضــع خطــة وطنيــة لإلســكان تراعــي الخصوصيــة البيئيــة«.

وتســعى الدولــة إلــى توفيــر المســكن المالئــم للمواطنيــن مــن ذوي الدخــول المنخفضــة والمتوســطة لذلــك أصــدرت الدولــة 
قانــون إنشــاء صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم 93 لســنة 2018، 
ويعــد الصنــدوق هيئــة عامــة خدميــة، لــه الشــخصية االعتباريــة، يقــوم علــى شــئون اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل 
العقــاري، بغــرض تنظيــم عمليــة التمويــل العقــاري فــي مصــر وضمــان وصــول دعم اإلســكان إلــى مســتحقيه وتوفيــر الوحدات 
الســكنية المالئمــة للمواطنيــن، وقــد وجــه الســيد رئيــس الجمهوريــة فــي 2020/11/14 بتجنــب إطــالق مســمى »اإلســكان 

االجتماعــي« واســتبداله بمســمى » ســكن كل المصرييــن«. 

ــه  ــار جني ــي تكلفــة اســتثمارية تقــدر ب 250 ملي ــون وحــدة ســكنية بإجمال ــدوق بهــدف إنشــاء ملي ــم إنشــاء الصن وقــد ت
مصــري، ويختــص الصنــدوق بتمويــل وإدارة وإنشــاء وبيــع وإيجــار الوحــدات الســكنية، والخدمــات واألنشــطة التجاريــة 
ــراوح  ــاء بحــد أقصــى 400م2، ووحــدات ســكنية تت ــر قطــع أراضــي معــدة للبن ــة الالزمــة لهــذه الوحــدات وتوفي والمهني
مســاحتها بيــن )75م2 إلــى 90م2( لمحــدودي الدخــل، وبيــن )100م2 إلــى 120م2( وفقــًا لقانــون 93 لســنة 2018 لمتوســطي 
ــوء  ــي ض ــى 150م2 ف ــل إل ــاحة تص ــل بمس ــطي الدخ ــويقها لمتوس ــم تس ــي يت ــدات الت ــى الوح ــة إل ــك باإلضاف ــل، وذل الدخ

ــة فــي هــذا الشــأن.  ــات والجهــات المعني بروتوكــوالت التعــاون المشــترك المبرمــة مــع الهيئ

ــادة حجــم الوحــدات  ــد زي ــرة تقــف عن ــدوق تحقيقهــا فــي الســنوات الســبع األخي ــي اســتطاع الصن ــم تكــن النجاحــات الت ل
المنفــذة ســنويًا وزيــادة مســاحة الوحــدات الســكنية، بــل إن االســتفادة األكبــر انعكســت علــى قطاعــات االقتصــاد المختلفــة 
ــك فضــاًل عــن توســيع مشــاركة القطــاع المصرفــي فــي تمويــل  ــر فــرص العمــل، ذل ــل تنشــيط قطــاع المقــاوالت وتوفي مث
برنامــج )ســكن كل المصرييــن( علــى أســس مصرفيــة ســليمة، تضمــن اســتدامة التمويــل، واالتجــاه نحــو االســتدامة البيئيــة 

أيضــًا مــن خــالل مشــروع العمــارة الخضــراء.
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ثانيًا: الملخص التنفيذي للتقرير
نظــرًا ألهميــة األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة لبرنامــج )ســكن كل المصرييــن(، جــاء الملخــص التنفيــذي للتقريــر الســنوي 
ليقــدم موجــزًا ألهــم اإلنجــازات التــي حققهــا الصنــدوق، مــن خــالل اســتعراض وتحليــل ألهــم مؤشــرات أداء البرنامــج، ومــا 
اســتجد مــن أعــداد المســتفيدين والوحــدات الســكنية، فضــاًل عــن إيضــاح الخدمــات التــي يقدمهــا الصنــدوق، ويغطــي هــذا 

التقريــر الفتــرة الزمنيــة مــا بيــن 1 يوليــو 2020 حتــى 30 يونيــو 2021، كاآلتــي:

إجمالــي الدعــم الممنــوح مــن الصنــدوق: وصــل منــذ   •
إلــى 5.9  يونيــو 2021  البرنامــج حتــى 30  بدايــة 
مليــار جنيــه، بمتوســط قيمــة دعــم 16 ألــف جنيــه لــكل 
مســتفيد، حيــث تتــراوح قيمــة الدعــم بيــن 5000 إلــى 
60000 جنيــه بحــد أقصــى، وبلــغ إجمالــي قيمــة 
ــي 2021/2020  ــام المال ــالل الع ــوح خ ــم الممن الدع
926.3 مليــون جنيــه، بمتوســط قيمــة دعــم 16.7 

ــكل مســتفيد. ــه ل ــف جني أل

جهــات  • مــن  الممنــوح  التمويــل  قيمــة  إجمالــي 
التمويــل: منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 
بمتوســط  جنيــه،  مليــار   37.3 إلــى  وصلــت   2021
تمويــل ممنــوح 102 ألــف جنيــه لــكل مســتفيد، بينمــا 
وصلــت إلــى 6.5 مليــار جنيــة خــالل العــام المالــي 
2021/2020 بمتوســط قيمــة تمويــل ممنــوح 118 
ــدد  ــي ع ــغ إجمال ــد بل ــتفيد، وق ــكل مس ــه ل ــف جني أل
الجهــات المانحــة للتمويــل 30 بنــك وشــركة تمويــل 

عقــاري.

بدايــة  • منــذ  المخصصــة:  الوحــدات  عــدد  إجمالــي 
البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 2021 بلغــت 381.388 
وحــدة، بينمــا بلــغ 59.473 وحــدة خالل العــام المالي 
2021/2020، وتعــد فئــة الحاصليــن علــى الدعــم مــن 
ــتفيدين  ــر المس ــي أكث ــكان االجتماع ــروعات اإلس مش
المســتفيدين  إجمالــي  وصــل  فقــد  الدعــم،  مــن 
منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 2021 إلــى 
356.180 مســتفيد وبنســبة 96.9%، كمــا وصــل خــالل 
ــى 53.522 مســتفيد  ــي 2021/2020 إل العــام المال

وبنســبة %96.6.

يقدم الصندوق خدماته للمستفيدين كما يلي: •

الفئــات العمريــة للمواطنيــن: بــدءًا مــن ســن 21 عــام . 1
)الســن القانونــي للملكيــة بــدون واِص( وحتــى مــا 
ــا  ــدوق اهتمام ــي الصن ــا يول ــاش، كم ــن المع ــد س بع
ــتفادة  ــة فــي االس ــه األولوي ــر ل خاصــًا بالشــباب ويوف
 مــن الوحــدات الســكنية، ولذلــك تعــد الفئــة العمريــة
ــر المســتفيدين مــن الدعــم   )31عــام –  40عــام( أكث

ــة  ــك الفئ ــي تل ــتفيدين ف ــي المس ــل إجمال ــد وص فق
 %51.1 وبنســبة  مســتفيد   187.903 إلــى  العمريــة 
 ،2021 يونيــو   30 وحتــى  البرنامــج  بدايــة  منــذ 
 2021/2020 المالــي  العــام  خــالل  وصــل   كمــا 

إلى عدد 12.875 مستفيد وبنسبة %47.

ــمل . 2 ــل: تش ــوع العم ــًا لن ــم طبق ــى دع ــون عل الحاصل
والخــاص  الحكومــي  بالقطــاع  العامليــن  شــريحة 
والعامليــن بالمهــن الحــرة وغيــر المؤمــن عليهــم مــن 
الحرفييــن والفنييــن بالقطــاع غيــر الرســمي، ويعــد 
أكثــر  الحــرة  والمهــن  الخــاص  بالقطــاع  العامليــن 
الفئــات المســتفيدة مــن الوحــدات الســكنية التــي 
يقدمهــا الصنــدوق، فقــد وصــل اإلجمالــي العــام 
للمســتفيدين مــن القطــاع الخــاص والمهــن الحــرة 
إلــى 243.453 مســتفيد وبنســبة 66.2% منــذ بدايــة 
ــل  ــن وص ــي حي ــو 2021، ف ــى 30 يوني ــج وحت البرنام
 39.800 إلــى   2021/2020 المالــي  العــام  خــالل 
مســتفيد وبنســبة 71.9% مــن إجمالــي المســتفيدين.

الحاصلــون علــى دعــم طبقــًا للحالــة اإلجتماعيــة: . 3
األفــراد  جميــع  إلــى  خدماتــه  الصنــدوق  يقــدم 
لإلســتفادة مــن الوحــدات الســكنية بغــض النظــر عــن 
الحالــة االجتماعيــة لهــم، وتعــد فئــة )متــزوج ويعول( 
هــم أكثــر المســتفيدين مــن الدعــم، فقــد وصــل 
اإلجمالــي العــام للمســتفيدين ضمــن فئــة متــزوج 
 %54.7 وبنســبة  مســتفيد   201.086 إلــى  ويعــول 
ــو 2021، وقــد  ــى 30 يوني ــة البرنامــج وحت ــذ بداي من
وصــل خــالل العــام المالــي 2021/2020 إلــى 25.916 

مســتفيد بنســبة %47.

الدخــل: . 4 لشــريحة  طبقــًا  دعــم  علــى  الحاصلــون 
الدخــل  شــريحة  ضمــن  دخــاًل  األقــل  الفئــات   تعــد 
)1501جنيهــًا– 2000جنيهــًا( هــم أكثــر المســتفيدين 
مــن الدعــم بعــدد 116.688 مســتفيد بنســبة 32% مــن 
إجمالــي المســتفيدين منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 
30 يونيــو 2021 بمتوســط 2040 جنيــه، بينمــا وصــل 
 14.919 إلــى   2021/2020 المالــي  العــام  خــالل 
المســتفيدين  إجمالــي  مــن   %27 بنســبة  مســتفيد 

بمتوســط 2500 جنيــه.

المســتفيدون مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة: تخصيــص . 5
نســبة 5% مــن الوحــدات المطروحــة لــذوي االحتياجــات 
الخاصــة بــكل إعــالن وتخصيــص أســبوع منفصــل لهــم 
للحصــول علــى كراســات الشــروط والتقديــم علــى 
الموقــع اإللكترونــي ويمكــن بعــده اســتمرار التقديم 
مــع جميــع الفئــات األخــرى للمواطنيــن، وقــد بلــغ 
ــة  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــتفيدين م ــي المس إجمال
عــدد 2228 مســتفيد وذلــك منــذ بدايــة البرنامــج 

وحتــى 2021/6/30.

التمييز اإليجابي وإعطاء األولوية لإلناث: . 6

يتــم إعطــاء األولويــة لإلنــاث لتشــمل فئــات )المعيــالت  -
ــة(،  ــات الخاص ــات – ذوات االحتياج ــل – المطلق – األرام
ــة كافــة الحواجــز أمــام  ــى إزال ــدوق عل ويعمــل الصن

امتالكهــن للوحــدات الســكنية.

وصــل إجمالــي عــدد المســتفيدات مــن اإلنــاث إلــى  -
إجمالــي  مــن   %22.1 بنســبة  مســتفيدة   81.315
المســتفيدين منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 

.2021

وصــل إجمالــي عــدد اإلنــاث المســتفيدات خــالل العــام  -
مســتفيدة   15.536 إلــى   2021/2020 المالــي، 

وبنســبة 28% مــن إجمالــي المســتفيدين.

المســتهدفة  - النســبة  مــن  النســبة  هــذه  وتقتــرب 
األساســي  للقــرض  الصــرف  مؤشــرات   مــن 
ــي البالغــة )24%( ومــن  ــك الدول )EG-8498( مــن البن
المســتهدف الوصــول لتلــك النســبة فــي العــام المالي 
2022/2021، وهــو مــا يعــد إنجــازًا فــي بلــد تســود 

فيــه الملكيــة العقاريــة للرجــال.

توفيــر الوحــدات الســكنية فــي كافــة محافظــات  •
الجمهوريــة: اســتفاد مــن تلــك الوحــدات مواطنين من 
كافــة المحافظــات، ويُعــد المســتفيدين مــن محافظة 
الجيــزة أكثــر المســتفيدين مــن الوحــدات، حيــث وصــل 
إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن محافظــة الجيــزة 
إلــى 104.163 مســتفيد بنســبة 20% مــن إجمالــي 
المســتفيدين منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 30 يونيــو 
2021، بينمــا وصــل خــالل العــام المالــي 2021/2020 
إلــى 14.342 مســتفيد بنســبة 26% مــن إجمالــي عــدد 

العمــالء المســتفيدين مــن الدعــم.

طــرح وحــدات بمســاحات مختلفــة: تــم طــرح وحــدات  •
ثــالث  90م2   – وصالــة  غرفتيــن  )75م2  بمســاحات 
غــرف وصالــة(، وتعــد الوحــدات ذات المســاحة )90 
م2( هــي أكثــر الوحــدات طلبــُا مــن المواطنيــن، حيــث 
وصــل إجمالــي الوحــدات المخصصــة ضمــن مســاحة 
)90م( إلــى 364.363 وحــدة وبنســبة 95.5% مــن 
ــج  ــة البرنام ــذ بداي ــة من ــدات المخصص ــي الوح إجمال
وحتــى 30 يونيــة 2021، بينمــا وصــل خــالل العــام 
ــبة  ــدة وبنس ــى 55.922 وح ــي 2021/2020 إل المال

ــة. ــي الوحــدات المخصص 94% مــن إجمال

انشاء وتفعيل العمل بثالثة إدارات جديدة وهما:  •

اإلدارة العامة للشكاوى والمقترحات. -

اإلدارة العامة للبحوث وشئون البيئة. -

اإلدارة العامة لإليجار. -

قنــوات التواصــل المتنوعــة: يوفــر الصنــدوق قنــوات  •
تواصــل متنوعــة لتســهيل التعامــل مــع العمــالء، وقــد 
ــر الوقــت والجهــد وحــل  ــى توفي ــوع إل أدى هــذا التن
عــدد أكبــر مــن المشــكالت فــي وقــت أســرع وإضفــاء 
ــوات  ــى العمــل ومــن أهــم قن ــة إل الدقــة والمصداقي

التواصــل مايلــي:

بلــغ . 1 العمــالء:  وخدمــة  االتصــاالت  مركــز  خدمــة 
مســتوى أداء مركــز االتصــاالت وخدمــة العمــالء نســبة 
90.2% منــذ بدايــة عمــل مراكــز خدمــة العمــالء، وقد 
ــي 2021/2020.  ــام المال ــالل الع ــبة 94% خ ــغ نس بل
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خدمــة )1124( الخاصــة باالســتعالم عن حالــة الطلب: . 2
ــي عــدد الرســائل المرســلة للعمــالء مــن  وصــل إجمال
ــا  ــون رســالة، بينم ــى 3.5 ملي ــة إل ــك الخدم خــالل تل
وصــل إجمالــي عــدد الرســائل خــالل العــام المالــي 

ــف رســالة. 2021/2020 إلــى 442.8 أل

علــى موقــع فيســبوك: وصــل . 3 الصنــدوق  صفحــة 
إجمالــي عــدد متابعــي صفحــة الصنــدوق علــى موقــع 
فيســبوك منــذ انطالقهــا فــي مايــو 2020 وحتــى 30 

ــع. ــف متاب ــى 206 أل ــو 2021 إل يوني

وصــل . 4 للصنــدوق:  الرســمي  اإللكترونــي  الموقــع 
ــارات الخاصــة بالموقــع إلــى 76.7  ــي عــدد الزي إجمال
مليــون زيــارة بإجمالــي عــدد زائريــن 43.9 مليــون 
ــو 2021،  ــى 30 يوني ــع وحت ــالق الموق ــذ إط ــر من زائ
ــى  ــي 2021/2020 إل ــام المال ــالل الع ــل خ ــا وص بينم
زائريــن 23.3  زيــارة بإجمالــي عــدد    44.3 مليــون 

مليون زائر.

قنــاة اليوتيــوب الخاصــة بالصنــدوق: أطلــق الصنــدوق  •
ــا  ــة بم ــادية والتعريفي ــات اإلرش ــن الفيديوه ــدد م ع
ــة  ــوب الخاص ــاة اليوتي ــى قن ــات عل ــن خدم ــه م يقدم
بــه والتــي تــم إطالقهــا فــي يونيــة 2020، وقــد بلــغ 
عــدد الفيديوهــات 73 فيديــو، وقــد حــازت القنــاة 
علــى عــدد كبيــر مــن المشــاهدات بلغــت 323.1 ألــف 

ــي 2021/2020. ــام المال ــالل الع ــاهدة خ مش

مخالفات اإلسكان:  •

ودعــم  - االجتماعــي  اإلســكان  قانــون  لنــص  طبقــًا 
المواطنيــن  علــى  يحظــر  فإنــه  العقــاري  التمويــل 
التصــرف فــي الوحــدات الخاصــة بهــم بالبيــع أو اإليجار 

أو تغييــر النشــاط لمــدة ال تقــل عــن 5 ســنوات. 

ــدوق  - ــوم الصن ــن: يق ــة المواطني ــال متابع ــج أعم نتائ
بالوحــدات  المســتفيدين  العمــالء  تواجــد  بمتابعــة 
ــل للوحــدات  ــتخدام األمث الســكنية والتأكــد مــن االس
متابعــة  أعمــال  نتائــج  مــن  وكان  دائــم،  بشــكل 
المواطنيــن خــالل العــام المالــي 2021/2020، تــم 
ــر  ــر محض ــم تحري ــي ت ــات الت ــن المخالف ــدد م ــد ع رص
فقــد  المــدن  وأجهــزة  اإلســكان  بمديريــات  لهــا 
ــة  ــي محاضــر اإلدان ــغ إجمال بلغــت 1877 محضــرًا، وبل
ــم  ــراءة 11 محضــر، فيمــا ت 832 محضــرًا، ومحاضــر الب

التصالــح علــى 358 محضــرًا.

مــن  • العديــد  عقــد  تــم  التعــاون  بروتوكــوالت 
بروتوكــوالت التعــاون ســواء علــى المســتوي الدولــي 

والمحلــي:

ــدوق  - ــرص الصن ــي: ح ــتوى المحل ــى المس ــاون عل التع
علــى إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن جهــات التمويــل 
فــي برنامــج ســكن كل المصرييــن، فقــد بلــغ إجمالــي 
عــدد بروتوكــوالت التعــاون مــع الجهــات المانحــة 
ــفر  ــاري، وأس ــل عق ــركة تموي ــك وش ــل 30 بن للتموي
ذلــك عــن وصــول إجمالــي التمويــل الممنــوح مــن 
البنــوك للمســتفيدين منــذ بدايــة البرنامــج إلــى 37.3 

ــتفيد. ــف مس ــا 368.9 أل ــتفاد منه ــه اس ــار جني ملي

التعــاون علــى المســتوى الدولــي: يعــد البنــك الدولــي  -
وتمويــل  تنميــة  فــي  للصنــدوق  رئيســيًا  شــريكًا 
ــك  ــروعات ســكن كل المصرييــن، فقــد منــح البن مش
بقيمــة  إضافــي  تمويــل  قــرض  للصنــدوق  الدولــي 
500 مليــون دوالر إلــى جانــب قــرض تمويــل قائــم 
بالفعــل بقيمــة 500 مليــون دوالر، ويهــدف هــذا 
ــم  ــم الدع ــي تقدي ــع ف ــى التوس ــي إل ــرض اإلضاف الق
ــب  ــى جان النقــدي لمحــدودي ومتوســطي الدخــل، وإل
ــم  ــا الدع ــي أيض ــك الدول ــدم البن ــي يق ــم المال الدع
الفنــي للصنــدوق مــن خــالل عقــد االجتماعاتالدوريــة، 
وتبــادل الخبــرات الدوليــة مــع العديــد مــن الــدول 
إندونيســيا،  الســنغال،  دولــة  مــع  )التعــاون   مثــل: 

باكستان، اليمن(.

خــالل  • مــن  ذلــك  تــم  البشــرية:  القــدرات  تطويــر 
الــدورات التدريبيــة المســتمرة وذات الصلــة بمجــال 
أداء  تحســين  إلــى  تــؤدي  والتــي  الصنــدوق  عمــل 
لــذا  الصنــدوق،  أداء  تحســن  ثــم  الموظفيــن ومــن 
قــام الصنــدوق بإتاحــة العديــد مــن البرامــج التدريبيــة 
للعامليــن بالصنــدوق والبالــغ عددهــم 232 موظفــًا، 
حيــث تــم توفيــر عــدد 19 دورة تدريبيــة مختلفــة، 
اســتفاد منهــا 64 موظفــًا مــن مختلــف اإلدارات التــي 
ــى  ــدوق عل ــن بالصن مــن شــأنها رفــع كفــاءة العاملي

المســتوي المركــزي والمحلــي.

مدينة العاشر من رمضان



القسم الثاني:
أداء االقتصاد المصري 

والصندوق خالل جائحة كورونا
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جــاءت جائحــة كورونــا كأكثــر األزمــات ســوًء فــي العصــر الحديــث، يصاحبهــا حالــة مــن عــدم اليقين الشــديد والمســتمر بشــأن 
مــدة األزمــة ودرجــة حدتهــا، أثــرت األزمــة علــى دول العالــم وحكوماتهــا واألفــراد واألســر وقطاعــات األعمــال المختلفــة، 
ــالت  ــي المعام ــات ف ــا المعلوم ــل دور تكنولوجي ــا مث ــة تطويره ــرى وأهمي ــات أخ ــى قطاع ــوء عل ــلطت الض ــا س ــا أنه كم

اليوميــة.

إن تأثيــر أزمــة كورونــا اختلــف حدتــه مــن دولــة إلــى أخــرى حســب درجــة وتوقيــت تفشــي الوبــاء بهــا وإجــراءات الوقايــة 
التــي اتبعتهــا واســتيعاب األنظمــة الصحيــة بهــا ومــن قطــاع آلخــر داخــل الدولــة حســب درجــة اعتماديــة هــذا القطــاع علــى 

التعامــل المــادي مــع أفــراد آخريــن.

واســتجابة لتلــك األزمــة قامــت الحكومــة المصريــة باتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات للتخفيــف مــن حــدة التأثيــر علــى المواطنيــن 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــم )8( م ــدف رق ــق  اله ــي تحقي ــاهم ف ــا يس ــة مم ــي للدول ــتوى القوم ــى المس ــك عل وذل

»العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد«، ومــن أهــم تلــك التداعيــات واإلجــراءات كمــا يلــي:

أواًل: تداعيات فيروس كورونا المستجد على االقتصاد المصري
ــي  ــًا ف ــر احتياج ــرة واألكث ــات الفقي ــرر بالفئ ــد الض ــا أش ــة كورون ــت جائح ــة، ألحق ــهرًا الماضي ــر ش ــي عش ــدار االثن ــى م عل
العالــم وكان مــن الممكــن أن تكــون النتائــج أســوأ بكثيــر لــوال عــودة األنشــطة االقتصاديــة إلــى طبيعتهــا بشــكل أســرع 
مــن المتوقــع مــن خــالل قــرارات اإلنهــاء الجزئــي والكلــي لإلغــالق فــي معظــم البــالد فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020 

ــة السياســية. ــة والنقدي ــًا بالعديــد مــن اإلجــراءات المالي مصحوب

وقــد تضــرر االقتصــاد العالمــي بســبب تداعيــات انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد وكذلــك االقتصــاد المصــري، حيــث 
انخفــض معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 3.3% خــالل العــام المالــي 2021/2020، مقارنــة بنســبة 3.6% خــالل 

العــام المالــي 2020/2019.

شكل )1( معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحةأ. 

قامــت الحكومــة المصريــة بإعتمــاد مخصصــات ماليــة بالموازنــة العامــة للعــام المالــي 2021/2020 وذلــك للتخفيــف مــن 
اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد كمــا يلــي:

ــاء 250.000  ــي 46%، مــن أجــل تســريع بن ــة بحوال ــة العامــة للدول ــن( فــي الموازن ــم دعــم برنامــج )ســكن كل المصريي ت
ــاء مــن  ــة، وقــد كان قطــاع التشــييد والبن ــر اآلمن ــاء 100.000 وحــدة ســكنية لســكان المناطــق غي وحــدة، واســتكمال بن
القطاعــات التــي حقــق نمــوًا إيجابيــًا خــالل فتــرة اإلغــالق الناتجــة عــن جائحــة كورونــا وســاعدت فــي تشــغيل عــدد كبيــر مــن 

األيــدي العاملــة.
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ــي  • ــام المال ــالل الع ــه خ ــار جني ــى 258.5 ملي ــل إل ــبة 47%، لتص ــة بنس ــة العام ــي الموازن ــة ف ــات الصح ــادة مخصص زي
ــي 2020/2019.  ــام المال ــالل الع ــه خ ــار جني ــة بـــ 175.6 ملي 2021/2020، مقارن

زيــادة مخصصــات األدويــة بحوالــي نســبة 21%، لتصــل إلــى 11 مليــار جنيــه خــالل العــام المالــي 2021/2020، مقارنــة بـــ  •
9.1 مليــار جنيــه خــالل العــام المالــي 2020/2019.

شكل )2( مخصصات قطاع الصحة واألدوية في الموازنة العامة

زيــادة نفقــات عــالج المواطنيــن علــى نفقــة الدولــة بنســبة 6%، لتصل إلــى نحــو 7 مليار جنيه خــالل عــام 2021/2020،  •
مقارنــة بـ 6.6 مليــار جنيه خالل عــام 2020/2019.

التوســع فــي برامــج التحويــالت النقديــة االجتماعيــة المســتهدفة، كمــا قامــت الحكومــة المصريــة بإطــالق مبــادرة  •
لدعــم العمــال غيــر النظامييــن والمتضرريــن جــراء انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد بمبلــغ 6.3 مليــار جنيــه 

علــى 6 دفعــات وتشــمل 2 مليــون مســتفيد.

ــالح  • ــج اإلص ــل برنام ــم وتموي ــي دع ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــذي لصن ــس التنفي ــق المجل ــه 2020، واف ــي 26 يوني ف
االقتصــادي فــي مصــر خــالل أزمــة الكوفيــد-19، بموجــب االتفــاق يســمح للســلطات بســحب 1.16 مليــار وحــدة ســحب 
خاصــة )حوالــي  1.7 مليــار دوالر أمريكــي( ليصــل مجمــوع المبالــغ المنصرفــة إلــى 3.76 مليــار وحــدة ســحب خاصــة 

ــار دوالر أمريكــي(. 1 ــي 5.4 ملي )حوال

ــى  • ــوط عل ــف الضغ ــرا لتخفي ــد تأث ــات األش ــيولة للقطاع ــر الس ــان تواف ــى ضم ــًا عل ــزي أيض ــك المرك ــرص البن ــا ح كم
ــات الحصــول علــى ائتمــان بأســعار  ــادرات منهــا زيــادة إمكاني المقترضيــن خــالل الجائحــة، مــن خــالل إطــالق عــدة مب
ــالء  ــا عم ــتفاد منه ــي اس ــهر والت ــدة 6 أش ــة لم ــة القائم ــتحقاقات االئتماني ــداد االس ــل س ــة وتأجي ــدة منخفض فائ

ــًا. ــدوق أيض الصن

 https://www.imf.org/ar/Publications/Search 1

نتاج اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحةب. 

نجحــت الحكومــة فــي خفــض نســبة الديــن العــام )بشــقيه المحلــي والخارجــي( مــن أعلــى مســتوى لــه )108%( مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي خــالل العــام المالــي 2017/2016 إلــى )87.5%( بنهايــة العــام المالــي 2020/2019 بعــد انتهــاء تنفيــذ 
ــر بجائحــة فيــروس »كوفيــد- 19«، ارتفــع الديــن العــام إلــى )91.5%( فــي  برنامــج اإلصــالح االقتصــادي. ولكــن بســبب التأث
العــام المالــي 2021/2020، ومــن المتوقــع أن ينخفــض تدريجيًّــا إلــى )82.9%( نهايــة العــام المالــي 2023/2022، وكان 

مــن المســتهدف خفضــه إلــى نســبة )68%( عــام 2022/ 2023 وهــي نســبة تقتــرب تدريجيــًا مــن النســبة اآلمنــة عالميــًا. 

شكل )3( نسبة الدين العام من الناتج المحلي اإلجمالي

أحتلــت مصــر المركــز الثالــث كأقــوى اقتصــاد عربــي فــي عــام 2021 بعــد الســعودية واإلمــارات وفقــًا لتصنيــف مجلــة  •
فوربــس األمريكيــة.2

نمــو صــادرات الســلع والخدمــات بنســبة 8.5% فــي العــام المالــي 2021/2020، مقارنــة بنســبة -21.7% فــي  •
3 المالــي 2022/2021.  العــام  إلــى 13.5% فــي  النســبة  زيــادة  2020/2019، كمــا تتوقــع اإليكونومســت 

شكل )4( معدل نمو صادرات السلع والخدمات

https://www.forbesmiddleeast.com/industry/economy/saudi-maintains-on-top-of-five-largest-arab-economies-in-2021-ahead-of-uae-and-egypt 2

https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview#1 3
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لوكالــة  • وفقــًا   2021 يونيــو  فــي  العالــم  مســتوى  علــى  حقيقــي  عائــد  أعلــى  مصــر  تحقيــق 
2021/2020 عــام   %4.5 نســبة  ســجل  حيــث  التضخــم،  معــدل  انخفــاض  إلــى  باإلضافــة   بلومبــرج، 

 مقارنة بنسبة 5.7% عام 2020/2019 ليتخطي حاجز الـ40 مليار دوالر.

شكل )5( معدل التضحم السنوي

انخفــاض ســعر الفائــدة لدعــم النشــاط االقتصــادي )ســعر اإليــداع لليلــة الواحــدة(، حيــث ســجل نســبة 8.25% بنهايــة  •
يونيــو 2021 مقارنــة بنفــس الشــهر مــن األعــوام الســابقة لــه، حيــث ســجل نســبة 9.25% فــي 2020، ونســبة %15.75 

فــي 2019 .4

شكل )6( سهر الفائدة االسمي

تخطى حجم احتياطي النقد األجنبي حاجز الـ 40 مليار دوالر ليسجل 40.584 مليار دوالر بنهاية يونية 2021. •

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-28/egypt-keeps-the-world-s-highest-real-interest-rate 4

ثانيًا: إجراءات الصندوق خالل جائحة كورونا
اتخــذ الصنــدوق عــدة إجــراءات للتصــدي لألزمــة لضمــان اســتمرارية العمــل بالصنــدوق، فعلــى الرغــم مــن إجــراءات  •

التباعــد االجتماعــي وتقليــل عــدد الموظفيــن فــي المؤسســات المختلفــة مــن البنــوك وشــركات االســتعالم وإغــالق 
مكاتــب الشــهر العقــاري، فقــد قــام الصنــدوق جنبًــا إلــى جنــب بالعمــل بالتــوازي فــي تحســين األداء اإلداري بجانــب 
ــج  ــي برنام ــن ف ــة المواط ــز ثق ــر وتعزي ــدة للتطوي ــة جدي ــع رؤي ــالل وض ــن خ ــك م ــه، وذل ــة ل ــات الفني ــين العملي تحس

)ســكن كل المصرييــن(، وتتمثــل تلــك الرؤيــة فيمــا يلــي:

تطبيق اإلجراءات االحترازية لمواجهة جائحة الكوروناأ. 

ــي %46،  • ــة بحوال ــة للدول ــة العام ــي الموازن ــن( ف ــكن كل المصريي ــج )س ــم برنام ــم دع ــكنية: ت ــدات الس ــاء الوح بن
وأدى ذلــك إلــى تمكــن الصنــدوق مــن مواصلــة بنــاء الوحــدات الســكنية للمتقدميــن مــع مراعــاة تطبيــق اإلجــراءات 
االحترازيــة لتوفيــر متطلبــات الســالمة والرعايــة الصحيــة للعامليــن فــي المواقــع واتبــاع التعليمــات الصحيــة وطــرق 

ــة. ــة الفعال الوقاي

التوســع فــي خدمــات المنصــة اإللكترونيــة: وذلــك اســتجابة لطلبــات العمالء ولســرعة الــرد علــى التســاؤالت والتواصل  •
مــع العمــالء بطريقــة ســهلة ال تتطلــب التعامــل المباشــر مــع موظفــي الصنــدوق وذلــك تعويضــًا عــن تقليــل اعــداد 

الموظفيــن بمراكــز خدمــة العمــالء بســبب جائحــة كورونــا.

الدخــل  • متوســطي  وحــدات  حجــز  خدمــة  وهــى   )SHMFF Services(  : منصــة  علــى  جديــدة  خدمــة   إطــالق 
دار مصر/ سكن مصر/ جنة. 
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اطالق خدمات جديدة على منصة مركز خدمة المواطنين )C-Services( كالتالي:  •

طلبات متابعة الملفات بشركات االستعالم. -

طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة. -

تقديم إفادة مخالصة سداد القرض. -

تقــدم المنصــة خدمــات آخــري باإلضافــة إلــى الخدمــات الســابقة مثــل: طلــب تعديــل رغبــة حجــز الوحــدة الســكنية -  -
طلــب تعديــل مــن دور إلــى دور - طلــب رفــع / اســتكمال المســتندات األساســية - طلــب تصحيــح البيانــات وعمــل ذلــك 

علــى تســهيل واإلســراع مــن التواصــل مــع العمــالء.

تفعيل مواقع التواصل االجتماعي: بهدف التواصل مع المواطنين مثل: •

الصفحــة الرســمية للفيــس بــوك: والتــي تــم إطالقهــا كقنــاة اتصاليــة فوريــة مــع المواطنيــن، حيــث تمكــن المواطــن  -
مــن إرســال استفســاراته ومقترحاتــه إلــى الصنــدوق والــرد عليــه فــي أســرع وقــت مــن قبــل اإلدارات المختصــة داخــل 

الصنــدوق.

قنــاة اليوتيــوب: تقــدم خدمــة نشــر الفيديوهــات التوضيحيــة والتوعويــة بالخدمــات التــي يقدمهــا الصنــدوق  -
للمواطنيــن، باإلضافــة إلــى متابعــة مســتجدات اإلعالنــات المطروحــة مــن قبــل الصنــدوق مــن خــالل متابعــة التصريحــات 

ــات المختلفــة. ــر الفضائي ــدوق عب الرســمية الصــادرة مــن الصن

افتتــاح مقــر جديــد للصنــدوق: بمنطقــة وســط البلــد ليتــم توزيــع العامليــن علــى المقــر الرئيســي والفــروع لتطبيــق  •
نظــام التباعــد بيــن الموظفيــن العامليــن بالمكاتــب. 

تطبيــق اســتراتيجية العمــل عــن بعــد )مــن المنــزل(: وذلــك بالتعــاون مــع إدارة النظــم والمعلومــات من خالل اســتخدام  •
أحــدث وســائل التكنولوجيــا إلتاحــة األجهــزة للموظفيــن للتحكــم بهــا عــن بعــد إلنجــاز المطلــوب دون اإلخــالل بوتيــرة 

العمل.

منــح إجــازات مدفوعــة األجــر بالكامــل: وذلــك للموظفــات المعيــالت لألطفــال دون ســن 12 عامًــا، ولقــد اســتفاد مــن  •
تلــك األجــازة عــدد 10 موظفــات بمختلــف إدارات الصنــدوق.
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ــة عــن الفيــروس  • ــن: مــن خــالل إدارة العالقــات العامــة التــي قامــت بعمــل حمــالت توعي ــن الموظفي نشــر الوعــي بي
وطــرق الحــد مــن انتشــاره، باإلضافــة إلــى دور إدارة الشــئون اإلداريــة التــي عملــت علــى توفيــر كمامــات وكحوليــات 

للموظفيــن والحــرص علــى التعقيــم الــدوري.

تفعيل اإلدارات الجديدة بالصندوق لمواجهة جائحة الكوروناب. 

حمــل الصنــدوق إرثــًا ثقيــاًل بســبب عــدم وجــود الشــفافية الكاملــة والعدالــة فــي التوزيــع فــي البرامــج الســابقة على  •
مــدى الســنوات الســابقة لــذا ســعى الصنــدوق إلــى العمــل بشــكل دائــم ومســتمر علــى تطويــر الخدمــات المقدمــة 
بهــدف رفــع نســبة الرضــا العــام للعمــالء، كمــا إنــه دائــم الحــرص علــى تطبيــق أحــدث األســاليب اإلداريــة المتطــورة 
فــي هــذا الشــأن، لــذا فقــد قــام الصنــدوق بتفعيــل كل مــن اإلدارة العامــة للشــكاوى والمقترحــات واإلدارة العامــة 

للبحــوث وشــئون البيئــة ويتضــح ذلــك كمــا يلــي: 

الهيكل التنظيمي للصندوق. 1
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. تفعيل العمل باإلدارة العامة للشكاوى والمقترحات. 2

تــم االهتمــام بالشــكاوى المقدمــة مــن عمــالء الصنــدوق حيــث أنهــا تعــد مــن الحقــوق األصيلــة للمواطنيــن للتعبيــر  •
ــدر  ــكاوى مص ــار الش ــك باعتب ــة، كذل ــوء معامل ــراء أو س ــل أو إج ــن فع ــم م ــتيائهم أو تضرره ــدم رضاهم/اس ــن ع ع
معلوماتــي مهــم وحيــوي يمكــن مــن خاللــه التعــرف علــى أوجــه الضعــف فــي جهــة/ إجــراء/ قــرار/ خدمــة والعمــل 

علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتحســين والتطويــر المســتمر فــي تقديــم أفضــل مســتوى لخدمــة العمــالء. 

وعليــه فقــد قــام الصنــدوق باســتحداث اإلدارة العامــة للشــكاوى والمقترحــات وتــم تعييــن مديــر عــام لــإلدارة فــي  •
ســبتمبر 2020، فضــاًل عــن إعــداد الدليــل االسترشــادي لــإلدارة وتــم شــغلها بالكامــل، وقــد بــدأ التعامل مع الشــكاوى 
فــي أكتوبــر 2020، ممــا يســاهم ذلــك فــي تحقيــق الهــدف رقــم )16( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة »الســالم 

والعــدل والمؤسســات القويــة«.

وتتمثل أهم مسؤوليات اإلدارة العامة للشكاوى والمقترحات في كل من:أ. 

ــإلدارات  • ــه ل ــتلزم تحويل ــا يس ــل م ــا وتحوي ــي منه ــة الروتين ــكاوى ومعالج ــف الش ــة وتصني ــص ودراس ــتالم وفح اس
ــة. المعني

المتابعة الدورية للشكاوى المحولة لإلدارات المعنية. •

العمل على تطوير وضمان تنفيذ معايير الخدمة المتميزة في التواصل مع عمالء الصندوق. •

تطوير أدوات وقنوات مختلفة للتعرف على احتياجات ومتطلبات العمالء بشكل دوري. •

ــة  • ــإلدارات المختصــة لبحــث مــدى إمكاني ــدوق وتحويلهــا ل اســتالم ودراســة المقترحــات المقدمــة مــن عمــالء الصن
ــق. التطبي

ــة ب.  ــر المطلوب ــن كل العناص ــذي يتضم ــات وال ــكاوى والمقترح ــة للش ــإلدارة العام ــراءات ل ــل اإلج ــاد دلي ــم اعتم ــا ت كم
فــي دالئــل اإلجــراءات مثــل: التنظيــم اإلداري لــإلدارة، اإلجــراءات والخطــوات المختلفــة المطلوبــة لمعالجــة الشــكاوى 

وإغالقهــا.

تــم وضــع مخططــات لمســار الشــكاوى Flow charts   وكــذا مؤشــرات األداء العامــة، وتحديــد أنــواع التقاريــر ج. 
والتصنيفــات المختلفــة كمــا يلــي:

شكل )7(  نموذج مخطط مسار الشكاوى 

SHMFF Complaint Handling Flow-Chart

استالم وفحص 
الشكاوى

دراسة الشكوى تسجيل الشكوى
وتصنيفها

معالجة مباشرة 
للشكوى

تحويلها لإلدارة 
المعنية

مراجعة هل 
الشكوى من 
اإلدارة المعنية

تحويلها للجهات 
الخارجية المعنية

(مثال المحليات)

استالم حل الجهة 
الخارجية المعنية للرد 

في المدة المحددة
االستمرار في متابعة 

الجهة الخارجية 
المعنية للرد

ذات صلة

أرسل الرد 
ورضا 
المتعامل

إرسال الرد 
ورضا 
المتعامل

إغالق الشكوى

توجيه 
العميل

نعم

ال

نعم

متابعة اإلدارة المعنية 
للرد في المدة المحددة

ال

ال

ال

ال

وتعد أبرز مؤشرات العمل باإلدارة:د. 

ــالل  • ــم فــي خ ــة وحلهــا يت ــإن التعامــل الفــوري مــع الشــكاوى الروتيني المــدة المحــددة للتعامــل مــع الشــكاوى: ف
24 ســاعة مــن االســتالم، بينمــا متوســط فتــرة التعامــل مــع الشــكاوى العاديــة بيــن 5 إلــى 7 أيــام عمــل، وبالنســبة 
ــع  ــكاوى ذات الطاب ــا الش ــل، أم ــوم عم ــى 14 ي ــام إل ــرة أي ــن عش ــة م ــات خارجي ــل جه ــتلزم تدخ ــي تس ــكاوى الت للش

ــوم عمــل. ــن ي ــر مــن ثالثي ــة ألكث ــا يمكــن أن تصــل المــدة البيني المعقــد وتســتلزم تدخــل وزارات أو جهــات علي

يتم استالم الشكاوى من خالل أربع قنوات هامة وهي:  •

بوابة الشكاوى الحكومية اإللكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.  -

الشكاوى الواردة من مكاتب اإلدارة التنفيذية العليا للصندوق.  -

الشكاوى الواردة من الخط الساخن 15100 التابع لوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.  -

الشكاوى الورقية الواردة من خالل البريد المصري.  -

تــم تطويــر قائمــة التصنيفــات ألنــواع الشــكاوى: لتصبــح 15 تصنيــف شــكوى أساســي منبثــق منهــم 99 تصنيــف فرعــي  •
وتــم إدراج هــذه التصنيفــات المعدلــة والمطــورة لتكــون جــزء أساســي مــن منظومــة الشــكاوى اإللكترونيــة الداخليــة 

الموحدة.

تمــت معالجــة أكثــر مــن 10 آالف شــكوى، باإلضافــة إلــى اإلنتهــاء مــن منصــة الشــكاوى علــى الموقــع اإللكترونــي  •
ــة الموحــدة. ــة الداخلي وبرنامــج منظومــة الشــكاوى اإللكتروني

تقديــم عــدد 25 مقترحًــا متنوعًــا لــإلدارة التنفيذيــة للصنــدوق تــم طرحهــا مــن قنــوات تلقــى المقترحات والشــكاوى  •
المختلفة.
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تفعيل العمل باإلدارة العامة لبحوث وشئون البيئة  .3

ال يقــف المســكن المالئــم الــذي يوفــره البرنامــج عنــد التعريــف الضيــق للوحــدة الســكنية فقــط ولكــن يتبنــى مفهومــًا أكثــر 
شــمواًل، وهــو تأســيس مجتمعــات متكاملــة حيــث يتــم توفيــر وحــدات كاملــة المرافــق ذات بُعــد بيئــي، وبنــاء علــى ذلــك 
فقــد تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن الصنــدوق والمركــز القومــي لبحــوث اإلســكان والبنــاء لتقديــم الدعــم الفنــي لعــدد 
25 الــف وحــدة ســكنية العتمــاد أول مشــروع لالســكان االجتماعــي األخضــر ثــم تفعيــل دور اإلدارة العامــة للبحــوث وشــئون 
ــر عــام بالمهــام  ــاء بتكليــف مدي ــات المركــز القومــي لبحــوث اإلســكان والبن ــذًا لتوصي ــك تنفي ــة داخــل الصنــدوق وذل البيئ
الوظيفيــة إلدارة التأثيــر البيئــي وذلــك بتاريــخ 2020/6/17، و تنفيــذ توصيــات المركــز الختيــار )الموقــع العــام لــكل مشــروع 
بأقاليــم مناخيــة مختلفــة ( والدراســات الفنيــة لمشــروعات ممولــة مــن الصنــدوق بمــا يحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
ومراعــاة حاجــات ذوي الهمــم ضمــن هــذة الطبقــة االجتماعيــة فــي التصميــم المعمــاري، واســتخراج الموافقــات البيئيــة مــن 
وزارة البيئــة مــع جهــات االنابــة لضمــان إقامــة هــذه المشــروعات بمــا يتوافــق بيئيــا لتحقيــق بيئــة صحيــة خاليــة مــن التلــوث.

الهدف من إدارة البيئة يتمثل فيما يلي:

تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في إدارة الموارد المتاحة بكل مواقع مشروعات سكن كل المصريين.

مراعاة األبعاد البيئية واالجتماعية والصحية والتنسيق مع االستشاري المصمم بالمشروعات المختلفة.

مراعاة جميع القوانين البيئية والصحية للمشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية.

تحديد وتصنيف دقيق لكميات المخلفات ودراسة الجدوى االقتصادية. 

االشتراك في تقديم التكنولوجيات الفعالة في معالجة المخلفات.

تعظيم االستفادة من معالجة المخلفات وتقديم البدائل المختلفة.

تقليل كميات المخلفات التي يتم التخلص النهائي منها.

تصميم أعمال حمايات األمطار والسيول وعمل الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية.

ــق  ــة، وتطبي ــة الطبيعي ــاء األخضــر، وتحســين العــزل الحــراري والتهوي ــم البن ــق مفاهي ــى تطبي ــة عل كمــا تحــرص إدارة البيئ
تدابيــر الترشــيد فــي اســتخدام الميــاه واســتهالك الطاقــة فــي الوحــدات الســكنية الجديــدة، وبنــاء علــى ذلــك فقــد أولــى 
الصنــدوق أهميــة لتفعيــل إدارة البيئــة حتــي تتبنــي مبــادرة التوجــه نحــو اإلســكان األخضــر باســتخدام نظــام تصنيــف الهــرم 

األخضــر لإلســكان االجتماعــي والتــي تتضــح كمــا يلــي:

مبادرة الصندوق لإلسكان األخضر

يعمــل الصنــدوق مــع المركــز القومــي لبحــوث اإلســكان والبنــاء علــى تنفيــذ مبــادرة العمــارة الخضــراء والتنميــة العمرانيــة 
المســتدامة لمناطــق اإلســكان االجتماعــي بالمــدن الجديــدة والمحافظــات مــن خــالل مشــروعات تجريبيــة عــن طريــق بنــاء 
ــف الهــرم األخضــر لإلســكان االجتماعــي5   ــة القادمــة باســتخدام نظــام تصني ــف وحــدة ســكنية خــالل الســنوات الثالث  25 أل
ــل  ــر طوي ــن( تأثي ــكن كل المصريي ــج )س ــى برنام ــادرة عل ــذه المب ــق ه ــكل تطبي GPRS for Green Social Housing، سيش
المــدى علــى وحــدات اإلســكان االجتماعــي فــي مصــر، حيــث تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي مصــر والشــرق األوســط التي ســوف 
يتــم تطبيقهــا علــى اإلســكان االجتماعــي، وترتبــط هــذه المبــادرة بمؤشــرات الصــرف الخاصــة بالقــرض اإلضافــي المقــدم مــن 

البنــك الدولــي )مؤشــر رقــم 11(.

5 نظام تصنيف الهرم األخرض: )نظام تصنيف بيئي وطني للمباين، يضع عدد من املعايري التي ميكن من خاللها تقييم البعد البيئة للمباين وتصنيف املباين نفسها، حيث يجب أن 

يستويف الحد األدىن من األحكام القانونية الوطنية والقوانني الوطنية املرصية لتصميم املباين وتشييدها(.

وتســعى هــذه المبــادرة إلــى المســاهمة فــي التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ والتكيــف معه فــي إجمالــي الجمهورية، وتحســين 
جــودة الحيــاة المعيشــية للقاطنيــن مــن خــالل تحســين المؤشــرات النوعيــة البيئيــة وتطبيــق كافــة معاييــر االســتدامة، وذلــك 

عــن طريــق تحقيــق اآلتــي: 

كفاءة في استخدام الطاقة عن طريق: •

تركيب خاليا شمسية أعلى أسطح المباني وربطها بالشبكة العامة للكهرباء. -

تزويد المبنى بوحدات إضاءة موفرة.  -

تزويد جميع الوحدات بعدادات كهرباء مسبقة الدفع لترشيد االستهالك. -

كفاءة في استخدام المياه من خالل: •

تركيب مرشدات توفير المياه. -

عمــل محطــات لتدويــر الميــاه الرماديــة وهــي الميــاه التــي تأتــي مــن أحــواض المغاســل وأحــواض االســتحمام، وتتميــز  -
هــذه الميــاه بأنهــا ال تحتــوي علــى المــواد العضويــة، ويمكــن إعــادة اســتخدامها وخاصــة فــي الزراعــة، مــن خــالل 

معالجتهــا بطــرق بســيطة.

االستعانة بوحدة توفير تدفقات المياه لتركب على فوهة خالطات المراحيض لزيادة كفاءة استهالك المياه. -

استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل: •

اإلسمنت منخفض الكلنكر يقلل من استهالك الطاقة أثناء عملية التصنيع. -

ــة الجاهــزة البيضــاء لتقليــل معامــل االنتقــال الحــراري للحوائــط حيــث أن بهــا مــادة رغويــة ممــا ســيقلل مــن  - المون
ــة للشــاغلين. ــادة الراحــة الحراري ــى زي اســتهالكات الطاقــة داخــل الوحــدات الســكنية ويســاعد عل

قطاعات الـ UPVC ذات العزل الصوتي والحراري مما يؤدي إلى بيئة داخلية أفضل. -

تقليــل نســبة المركبــات العضويــة المتطايــرة داخــل الفراغــات المعيشــية يــؤدي إلــى رفــع جــودة الهــواء فــي البيئــة  -
الداخليــة ويحافــظ علــى صحــة الشــاغلين.

جودة التصميم الحضري من خالل: •

اختيــار مواقــع البنــاء قــادرة علــى مجابهــة تغيــر المنــاخ، وتطبيــق اللوائــح التنظيميــة المصريــة المرتبطــة بجــودة  -
التطويــر العقــاري.

حوائــط بعــرض 25ســم لتقليــل معــدل انتقــال الحــرارة إلــى داخــل المبنــى بنســبة كبيــرة، كمــا يســاعد فــي عمليــة  -
العــزل الحــراري ممــا ســيقلل مــن اســتهالكات الطاقــة داخــل الوحــدات الســكنية ويســاعد علــى زيــادة الراحــة الحراريــة 

للشــاغلين.

ــاه معــاد تدويرهــا مــن  - ــروى بمي ــة وت ــة المحلي ــد المواقــع بمجموعــة مــن األشــجار تتناســب زراعتهــا مــع البيئ تزوي
ــاه. ــر المي خــالل وحــدة إلعــادة تدوي

زراعة األسطح. -

تخصيص أماكن انتظار للسيارات. -

توفير مسارات خاصة لسير الدراجات. -

تزويد مداخل البنايات واألرصفة بمسارات منحدرة لتسهيل حركة األفراد ذوي اإلعاقة.   -
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إدارة المخلفات: •

توفيــر حاويــات فــي مواقــع البنــاء لتجميــع مخلفــات البنــاء الصلبــة إلعــادة اســتخدامها وتدويرهــا فــي أعمــال تزييــن  -
وتنســيق المســاحات العامــة. 

ويتضــح ممــا ســبق أن مبــادرة اإلســكان األخضــر التــى يتبناهــا الصنــدوق ســوف تســهم فــي تحقيــق عــدة أهــداف تنمويــة 
مســتدامة كاآلتــي:



القسم الثالث:
القطاع العقاري في مصر
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أواًل: مؤشرات قطاع التنمية العمرانية
ــة ســريعة النمــو فــي  ــة( مــن القطاعــات الديناميكي ــاء واألنشــطة العقاري ــة )التشــييد والبن ــة العمراني ــر قطــاع التنمي يعتب
ــة  ــئ لألنشــطة االقتصادي ــن مــن خدمــات اإلســكان، كمــا تهي ــر احتياجــات المواطني ــى توفي ــي تتول االقتصــاد المصــري، والت
متطلباتهــا مــن األراضــي وشــبكات المرافــق والبنيــة األساســية، وتتميــز أنشــطة العمــران فــي مصــر بكونهــا قاطــرة التنميــة 
فــي االقتصــاد المصــري نظــرا لتعــدد مجاالتهــا وتنوعهــا وامتــداد نطاقهــا المكانــي، وقــد كانــت بمثابــة القطــاع النشــط 
ــا أساســيا وعنصــرا مشــتركا فــي اســتثمارات كافــة  ــا، فضــال عــن كونهــا مكون ــرة التوقــف بســبب جائحــة كورون خــالل فت
القطاعــات االقتصاديــة، ولهــذا تتوجــه الدولــة نحــو االهتمــام بهــذا القطــاع الهــام باعتبــاره أحــد أهــم محــركات االقتصــاد 
المصــري وذلــك مــن أجــل بنــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والمتكاملــة ممــا يســاهم فــي تحقيــق الهــدف رقــم )11( مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة »مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة«

يمثــل قطــاع التشــييد والبنــاء وقطــاع األنشــطة العقاريــة نســبة 17% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمصــر، كمــا هــو موضــح 
ــي  ــى اإلجمال ــج المحل ــادة النات ــة 2022/2021 زي ــة للســنة المالي ــة االقتصادي بالشــكل رقــم )8(، وتســتهدف خطــة التنمي
لقطــاع التنميــة العمرانيــة باألســعار الثابتــة بنســبة 5.1% ليبلــغ نحــو 733.9 مليــار جنيــه، مقارنــة بنحــو 698.3 مليــار جنيــه 
خــالل عــام 2021/20، ويرجــع ذلــك إلــى تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات القوميــة الكبــرى والتوســع فــي مشــروعات اإلســكان، 
بلغــت االســتثمارات الكليــة لقطــاع التنميــة العمرانيــة 132 مليــار جنيــه، بنســبة 10.5% مــن إجمالــي االســتثمارات فــي عــام 
ــاء ــييد والبن ــال التش ــه(، و38% ألعم ــار جني ــة )82 ملي ــطة العقاري ــة 62% لألنش ــتثمارات الموجه ــكل االس  2022/21، وتش

)50 مليار جنيه(.

شكل )8( الناتج المحلى اإلجمالى لقطاع التنمية العقارية

ــاء فــي مصــر ســيواصل نمــوه القــوي علــى مــدار الســنوات  ــأن قطــاع التشــييد والبن ــة ب توقعــت مؤسســة فيتــش اإلئتماني
العشــر المقبلــة، ليكــون متوســط النمــو الســنوي بمعــدل 9% مــا بيــن عامــي 2020 و2024، بعــد تأثــره علــى المــدى القريــب 
ــرق  ــة الش ــواق بمنطق ــي األس ــر باق ــاء بمص ــييد والبن ــاع التش ــوق قط ــع أن يف ــن المتوق ــه م ــا أن ــا«، كم ــة »كورون بجائح

األوســط وشــمال إفريقيــا علــى المــدى الطويــل.

وتحتــل مصــر فــي المرحلــة الحاليــة الترتيــب الرابــع كأكبــر دولــة فــي قطــاع التشــييد والبناء فــي المنطقــة، ومــن المتوقع أن 
تمتلــك مصــر بحلــول 2029 أكبــر قطــاع للتشــييد والبنــاء فــي المنطقــة بأكملهــا، كمــا أن مصــر ســجلت مرتبــة متقاربــة مــع 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــن حيــث أقــوى ســوق فــي المنطقــة وهــي أعلــى مــن المتوســط العالمــي واإلقليمي.

جهود الدولة المصرية في تطوير المناطق العشوائيةأ. 

تســتهدف السياســة التنمويــة الحضريــة للدولــة المصريــة )وفقــًا لصنــدوق تطويــر المناطــق العشــوائية( إلــى رفــع مســتوى 
معيشــة قاطنــي العشــوائيات مــن خــالل التطويــر، اجتماعيًــا وبيئيًــا واقتصاديًــا، والقضــاء علــى الفوضــى فــي المناطــق الغير 
آمنــة وغيــر المخططــة وتتمثــل أبــرز المجهــودات فــي هــذا النطــاق منــذ بدايــة خطــة التطويــر وحتــى نهايــة العــام المالــي 

2021/2020 مــا يلــي:

مــن المقــرر أن تنتهــي مصــر مــن المناطــق غيــر اآلمنــة بنهايــة عــام 2021، ومــن األســواق العشــوائية والمناطــق غيــر  -
المخططــة عــام 2030، حيــث يبلــغ إجمالــي مســاحة المناطــق غيــر المخططــة لعواصــم مــدن المحافظــات 152 ألــف 

فــدان، وتصــل تكلفــة رفــع كفــاءة البنيــة األساســية بهــا لـــ 318 مليــار جنيــه.

اســتفادة عــدد 1.2 مليــون مواطــن مــن تطويــر المناطــق غيــر اآلمنــة والتــي بلــغ عددهــا 357 منطقة بـــ 25 محافظة،  -
بإجمالــي 246 ألــف وحــدة ســكنية، وبتكلفــة بلغــت 63 مليــار جنيــه كتكلفــة للمشــروعات والقيمــة التقديريــة لألرض، 
وذلــك بواقــع 33 منطقــة غيــر آمنــة مــن الدرجــة األولــى، و269 منطقــة غيــر آمنــة مــن الدرجــة الثانيــة، و34 منطقــة 

غيــر آمنــة مــن الدرجــة الثالثــة، و21 منطقــة غيــر آمنــة مــن الدرجــة الرابعــة.

تــم تطويــر 56 منطقــة غيــر مخططــة بـــمساحة 4.6 ألــف فدانــًا، وتخــدم حوالــي 460 ألــف أســرة، بينمــا يجــري تطويــر  -
79 منطقــة بـــمساحة 6.9 ألــف فدانــًا، وتخــدم حوالــي 690 ألف أســرة.

بالنســبة لألســواق العشــوائية، قــد بلــغ إجمالــي عددهــا 1105 ســوقًا، وتشــمل 306.3 ألــف وحــدة بيــع، وتبلــغ تكلفــة  -
ــه تــم تطويــر 20 ســوقًا يشــمل 3033 وحــدة، بينمــا يجــري تطويــر 20 ســوقًا  ــار جنيــه، علمــًا بأن تطويرهــا 44 ملي

يشــمل 3171 وحــدة.

أبــرز المشــروعات التــي تــم االنتهــاء مــن تنفيذهــا فــي المناطق غيــر اآلمنــة، مشــروع بشــاير الخيــر )1-2-3( بمحافظة  -
ــار جنيــه، واســتفاد منــه 75.6 ألــف نســمة،  اإلســكندرية، تــم خاللــه إنشــاء 15.1 ألــف وحــدة ســكنية بتكلفــة 7 ملي
كمــا تــم إنشــاء تجمــع ســكني بمشــروع معــًا بمحافظــة القاهــرة، يضــم 4.4 ألــف وحــدة ســكنية بتكلفــة إنشــاء 

تبلــغ 1.3 مليــار جنيــه، واســتفاد منــه نحــو20 ألــف نســمة.

كمــا صنــف مؤشــر البنــك الدولــي لمصــر الخــاص بـ»ســكان العشــوائيات كنســبة مــن ســكان الحضــر« أن مصــر األقــل  -
إقليميــًا ومــن أقــل 13 دولــة عالميــًا فــي نســبة ســكان العشــوائيات، مســتعرضًا تطــور مصــر فــي هــذا المؤشــر منــذ 

ــة بنســبة 50.2% عــام 1990. ــث ســجلت 5.2% عــام 2018، مقارن إصــداره، حي
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المدن الذكية الجديدة قاطرة التنميةب. 

تســتعد مصــر لدخــول عصــر المــدن الذكيــة الجديــدة مــن خــالل إنشــاء 13 مدينــة جديــدة بمعاييــر تكنولوجيــة عالميــة، رصــدت 
لهــا الحكومــة ميزانيــة خاصــة، وتعــد المــدن الذكيــة إحــدى أهــم نقــاط القــوة التــي تــؤدي إلــى إحــداث طفــرة كبيــرة فــي 
قطاعــي االتصــاالت والعقــارات فــي مصــر، وتســعى الحكومــة لبنــاء جميــع المــدن الجديــدة بنظــام »المــدن الذكيــة« والــذي 
يحقــق التطــور التكنولوجــي فــي إطــار التحــول إلــى المجتمــع الرقمــي الــذي يســهل مــن الخدمــات المقدمــة للمواطــن، 
فضــاًل عــن كســر مركزيــة القاهــرة، عــن طريــق إقامــة مــدن جديــدة تســتوعب طاقــات بشــرية وهيئــات ومؤسســات حكوميــة 

أو خاصــة.

يأتــي علــى رأس المــدن الذكيــة التــي تســعى مصــر إلنشــائها، العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، التــي أوشــكت علــى االنتهــاء مــن 
بناؤهــا بالتعــاون مــع خبــراء فــي إنشــاء هــذا النــوع مــن المــدن، إلــى جانــب مدينــة العلميــن الجديــدة وتتمثــل تلــك المــدن 
فــي )العاصمــة اإلداريــة الجديــدة - العلميــن الجديــدة - المنصــورة الجديــدة - شــرق بورســعيد - ناصــر بغــرب أســيوط - غــرب 
قنــا - اإلســماعيلية الجديــدة - رفــح الجديــدة - مدينــة ومنتجــع الجاللــة - الفرافــرة الجديــدةـ - العبــور الجديــدة - توشــكى 

الجديــدة - شــرق العوينــات(، وســيتم توضيــح ذلــك كمــا يلــي:

ــة . 1 ــز للجمهوري ــر رم ــت أكب ــتقبل وأصبح ــر المس ــروع مص ــي مش ــة ه ــة اإلداري ــدة: العاصم ــة الجدي ــة اإلداري العاصم
ــي: ــا يل ــة كم ــي المدين ــت ف ــي تم ــازات الت ــم اإلنج ــل أه ــع وتتمث ــم أجم ــار العال ــت أنظ ــي جذب ــدة والت الجدي

الحــي الحكومــي: يقــع الحــي الحكومــي علــى مســاحة 1.5 مليــون م2، بمــا يعــادل 360 فدانــا، تشــغل المنشــآت منها  -
250 ألــف م2، بمــا يعــادل 60 فدانــا، بإجمالــي مســطحات بنائيــة 2 مليــون م2، بنســبة بنائيــة 20%، والباقــي مســطحات 
خضــراء وطــرق، ويشــمل المشــروع 10 مجمعــات وزاريــة بإجمالــي 34 وزارة، باإلضافــة لمبنــى رئاســة مجلــس الــوزراء 

ومبنــى مجلــس النــواب ومحــور رئيســي يتوســط المبانــي الوزاريــة بمســطح 430 ألــف م2.

األحيــاء الســكنية: تتضمــن المرحلــة األولــى مــن مشــروع العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، نحــو 20 حيــًا ســكنيًا، يقــام كل  -
حــي منهــم علــى نحــو 1000 فــدان، حيــث بلــغ معــدل اإلنجــاز بالحــي الســكنى الثالــث بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة 
نحــو 100%  وهــو المشــروع الــذى يُقــام علــى مســاحة 1000 فــدان بإجمالــي 8 مجــاورات، حيــث تــم االنتهــاء مــن 
العمــارات الســكنية بالمجــاورة األولــى بعــدد 105 عمــارات، 3104 وحــدات ســكنية، وجــار العمــل علــى تنســيق شــبكة 
الشــوارع الداخليــة )مســارات الدراجــات ومســارات المشــاة(، وبلــغ معــدل اإلنجــاز فــي العمــارات الســكنية بالمجــاورة 
الثانيــة 80%، بعــدد 139 عمــارة، 3920 وحــدة، فيمــا وصلــت نســبة اإلنجــاز فــي العمــارات الســكنية بالمجــاورة الثالثــة 

85%، بواقــع 83 عمــارة ســكنية، 2324 وحــدة ســكنية.

باإلضافــة إلــى حــي المــال واألعمــال، مدينــة الثقافــة والفنــون، الحدائــق المركزيــة والنهــر األخضــر، المدينــة  -
األولمبيــة، وحــي الســفارات.

سيتم طرح وحدات سكن كل المصريين خالل عام 2022 بالعاصمة اإلدارية الجديدة. -

ــي . 2 ــكاني ف ــدس الس ــى التك ــب عل ــة للتغل ــدة فرص ــن الجدي ــة العلمي ــروع مدين ــد مش ــدة: يع ــن الجدي ــة العلمي مدين
مصــر، مــن خــالل االســتفادة مــن الســاحل الشــمالي كوجهــة ســكنية، حيــث تعــد مدينــة العلميــن الجديــدة أول مدينــة 
مليونيــة فــي الســاحل الشــمالي، وإحــدى مــدن الجيــل الرابــع وتتشــابه مــع العاصمــة اإلداريــة الجديــدة فــي ضخامــة 
المشــروعات العالميــة التــي ســتقام عليهــا كأفضــل المــدن الســياحية فــي مصــر؛ حيــث تشــمل مراكــز تجاريــة عالميــة 

وأبــراج ســكنية وســياحية، وتتمثــل أهــم تلــك المشــروعات كمــا يلــي:

مشــروع أبــراج الــداون تــاون، ســيخلق منطقــة للتنميــة بمدينــة العلميــن الجديــدة، تضاهى منطقــة األعمــال المركزية  -
بالعاصمــة اإلداريــة الجديدة.

الممشى السياحي بطول 18 كيلومترًا، ومشروع حواجز األمواج بعدد 18 حاجزا. -

ــاء.  - ــادق – خدمــات مين ــة – فن ــي – منطقــة ترفيهي ــزه دول ــوح – منت ــة مــن: متحــف مفت تضــم منطقــة أثريــة مكون
قطــاع حضــري مكــون مــن: جامعــة – مركــز خدمــات إقليميــة. مركــز ســياحي عالمــي علــى نســبة بنــاء 20%. ومنصــات 

منفصلــة تطــل علــى البحــر.

باإلضافة إلى طرح وحدات سكن كل المصريين بمدينة العلمين الجديدة. -
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ثانيًا: قانون التمويل العقاري
ــة وإعــادة صياغــة منظومــة الدعــم  ــة االجتماعي ــة لتطبيــق العدال ــل العقــاري هــو إحــدى أدوات الدول ــون التموي يُعــد قان
ــل وتخصيــص اإلســكان لمحــدودي الدخــل  ــاء وتموي ــم بن ــل العقــاري لتنظي ــون التموي فــي قطــاع اإلســكان، وقــد صــدر قان
ــن  ــا م ــة أو غيرهم ــع أو الهب ــار بالبي ــى العق ــرف ف ــتثمر التص ــون للمس ــز القان ــنة 2001، ويجي ــم 184 لس ــون رق ــو القان وه
التصرفــات، أو ترتيــب أى حــق عينــى عليــه وذلــك بعــد موافقــة جهــة التمويــل وبشــرط الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة علــى 
اتفــاق التمويــل، ويجــوز للمســتثمر تأجيــر العقــار أو تمكيــن غيــره مــن االنفــراد بشــغله وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة 

جهــة التمويــل.

ولــم يقتصــر القانــون علــى تخصيــص وحــدات ســكنية فقــط بــل أتــاح طــرح أراضــي للمواطنيــن لبنــاء وحــدات ســكنية، وشــمل 
أيضــًا فئــة متوســطي الدخــل لزيــادة عــدد المســتفيدين، ليكــون توفيــر ســكن كل المصرييــن هــو السياســة المنفــذة مــن 

قبــل الدولــة المصريــة، ومــا لهــذا القانــون مــن مــردود علــى التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي البــالد.

قــام قانــون التمويــل العقــاري بوضــع القواعــد لنوعيــة القــروض الممكــن تقديمهــا مــن قبــل البنــوك والشــركات وكذلــك 
معاييــر االكتتــاب، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الحــد األقصــى لقيمــة القــرض لســعر الوحــدة هــو 90%، الحــد األقصــى للقســط الشــهري هــو 40% مــن الدخــل، و%35  •
لمنخفضــي الدخــل.

الحد األقصى لقيمة القرض الممنوح للفرد أو األسرة ال يتعدى 15% من القيمة المالية لشركة التمويل العقاري. •

يجب أن تحدد قيمة الوحدة بواسطة خبير تقييم عقاري مُعتمد قبل منح التمويل. •

يجب حساب قيمة أقساط الدين مسبقًا. •

يجب أن يكون الدخل مُعتمد ومقبول من البنوك. •

تقــوم شــركات التمويــل العقــاري )المُرخصــة مــن هيئــة الرقابــة الماليــة( بتقديــم التمويــل بجانــب البنــوك وعقــود  •
التمويــل العقــاري الموحــدة.

رسوم تسجيل العقار تم تخفيضها من 12% إلى قيمة ثابتة قدرها 2000 جنيه. •

ــاء  ــي القض ــنة 2014، ف ــم 55 لس ــون رق ــي قان ــه ف ــنة 2001 وتعديالت ــم 184 لس ــاري رق ــل العق ــون التموي ــاهم قان وس
علــى العشــوائيات الســكنية ببنــاء مجتمعــات ووحــدات ســكنية علــى أراضــي مخصصــة لهــذا الغــرض ممــا يســاعد فــي حصــر 
الثــروة العقاريــة مــن ضرائــب ورســوم وخالفــة نظيــر الخدمــات المقدمــة، وكذلــك تطويــر هــذا المشــروع خــالل الســنوات 
القادمــة، وتخفيــف الضغــط الســكاني بالمــدن الكبــرى والمحافظــات، كمــا ســاهم هــذا القانــون فــي تنميــة الســوق العقاري 

واالقتصــادي مــن خــالل بيــع هــذه الوحــدات بنظــام التمويــل العقــاري عــن طريــق البنــوك وشــركات التمويــل العقــاري.

ثالثًا: مؤشرات التمويل العقاري
تعــد صناعــة التمويــل العقــاري إحــدى دعائــم أي اقتصــاد وطنــي ناجــح، ومؤشــرًا للتقــدم والنمــو االقتصــادي وقــد أصبــح 
لزامــًا أن تواكــب مصــر دول العالــم فــي تجاربهــا الناجحــة فــي صناعــة التمويــل، األمــر الــذي مــن شــأنه االســتفادة مــن الثــروة 

العقاريــة وتنميتهــا وتعظيــم دورهــا المجتمعــي فــي إرســاء العدالــة االجتماعيــة.

العاملون بسوق التمويل العقاريأ. 

من خالل مقارنة العام المالي 2020/2019 بالعام المالي 2021/2020 يتضح من الشكل )9( ما يلي: •

شكل )9( العاملون بسوق التمويل العقاري

زيادة عدد البنوك في العام المالي 2021/2020 لتصل إلى 30 بنك. •

زيادة عدد خبراء التمويل العقاري في العام المالي 2021/2020 ليصل إلى 254 خبيرًا. •

زيادة عدد وكالء التمويل العقاري ليصل إلى 266 وكياًل. •

ــي  • ــام المال ــالل الع ــض خ ــم ينخف ــاري ل ــل العق ــركات التموي ــدد ش ــى أن ع ــا إل ــروس كورون ــات في ــن تداعي ــم م بالرغ
ــركة. ــدد 14 ش ــي ع ــل ف ــو متمث ــا ه ــل كم 2021/2020 وظ
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حجم التمويل الممنوح من البنوك والشركات في مصرب. 

علــى الرغــم مــن تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد إال أنــه تــم تحقيــق مؤشــرات إيجابيــة فــي جحــم التمويــل الممنــوح، 
حيــث بلــغ إجمالــي حجــم التمويــل الممنــوح مــن البنــوك والشــركات منــذ عــام 2006 حتــى يونيــة 2021 قيمــة 53.3 مليــار 

جنيــه، موزعــة إلــى 35.5 مليــار جنيــه تمويــل ممنــوح مــن البنــوك، و17.8 مليــار جنيــه تمويــل ممنــوح مــن الشــركات.

والجديــر بالذكــر أنــه قــد تنامــي حجــم التمويــل الممنــوح مــن البنــوك وشــركات التمويــل العقــاري فــي مصــر منــذ بدايــة 
عمــل البرنامــج فــي ديســمبر 2014 وحتــى يونيــو 2021 مقارنــة بالفتــرة التــي ســبقت بــدء عمــل البرنامــج، تضاعــف خاللهــا 
حجــم الســوق إلــى خمســة أضعــاف مــا كان عليــه قبــل بــدء عمــل الصنــدوق، كمــا نجــح الصنــدوق أيضــًا فــي إشــراك 30 

جهــة تمويــل عقــاري تتضمــن 22 بنــًكا و8 شــركات تمويــل عقــاري، كمــا هــو موضــح بالشــكل )10(.

بالمليار جنيه

شكل )10( حجم التمويل الممنوح من البنوك والشركات في مصر

مدينة بدر



القسم الرابع:
محاور ومؤشرات برنامج سكن كل 

المصريين



ال نشيد مباني .. بل نبني المستقبل 57 ال نشيد مباني .. بل نبني المستقبل 56

تقرير إنجازات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 2021/2020 تقرير إنجازات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 2021/2020

يســعى الصنــدوق إلــى االرتقــاء بمســتوى الحيــاة المعيشــية فــي غالبيــة المــدن المصريــة التــي تعانــي النقــص الخطيــر فــي 
ــى  ــاء عل ــن والقض ــم للمواطني ــكن مالئ ــر مس ــى توفي ــدوق عل ــر دور الصن ــم يقتص ــث ل ــية، حي ــات األساس ــق والخدم المراف
العشــوائيات فقــط، ولكــن امتــد إلــى توفيــر مجتمعــات ســكنية متكاملة الخدمــات والمرافــق توفر حيــاة كريمــة للمواطنين.

ــدات  ــعار الوح ــرائية وأس ــن الش ــدرة المواط ــن ق ــوة بي ــد الفج ــى س ــن عل ــكن كل المصريي ــج س ــتراتيجية  برنام ــتندت اس اس
الســكنية، حيــث يســتهدف البرنامــج بنــاء أكثــر مــن مليــون وحــدة ســكنية موزعــة علــى 283 مدينــة فــي كافــة أقاليــم 
ــذ عــدد 598 مشــروعًا  ــة باالنتهــاء مــن تنفي ــة المجتمعــات العمراني الجمهوريــة، كمــا قــام الصنــدوق بالتعــاون مــع هيئ
ــات،  ــدارس وحضان ــن م ــًا م ــروعًا خدمي ــرح 109 مش ــاري ط ــه ج ــا أن ــًا، كم ــروعًا خدمي ــدد 183 مش ــذ ع ــاري تنفي ــًا، وج خدمي
مراكــز طبيــة ووحــدات صحيــة، أســواق تجاريــة، مالعــب ونــوادي رياضيــة، مســاجد وكنائــس باإلضافــة إلــى توفيــر 
ــق  ــي تحقي ــاهم ف ــا يس ــدة. مم ــدن الجدي ــي الم ــة ف ــالت داخلي ــبكات مواص ــدة، ش ــة الجدي ــات العمراني ــة المجتمع  هيئ
الهــدف رقــم )11( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة »مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة«، كمــا يتم التعــاون مــع المحافظات 
 فــي الحصــول علــى األراضــي كاملــة المرافق مــن )كهرباء – غاز – صــرف صحي...الخ( وتصــل تكلفة الترفيق للوحــدة الواحدة 

بحوالي 100 ألف جنيه.

أولــى الصنــدوق اهتمامــًا بتحســين الظــروف المعيشــية للمواطنيــن محــدودي الدخــل مــن خــالل توفيــر ســكن مالئــم 
للمواطنيــن، وخلــق مســاحات عامــة خضــراء، وتحســين نظــم التخطيــط واإلدارة لتكــون شــاملة للكافــة وتشــاركية وإعطــاء 

ــاواة منهــم: ــدم المس ــه ع ــر بأوج ــكل أكب ــروا بش ــد يتأث ــن ق ــًا، والذي ــر احتياج ــع األكث ــات المجتم ــة لفئ ــة خاص أهمي

ذوي االحتياجات الخاصة. 3أصحاب األعمال الحرة والخاصة. 2المرأة المعيلة. 1

برنامــج وحــدات  مــن  المســتفيدين  بيــن  المســاواة  عــدم  أوجــه  مــن  الحــد  فــي  الصنــدوق  أهــداف  ضمــن   وذلــك 
)ســكن كل المصرييــن( مــن خــالل تلبيــة احتياجــات المواطنيــن األكثــر فقــرًا، حيــث يمثــل محــدودي الدخــل حوالــي 40% مــن 
ســكان مصــر، ولهــذا تــم إطــالق محــور التمليــك للمواطنيــن إعمــااًل بحــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى لســكن المالئــم.

كمــا عمــل الصنــدوق علــى توفيــر محــور لإليجــار لألفــراد الذيــن ال يســتطيعون تحمــل تكلفــة شــراء وحــدة ســكنية، وذلــك 
ــد لمــدة 7 ســنوات أخــرى، كمــا يمكــن  ــة للتجدي ــر وحــدات إيجاريــة مدعومــة بحــد أقصــى 7 ســنوات قابل مــن خــالل توفي
للمســتأجر تملــك الوحــدة بعــد أول عقــد )7 ســنوات( واعتبــار مبالــغ اإليجــار الشــهرية المدفوعــة كدفعــة مقدمــة للوحــدة.

أواًل: المحاور الرئيسية لبرنامج سكن كل المصريين
ــات  ــي للفئ ــب الحال ــة الطل ــاور لتلبي ــدة مح ــالل ع ــن خ ــي م ــكان االجتماع ــدة لإلس ــة رائ ــق تجرب ــي تطبي ــج ف ــح البرنام نج
ــكل محــور  ــر مختلفــة ل ــث وضــع معايي ــى وحــدة ســكنية مدعومــة، حي ــم يســبق لهــا الحصــول عل ــي ل المســتهدفة والت
تتفــق مــع إمكانيــات كافــة األســر المســتهدفة، ووضــع ضوابــط وشــروط ليســتهدف كل محــور شــريحة مختلفــة مــن الدخــل.

 وتشمل هذه المحاور ما يلي:

محور التمليك . 1

ــذه  ــي له ــق عمل ــه أول تطبي ــى ان ــة إل ــن( باإلضاف ــكن كل المصريي ــج )س ــاور برنام ــن مح ــر ضم ــك األكب ــور التملي ــد مح يُع
ــن 55  ــر م ــم أكث ــي دع ــي 2021/2020 ف ــام المال ــالل الع ــج خ ــح البرنام ــي 2014، ونج ــه ف ــذ بدايات ــة من ــة الناجح التجرب
ــك  ــام التملي ــة بنظ ــكنية مدعوم ــدات س ــر وح ــى توفي ــدوق عل ــل الصن ــا عم ــل، كم ــدودي الدخ ــة مح ــن فئ ــن م ــف مواط أل
فــي العديــد مــن المــدن الجديــدة مــن خــالل طــرح أربعــة عشــر إعالنــًا علــى مــدار 7 ســنوات، بهــدف تخفيــف الضغــط علــى 
األماكــن المزدحمــة بالســكان ومــا بهــا مــن مرافــق وبنيــة تحتيــة، وتمكيــن الفئــات األقــل دخــاًل مــن الحصــول علــى وحــدات 
ســكنية توفــر لهــم ظــروف معيشــية كريمــة، وقــد بلــغ عــدد المتقدميــن علــى هــذا المحــور منــذ بدايــة البرنامــج وحتــى 

نهايــة يونيــو 2021 أكثــر مــن مليــون مواطــن.

أهم التطورات التي شهدها محور التمليك خالل العام المالي 2021/2020
ــن أ.  ــات جديــدة لحجــز وحــدات اإلســكان االجتماعــي للمواطني ــة إعالن ــم طــرح عــدد ثالث ــات الجديــدة: ت طــرح اإلعالن

ــي: ــا يل ــي 2021/2020 كم ــام المال ــالل الع ــل خ ــطي الدخ ــدودي ومتوس مح
يوليــو 2020:  تــم اإلعــالن عــن طــرح عــدد 2271 وحــدة ســكنية للمواطنيــن متوســطي الدخــل فــي 13 مدينــة علــى  -

مســتوى 9 محافظــات بمســاحات مختلفــة للوحــدات تتــراوح بيــن 150/100م2 بســعر يبــدأ مــن 364 ألــف جنيــه، بمعدل 
فائــدة مدعومــة 8%، وبحــد أقصــى للدخــل الشــهري يصــل إلــى 40 ألــف جنيــه للفــرد و50 ألــف جنيــه لألســرة. 

أغســطس 2020:  تــم اإلعــالن عــن طــرح وحــدات ســكنية للمواطنيــن متوســطي الدخــل فــي 5 مــدن، علــى مســتوى  -
4 محافظــات بمســاحات مختلفــة للوحــدات تتــراوح مــا بيــن 103 م2 وحتــى 120 م2 بســعر يبــدأ مــن 480 ألــف جنيــه، 

وبمعــدل فائــدة مدعومــة 8% متناقصــة.
نوفمبــر 2020: تــم طــرح إعــالن المبــادرة الرئاســية ســكن كل المصرييــن »1« )اإلعــالن الرابــع عشــر( لتوفيــر وحــدات  -

ــى 90م2 –بســعر  ــه- إل ــف جني ــن 75م2 -بســعر 244 أل ــراوح بي ــن محــدودي الدخــل بمســاحات تت ســكنية للمواطني
310 ألــف جنيــه، وبحــد أقصــى للدخــل الشــهري يصــل إلــى 4500 جنيــه للفــرد و6000 جنيــه لألســرة، وقــد ارتفــع 
عــدد المتقدميــن علــى ذات اإلعــالن ليصــل إلــى 294 ألــف مواطــن، نظــرًا لطــرح الوحــدات الســكنية بالقاهــرة الكبــرى، 
ــن »1«  ــكن كل المصريي ــية س ــادرة الرئاس ــن المب ــل ضم ــطي الدخ ــن متوس ــكنية للمواطني ــدات س ــرح وح ــم ط ــا ت كم
)اإلعــالن الرابــع عشــر( بمســاحات مختلفــة تتــراوح بيــن 100م110/2م120/2م2 وبأســعار تتــراوح بيــن 471، 503، 546 
ألــف جنيــه، وبحــد أقصــى للدخــل الشــهري يصــل إلــى 10 آالف جنيــه للفــرد و14 ألــف جنيــه لألســرة، وقــد بلــغ عــدد 

المتقدميــن علــى ذات اإلعــالن عــدد 10.5 ألــف مواطــن.
توسيع نطاق البرنامج ب. 
يعــد الهــدف األساســي مــن برنامــج ســكن كل المصرييــن توفيــر مــأوى للمواطنيــن محــدودي ومتوســطي الدخــل، لــذا  -

ــر  يســعى البرنامــج باســتمرار فــي توســيع نطــاق طــرح الوحــدات الســكنية كوســيلة لخلــق بديــل عــن المناطــق غي
الرســمية ومــد محــاور العمــران إلــى الظهيــر الصحــراوي وأطــراف المــدن، والحــد مــن الزحــف العمرانــي علــى األراضــي 
الزراعيــة، ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف قــام الصنــدوق بطــرح وحــدات ســكنية بمــدن جديــدة لــم يتــم الطــرح بهــا 
مســبقًا كمدينــة بــدر »حدائــق العاصمــة«، أكتوبــر الجديــدة »غــرب المطــار« وذلــك بهــدف تمكيــن عــدد أكبــر مــن 

المواطنيــن المســتحقين لالســتفادة مــن وحــدات البرنامــج.
المحددات الرئيسية للبرنامج المحدثةج. 
يعمــل الصنــدوق باســتمرار بتحديــث محــددات البرنامــج طبقــًا لمعــدالت التضخــم وبحــوث الدخــل واإلنفــاق لتعكــس  -

التغيــرات المحيطــة وتمكــن الصنــدوق مــن اســتكمال تنفيــذ البرنامــج بصــورة أكثــر كفــاءة وفاعليــة كمــا هــو موضــح 
بالشــكل )12،11(: 

شكل )12( معدل الزيادة في قيمة الدخلشكل )11( معدل الزيادة في قيمة الدعم
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ــى  - ــي 2021/2020 ليصــل إل ــن محــدودي الدخــل خــالل العــام المال ــادة الحــد األقصــى للدخــل الشــهري للمواطني زي
ــي  ــام المال ــالل الع ــرة خ ــه لألس ــرد/ 5700 جني ــه للف ــل 4200 جني ــرة مقاب ــه لألس ــرد/ 6000 جني ــه للف 4500 جني

ــل. ــدودي الدخ ــن مح ــن المواطني ــر م ــريحة أكب ــن ش ــدف تضمي ــك به 2020/2019، وذل

زيــادة الحــد األقصــى للدعــم النقــدي خــالل العــام المالــي 2021/2020 ليصــل إلــى 60.000 جنيــه بــداًل مــن 40.000  -
جنيــه خــالل العــام المالــي 2020/2019، بهــدف تعزيــز وزيــادة القــدرة الشــرائية للمواطنيــن محــدودي الدخــل.

ــل بمســاحات  - ــطي الدخ ــن محــدودي ومتوس ــكنية للمواطني ــر وحــدات س ــى توفي ــدوق عل ــرص الصن ــى ح ــة إل باإلضاف
مختلفــة لتناســب حجــم األســر المصريــة، بحيــث لــم تقتصــر مســاحة الوحــدات الســكنية علــى مســاحة 90م2 فقــط 
لكــن اســتطاع الصنــدوق خــالل العــام المالــي 2021/2020 توفيــر وحــدات ســكنية بمســاحات مختلفــة تتــراوح بيــن 

75م2 حتــي150م2. 

زيادة أعداد المتقدمين على محور التمليك طبقًا لكل إعالن:د. 

ارتفعــت أعــداد المتقدميــن علــى وحــدات البرنامــج المطروحــة بنظــام التمليــك بشــكل ملحــوظ خــالل العــام المالــي  -
2021/2020، حيــث بلــغ عــدد المتقدميــن 306.803 متقدمــًا مقابــل 42.887 متقدمــًا خــالل العــام المالــي 
2020/2019،  كمــا ارتفعــت أعــداد المتقدميــن بالمحــاور اآلخــرى كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )1(، فقــد وصــل 
عــدد المتقدميــن بمحــور شــهداء ومصابــي الجيــش والشــرطة خــالل عــام 2021 إلــى 444 متقدمــًا، بينمــا بلــغ عــدد 
المتقدميــن لمحــور النقابــات خــالل عــام 2021 إلــى 11.049 متقدمــًا، وبالنســبة لمحــور بورســعيد بلــغ عــدد المتقدمين 
ــًا، ويعكــس  ــغ 26.271 متقدم ــن فــي محــور المحافظــات 2021 بل ــى عــدد المتقدمي ــًا، باإلضافــة إل 21.155 متقدم
ذلــك مــدى ثقــة المواطنيــن فــي البرنامــج ومــدى رغبتهــم فــي تملــك وحــدات ســكنية تناســب وتلبــي احتياجاتهــم 

وقدراتهــم الماليــة وتوفــر لهــم ظــروف معيشــية مالئمــة.

جدول رقم )1( عدد المتقدمين بالمحاور األخرى

2018201920202021المحور

1.1521.9733.125444شهداء ومصابي الجيش والشرطة

11.049--13.627النقابات

21.155--25.193بورسعيد

26.09926.271-23.238المحافظات

---7.107اإليجار

0بلــغ عــدد المتقدميــن لإلعــالن ســكن كل المصرييــن 1 بالصنــدوق عــدد 306.8 ألــف متقــدم خــالل العــام المالــي 
2021/2020 بزيــادة قدرهــا 86.1% عــن العــام المالــي 2020/2019، ويعــد اإلعــالن الثامــن هــو اإلعــالن األكبــر مــن حيــث 
عــدد المتقدميــن والذيــن بلــغ عددهــم حوالــي 373 ألــف مواطــن نظــرًا لتضمــن هذيــن اإلعالنيــن وحــدات ســكنية مطروحــة 

ــرى. فــي كافــة المحافظــات خاصــة القاهــرة الكب

شكل )13( أعداد المتقدمين إلعالنات الصندوق

شكل )14( أعداد المتقدمين للحجز بكل مدينة باإلعالن الرابع عشر
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جدول رقم )2( أعداد المتقدمين لمحور التمليك

اإلعالن

2014-20132015-20142016-20152018-20172019-20182020-20192021-2020

اإلجمالي  عدد 
المتقدمين

عدد 
المتقدمين

عدد 
المتقدمين

عدد 
المتقدمين

عدد 
المتقدمين

عدد 
المتقدمين

عدد 
المتقدمين

19.316-----19.316اإلعالن األول

اإلعالن 
الثاني

-14.838----14.838

66.374----66.374-اإلعالن الثالث

40.402----40.402-اإلعالن الرابع

اإلعالن 
الخامس

--105.075---105.075

اإلعالن 
السادس

--916---916

اإلعالن 
السابع

--71.779---71.779

اإلعالن 
الثامن

--372.836---372.836

اإلعالن 
التاسع

---81.522--81.522

اإلعالن 
العاشر

----217.150-217.150

اإلعالن 
الحادي عشر

----12.915-12.915

اإلعالن 
الثاني عشر

-----18.29818.298

اإلعالن الثالث 
عشر

-----24.56424.564

اإلعالن الرابع 
عشر

294.216294.216

إعالنات 
متوسطي 

الدخل
1642512.58712.776

19.316121.614550.60681.522230.22942.887306.8031.352.877اإلجمالي 

يوضح الرسم البياني: إجمالي عدد المتقدمين بكل عام مالي على اإلعالنات التي يتم طرحها •

شكل )15( إجمالي عدد المتقدمين طبقًا لكل عام مالي

2. محور اإليجار 

ــام  ــج، ق ــة البرنام ــل مظل ــك داخ ــى التمل ــن عل ــر القادري ــه وغي ــن 1500 جني ــا ع ــل دخله ــي يق ــر الت ــات األس ــة الحتياج تلبي
ــل  ــي يق ــر الت ــار لألس ــى اإليج ــب عل ــم الطل ــتهدف دع ــج يس ــتحداث برنام ــوزراء باس ــس ال ــرح لمجل ــم مقت ــدوق بتقدي الصن
ــم التحقــق مــن اســتحقاق المواطــن  ــه، ويت ــى لألجــور 2400 جني ــث بلغــت قيمــة الحــد األدن ــه، حي دخلهــا عــن 1500 جني
للدعــم مــن قبــل وزارة التضامــن االجتماعــي، )كمــا يتــم التحقــق مــرة أخــرى مــن الدخــل وانطبــاق الشــروط فــي منتصــف 
المــدة بعــد ثــالث ســنوات ونصــف(، وبعــد انتهــاء الســبع ســنوات األولــى يحــق للمســتأجر شــراء الوحــدة )إذا رغــب(، علــى أن 

يتــم تحديــد الســعر مــن قبــل خبيــر مســتقل واعتبــار قيمــة اإليجــار كجــزء مــن مقــدم الوحــدة. 

الخطوات القادمة لتطوير محور اإليجار:

طرح برنامج جديد لإليجارأ. 

جــاري حاليــًا صياغــة برنامــج بالتعــاون مــع البنــك الدولــي فــي ضــوء اتفــاق القــرض رقــم )8498( والقــرض اإلضافــي رقــم 
)9033( وضمــن المؤشــر )رقــم 6( والــذي يســتحق صــرف مبلــغ )78.5 مليــون دوالر( فــور التنفيــذ، يقــوم الصنــدوق حاليــًا 
بمناقشــة عــدة مقترحــات خاصــة ببرنامــج اإليجــار، مــن خــالل تشــكيل لجنــة تتضمــن ممثليــن مــن الصنــدوق، البنــك الدولــي 
وزارة التضامــن االجتماعــي، التخطيــط، الماليــة والبنــك المركــزي، وذلــك للخــروج بالشــكل األمثــل لتلــك المقترحــات، وجعــل 

برنامــج اإليجــار أكثــر اســتجابة الحتياجــات المواطنيــن.
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إنشاء إدارة عامة لإليجارب. 

وافــق الجهــاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة علــى اســتحداث تقســيم تنظيمــي بمســمي )اإليجــار( فــي الهيــكل التنظيمــي 
ــذ اآلتــي: ــر 2020، تقــوم بتنفي لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري فــي نوفمب

ــن  - ــجيل المؤجري ــهيل تس ــى تس ــدف إل ــن ته ــتأجرين المؤهلي ــارات والمس ــاب العق ــط أصح ــة لرب ــة رقمي ــر منص تطوي
والمســتأجرين ومطابقــة العــرض والطلــب علــى اإليجــار، وتوفــر هــذه المنصــة جميــع المعلومــات التــي يحتاجهــا كل 
ــرات الوســاطة فــي ســوق  ــواع العقــود القائمــة وخب ــن واإلجــراءات وأن ــن والمســتأجرين حــول القواني مــن المؤجري

ــدوق.  ــا وااللتزامــات المتعلقــة ببرنامــج اإليجــار بالصن ــى الحقــوق والمزاي اإليجــار، باإلضافــة إل

صياغــة حزمــة مــن الحوافــز )اإلعانــات والضمانــات( للمســتثمرين فــي برنامــج اإليجــار المقــدم لمحــدودي الدخــل، ومــن  -
ناحيــة أخــرى اإلعانــات المباشــرة للمســتأجرين مــن ذوي الدخــول المنخفضــة.

تصميــم وتنفيــذ اســتراتيجيات وسياســات وخطــة عمــل لتطويــر برنامــج اإليجــار بنــاًء علــى دراســات المتابعــة والتقييــم  -
التــي ســيتم إجراؤهــا. 

محور النقابات المهنية . 3

ــي  ــا خــالل العــام المال ــل 711 مواطنً ــا مقاب ــغ عــدد المســتفيدين  خــالل العــام المالــي 2021/2020 عــدد 293 مواطنً بل
2020/2019، ويرجــع ذلــك االنخفــاض نتيجــة تأثيــر تداعيــات فيــروس كورونــا التــي أدت إلــى اإلغــالق الجزئــي للبنــوك مما أثر 
علــى وتيــرة العمــل، وقــد وصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين منــذ بدايــة إطــالق هــذا المحــور وحتــى نهايــة العــام المالــي 
2021/2020 إلــى 7285 مواطنًــا، كمــا ارتفــع عــدد بروتكــوالت التعــاون المبرمــة بيــن الصنــدوق وبيــن النقابــات المختلفــة 
ليصــل إلــى 26 نقابــة فــي نهايــة العــام المالــي 2021/2020 مقابــل 21 نقابــة فــي نهايــة العــام المالــي 2020/2019، 
فقــد  تــم توقيــع عــدد خمســة بروتكــوالت جديــدة مــع كاًل مــن نقابــة الفنانيــن التشــكيليين، نقابــة المهندســين باألقصــر، 
نقابــة المهندســين بالبحيــرة، نقابــة المهندســين بقنــا الجديــدة، باإلضافــة إلــى توقيــع بروتوكــول تعــاون جديــد مــع نقابــة 

الصحفييــن بإجمالــي عــدد مســتفيدين بلــغ 387 مواطنًــا.

شكل )16( أعداد المستفيدين من محور النقابات

شكل )17( أعداد النقابات

محور شهداء ومصابي الجيش والشرطة. 4

تــم تخصيــص وحــدات ســكنية ألســر الشــهداء ومصابــي الجيــش والشــرطة وذلــك تقديــرًا لمــا قدمــه أبنائهــم مــن 
ــا،  ــدد 452 مواطنً ــي 2021/2020 ع ــام المال ــالل الع ــتفيدين خ ــدد المس ــغ ع ــد بل ــا، وق ــداًء لوطنن ــوالت ف ــات وبط  تضحي
مقابــل 343 مواطنًــا خــالل العــام المالــي 2020/2019، ليصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين منــذ بدايــة إطــالق هــذا المحــور 

وحتــى نهايــة العــام المالــي 2021/2020 إلــى 1179 مواطنًــا. 

شكل )18( أعداد المستفيدين من محور شهداء ومصابي الجيش والشرطة
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محور المحافظات . 5

بلــغ عــدد المســتفيدين خــالل العــام المالــي 2021/2020 عــدد 968 مواطنًــا، مقابــل 1498 مواطنًــا خــالل العــام المالــي 
2020/2019، ويرجــع ذلــك االنخفــاض نتيجــة تأثيــر تداعيــات فيــروس كورنــا، وقــد بلــغ إجمالــي المســتفيدين منــذ بدايــة 

إطــالق هــذا المحــور وحتــى نهايــة العــام المالــي 2021/2020 إلــى 5347 مواطنًــا. 

شكل )19( أعداد المستفيدين من محور المحافظات

ويــؤدي تنــوع تلــك المحــاور لتلبيــة احتياجــات كافــة الفئــات فــي المجتمــع ممــا يســاهم فــي تحقيــق الهــدف رقــم )10( مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة »الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة«.

ثانيًا: مؤشرات أداء برنامج سكن كل المصريين
ــة بغــرض  ــات معين ــن، فقــد اســتهدف البرنامــج فئ ــات كافــة المواطني ــة تراعــي متطلب ــم البرنامــج بطريقــة مرن ــم تصمي ت
تمكينهــم مــن الحصــول علــى حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة، حيــث احتلــت فئــة األقــل دخــاًل المركــز األول فــي اهتمامــات 

برنامــج ســكن كل المصرييــن، خــالل مراحــل مراجعــة وتطويــر البرنامــج المســتمرة.

وقــد حقــق الصنــدوق نتائــج إيجابيــة خــالل العــام المالــي 2021/2020 فــي اســتمرار الجهــود لبنــاء مزيــد مــن الوحــدات 
الســكنية حيــث تــم تنفيــذ عــدد 93 ألــف وحــدة ســكنية جديــدة مقارنــة بـــ 73 ألــف وحــدة منفــذة خــالل عــام 2020/2019 
بنســبة زيــادة قدرهــا 27%، وحافــظ الصنــدوق علــى اســتمرار معــدالت الدعــم المقــدم للمســتفيدين بالوحــدات الســكنية 
حيــث تــم تقديــم دعــم بقيمــة 926.3 مليــون جنيــه خــالل عــام 2021/2020 مقارنــة بـــ 904.77 مليــون جنيــه خــالل عــام 
2020/2019 بزيــادة قدرهــا 2.2%، وتــم منــح تمويــل للعمــالء بقيمــة 6.5 مليــار جنيــه خــالل عــام 2021/2020 مقارنــة 
ــف مســتفيد خــالل عــام  ــي عــدد المســتفيدين عــدد 55 أل ــغ إجمال ــه خــالل عــام 2020/2019، فيمــا بل ــار جني بـــ 6.9 ملي
2021/2020 مقارنــة بـــ 64 ألــف مســتفيد خــالل عــام 2020/2019، أدى العمــل باإلجــراءات االحترازيــة إلــى انخفــاض عــدد 

المســتفيدين بالبرنامــج عــن العــام المالــي الســابق بنســبة %14.

جدول رقم )3( أهم مؤشرات أداء البرنامج

منذ عام 2014 وحتى المؤشر
اإلجمالي2020/6/302021/2020

521 ألف وحدة سكنية93 ألف وحدة سكنية428.2 ألف وحدة سكنيةعدد الوحدات التي تم االنتهاء من تنفيذها
37.3 مليار جنيه6.5 مليار جنيه30.8 مليار جنيهقيمة التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين
5.8 مليار جنيه926.3 مليون جنيه4.9 مليار جنيهقيمة الدعم النقدي الممنوح للمستفيدين
1.352.877 مواطن306.803 مواطن1.046.074 مواطنعدد المواطنين المتقدمين للحجز بالبرنامج
368.9 ألف مواطن55.390 مواطن313.511 مواطنعدد المواطنين المستفيدين من البرنامج

الوحدات السكنية حتى نهاية العام المالي 2021/2020. 1

تــم تخصيــص مــا يصــل إلــى 59 ألــف وحــدة ســكنية وقــد وصــل إجمالــي عــدد الوحــدات المخصصــة منــذ بدايــة البرنامــج حتــى 
30 يونيــو 2021 إلــى 381 ألــف وحــدة، وقــد بلغــت نســبة المســتفيدين مــن إقليــم القاهــرة الكبــرى “القاهــرة- الجيــزة- 
القليوبيــة” مــا يقــرب مــن 56%، وهــي النســبة األكبــر فــي األقاليــم الســبع ويرجــع ذلــك نظــرًا ألنــه اإلقليــم األعلــى كثافــة 

ســكانية وبالتالــي هــو األعلــى طلبــًا علــى اإلســكان.

مخطط الوحدات السكنية حتى نهاية العام المالي 2021/2020أ. 

ــادة  ــبة زي ــام 2020/2019 بنس ــالل ع ــذة خ ــدة منف ــف وح ــة بـــ 73 أل ــدة مقارن ــكنية جدي ــدة س ــف وح ــدد 93 أل ــذ ع تنفي
قدرهــا 27%، ومــن المخطــط تنفيــذ عــدد 339 ألــف وحــدة ســكنية جديــدة، وجــاري العمــل علــى تنفيــذ 138 ألــف وحــدة 

ــدة. ــرح 1368 وح ــكنية وط س

شكل )20( أعداد المستفيدين من محور المحافظات
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الوحدات التي تم التصرف فيها بالبيع / التخصيص / اإليجار للجهات والهيئات حتى تاريخ 2021/6/30ب. 

ــدة  ــدد 3370 وح ــام 2021/2020 ع ــالل ع ــات خ ــات والهيئ ــرة للجه ــة والمؤج ــة والمخصص ــدات المباع ــدد الوح ــت ع بلغ
بزيــادة قدرهــا 33% عــن إجمالــي الوحــدات حتــى عــام 2020/2019 ليصــل إجمالــي عــدد الوحــدات المباعــة والمخصصــة 

ــدة. ــات 13521 وح ــات والهيئ ــرة للجه والمؤج

جدول رقم )4( الوحدات التي تم التصرف فيها بالبيع أو التخصيص أو اإليجار للجهات والهيئات

إجمالي عدد الوحدات المباعة - 
 عدد الوحدات المخصصةعدد الوحدات المباعة والمؤجرةالمخصصة - المؤجرة

والتي لم يتم بيعها
13.52111.9011.620

 بلغــت عــدد وحــدات الحــاالت العاجلــة والمتضــررة 417 وحــدة خــالل عــام 2021/2020 مقارنــة ب 411 وحــدة خــالل 
عام 2020/2019.

جدول رقم )5( وحدات الحاالت العاجلة والمتضررة

إجمالي عدد اسم الجهةالمدينةالمحافظة
الوحدات

الوحدات المباعة 
نوع التصرفوالمؤجرة "فعليًا"

حاالت عاجلة – 
تبرع

بـــدر

حاالت التبرع من 
البنك األهلي

22

بيع وحدات

44أكتوبر
11العاشر من رمضان

33العبور
11كفر الزيات

11قويسنا

أسوان - متضرري 
السد العالي

أسوان

متضرري السيول

2727

بيع وحدات 2929مدينة السالم
برج العرب 

4949الجديدة

مُحافظة البحر 
بيع وحدات300300المحافظةرأس غارباألحمر – السيول

417417اإلجمالي
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ــة المســتفيدين مــن الوحــدات الســكنية بالبرنامــج،  ــرًا فــي نوعي ــم رصــد تنوعــًا كبي بمراجعــة مؤشــرات األداء بالبرنامــج ت
ــت  ــث بلغ ــار، حي ــال واألعم ــف األعم ــن مختل ــل م ــدودي الدخ ــريحة مح ــتهداف ش ــي اس ــج ف ــاح البرنام ــد نج ــا يؤك ــو م وه
شــريحة المســتفيدين وفقــا للحالــة االجتماعيــة متــزوج ويعــول نســبة 47%، كمــا بلغــت نســبة المســتفيدين وفقــًا للفئــة 
العمريــة بيــن 31-40 نســبة 47%، ووفقــًا لشــرائح الدخــل فــإن 63% مــن المســتفيدين مــن البرنامــج ال تتجــاوز قيمــة دخلهــم 
ــوع العمــل  ــاث، ووفقــًا لن ــي 28% مــن المســتفيدين مــن اإلن ــه وفقــًا للنــوع فــإن حوال ــه، كمــا أن الشــهري عــن 2500 جني
فــإن العامليــن بالقطــاع الخــاص يمثلــون حوالــي 45% مــن إجمالــي المســتفيدين مــن البرنامــج وهــي النســبة األعلــى بيــن 

ــي %28. القطاعــات ويليهــا القطــاع الحكومــي بنســبة حوال

بيان بإجمالي الحاصلين على دعم وفقًا للحالة االجتماعية أ. 

يعــد المســتفيدون ضمــن فئــة متــزوج ويعــول أكثــر المســتفيدين مــن الدعــم وذلــك بنســبة 46.8% مــن إجمالــي المســتفيدين 
خالل العــام المالــي 2021/2020.  

شكل )21( الحاصلون على دعم وفقًا للحالة اإلجتماعية

بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقا للفئات العمريةب. 

 يعــد المســتفيدون األصغــر ســنًا هــم أكثــر المســتفيدين مــن الدعــم حيــث يبلــغ عــدد المســتفيدين ضمــن الفئــة العمريــة 
ــي 2021/2020.   ــي المســتفيدين خــالل العــام المال )21 – 45( نســبة 85.7% مــن إجمال

شكل )22( الحاصلون على دعم طبقًا للفئات العمرية
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بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقًا لنوع العملج. 

يمثــل العامليــن ضمــن القطــاع الخــاص والمهــن الحــرة أكثــر المســتفيدين مــن الدعــم بنســبة 72% مــن إجمالــي الحاصليــن 
علــى دعــم خــالل العــام المالــي 2021/2020.

شكل )23( الحاصلون على دعم طبقًا لنوع العمل

بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقًا للنوعد. 

ارتفعــت نســبة المســتفيدات مــن اإلنــاث مــن 25% خــالل العــام المالــي 2020/2019 إلــى نســبة 28% خــالل العــام المالــي 
ــول  ــبة قب ــت نس ــد بلغ ــات، وق ــالت والمطلق ــًا المعي ــرأة وخصوص ــن الم ــدوق لتمكي ــط الصن ــن خط ــك ضم 2021/2020 وذل

ــاث %65 اإلن

شكل )24( الحاصلون على دعم طبقًا للنوع

بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقًا لشرائح الدخله. 

يعــد المســتفيدين ضمــن شــرائح الدخــل األدنــى هــم أكثــر المســتفيدين مــن الدعــم حيــث يمثــل المســتفيدين ضمــن شــرائح 
الدخــل أقــل مــن 2500 جنيهــًا نســبة 62.8% مــن إجمالــي المســتفيدين خــالل العــام المالــي 2021/2020.

شكل )25( الحاصلون على دعم طبقًا لشرائح الدخل

بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقًا لإلقليمو. 

يعــد المســتفيدين ضمــن نطــاق القاهــرة الكبــرى أكبــر المســتفيدين مــن الدعــم بنســبة 54.4% وذلــك خــالل العــام المالــي 
.2021/2020

شكل )26( الحاصلون على دعم طبقًا لألقاليم
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3. الدعم النقدي وحجم التمويل الممنوح للمستفيدين

ــن  ــه م ــار جني ــة 6.5 ملي ــة بقيم ــاري المختلف ــل العق ــات التموي ــالل جه ــن خ ــاري م ــل عق ــح تموي ــج أن يتي ــتطاع البرنام اس
ــي 2021/2020. ــام المال ــالل الع ــدي خ ــم نق ــه دع ــون جني ــالف 926 ملي ــوح، بخ ــل الممن ــي التموي إجمال

وقــد وصــل متوســط قــرض التمويــل العقــاري الممنــوح لــكل مســتفيد 118 ألــف جنيــه خــالل العــام المالــي 2021/2020، 
فــي حيــن وصــل متوســط قيمــة الدعــم المنصــرف لــكل مســتفيد حوالــي 16 ألــف جنيــه.

بيان بإجمالي الدعم الممنوح من الصندوق )بالجنيه(أ. 

ارتفــع حجــم الدعــم النقــدي الممنــوح مــن الصنــدوق للمســتفيدين مــن الوحــدات الســكنية مــن 904.8 مليــون جنيــه خــالل 
ــاض  ــن انخف ــم م ــك بالرغ ــي 2021/2020، وذل ــام المال ــالل الع ــه خ ــون جني ــى 926.3 ملي ــي 2020/2019 إل ــام المال الع
عــدد المســتفيدين نتيجــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، ويرجــع هــذا االرتفــاع فــي قيمــة الدعــم خــالل العــام المالــي 

2021/2020 إلــى اســتهداف المواطنيــن األقــل دخــاًل خــالل هــذا العــام عــن العــام الســابق لــه. 

بالمليون جنيه

شكل )27( الدعم الممنوح من الصندوق

بيان بإجمالي التمويل الممنوح من جهات التمويل المتعامل معها ب. 

انخفــض حجــم التمويــل الممنــوح مــن جهــات التمويــل المختلفــة مــن 6.9 مليــار جنيــه خــالل العــام المالــي 2020/2019 
إلــى 6.5 مليــار جنيــه خــالل العــام المالــي 2021/2020، وذلــك بســبب انخفــاض عــدد المســتفيدين الناتــج عــن حالــة اإلغــالق 
الحتــواء فيــروس كورونــا المســتجد ليصــل إجمالــي التمويــل الممنــوح مــن البنــوك للمســتفيدين منــذ بدايــة البرنامــج إلــى 

37.3 مليــار جنيــه اســتفاد منهــا 368.9 ألــف مســتفيد.

جدول رقم )6( إجمالي التمويل الممنوح من جهات التمويل بالجنيه( 

جهة التمويل
2020/20192021/2020

قيمة التمويلعدد العمالءقيمة التمويلعدد العمالء
15.2251.673.697.86812.8711.509.827.960البنك األهلي المصري

1.688.701.14711.7251.281.951.405 16.164بنك مصر
471.470.3445.862652.771.447 4.673بنك اإلسكان والتعمير 
564.101.2893.897503.220.673 4.697البنك التجاري الدولي

436.138.3903.426379.408.033 4.568بنك القاهرة 
245.083.2623.316403.201.191 2.286بنك قطر الوطني األهلي

313.598.6843.197430.884.617 2.566بنك المصرف المتحد
269.098.9362.393270.807.119 2.578بنك التنمية الصناعية

59.128.6491365189.901.589 443بنك المشرق 
شركة التعمير للتمويل العقاري 

123.067.0721.318181.476.638 1.083)األولى(

53.091.0171.106131.027.005 517بنك فيصل اإلسالمي المصري
252.681.246840100.545.609 2.282البنك العربي األفريقي الدولي
86.322.81667681.786.143 752البنك العقاري المصري العربي

44.062.09062369.460.355 420البنك المصري الخليجي
98.769.90358465.042.489 1.045بنك االستثمار العربي
57.347.12752160.954.257 547بنك الكويت الوطني

91.283.74042853.199.817 802بنك الشركة المصرفية العربية 
116.001.06341548.882.420 1.031بنك بلوم 

76.126.75333847.525.250 702شركة كونتكت للتمويل العقاري
0022031.024.430بنك التنمية واالئتمان الزراعي

0010013.952.696بنك قناة السويس
14.638.136698.823.280 124البنك المصري لتنمية الصادرات 
22.468.850526.374.278 199شركة تمويل للتمويل العقاري

3.022.254405.199.977 26بنك كريدي اجريكول
38.838.9547784.070 350بنك االتحاد الوطني

50.112.159196.016 467شركة أمالك للتمويل العقاري
2.414.27200 23الشركة المصرية للتمويل العقاري

6.360.22400 64شركة األهلي المتحد 
45.211.09800 415شركة األهلي للتمويل العقاري

شركة العربي األفريقي الدولي 
1.186.58600 11للتمويل العقاري

64.0606.904.023.92955.3906.528.030.766اإلجمالي
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4. شكاوى وطلبات العمالء

تفعيــاًل لمبــدأ الشــفافية والمصداقيــة حــرص الصنــدوق علــى االســتماع لكافة شــكاوى المواطنيــن المتقدمين والمســتفيدين 
مــن الوحــدات الســكنية مــن خــالل القنــوات المختلفــة وكذلــك العمــل علــى حــل تلــك الشــكاوى وتنفيــذ الطلبــات الخاصــة 
بالمواطنيــن حيــث تــم اســتقبال عــدد 38.240 طلــب، وعــدد 26.038 شــكوى عــن طريــق خدمــة عمــالء الصنــدوق مــن خــالل 
األرقــام التاليــة )090071117 – 1188 - 5999 – 5777( خــالل العــام المالــي 2021/2020 ليصل إجمالي الشــكاوى والطلبات 
الــواردة إلــى 226.917 شــكوى وعــدد 316.579 طلــب، كمــا تــم اســتقبال عــدد 10.189 شــكوى ومقتــرح مــن خــالل عــدد 
مــن القنــوات المختلفــة المتمثلــة فــي )بوابــة الشــكاوى الحكوميــة التابعــة لرئاســة مجلــس الــوزراء – الشــكاوى الــواردة 
مــن خــالل مكاتــب اإلدارة العليــا – الشــكاوى الــواردة علــى الخــط الســاخن 15100 لــوزارة اإلســكان – الشــكاوى الــواردة عــن 
طريــق البريــد المصــري(، ممــا يســاهم فــي تحقيــق الهــدف رقــم )16( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة »الســالم والعــدل 

والمؤسســات القويــة«، وأيضــًا تحقيقــًا لمؤشــر الصــرف رقــم )3( مــن مؤشــرات البنــك الدولــي، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

جدول رقم )7( شكاوى وطلبات العمالء الواردة من خدمة عمالء الصندوق

الطلبات والشكاوى الواردة من خالل خدمة عمالء الصندوق على األرقام التالية: )5777 - 5999 - 1188 – 090071117(

ملخص تقرير الطلبات

16.954طلبات إعادة االستعالم1

12.804طلبات تغيير جهة التمويل2

7.152طلبات تعديل بيانات العميل األساسية 3

292طلبات التنازل عن المشروع4

1.038طلبات التحويل من مدينة إلى أخرى5

38.240إجمالي الطلبات 

ملخص تقرير الشكاوي

4.558شكوى بخصوص تأخر تخصيص الوحدة1

4.372شكوى بخصوص الموقع اإللكتروني )أثناء التقديم(2

8.585شكوى بخصوص إجراءات جهة التمويل3

4.056شكوى بخصوص سبب الرفض4

4.467شكوى بخصوص التأخر في تقرير االستعالم5

26.038إجمالي الشكاوى

جدول رقم )8( شكاوى وطلبات العمالء الواردة من القنوات األخرى

الطلبات والشكاوى الواردة الجهات التالية: )بوابة الشكاوى الحكومية – الشكاوى الواردة من اإلدارة العليا – الشكاوى 
الواردة على 15100 – الشكاوى الواردة من البريد المصري( والتي تم التعامل معها

العددنوع الشكوىم

شكاوى النظام اآللي وخدمات الموقع 1
1.691اإللكتروني  

1.666شكاوى عن سبب الرفض2

1.059شكاوى االستالم والتخصيص + مؤجل أولوية3

902شكاوى متعلقة بجهات التمويل4

745شكاوى متعلقة بشركات االستعالم5

526استفسارات العمالء6

525شكاوى عدم إدراج ملف بالنظام7

180شكاوى مالية 8

179شكاوى حاالت خاصة9

57 شكاوى التصالح والمخالفات10

35شكاوى التعامل مع مركز االتصاالت.11

20شكاوى التعامل مع مكاتب البريد12

25مقترحات العمالء13

0التظلمات14

2.579شكاوى أخرى15

10.189إجمالي الشكاوى والمقترحات



القسم الخامس:
البنية التكنولوجية والرقمية للصندوق
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ــار  ــة اختي ــز ثقــة المواطــن فــي آلي ــر المســتدام لخدمــات الصنــدوق وتعزي عمــل الصنــدوق علــى وضــع اســتراتيجية للتطوي
وتخصيــص الوحــدات للمســتفيدين وقــدرة الصنــدوق علــى اإليفــاء باحتياجاتــه مــن ســكن مالئــم، األمــر الــذي انعكــس علــى 
ــة  ــادت ثق ــي أع ــباب الت ــم األس ــن أه ــكار م ــد كان االبت ــة، وق ــة والمتنوع ــدوق المختلف ــات الصن ــن إلعالن ــداد المتقدمي أع
المواطــن فــي برنامــج )ســكن كل المصرييــن(، فقــد ســرعت عمليــة الميكنــة وتيــرة العمــل داخــل الصنــدوق بشــكل كبيــر 
بمــا وفرتــه مــن الوقــت والجهــد حيــث انخفضــت الفتــرة الزمنيــة للتعامــل مــع ملفــات العمــالء بنســبة 87%، فصــار تســليم 
الوحــدات لمســتحقيها أســرع، إلــى جانــب إضفــاء المصداقيــة والدقــة علــى العمــل، وهــذا مــا يظهــر فــي التأثيــر اإليجابــي 
للبرنامــج علــى صناعــة اإلســكان وخاصــة اإلســكان االجتماعــي فــي مصــر، فقــد افتقــدت البرامــج الســابقة لوجــود الشــفافية 
الكاملــة والعدالــة فــي التوزيــع علــى مــدى عــدة ســنوات، إلــى جانــب التأخــر الطويــل فــي االســتجابة لطلبــات المواطنيــن.

يســتهدف الصنــدوق باألســاس محــدودي الدخــل، وقــد تكــون نســبة كبيــرة منهــم غيــر قــادرة علــى التعامــل مــع الوســائل 
التكنولوجيــة حيــث بلغــت نســبة األميــة التكنولوجيــة والرقميــة حوالــي 69%، وكان هــذا هــو التحــدي الرئيســي الــذي يواجــه 
الصنــدوق هــو كيفيــة توجيــه المواطنيــن للتعامــل مــع الصنــدوق بشــكل إلكترونــي، نجــح الصنــدوق منــذ اإلعــالن التاســع 
ــب الوحــدات بشــكل كامــل  ــة طريقــة التقديــم لطل ــدة مــن نوعهــا فــي مصــر بميكن ــة فري ــق تجرب عــام 2017 فــي تطبي
ــر واإلســكان فــي تلقــى  مــن خــالل االســتغناء عــن األعمــال اليدويــة التــي كانــت تقــوم بهــا مكاتــب البريــد وبنــك التعمي
وفــرز طلبــات المواطنيــن عــن طريــق التقديــم اإللكترونــي بعــد إجــراء تطويــر وتعديــل النظــام اآللــي والموقــع اإللكترونــي 
للصنــدوق، حيــث يقــوم المواطــن بتســجيل بياناتــه عبــر حســاب علــى الموقــع، ثــم إرفــاق كافــة المســتندات المطلوبــة منــه، 
ــول  ــي الوص ــر ف ــكل كبي ــاهم بش ــا س ــة، مم ــة األوراق المطلوب ــتوفية لكاف ــر مس ــات غي ــة طلب ــض أي ــام برف ــوم النظ ويق
لمعــدالت كفــاءة عاليــة، بأقــل وقــت وجهــد وتكلفــة، وكذلــك تمكيــن إدارة الصنــدوق مــن االطــالع علــى كافــة البيانــات 
ــاكل  ــة المســتدامة » الصناعــة واالبتــكار والهي ــأول، بمــا يســاهم فــي تحقيــق الهــدف رقــم )9( مــن أهــداف التنمي أواًل ب

األساســية ».

أواًل: األنظمة اإللكترونية المستحدثة
تــم اســتحداث عــدة برامــج منــذ 2020/7/1 حتــى 2021/6/30 وكانــت هــذه البرامــج مــن شــأنها تيســير تعامــالت المواطنين 
مــع صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري وأيضًــا مــع الجهــات المتعاونــة مــع الصنــدوق وذلــك لتقليــل 
األعبــاء الماديــة والمجهــود الــذي يتعيــن علــى المواطــن بذلــه لحجــز وحــدة ســكنية ضمــن برنامــج ســكن كل المصرييــن ممــا 
يضمــن االرتقــاء بجــودة الخدمــات المُقدمــة للمواطــن، وعلــى الجانــب اآلخــر كانــت هــذه البرامــج تلعــب دورًا واضحــًا فــي 
تيســير حركــة العمــل لموظفــي الصنــدوق ممــا عمــل علــى تطويــر منــاخ العمــل ورفــع مســتوى الكفــاءة بمــا يخــدم أهــداف 
الصنــدوق ومســايرًة آلليــات العمــل الحديثــة المتطــورة، وفيمــا يلــي عــرض لتلــك األنظمــة اإللكترونيــة المســتحدثة مــع شــرح 

مبســط آلليــة عمــل كل برنامــج علــى حــدى:

بوابة الشكاوى اإللكترونية. 1

ــتطيع  ــى يس ــًا، حت ــكاوى إلكتروني ــم الش ــن تقدي ــى المواطني ــهل عل ــكاوى لتس ــة للش ــة إلكتروني ــاء بواب ــًا إنش ــاري حالي ج
ــداف  ــن أه ــم )16( م ــدف رق ــع اله ــك م ــى ذل ــا ويتماش ــرد عليه ــتقبال ال ــة واس ــكوى المقدم ــير الش ــة س ــن متابع المواط

ــالل: ــن خ ــك م ــة«، وذل ــات القوي ــدل والمؤسس ــالم والع ــتدامة »الس ــة المس التنمي

التنســيق لعمــل نظــام إلكترونــي يتمثــل فــي )منظومــة الشــكاوى الداخليــة( للتواصــل مــع كافــة اإلدارات الداخليــة أ. 
للصنــدوق للمتابعــة والــرد علــى شــكاوى العمــالء كل فيمــا يعنيــه.

ــدف ب.  ــكاوى به ــة الش ــة لمنظوم ــر التفصيلي ــداد التقاري ــر وإع ــى توفي ــدف إل ــي ته ــة “Dashboard” الت ــالق خدم إط
ــرة  ــر الشــكاوى المؤث ــات بأكث متابعــة طلبــات وشــكاوى العمــالء المقدمــة مــن قبلهــم، فضــاًل عــن إعــداد اإلحصائي
علــى المواطنيــن، وإلتاحــة الفرصــة للعامليــن بــاإلدارات الداخليــة بالصنــدوق لالطــالع علــى التقاريــر المجمعــة بتفاصيل 

تصنيــف حالــة الشــكاوى.

منظومة الشكاوى الخارجية لتقديم الشكاوى والتواصل مع المواطنين للرد على الشكاوى الخاصة بهم.ج. 

2. خدمة مشروعات )دار مصر- جنة مصر- سكن مصر(

قامــت إدارة نظــم المعلومــات والتحــول الرقمــي التابعــة لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري بإطــالق 
خدمــة إلكترونيــة خاصــة بمشــروعات دار مصــر وجنــة مصــر وســكن مصــر يســتطيع مــن خاللهــا المواطــن حجــز الوحــدة، مــن 

https://cservices.shmff.gov.eg/portal :خــالل الرابــط التالــي

3. خدمة الفرز والتظلمات

تهــدف هــذه الخدمــة إلــى معرفــة المواطــن لنتيجــة الفــرز وبموقــف الحجــز الخــاص بــه وذلــك بعــد االنتهــاء مــن عمليــة فــرز 
الملفــات ألي اعــالن، ومــن ثــم يتــم توضيــح القبــول او الرفــض المبدئــي لملفــات العمــالء، وفــي حالــة الرفــض يتــم توضيــح 
ســبب الرفــض وبالتالــي يســتطيع المواطــن بعــد ذلــك تقديــم تظلــم وإرفــاق األوراق المطلوبــة حتــى يتســنى للصنــدوق البــت 

فــي التظلــم ويتــم إعــالم المواطــن بنتيجــة التظلــم، ويتــم تقديــم الخدمــة مــن خــالل الرابــط التالــي:

https://cservices.shmff.gov.eg/complaints
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خدمة نقل حجز الوحدة باسم الورثة. 4

يمكــن مــن خــالل هــذه الخدمــة فــي حالــة وفــاة العميــل الرئيســي يتــم تقديــم طلــب نقــل حجــز الوحــدة باســم الورثــة، 
 https://bit.ly/3CtsEB9 :ــي ــط التال ــالل الراب ــن خ ــة م ــم الخدم ــم تقدي ويت

نظام تقديم إفادة مخالصة سداد القروض  . 5

ــى  ــن عل ــن المتقدمي ــول المواطني ــدم حص ــد بع ــي تفي ــات الت ــم المخالص ــراءات تقدي ــهيل إج ــة تس ــذه الخدم ــتهدف ه تس
https://bit.ly/2VuCwtT :ــي ــط التال ــال الراب ــن خ ــة م ــم الخدم ــم تقدي ــري، ويت ــات أخ ــن جه ــروض م ق

طلب متابعة الملفات من شركات االستعالم. 6

تــم إطــالق هــذه الخدمــة للتســهيل علــى المواطنيــن متابعــة الملــف خــالل فتــرة االســتعالم الميدانــي، وتقديــم اســتعجال 
ــرة المحــددة لوجــود الملــف بشــركة االســتعالم، ويتــم تقديــم الخدمــة مــن خــالل الرابــط  ــة تجــاوزه الفت للملــف فــى حال

 https://bit.ly/3xxD6nm  :التالــي

نظام الصادر والوارد. 7

تــم إطــالق هــذه الخدمــة الداخليــة بهــدف متابعــة المكاتبــات بيــن اإلدارات المختلفــة والجهــات المتعاملــة مــع الصنــدوق، 
وتســهل هــذه الخدمــة علــى العامليــن داخــل صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقاري البحــث عــن أي مكاتبات 

مــع إمكانيــة تتبــع مســارها.

نظام المناقصات . 8

تــم إطــالق هــذه الخدمــة إلتاحــة المناقصــات التــي يطرحهــا صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري، حتــى 
يتســنى للمورديــن الدخــول واالطــالع عليهــا، ويتــم تقديــم الخدمــة مــن خــالل الرابــط التالــي: 

/https://cservices.shmff.gov.eg/Tenders
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ثانيًا: أدوات التواصل مع العمالء
يعمــل الصنــدوق علــى مواكبــة التطــور التكنولوجــي وإيمانــًا منــه باختــالف وتنــوع خلفيــات وثقافــات المتعاملين معــه، فقد 
قامــت اإلدارة العامــة للعالقــات العامــة واإلعــالم بتنويــع طــرق وقنــوات التواصــل لتتماشــى مــع تلــك الخلفيــات الثقافيــة 

المختلفــة وتحســين التواصــل مــع العمــالء، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الموقع اإللكتروني. 1

أولــى الصنــدوق اهتمامًــا بالغًــا بالمركــز اإلعالمــي فــي الموقــع اإللكترونــي الرســمي، عــن طريــق قيــام اإلدارة العامــة 
للعالقــات العامــة واإلعــالم بنشــر أحــدث األخبــار والمعلومــات الموثقــة والصحيحــة عبــره أواًل بــأول، ممــا يتيــح للجمهــور 
التعــرف علــى مســتجدات األوضــاع بالصنــدوق ومتابعــة التطــورات الميدانيــة فــي المشــروعات المختلفــة. وهــدف الصنــدوق 
ــر بعــض  ــم تناولهــا عب مــن وراء اهتمامــه بالمركــز اإلعالمــي هــو وضــع حــد للشــائعات والمعلومــات المغلوطــة التــي يت

المواقــع اإلخباريــة، ممــا يجعــل المواطــن بعيــدًا عــن الوقــوع فــي فــخ األخبــار الكاذبــة وغيــر الصحيحــة.

ومــن هــذا المنطلــق فقــد تــم نشــر عــدد 141 مــادة إعالميــة علــى المركــز اإلعالمــي الخــاص بالموقــع اإللكترونــي للصنــدوق 
والمصنــف فــي المركــز 719 علــى مســتوى الجمهوريــة، وفــي المركــز 32267 على مســتوى العالــم، كما يمكــن للمواطنين 
مــن خــالل الموقــع حســاب الدعــم المتوقــع حصــول عليــه مــن الصنــدوق وكذلــك التقديــم إلعالنــات الصنــدوق المختلفــة، 
كمــا يتــم تقديــم محتويــات مرئيــة متحركــة )فيديوهــات( وثابتــة )انفوجــراف( لتوضيــح للمواطنيــن كل مــا يخــص خطــوات 
التقديــم وبرنامــج )ســكن كل المصرييــن(، وقــد بلغــت زيــارات المواطنيــن للموقــع عــدد 44.3 مليــون زيــارة، بإجمالــي عــدد 

23.3 مليــون زائــر خــالل العــام المالــي 2021/2020.

صفحة الفيس بوك. 2

يهــدف صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري إلــى اســتهداف كافــة شــرائح المجتمــع، وعلــى رأســهم 
شــريحة الشــباب الذيــن يتواجــدون بكثــرة علــى موقــع Facebook لــذا تــم إطــالق الصفحــة الرســمية للصنــدوق عبــر موقــع 
ــهيل  ــن، وتس ــدوق للمواطني ــا الصن ــي يقدمه ــال الت ــوات االتص ــع قن ــدف تنوي ــو 2020، به ــي 12 ماي ــك ف Facebook وذل
عمليــة التواصــل مــع الجمهــور؛ لضمــان حــل كافــة األزمــات التــي يمكــن أن يواجههــا المواطــن منــذ اليــوم األول لتقديمــه 
ــرز القــرارات  علــى الوحــدة الســكنية، كمــا عملــت الصفحــة الرســمية للصنــدوق علــى نشــر كافــة المســتجدات عبرهــا وأب
واإلعالنــات التــي يقدمهــا الصنــدوق كــي يطلــع عليهــا المواطنيــن بصــورة مباشــرة، باإلضافــة إلــى اإلجابــة عــن استفســارات 

الجمهــور بصــورة آنيــة لتذليــل كافــة العقبــات أمامهــم.

ونجحــت صفحــة الصنــدوق عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« فــي كســب ثقة الجمهــور، حيــث بلغ عــدد المعجبين 
ــذ بدايــة إطــالق الصفحــة وحتــى 30 يونيــو 2021، ووصــل عــدد المتابعيــن  بالصفحــة حوالــى 190 ألــف مواطــن وذلــك من
للصفحــة 200.1 ألــف متابــع، وتــم نشــر عــدد 82 مــادة علــى الصفحــة، باإلضافــة إلــى آالف الرســائل واالستفســارات التــي تــم 

اســتقبالها مــن الجمهــور والــرد عليهــا مــن قبــل المختصيــن بالصنــدوق.
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قناة اليوتيوب . 3

تــم إطــالق قنــاة رســمية للصنــدوق عبــر موقــع YouTube بتاريــخ 25 يونيــة 2020 بهــدف إنشــاء قنــاة اتصــال جديــدة بيــن 
الصنــدوق والجمهــور لتضــاف إلــى القنــوات األخــرى التابعــة للصنــدوق فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي المختلفــة، وقــد تــم 
نشــر عــدد 73 فيديــو، كمــا بلــغ العــدد اإلجمالــي للمشــاهدات نحــو 323.1 ألــف مشــاهدة، باإلضافــة إلــى اشــتراك نحــو 11 

ألــف مشــترك بالقنــاة خــالل العــام المالــي 2021/2020. 

وركــزت القنــاة علــى عــرض التصريحــات الخاصــة بمســؤولي الصنــدوق فــي مختلــف وســائل اإلعــالم المرئيــة ســواء اللقــاءات 
التلفزيونيــة أو المداخــالت الهاتفيــة أو اللقــاءات الصحفيــة، باإلضافــة إلــى تقديــم فيديوهــات توضيحيــة حــول مشــروعات 

الصنــدوق والخدمــات الجديــدة التــي يتــم إتاحتهــا للمواطنيــن.

 كمــا عملــت القنــاة علــى بنــاء حمــالت توعويــة للمواطنيــن، لمســاعدتهم علــى اســتيفاء األوراق الالزمــة للتقديــم علــى 
الوحــدات الســكنية فــي مختلــف المشــروعات ســواء لمحــدودي الدخــل أو متوســطي الدخــل، باإلضافــة إلــى عــرض كافــة 

إنجــازات الصنــدوق فيمــا يتعلــق بمشــروع ســكن كل المصرييــن.

خدمة الرسائل القصيرة لالستعالم عن حالة الطلب )1124(. 4

تــم إطــالق هــذه الخدمــة منــذ يوليــو عــام 2016، وهــي عبــارة عــن خدمــة إلكترونيــة تمكــن العميــل مــن االســتعالم عــن 
الموقــف الحالــي لــه والمســتندات المطلوبــة منــه أو المرحلــة المتوقــف عندهــا العميــل عــن طريــق إرســال العميــل رســالة 

علــى رقــم )1124( موضــح بهــا الرقــم القومــي لــه فيتــم إرســال رســائل تلقائيــة مــن النظــام لتوضيــح الوضــع الحالــي لــه.

وقد بلغ عدد الرسائل المرسلة للمواطنين من خدمة 1124 حتى 2021/6/30 ما يزيد من 3.5 مليون رسالة.

ويوضح الجدول التالي إجمالي عدد الرسائل المرسلة للمواطنين كما يلي:

جدول رقم )9( إجمالي عدد الرسائل القصيرة لالستعالم عن حالة الطلب )1124(

عدد الرسائل عام
2017/20161.038.867
2018/20171.267.037
2019/2018630.429
2020/2019135.956
2021/2020442.810

3.515.099اإلجمالي

شكل )28( إجمالي عدد الرسائل القصيرة لالستعالم عن حالة الطلب )1124(  
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خدمة الرسائل القصيرة لالستعالم عن حالة الطلب )9311(. 5

ــة  ــط، إلتاح ــر فق ــالن العاش ــن اإلع ــار ع ــاص باالستفس ــم )9311(، خ ــرة )SMS( برق ــائل القصي ــة الرس ــل خدم ــتكمال تفعي اس
التواصــل بشــكل ســريع مــع عمــالء اإلعــالن العاشــر، والذيــن تــم رفضهــم رفــض مبدئــي أثنــاء عمليــة الفــرز بســبب عــدم 
اســتيفاء األوراق المطلوبــة، وبلغــت الرســائل المرســلة مــن خــالل تلــك الخدمــة عــدد 169.6 ألــف رســالة خــالل العــام المالــي 

2021/2020 حيــث تــم توضيــح اآلتــي:

أسباب الرفض.                 ب. كيفية تقديم التظلم واألوراق المطلوبة.                 ج. الموقع المتاح لتقديم التظلم. أ. 

مركز االتصاالت. 6

ــدوق  ــالء الصن ــى عم ــرد عل ــك لل ــاخنة )5777 – 5999 – 1188 – 090071117( وذل ــوط س ــدد 4 خط ــل ع ــتكمال تفعي اس
المتقدميــن لبرنامــج ســكن كل المصرييــن، وقــد تلقــى مركــز االتصــاالت أكثــر مــن 9.5 مليــون مكالمــة، تــم الــرد علــى %87 

منهــا، وبلــغ متوســط مســتوى الخدمــة 90%. ويوضــح الجــدول التالــي إجمالــي عــدد المكالمــات كمــا يلــي:

جدول رقم )10( أداء مركز االتصاالت

الفترة
عدد المكالمات 
المعروضة على 
خدمة العمالء

عدد المكالمات 
التي تم الرد 

عليها

عدد المكالمات 
التي لم يتم 

الرد عليها
متوسط سرعة مستوى الخدمة

الرد
متوسط مدة 

المكالمة

2015283.880277.0576.778%97.40:00:080:02:53
20162.177.1221.735.355426.292%81.10:02:040:03:07
20171.986.9271.785.38916.607 %89.80:00:540:02:35
20182.006.4041.739.049267.765 %87.20:00:290:02:35
20191.311.0301.226.42687.441%93.40:00:270:02:39
20201.205.9401.040.910165.030 %88.50:01:240:02:52

940:00:450:02:30%584.500542.41542.085يونيو 2021
90.20:00:530:02:44%9.555.8038.346.6011.011.998اإلجمالي

مراكز خدمة العمالء. 7

تواصــل مراكــز خدمــة العمــالء تقديــم خدماتهــا بعــد االنتهــاء مــن فتــرة اإلغــالق الناجمــة عــن تداعيــات فيــروس كورونــا 
المســتجد مــع مراعــاة كافــة اإلجــراءات االحترازيــة مــن التعامــل المحــدود للحفــاظ علــى المواطنيــن والموظفيــن كمــا يلــي: 

جهاز تنمية مدينة 15 مايو.. 1

جهاز تنمية مدينة السادات.. 2

ــة . 3 ــباب بمدين ــكان الش ــروع إس ــذي لمش ــاز التنفي الجه
ــروق. الش

جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.. 4

جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.. 5

جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.. 6

جهاز تنمية مدينة العبور.. 7

مركز مديرية اإلسكان والمرافق بمحافظة المنيا.. 8

بمحافظــة . 9 اإلســكان  بمديريــة  المعلومــات  مركــز 
الجديــد. الــوادي 

10. الوحــدة المحليــة لمركــز ومدينــة بنــي ســويف )إدارة 
التســكين(.

جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.  .11

12.  جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

13. جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.

14. مديرية اإلسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ.

15. مركز خدمة عمالء بورسعيد.



القسم السادس:
الحوكمة والرقابة
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فــي ضــوء التجربــة الناجحــة للصنــدوق فــي توفيــر الوحــدات الســكنية، أولــى الصنــدوق أهميــة كبيــرة فــي وضــع ضوابــط 
رقابيــة لوصــول الوحــدات إلــى مســتحقيها، ولهــذا يتحــرى الصنــدوق بصفــة دوريــة وبأســاليب متنوعــة عــن صحــة البيانــات 
ــة  ــة االجتماعي ــق العدال ــدف تحقي ــك به ــج، وذل ــدات البرنام ــن وح ــتفادة م ــي االس ــن ف ــن الراغبي ــن المواطني ــة م المقدم
ووصــول الدعــم لمُســتحقيه مــن خــالل اتخــاذ عــدة إجــراءات مــن ضمنهــا االســتعالم الميدانــي بواســطة شــركات االســتعالم 
للتحقــق مــن بيانــات الدخــل المقدمــة مــن قبــل المواطــن وعــدم امتالكــه وحــدة ســكنية، ويتــم إجــراء مســتوى آخــر مــن 
التحقــق مــن قبــل البنــوك عنــد منــح  القــرض )االســتعالم االئتمانــي(، كمــا يتــم البحــث فــي قواعــد بيانــات جهــات الدولــة 
المختلفــة للتأكــد مــن عــدم حصــول المتقــدم علــى دعــم مســبقًا مــن الدولــة، وبعــد اســتالم المواطــن للوحــدة الســكنية 
يعمــل الصنــدوق علــى التأكــد مــن االســتخدام الســليم لتلــك الوحــدات فــي الغــرض المخصــص لهــا وذلــك مــن خــالل حمــالت 
الضبطيــة القضائيــة مــن أجــل تفقــد الوحــدات الســكنية للتأكــد ليــس فقــط مــن شــغلها ولكــن أيضًــا للتأكــد مــن شــغلها 
بواســطة المســتفيدين األصلييــن، وذلــك تدعيمــًا للشــفافية وحوكمــة الصنــدوق ممــا يســاهم فــي تحقيــق الهــدف رقــم 

)16( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة »الســالم والعــدل والمؤسســات القويــة«

أواًل: منظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات برنامج »سكن كل المصريين«
ــه مــن خــالل  ــة ب ــة الداخلي ــز نظــام الرقاب ــة وتعزي ــة القضائي ــة الضبطي ــدوق لرفــع كفــاءة منظوم فــي إطــار جهــود الصن
وضــع السياســات واإلجــراءات الواجــب االلتــزام بهــا ومــا لذلــك مــن انعــكاس نحــو ترســيخ مفهــوم الحوكمــة، فقــد قامــت 
ــع  ــق م ــا يتف ــة وبم ــة القضائي ــة الضبطي ــات منظوم ــي لعملي ــل اإلجرائ ــداد الدلي ــة بإع ــة الداخلي ــة للمراجع اإلدارة المركزي
قانــون اإلســكان االجتماعــي وذلــك للتحقــق مــن التــزام المســتفيدين مــن مشــروعات برنامــج »ســكن كل المصرييــن« بشــغل 

الوحــدات الســكنية علــى نحــو دائــم ومنتظــم، ورصــد كافــة المخالفــات.

محاور منظومة إجراءات الضبطية القضائية. 1

ــزام المســتفيدين مــن مشــروعات برنامــج »ســكن كل  تهــدف منظومــة الضبــط القضائــي بالصنــدوق إلــى التحقــق مــن الت
ــبيل  ــى س ــي، وف ــكان االجتماع ــون اإلس ــب قان ــددة بموج ــراض المح ــي األغ ــكنية ف ــدات الس ــتخدام الوح ــن« باس المصريي

ــي:  ــى 3 محــاور رئيســية كمــا يل ــل إجــراءات العمــل إل ــم تقســيم دلي ــك ت تحقيــق ذل

خريطة تدفق لمنظومة إجراءات الضبطية القضائية. 2

ثانيًا: إجراءات الرقابة والتفتيش
فــي ضــوء وضــع ضوابــط أكثــر صرامــة وســد أي ثغــرات إداريــة أو قانونيــة تســمح بالتالعــب وعــدم وصــول الدعــم والوحــدات 
ــكام  ــق أح ــارات وتطبي ــوق العق ــي س ــة ف ــة للمضارب ــدات المدعوم ــتغالل الوح ــرة اس ــة ظاه ــع مواجه ــتحقيها وم لمس
القانــون بضــرورة شــغل المســتفيد للوحــدة الســكنية فــور اســتالمها علــى نحــو منتظــم لــذا يقــوم الصنــدوق باتخــاذ عــدد 

مــن اإلجــراءات لضمــان االســتخدام األمثــل والصحيــح للوحــدات الســكنية وذلــك علــى النحــو التالــي:

إعداد وصياغة منظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات برنامج »سكن كل المصريين«. 1

ــكان  ــون اإلس ــع قان ــق م ــا يتف ــي وبم ــكان االجتماع ــات اإلس ــة لمخالف ــة القضائي ــراءات الضبطي ــة إج ــة منظوم ــم صياغ ت
االجتماعــي رقــم )93( لســنة 2018 وذلــك للتحقــق مــن التــزام الســادة مســتفيدي مشــروعات برنامــج »ســكن كل المصرييــن« 
ــه واتخــاذ اإلجــراءات  ــون المشــار إلي بشــغل الوحــدات الســكنية علــى نحــو دائــم ومنتظــم، ورصــد كافــة المخالفــات للقان
القانونيــة ضــد المخالفيــن، وتــم اعتمــاد منظومــة إجــراءات الضبطيــة القضائيــة لمخالفــات اإلســكان االجتماعــي مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة بالقــرار رقــم 2020/11/3 فــي الجلســة رقــم 11 المنعقــدة فــي 22 ديســمبر 2020.
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ــذى حــدده  • ــق ال ــر الطري ــن« بغي نمــوذج محضــر مخالفــة للتصــرف فــى وحــدة ســكنية ببرنامــج »ســكن كل المصريي
ــار(. ــع / ايج ــنة 2018 )بي ــم )93( لس ــون رق القان

ــر الغــرض الــذي حــدده  • نمــوذج محضــر مخالفــة الســتخدام وحــدة ســكنية ببرنامــج »ســكن كل المصرييــن« فــى غي
ــر نشــاط(. ــون رقــم )93( لســنة 2018 )تغيي القان
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إجراءات الرقابة الداخلية. 2

تقــوم اإلدارة علــى ممارســة أعمــال الرقابــة علــى إدارات الصنــدوق المختلفــة، وإصــدار التقاريــر لــإلدارات المعنيــة بنتائــج 
مــا تســفر عنــه أعمــال المراجعــة المبنيــة علــى المخاطــر )Audit Based Risk( التخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة وذلــك 

كلــه فــي ضــوء منهجيــة وإجــراءات معــدة لذلــك كمــا يلــي:

ــا أ.  ــم تحديثه ــدوق، ويت ــات بالصن ــع العملي ــة لجمي ــة منتظم ــان تغطي ــنويًا لضم ــة س ــة الداخلي ــة المراجع ــع خط وض
ومراجعتهــا بانتظــام لتعكــس التغييــرات وكذلــك الخدمــات والعمليــات الجديــدة التــي يقدمهــا الصنــدوق.

مراقبة جميع العمليات والسجالت والقيام بالتفتيش على اإلدارات الداخلية بصورة دورية.ب. 

إرسال تقارير بنتائج عملية المراجعة مصحوبًا بالتوصيات واإلجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها. ج. 

متابعه التقدم المحرز في اإلدارات المعنية واإلجراءات التصحيحية التي أوصت بها إدارة المراجعة الداخلية.د. 

عرض تقارير دورية على لجنة المراجعة ألعمال شؤنها في مراقبه األداء.ه. 

إطالق وتشغيل برنامج إلكتروني لتقييم مأموري الضبط القضائي  .3

ــر  - ــك لتوفي ــو 2020 وذل ــي يولي ــغيله ف ــم تش ــي وت ــط القضائ ــوري الضب ــم مأم ــي لتقيي ــج إلكترون ــداد برنام ــم إع ت
ــة: ــة التالي ــر الموضح التقاري

ثالثًا: تقارير المخالفات من خالل الزيارات الميدانية
فــي ضــوء خطــة الصنــدوق فــي التحقــق مــن وصــول الدعــم لمســتحقيه والتحــري عــن الوحــدات الســكنية التابعة لمشــروعات 
برنامــج »ســكن كل المصرييــن« للتحقــق مــن نســب اإلشــغال والشــغور، فقــد تــم تكليــف الســادة مأمــوري الضبــط القضائــي 
بعمــل زيــارات ميدانيــة تفتيشــية لتنفيــذ الخطــة الموضوعــة للعــام المالــي 2020 /2021 والتــي أســفرت عــن رصــد العديــد 
مــن مخالفــات قانــون اإلســكان االجتماعــي رقــم )93( لســنة 2018 وتحريــر محاضــر ضــد المخالفيــن تمهيــدُا للتصالــح معهــم 

أو اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضدهــم. 

بلــغ عــدد المحاضــر المحــررة للمخالفيــن 1877 محضــرًا فــي العــام المالــي 2021/2020 منهــم 1717 محضــرًا مســتوفي 
و160 محضــرًا غيــر مســتوفي، مقارنــة بعــدد محاضــر بلــغ 1861 محضــرًا فــي العام الســابق منهــم 1273 محضرًا مســتوفي 

وعــدد 588 محضــرًا غيــر مســتوفي.

شكل )29( إجمالي عدد المحاضر المحررة للمخالفين خالل العام المالي 2021/2020  
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كما تم تصنيف المحاضر المستوفاة طبقًا لنوع المخالفة: كاالتي:

شكل )30( تصنيف المحاضر المستوفاة طبقًا لنوع المخالفة

رابعًا: إجراءات التصالح في مخالفات برنامج »سكن كل المصريين«
تــم اســتحداث آليــة للمصالحــة مــع مخالفــي قانــون اإلســكان االجتماعــي رقــم )93( لســنة 2018 تفعيــاًل للمــادة رقــم )20( 
مــن القانــون المذكــور، ووفقــُا لمنظومــة إجــراءات الضبطيــة القضائيــة لمخالفــات برنامج »ســكن كل المصرييــن« والمعتمدة 
ــا بطلــب  مــن مجلــس إدارة الصنــدوق فــي جلســته رقــم 11 المنعقــدة فــي 22 ديســمبر 2020، حيــث تقــدم 543 مواطنً
للتصالــح فــي العــام المالــي 2021/2020 مقارنــة بعــدد 46 مواطنًــا للتصالــح فــي العــام المالــي 2020/2019، وقــد بلــغ 

اجمالــي عــدد المحاضــر التــي تــم التصالــح عليهــا 358 محضــرًا خــالل العــام المالــي 2021/2020.

شكل )31( إجمالي طلبات التصالح

نموذج )ع( طلب تصالح. •
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خامسًا: حماية حقوق المتعاملين
تــم تفعيــل منظومــة الشــكاوى اإللكترونيــة لمخالفــات اإلســكان فــي أغســطس 2019 والتــي تســتقبل العديــد من الشــكاوى 
اليوميــة. ويتــم مخاطبــة جهــات االختصــاص للتحــري عنهــا وموافــاة الصنــدوق بمــدى صحــة أو كيديــة تلــك الشــكاوى وفــى 
ــتعجال  ــات اس ــال خطاب ــم إرس ــأنها، ويت ــة بش ــراءات القانوني ــة اإلج ــاذ كاف ــورًا واتخ ــا ف ــل معه ــم التعام ــا يت ــال صحته ح
لحــث أجهــزة المــدن ومديريــات اإلســكان لموافــاة الصنــدوق بنتائــج التحريــات عــن تلــك الوحــدات المخالفــة كُل فــي دائــرة 

اختصاصــه وحثهــم لبــذل المزيــد مــن التعــاون مــع الصنــدوق حتــى يتــم الفصــل فــي تلــك الشــكاوى.

تصنيف الشكاوى المبلغة من حيث طبيعة االختصاص:. 1

شكل )32( تصنيف الشكاوى المبلغة من حيث طبيعة االختصاص

تصنيف الوحدات السكنية المخالفة من حيث نوع المخالفة. 2

شكل )33( تصنيف الوحدات السكنية المخالفة من حيث نوع المخالفة

سادسًا: اإلجراءات القانونية 
تتخـــذ اإلدارة القانونيـــة عددًا مـــن اإلجـــراءات القانونيـــة بهـــدف تقديـــم الخدمـــات االستشارية القانونيـــة لكافـة اإلدارات 
بالصنــــدوق وفقًا لألنظمــــة القانونيــــة واللوائــح المعمــول بهــــا والدفــاع والمرافعــة عــن الصنــــدوق ومقدراتـه أمـام 

كافـــة أنـــواع المحاكـم وجهـــات التحقيـق والجهـــات الرقابيـة اآلخر.

1. األحكام الصادرة لمخالفات برنامج »سكن كل المصريين« خالل العام المالي 2021/2020

شكل )34( األحكام الصادرة لمخالفات اإلسكان خالل العام المالي 2021/2020

2. اختيار وتأهيل وتدريب مأموري الضبط القضائي الجدد خالل عام 2020 -2021

مأموري الضبط القضائي الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية لعام 2020 -2021 أ. 

تقــدم عــدد 262 مرشــحًا للحصــول علــى صفــه الضبطيــة القضائيــة مــن كال مــن مديريــات اإلســكان وأجهــزه تنميــة المــدن 
الجديــدة وصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري.  

وقــد تــم اختيــار عــدد 139 مرشــحًا فــي ضــوء الضوابــط المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بجلســته رقــم 8 والمنعقــدة فــي 
2020/3/19 وصــدر بهــم قــرار معالــي وزيــر العــدل رقــم 3586 لســنة 2020 بمنحهــم صفــه الضبطيــة القضائيــة. 

تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي:ب. 

تــم عقــد االجتمــاع الســنوي لمأمــوري الضبــط القضائــي خــالل الفتــرة مــن 2020/7/19 حتــى 2020/7/26 وذلــك لتحقيــق 
المســتهدف مــن أعمــال الضبطيــة القضائيــة وتضمــن برنامــج االجتمــاع مــا يلــي: 

اإلطار القانوني المنظم لمشروعات برنامج »سكن كل المصريين«. •

الضبطية القضائية )المفهوم - السلطات – المسئوليات – الحدود(. •

عرض للمخالفات الواردة بقانون اإلسكان االجتماعي رقم )93( لسنة 2018. •

النماذج المقترحة إلثبات المخالفات لقانون اإلسكان االجتماعي. •

عرض للمشكالت التطبيقية التي واجهت السادة مأموري الضبط القضائي. •

آلية العمل بين الصندوق ومأموري الضبط القضائي ومتابعة وتقييم أعمالهم.  •



القسم السابع:
التعاون الدولي والمحلي
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ــة، والتنســيق مــع  ــة والمحلي ــز التعــاون مــع المؤسســات الدولي ــدوق هــو تعزي ــه فلســفة عمــل الصن ــز ب إن أهــم مــا تتمي
ــى القطــاع العــام أو القطــاع  ــت تنتمــي إل ــن( ســواء كان ــة ببرنامــج )ســكن كل المصريي ــك المؤسســات ذات الصل كافــة تل
الخــاص أو ذات طبيعــة خاصــة، وبنــاء عالقــة قائمــة علــى تبــادل الخبــرات واإلمكانيــات مــع تلــك المؤسســات، وتتولــى اإلدارة 
المركزيــة للضمــان والبحــوث والتعــاون الدولــي والمحلــي تنفيــذ تلــك المهمــة طبقــًا لمــا جــاء بدليــل إجــراءات عمــل اإلدارة، 
حيــث تعمــل كحلقــة وصــل للتنســيق مــا بيــن الصنــدوق والمؤسســات المحليــة والدوليــة، مــن أجــل تذليــل العقبــات التــي قــد 
تواجــه برنامــج )ســكن كل المصرييــن(، ممــا يســاهم فــي تحقيــق الهــدف رقــم )17( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة »عقــد 

الشــراكات لتحقيــق األهــداف«. 

 أواًل: التعاون مع الجهات الدولية  •

يتعــاون الصنــدوق مــع جهــات دوليــة عــدة للعمــل علــى تطويــر برنامــج ســكن كل المصرييــن، وكذلــك تبــادل ونقــل الخبــرات 
واآلراء مــع المؤسســات الدوليــة والعديــد مــن الــدول فيمــا يخــص مجــال الســكن ميســور التكلفــة، وتتولــى اإلدارة المركزيــة 
للضمــان والبحــوث والتعــاون الدولــي والمحلــي تلــك المهمــة، فقــد نظمــت وعقــدت اإلدارة العديــد مــن االجتماعــات 
والمراســالت مــع العديــد مــن الجهــات الدوليــة وعلــى رأســهم التعــاون مــع البنــك الدولــي، وقــد جنــى الصنــدوق ثمــار ذلــك 

كاآلتــي:

البنك الدولي. 1

فــي إطــار التعــاون المســتمر بيــن الصنــدوق والبنــك 
الدولــي، الناتــج عــن عقــد العديــد مــن اإلجتماعــات 
المركزيــة  اإلدارة  بيــن  مــا  والخطابــات  والمراســالت 
للضمــان والبحــوث والتعــاون الدولــي والمحلــي والبنــك 

الدولــى، أســفر ذلــك عــن اآلتــي:  

تمــت الموافقــة مــن جانــب البنــك الدولــي علــى قــرض تمويــل إضافــي بقيمــة 500 مليــون دوالر لمشــروع »البرنامــج  -
ــون دوالر، ليصــل  ــم بالفعــل بقيمــة 500 ملي ــل قائ ــب قــرض تموي ــى جان ــل اإلســكان االجتماعــي«، إل الشــامل لتموي
إجمالــي مــا تــم منحــه مــن قبــل البنــك الدولــي إلــى مليــار دوالر، حيــث يعــد البنــك الدولــي شــريكًا رئيســيًا للصنــدوق 
فــي تنميــة وتمويــل مشــروعات اإلســكان االجتماعــي، وقــد تــم الحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء علــى الســير 
فــي إجــراءات الحصــول علــى التمويــل اإلضافــي مــن البنــك الدولــي فــي نوفمبــر 2019، ثــم موافقــة مجلــس إدارة 

البنــك الدولــي علــى اتفاقيــة القــرض اإلضافــي فــي مــارس 2020.

ــدوق  - ــذي للصن ــس التنفي ــن الرئي ــل كاًل م ــن قب ــو 2020، م ــي يولي ــي ف ــل اإلضاف ــرض التموي ــة ق ــع اتفاقي ــم توقي ت
ووزيــرة التعــاون الدولــي وممثــل البنــك الدولــي، ثــم تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل مجلــس النــواب فــي أغســطس 

ــر 2020. ــارًا مــن تاريــخ 27 أكتوب ــم اعتمــاد نفــاذ اتفــاق هــذا القــرض اعتب 2020، وت

تــم تحقيــق المؤشــر )8.1( الخــاص بتطويــر وتنفيــذ مبــادئ توجيهيــة جديــدة للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص  -
كشــرط أساســي لســحب الدفعــة المقدمــة مــن القــرض اإلضافــي والبالــغ قيمتهــا 116 مليــون دوالر أمريكــي، وتــم 
ســحب المبلــغ المخصــص لذلــك المؤشــر )8.1( بالكامــل بقيمــة 17 مليــون دوالر أمريكــي، ليصــل إجمالــي مــا تــم ســحبه 

133 مليــون دوالر أمريكــي فــي 5 ديســمبر 2020.

وبنــاء علــى تقريــر المحقــق المســتقل )IVA( المقــدم بتاريــخ يوليــو 2021 تــم ســحب الشــريحة البالــغ قيمتهــا 36.5  -
مليــون دوالر أمريكــي.

يهــدف هــذا القــرض اإلضافــي والموضــح مؤشــرات صرفــه فــي الجــدول رقــم )11( إلــى تمويــل النفقــات المرتبطــة  -
بتوســيع نطــاق تقديــم دعــم اإلســكان، وتدعيــم البيئــة المؤسســية والتنظيميــة لإلســكان ميســور التكلفــة مــن خــالل 

الجيــل الثانــي مــن اإلصالحــات. 

يســاعد القــرض اإلضافــي الحكومــة علــى التوســع فــي تقديــم الدعــم النقــدي لمحــدودي ومتوســطي الدخــل لزيــادة  -
عــدد المســتفيدين بنســبة 31% وللوصــول إلــى المســتوى الــذي تســتهدفه الحكومــة، وهــو أكثــر مــن مليــون وحــدة 
ســكنية بحلــول عــام 2024، وال تــزال هــذه األجنــدة تمثــل إحــدى أهم أولويــات الحكومــة المصرية، ودعمــًا لجهودها 
وضمانــًا لتحقيــق االســتدامة علــى األمــد الطويــل لبرنامــج ســكن كل المصرييــن، ســتواصل الحكومــة بفضــل التمويــل 

اإلضافــي جهودهــا لتقويــة اإلطــار المؤسســي والقانونــي لإلســكان المدعــوم.

يقــدم البنــك الدولــي أيضــًا الدعــم الفنــي للصنــدوق والموظفيــن مــن خــالل اجتماعــات دوريــة، وتقديــم االستشــارات  -
والمســاعدة فــي تصميــم اإلدارات الجديــدة كاإليجــار والشــكاوى والبيئــة المدرجــة فــي هيــكل الصنــدوق، إلــى جانــب 

المســاعدة فــي إعــداد الدليــل اإلجرائــي لتلــك الوحــدات.
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)EG-9033( مؤشرات صرف القرض االضافي رقم )جدول )11

مالحظاتالموقف االبتدائيحجم التمويل الممنوح وفقًا لمؤشر الصرفالمؤشر
مؤشر الصرف 3.1: إنشاء وحدة 

ينتهي في 2024ال يوجد6 ماليين دوالرإدارة الشكاوى

مؤشر الصرف 5: الدعم لوحدات 
التمليك سنويًا

250 مليون دوالر )+159.8 مليون دوالر 
ينتهي في 209.3982024متبقية من البرنامج األساسي(

مؤشر الصرف 6: دعم وحدات 
اإليجار سنويًا

11.5 مليون دوالر )+47.8 دوالر متبقية من 
ينتهي في 1.9312024البرنامج األساسي(

مؤشر الصرف 6.1: إنشاء وحدة 
التأجير ومنصة رقمية بالصندوق 

تربط المالك من القطاع الخاص 
والمستأجرين المؤهلين للوحدات

ينتهي في 2024ال يوجد8 ماليين دوالر

مؤشر الصرف 6.2: تقديم حزمة 
حوافز لإليجار بما في ذلك 

خدمات التأمين ضد مخاطر اإليجار 
ألصحاب العقارات، واإلعانات 

المباشرة للمستأجرين

ينتهي في 2024ال يوجد10.25 مليون دوالر

مؤشر الصرف 8.1: تطوير وتنفيذ 
مبادئ توجيهية جديدة للشراكة 

بين القطاعين العام والخاص 
تعمل على عالج التحديات 

الرئيسية التي تواجه القطاع 
الخاص

ينتهي في 2024ال يوجد17 مليون دوالر

مؤشر الصرف 8.2: إعداد مقترح 
للدليل االسترشادي الجديدة 

للشراكة بين القطاعين العام 
والخاص

ينتهي في 2024ال يوجد17 مليون دوالر

مؤشر الصرف 8.3: طرح وتنفيذ 
3 برامج تجريبية للشراكة بين 
القطاعين العام والخاص تمثل 

10000 وحدة

ينتهي في 2024ال يوجد50 مليون دوالر

مؤشر الصرف 9: تطوير واعتماد 
وتنفيذ مخطط بديل للتخلص 

التدريجي من دعم سعر الفائدة
ينتهي في 2024ال يوجد50 مليون دوالر

مؤشر الصرف 10.1: اعتماد قانون 
المطور العقاري )بما في ذلك 

اللوائح التنفيذية والسلطة 
التنظيمية ذات الصلة(

ينتهي في 2024ال يوجد25 مليون دوالر

مالحظاتالموقف االبتدائيحجم التمويل الممنوح وفقًا لمؤشر الصرفالمؤشر
مؤشر الصرف 10.2: اعتماد 

اللوائح الخاصة بمراحل البيع 
بالتقسيط بما في ذلك النظام 

الرقابي

ينتهي في 2024ال يوجد25 مليون دوالر

مؤشر الصرف 11: تشغيل وحدة 
ينتهي في 2024ال يوجد4 ماليين دوالرالبيئة بالصندوق

مؤشر الصرف 11.1: عدد الوحدات 
السكنية الحاصلة على شهادة 

تقييم الهرم األخضر من المركز 
القومي لبحوث البناء

ينتهي في 2024ال يوجد10 مليون دوالر

مؤشر الصرف 12.1: تحسين كفاءة 
ينتهي في 2024ال يوجد7.5 ماليين دوالرعملية طلب وتقديم الدعم

مؤشر الصرف 12.2: إعداد برنامج 
تجريبي لالستعالم عن استحقاق 

الدعم بواسطة البنوك
ينتهي في 2024ال يوجد7.5 ماليين دوالر

والجديــر بالذكــر أنــه بلــغ إجمالــى التمويــل المتــاح بعــد دمــج القرضيــن معــًا حتــى عــام 2024 مبلــغ مليــار دوالر، وســوف 
ــرة مــن حيــث االحتــواء االجتماعــي لمحــدودي الدخــل وزيــادة  يســهم هــذا القــرض اإلضافــي فــي تحقيــق إصالحــات مُؤثِّ
أعــداد المســتفيدين مــن خدمــات الصنــدوق وتوفيــر وحــدات ســكنية مدعومــة لألســر المصريــة، فقــد بلــغ إجمالــى مــا تــم 

صرفــه مــن القرضيــن حتــى أكتوبــر 2020 مبلــغ 543.9 مليــون دوالر كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )12(.

جدول )12( بيان موقف استخدام القروض الجارى السحب منها حتى 2021/6/30

قرض 
التمويل 
األساسي 

رقم 8498

شريك 
ا لقيمة تاريخ اإلقفالتاريخ التوقيعالتنمية

المسحوب العملةبالمليون
بالمليون

نسبة 
المستخدم %

موقف 
التنفيذ

البنك 
دوالر 2015/06/102024/12/31500الدولى

جاري 81.9%409.62أمريكى
التنفيذ

قرض 
التمويل 
اإلضافي 

رقم 9033

شريك 
القيمة تاريخ اإلقفالتاريخ التوقيعالتنمية

المسحوب العملةبالمليون
بالمليون

نسبة 
المستخدم %

موقف 
التنفيذ

البنك 
دوالر 2020/07/052024/12/31500الدولى

جارى 26.9%134.25أمريكى
التنفيذ
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يوضح الجدول رقم )13( إجمالى المؤشرات بالنسب المحققة بعد الدمج كما يلي:

جدول )13( بيان موقف مؤشرات الصرف المنفذة والجاري تنفيذها للقرضين معًا حتى 2021/6/30

البيان
           نسب أعمال المشروع حتى 2021/6/30

مالحظاتفعلىالمخطط السنوي
المؤشر األول: المراجعة الداخلية: إنشاء إدارة المراجعة الداخلية 

تم تحقيق المؤشر في 100%10%بالصندوق لمراجعة أداء برامج التمليك وااليجار.
ديسمبر 2020

المؤشر الثانى: المتابعة والتقييم: إنشاء إدارة للمتابعة 
وتقييم البرنامج تعمل وتخدم خطط العمل المتوسطة المدى 

والمستهدفات السنوية.
تم تحقيق المؤشر في %20%100

ديسمبر 2020

المؤشر الثالث: الشفافية والتقييم: تفعيل آلية تضمن الشفافية 
ويمكن االعتماد عليها لتنفيذ برنامج اإلسكان االجتماعي ومراجعة 

أداء برنامج الملكية والتأجير.                                                       
تم تحقيق المؤشر في %10%100

ديسمبر 2020

الوحدة مازالت تعمل100%33%المؤشر الثالث )1( : إنشاء وحدة إدارة الشكاوى.

100%-المؤشر الرابع : مراقبة نسب االشغال بالوحدات التى تم تخصيصها.
تم االنتهاء وتحقيق 
المؤشرفي ديسمبر 

2019
ينتهي في 462024%16%المؤشر الخامس: الدعم لوحدات التمليك سنويًا.

ينتهي في 02024%5%المؤشر السادس:  دعم وحدات االيجار سنويًا.
المؤشر السادس )1(: إنشاء وحدة التأجير ومنصة رقمية بالصندوق 

تم اإلنشاء100%50%تربط المالك من القطاع الخاص والمستأجرين المؤهلين للوحدات.

و ينتهي في 2024
المؤشر السادس )2(: تقديم حزمة حوافز لإليجار بما في ذلك 
خدمات التأمين ضد مخاطر اإليجار ألصحاب العقارات، واإلعانات 

المباشرة للمستأجرين.
ينتهي في %22%02024

المؤشر السابع: القرب من جهات العمل  الوحدات السكنية )تمليك 
أو ايجار( الواقعة في مسافة 60 دقيقة أو أقل إلى اقرب مركز 

عمل.
تم تحقيق المؤشر في %22%100

ديسمبر 2020

المؤشر الثامن )1(: تطوير وتنفيذ مبادئ توجيهية جديدة للشراكة 
بين القطاعين العام والخاص تعمل على عالج التحديات الرئيسية 

التي تواجه القطاع الخاص.
تم تحقيق المؤشر في  %100%100

ديسمبر2020

المؤشر الثامن )2(: إعداد مقترح للدليل االسترشادي الجديدة 
ينتهي في 02024%100%للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المؤشر الثامن )3(: طرح وتنفيذ 3 برامج تجريبية للشراكة بين 
ينتهي في 02024%0%القطاعين العام والخاص تمثل 10000 وحدة.

المؤشر التاسع : تطوير واعتماد وتنفيذ مخطط بديل للتخلص 
ينتهي في 02024%20%التدريجي من دعم سعر الفائدة.

المؤشر العاشر )1(: اعتماد قانون المطور العقاري )بما في ذلك 
ينتهي في 02024%0%اللوائح التنفيذية والسلطة التنظيمية ذات الصلة(.

المؤشر العاشر )2(: اعتماد اللوائح الخاصة بمراحل البيع بالتقسيط 
ينتهي في 02024%0%بما في ذلك النظام الرقابي.

البيان
           نسب أعمال المشروع حتى 2021/6/30

مالحظاتفعلىالمخطط السنوي

الوحدة مازالت تعمل و 100%50%المؤشر الحادي عشر: تشغيل وحدة البيئة بالصندوق.
ينتهي في 2024

المؤشر الحادي عشر )1(: عدد الوحدات السكنية الحاصلة على 
شهادة تقييم الهرم األخضر من المجلس الوطني للرعاية التنفسية 

وفًقا لدليل التشغيل.
ينتهي في %4%02024

ينتهي في 1002024%100%المؤشر الثاني عشر )1(: تحسين كفاءة عملية طلب وتقديم الدعم.
المؤشر الثاني عشر )2(: إعداد برنامج تجريبي لإلستعالم عن 

ينتهي في 02024%10%إستحقاق الدعم بواسطة البنوك.

وفــي إطــار رســم االســتراتيجيات الجديــدة وتحقيــق أهــداف البرنامــج، قــام الصنــدوق بعقــد عــدة اجتماعــات افتراضية  -
ــج  ــي لبرنام ــم الفن ــم الدع ــدف تقدي ــك به ــو 2021، وذل ــر - 30 يوني ــن 10 يناي ــرة م ــالل الفت ــي خ ــك الدول ــع البن م
ــة الفنيــة لتعزيــز حوكمــة البرنامــج، وقــد أســفرت تلــك  ســكن كل المصرييــن الحالــي، والتمويــل اإلضافــي والمعون

اإلجتماعــات إلــى:

إنشــاء عــدد 2 حاســبة دعــم جديــدة تتماشــى مــع محــددات برنامــج ســكن كل المصرييــن، يتــم مــن خاللهــم حســاب أ. 
قيمــة الدعــم اإلجماليــة لــكل متقــدم، وكذلــك حســاب مقــدار التمويــل الممنــوح لــه وقيمــة األقســاط خــالل المــدة 

التمويليــة التــي تصــل بحــد أقصــى إلــى 30 عــام، والتــى تتضــح كمــا يلــي:

شكل )35( حاسبة الدعم )1(
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شكل )36( حاسبة الدعم )2(

 توفير بيانات استرشادية لتمويل ودعم شرائح الدخل المختلفةب. 

شكل )37( بيانات استرشادية لتمويل ودعم شرائح الدخل المختلفة

)AUHF( االتحاد اإلفريقي لتمويل اإلسكان  .2

ــذي  ــس التنفي ــد الرئي ــد الحمي ــي عب ــيدة م ــار الس اختي
التمويــل  ودعــم  االجتماعــي  اإلســكان  لصنــدوق 
العقــاري نائبًــا لرئيــس مجلــس إدارة االتحــاد األفريقــي 
لتمويــل اإلســكان للمــرة الثانيــة علــى التوالــي مــن 
خــالل االقتــراع اإللكترونــي الختيــار أعضــاء مجلــس 

االتحــاد األفريقــي لتمويــل اإلســكان بتاريــخ 5 نوفمبــر 2020، وذلــك خــالل االجتمــاع الســادس والثالثيــن للجمعيــة العمومية 
باالتحــاد والــذي تــم عقــده هــذا العــام عبــر اإلنترنــت بســبب فيــروس كورونــا المســتجد، وقــد تــم إعــادة انتخــاب الســيدة 
األســتاذة/ مــي عبدالحميــد كنائــب لرئيــس مجلــس إدارة االتحــاد األفريقــي لتمويــل اإلســكان للمــرة الثانيــة علــى التوالــي.

فقــد تولــت الســيدة / مــي عبــد الحميــد نفــس المنصــب فــي مجلــس إدارة االتحــاد الســابق، وقــد كان ذلــك أول تمثيــاًل لمصــر 
 AUHF فــي مجلــس االتحــاد وكذلــك أول تمثيــل نســائي بــه. ويذكــر أنــه تــم تأســيس االتحــاد األفريقــي لتمويــل اإلســكان

عــام 1984، ويتكــون مــن 50 عضــوًا ممثليــن لـــ 19 دولــة مــن كافــة أنحــاء القــارة األفريقيــة، وقــد نجحــت اإلدارة المركزيــة 
للضمــان والبحــوث والتعــاون الدولــي والمحلــى فــي اإلعــداد والتحضيــر للحصــول علــى ذلــك التمثيــل، فضــاُل عــن اإلعــداد مــن 
أجــل: المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي الســادس والثالثــون الخــاص باالتحــاد اإلفريقــي لتمويــل اإلســكان الــذي تــم عقــده 
ــي  ــتثمار ف ــعار »االس ــت ش ــا، تح ــروس كورون ــات في ــرًا لتداعي ــت نظ ــر اإلنترن ــر 2020 عب ــى 6 نوفمب ــن 2 إل ــرة م ــي الفت ف
أهــداف التنميــة المســتدامة: إيجــاد فــرص ســوقية فــي اإلســكان االجتماعــي«، حيــث تــداول المئــات مــن كبــار المســتثمرين 
والمموليــن والمطوريــن األفارقــة والدولييــن القضايــا الرئيســية التــي مــن شــأنها تنميــة تمويــل اإلســكان عبــر القــارة، ويأمــل 
المجلــس أن يتــم االجتمــاع فــي المســتقبل بشــكل مباشــر مــع الــدول األعضــاء فــي الجمعيــة العموميــة القادمــة )2021(.

ــكان  ــدوق اإلس ــي، وأداء صن ــكان االجتماع ــي اإلس ــر ف ــة مص ــه تجرب ــن خالل ــد م ــد الحمي ــي عب ــيدة / م ــت الس ــث عرض حي
االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري والجهــود التــي اتخذهــا الصنــدوق خــالل انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، بهــدف 
ــتدامة. ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــدوق وتحقي ــا الصن ــي يطلقه ــة الت ــروعات المختلف ــي المش ــل ف ــتمرارية العم ــان اس ضم

وقــد أبــدت الــدول األفريقيــة المشــاركة فــي المؤتمــر رغبتهــا فــي االســتفادة مــن التجربــة المصريــة فــي مجــال اإلســكان 
االجتماعــي ونقلهــا إلــى دولهــم، والتــي تعــد امتــدادًا إلنجــازات الجمهوريــة الجديــدة، وفــي المقابــل أكــدت ســيادتها 
ــدول  ــة ال ــى كاف ــة إل ــة المصري ــل التجرب ــي نق ــاري ف ــل العق ــم التموي ــي ودع ــكان االجتماع ــدوق اإلس ــتعداد صن ــى اس عل

ــة الشــقيقة. األفريقي
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التعاون مع دولة السنغال. 3

ــب نقــل المعرفــة التشــغيلية  ــت الســنغال مــع مصــر فــي ســبتمبر 2020 لطل تواصل
والتنظيميــة لمصــر فــي مجــال اإلســكان االجتماعــي وطلبــت عقــد اتفــاق توأمــة، وتم 
البــدء فــي إجــراءات االتفــاق مــن خــالل إعــداد اإلدارة المركزيــة للضمــان والبحــوث 
والتعــاون الدولــي والمحلــي لعقــد ورشــة عمــل افتراضيــة حــول تجربــة اإلســكان فــي 
ــة  ــع اتفاقي ــا لتوقي ــي طريقهم ــن ف ــا كال البلدي ــي، وكان ــكان االجتماع ــر واإلس مص

توأمــة، إال أن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد أعاقــت اإلجــراءات مؤقتــًا.

التعاون مع دولة إندونيسيا. 4

اســتضافت إندونيســيا بالتنســيق مــع البنــك الدولــي الرئيــس التنفيــذي للصنــدوق فــي 
ــرة  ــر اإلنترنــت عــن اإلســكان بتاريــخ 8 ديســمبر 2020، لالســتفادة مــن خب نــدوة عب
الصنــدوق فــي إدارة مشــاريع اإلســكان االجتماعــي، حيــث أصــدرت حكومة إندونيســيا 
مؤخــرًا قانــون خــاص  بإنشــاء وكالــة وطنيــة لتنفيــذ مشــاريع إســكان )BP3( لتســريع 
توفيــر اإلســكان الميســور التكلفــة لشــريحة منخفضــي الدخــل، فقــد اهتمــت 
الحكومــة اإلندونيســية بالتعــرف علــى الهيــكل التنظيمــي فــي الصنــدوق والتسلســل 
اإلداري واألدوار والمســؤوليات ومصــادر التمويــل والمــوارد وقــدرات التوظيــف، ومــا 

هــي األســباب الرئيســة فــي نجــاح تجربــة الصنــدوق، وســوق اإلســكان التــي تتعامــل فيــه مصــر مــن حيــث جانبــي العــرض 
ــدوق التوســع فــي الشــرائح المســتهدفة لتشــمل  ــف اســتطاع الصن ــن القطــاع العــام والخــاص، وكي ــب والعالقــة بي والطل

العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي.

التعاون مع دولة باكستان . 5

تطلعــت الحكومــة الباكســتانية إلــى االســتفادة مــن الخبــرات المصريــة فــي مجــال 
ــر  ــبل توفي ــل وس ــطي الدخ ــدودي ومتوس ــكان لمح ــروعات اإلس ــذ مش ــل تنفي تموي
ــه  ــذي تولي ــروع »Naya Pakistan« وال ــي مش ــاركة  ف ــر المش ــرة لألس ــروض ميس ق
ــن مصــر  ــك إعــداد مذكــرة تفاهــم بي الحكومــة الباكســتانية أولويــة مطلقــة، كذل
وباكســتان بشــأن مشــاركة الجانــب المصــري فــي المشــروع، حيــث تقــوم الشــركات 
المصريــة بالتخطيــط للمشــروعات التــي ســتنفذها باكســتان، وذلــك لرغبــة باكســتان 

ــن  ــن كضام ــا البلدي ــل حكومت ــا تعم ــر، كم ــي مباش ــار حكوم ــي إط ــتاني ف ــري الباكس ــاون المص ــة التع ــون صيغ ــي أن تك ف
ــر قــدر مــن الجديــة وســرعة اإلنجــاز. ــن أكب ــك لتأمي ــه، وذل للشــركات الخاصــة المشــاركة في

التعاون مع دولة العراق. 6

ــا  ــر 2021 نظمه ــي 24-25 فبراي ــي يوم ــة ف ــل إقليمي ــة عم ــر ورش ــتضافت مص اس
ــتراتيجية  ــل اس ــوان »تفعي ــت عن ــرية تح ــتوطنات البش ــدة للمس ــم المتح ــج األم برنام
إعمــار المســاكن وتطويــر قطــاع اإلســكان فــي العــراق: إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل 
وتبــادل الخبــرات«، وذلــك مــن أجــل دعــم تفعيــل اســتراتيجية إعــادة بنــاء المســاكن 
ــا فــي المنطقــة  ــة مــا بعــد أزمــة كورون ــر اإلســكان فــي العــراق فــي مرحل وتطوي
ــادرات  ــرض مب ــى ع ــة عل ــزت الورش ــل، ورك ــادة التأهي ــي وإع ــود التعاف ــي جه وف
ومشــروعات التعــاون فــي مجــاالت إعــادة التأهيــل واالســتراتيجيات المتعلقــة بقطــاع 

ــة المســتدامة، وقــد شــاركت الرئيــس  ــة العمراني ــة المصريــة فــي مشــروعات التنمي ــى عــرض التجرب اإلســكان، باإلضافــة إل
التنفيــذي للصنــدوق فــي تلــك الورشــة لعــرض تجربــة الصنــدوق فــي هــذا الصــدد. 

التعاون مع دولة اليمن. 7

ــارة  ــي لزي ــب اليمن ــوة للجان ــه الدع ــر 2020 بتوجي ــخ 26 أكتوب ــدوق بتاري ــام الصن ق
مصــر للتعــرف علــى اإلنجــازات المحققــة فــي مجــال المشــروعات القوميــة، وإبــداء 
إمكانيــة مســاهمة مصــر فــي التخطيــط للمشــروعات التــي قــد يرغــب بهــا الجانــب 
اليمنــي لالســتفادة مــن الخبــرة المصريــة فــي تطبيقهــا، خاصــة مشــروعات برنامــج 
ــكل  ــج بش ــح ومســتجدات البرنام ــم مالم ــى أه ــالع عل ــن واالط ــكن كل المصريي س
تفصيلــي مــن حيــث البنيــة المؤسســية والتشــريعية والتمويــل المطلــوب لتنفيــذ 

ــتدامة.  ــم باالس ــل يتس ــج مماث برنام

ثانيًا: التعاون مع الجهات المحلية ¿
يســعى الصنــدوق إلــى التعــاون المشــترك مــع العديــد مــن الجهــات الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات ذات الصلــة ببرامــج 
ــي والمحلــي  ــك جــاءت اإلدارة المركزيــة للضمــان والبحــوث والتعــاون الدول اإلســكان االجتماعــي؛ وفــي ســبيل تحقيــق ذل
ــة  ــات الدولي ــات والمنظم ــع الهيئ ــاون م ــبل التع ــتمرارية س ــان اس ــق وضم ــة لتحقي ــات الالزم ــداد البيان ــة إع ــى مهم لتتول

ــة، وقــد تمثلــت أهــم الجهــود فيمــا يلــي: المحلي

التعاون مع وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية . 1

يعمــل صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري تحــت مظلــة وزارة اإلســكان 
ــي مــن خاللهــا  ــوزارة هــي النافــذة الت ــك تُعــد ال ــة، لذل والمرافــق والمجتمعــات العمراني
ــان  ــة للضم ــى اإلدارة المركزي ــات، وتتول ــات والهيئ ــف الجه ــع مختل ــدوق م ــل الصن يتواص
الخاصــة  التقاريــر واإلحصــاءات  الدولــى والمحلــى مهمــة إعــداد  والبحــوث والتعــاون 
بالمســتفيدين مــن برنامــج ســكن كل المصرييــن وتقديمهــا للــوزارة، حتــى تتمكــن الــوزارة 
مــن إعــداد الخطــط واالســتراتيجيات المتعلقــة بقطــاع اإلســكان فــي مصــر، وقــد ســاهمت 

ــأة  ــتدامة المنش ــة المس ــي والتنمي ــاون الدول ــدة التع ــا لوح ــة  وتقديمه ــات المطلوب ــة البيان ــر كاف ــي توفي ــًاً ف اإلدارة أيض
حديثــًا مــن قبــل الــوزارة للمســاهمة فــي تفعيــل دورهــا والمهــام المنوطــة بهــا، وكذلــك المســاعدة فــي تنفيــذ األجنــدة 
الحضريــة الجديــدة »رؤيــة مصــر 2030«، فضــاًل عــن القيــام بإعــداد التقريــر الخــاص برصــد إنجــازات الصنــدوق خــالل الفتــرة 

ــو 2021. ــى يوني ــو 2014 حت مــن يوني

التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني. 2

ــداف  ــًا لأله ــج طبق ــات والبرام ــق المخطط ــن تطبي ــق م ــي التحق ــط العمران ــة التخطي ــى هيئ تتول
ــر قطــع األراضــي  ــك توفي والسياســات الخاصــة بالبرامــج المعروضــة عليهــا مــن الصنــدوق وكذل
الصالحــة إلقامــة مشــروعات ســكن كل المصرييــن عليهــا، باإلضافــة إلــى قيــام اإلدارة المركزيــة 
للضمــان والبحــوث والتعــاون الدولــى والمحلــى بإعــداد مقتــرح بشــأن صياغــة النظــام االحصائــي 
الجديــد لــوزارة اإلســكان والمجتمعــات العمرانيــة وذلــك بعــد طلــب الهيئــة لمشــاركة الصنــدوق 

فــي وضــع هــذا المقتــرح.

التعاون مع رئاسة مجلس الوزراء. 3

ــوزراء، ســاهم الصنــدوق فــي صياغــة مقتــرح  فــي إطــار التعــاون المثمــر مــع رئاســة مجلــس ال
برامــج تمويليــة مالئمــة تتيــح التقســيط بشــكل مباشــر للمواطنيــن المتــالك الوحــدات الســكنية، 
كمــا ســاهم فــي صياغــة مقتــرح برامــج إليجــار الوحــدات الســكنية للمواطنيــن كبديــل للتمليــك، 
فضــاًل عــن القيــام بإعــداد التقريــر الخــاص برصــد إنجــازات الصنــدوق خــالل الفتــرة مــن يونيــو 2014 

حتــى يونيــو 2021.
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التعاون مع وزارة المالية. 4

فــى إطــار التعــاون المثمــر بيــن الصنــدوق ووزارة الماليــة، تقــوم وزارة الماليــة منــذ يونيــو 2019 
ــدر  ــن، وتق ــكن كل المصريي ــج س ــج التمويليــة التــي تخــدم برنام ــل للبرام ــم عوائــد التموي بدع
ــي 40  ــكنية حوال ــدة س ــف وح ــاء 300 أل ــل إنش ــن أج ــة م ــتتحملها وزارة المالي ــى س ــة الت التكلف

ــه خــالل 20 عــام. ــار جني ملي

التعاون مع وزارة التعاون الدولي. 5

ــي بالمتابعــة المســتمرة  ــوزارة التعــاون الدول ــة ل ــاء علــى تكليفــات الســيد رئيــس الجمهوري بن
لكافــة المشــروعات الممولــة بقــروض ومنــح مــن قبــل البنــك الدولــي والعمــل علــى انهاؤهــا 
فــي أســرع وقــت ممكــن وتذليــل كافــة العقبــات التــي قــد تواجــه تنفيذهــا، وفــى ظــل التعــاون 
ــة للضمــان والبحــوث  ــى اإلدارة المركزي ــي، تتول ــدوق ووزارة التعــاون الدول ــن الصن المشــترك بي
ــات المطلوبــة مــن قبــل وزارة  ــر كافــة البيان والتعــاون الدولــي والمحلــى مهمــة إعــداد وتوفي
التعــاون الدولــى بخصــوص موقــف القــروض الممنوحــة مــن البنــك الدولــي والموقــف التنفيــذي 

لمؤشــرات الصــرف للقــروض. 

التعاون مع وزارة الخارجية . 6

ــة  ــى اإلدارة المركزي ــة، تتول ــدوق ووزارة الخارجي ــن الصن ــا بي ــترك م ــاون المش ــار التع ــي إط ف
وضمــان  التعــاون  ســبل  تيســير  مهمــة  والمحلــى  الدولــي  والتعــاون  والبحــوث  للضمــان 
ــة  ــة الخاص ــات المطلوب ــر البيان ــي توفي ــاهمة ف ــالل المس ــن خ ــك م ــق ذل ــتمراريته، وتحق اس
بتقريــر مصــر الــدوري الخامــس والــذي تعكــف اللجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق اإلنســان علــى 
ــة  ــة الحضري ــارًا للتنمي ــع إط ــات لوض ــداء المالحظ ــي إب ــاهمت اإلدارة ف ــك س ــداده، وكذل إع
ــة  ــتراتيجية التنمي ــداد إس ــط وإع ــل المتوس ــن أج ــاد م ــدول اإلتح ــتدامة ل ــة والمس المتكامل

.2040 الحضريــة 

التعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 7

إلحــداث  الرئيســي  الشــريك  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  تعــد 
التطويــر المســتمر بالصنــدوق، وقــد أســفر التعــاون المشــترك إلــى تطويــر البنيــة 
التكنولوجيــة لــكل مــن المنظومــة الحاليــة لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعم 
التمويــل العقــاري وتعديلهــا طبقــًا لحاجــة العمــل ومؤشــرات األداء بأســتخدام 
أحــدث وســائل التكنولوجيــة، باإلضافــة إلــى ضــم خدمــات الصندوق إلــى منظومة 
تطويــر خدمــات مشــروع التحــول الرقمــي للدولــة المصريــة بمحافظــة بورســعيد 
أواًل ثــم جميــع محافظــات مصــر بعــد ذلــك، وقــد تــم مراجعــة الكــود المصــري 

لتطبيقــات صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري وتعديلهــا طبقــًا لحاجــة العمــل ومؤشــرات األداء وأحــدث 
تكنولوجيــا البرمجــة حتــى يمكــن إنجــاز االعمــال.

التعاون مع وزارة التنمية المحلية. 8

ــه  ــى تواج ــات الت ــل المعوق ــدف تذلي ــة به ــة المحلي ــع وزارة التنمي ــر م ــاون المثم ــاء التع ج
البرنامــج والتنســيق مــع المحافظــات، فضــاًل عــن تقديــم العديــد مــن الخدمــات لتوفيــر 
ــن،  ــاء الوحــدات الســكنية ضمــن منظومــة برنامــج ســكن كل المصريي األراضــي المرفقــة لبن
وقــد أســفر التعــاون عــن زيــادة عــدد الوحــدات خــالل العــام المالــي 2021/2020 ب 93 ألــف 

ــكنية. ــدة س وح

التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية. 9

ــة  ــاهمت اإلدارة المركزي ــة، س ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــع الهيئ ــاون المثمــر م  فــى إطــار التع
للضمــان والبحــوث والتعــاون الدولــى والمحلــى فــي إبــداء المالحظــات حــول المســودة األولــى 
ــذي ســوف  ــة، وال ــر المصرفي ــة غي ــة باألســواق المالي ــي للجهــات العامل ــزام الرقاب لمؤشــر اإللت
يســهم فــي تقييــم مــدى إلتــزام الجهــات باألطــر التشــريعية والرقابيــة والقوانيــن فضــاًل عــن 
ــًا  ــاون أيض ــفر التع ــا أس ــا، كم ــين أدائه ــات تحس ــد متطلب ــا وتحدي ــف لديه ــاط الضع ــد نق تحدي
إلــى اإلطــالع علــى النشــرات الدوريــة التــى تعدهــا الهيئــة عــن أداء ســوق التمويــل العقــاري 

ــه. والتشــريعات الخاصــة ب

     10. التعاون مع الشركة المصرية لالستعالم االئتمانى

أســفر التعــاون مابيــن الصنــدوق والشــركة المصريــة لالســتعالم االئتمانــى إلــى 
ــوك ألول مــرة مــن المســتفيدين  ــن مــع البن ــة عــن المتعاملي ــر اإلحصائي إعــداد التقاري
مــن برنامــج ســكن كل المصرييــن والــذي بلغــت نســبتهم 65%، وكــذا تحديــد درجــة 
الجــدارة اإلئتمانيــة للموافقــة علــى منــح التمويــل العقــاري لهــم، وهــو مــا يُظهــر 

ــي. ــر البرنامــج فــي دعــم الشــمول المال أث

)IVA( 11. التعاون مع مكتب المحقق المستقل

 )IVA( ــب محقــق مســتقل ــز حجــازي( كمكت ــد عبدالعزي ــز حجــازي – خال ــب )Crowe – عبدالعزي مــن خــالل التعــاون مــع مكت
والــذي يتولــى مســؤولية مراجعــة بنــود القــرض األساســي واإلضافــي والتحقــق مــن نســب مؤشــرات الصــرف وذلــك طبقــًا 
التفاقيتــي القرضيــن مــع البنــك الدولــي رقــم EG-8498 ورقــم EG-9033، وبنــاء علــى التقريــر الســنوي لمكتــب المحقــق 
المســتقل تــم ســحب الشــريحة البالــغ قيمتهــا 36.5 مليــون دوالر أمريكــي، وقــد بلــغ إجمالــي مــا تــم ســحبه مــن القرضيــن 

543.9 مليــون دوالر حتــى يوليــو 2021.

12. بروتوكوالت التعاون المحلى مع الهيئات والجهات

حــرص الصنــدوق علــى إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن جهــات التمويل فــي برنامــج )ســكن كل المصرييــن( إيمانــًا منــه بضرورة 
بــذل الجهــود لتنشــيط ســوق التمويــل العقــاري عبــر فتــح المجــال للبنــوك وشــركات التمويــل العقــاري فــي تمويــل عمــالء 
الصنــدوق، خــالل العــام المالــي 2021/2020 تــم التعاقــد مــع البنــك الزراعــي المصــري فــي ســبتمبر 2020، والتعاقــد مــع 

شــركة ســكن مصــر للتمويــل العقــاري فــي ديســمبر 2020.

كمــا تــم تجديــد التعاقــد مــع 22 جهــة مــن جهــات التمويــل المتعاقــد معهــا الصنــدوق لمــدة عاميــن إضافييــن، وهــم بنــك 
)كريــدي اجريكــول مصــر - بنــك فيصــل اإلســالمي - بنــك قطــر الوطنــي األهلــي - شــركة األهلــي للتمويــل العقــاري - البنــك 
الزراعــي المصــري - البنــك العربــي األفريقــي الدولــي - البنــك العقــاري المصــري العربــي - بنــك التنميــة الصناعــة  - البنــك 
ــك  ــر واإلســكان - بن ــك التعمي ــي - بن ــك االســتثمار العرب ــة - بن ــة الدولي ــة العربي ــركة المصرفي ــك الش ــي - بن التجــاري الدول
القاهــرة - بنــك الكويــت الوطنــي - بنــك المشــرق - المصــرف المتحــد - بنــك بلــوم مصــر  - بنــك قنــاة الســويس - بنــك مصــر  

- بنــك ناصــر االجتماعــي - شــركة التعميــر للتمويــل العقــاري )األولــى( - شــركة كونتكــت للتمويــل العقــاري(.

إلــى جانــب اســتمرار التعاقــد مــع 9 جهــات تمويليــة أخــرى وهــم )البنــك األهلــي- البنــك المصــري الخليجــي – البنــك المصــري 
ــل  ــل العقــاري – شــركة تموي ــي المتحــد – شــركة أمــالك للتموي ــي – شــركة األهل ــك االتحــاد الوطن ــة الصــادرات – بن لتنمي
للتمويــل العقــاري – الشــركة المصريــة للتمويــل العقــاري - شــركه العربــي األفريقــي الدولــي للتمويــل العقــاري(، وذلــك مــن 

أجــل زيــادة عــدد المســتفيدين ألكبــر عــدد ممكــن وتســهيل إجــراءات التمويــل لعمــالء الصنــدوق.
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13. بوتوكوالت التعاون مع الجمعيات والهيئات واللجان النقابية:

كما قام الصندوق بعقد عدد من بروتوكوالت التعاون مع الجمعيات والهيئات والجهات واللجان النقابية كما يلي:

جدول رقم )14( بروتوكوالت التعاون المحلى مع الهيئات والجهات خالل العام المالي 2021/2020

التاريخعدد الوحدات التي تم التصرف فيها بالبيع بروتوكوالت التعاون مع الهيئات والجهات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بقطاع 
3 فبراير 2021بيع )30( وحدة سكنيةالقنوات اإلقليمية

7 فبراير 2021بيع  )20( وحدة سكنيةالهيئة العامة للتأمين الصحي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء هيئة التدريس 
8 فبراير 2021بيع )192( وحدة سكنيةبجامعة األزهر

14 مارس 2021بيع )144( وحدة سكنيةنقابة المهندسين باألقصر

16 مارس 2021بيع )240( وحدة سكنيةجامعة أسيوط

7 إبريل 2021بيع )60( وحدة سكنيةاللجنة النقابية للعاملين بجامعة سوهاج

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لصالح أعضاء جمعية 
13 يونيو 2021بيع عدد )72( وحدة سكنيةقدامي العاملين بمصلحة الضرائب

29 يونيو 2021بيع )3( وحدات سكنيةجهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي

761 وحدة سكنيةاإلجمالي

ــة  ــكنية للنقاب ــدات س ــع وح ــص وبي ــن لتخصي ــة اإلعالميي ــع نقاب ــاون م ــول تع ــد بروتوك ــًا عق ــم أيض ــه ت ــر أن ــر بالذك والجدي
ــارس 2021. ــي 15 م ــل ف ــطي الدخ ــي ومتوس ــن منخفض ــا م ــن به والعاملي

14. المؤتمرات االقتصادية التي شارك بها الصندوق

شــارك الصنــدوق فــي العديــد مــن المؤتمــرات المتعلقــة بقطــاع التشــييد والبنــاء والتمويــل العقــاري وكذلــك المؤتمــرات 
الداخليــة المتعلقــة بمتابعــة ســير األعمــال داخــل الصنــدوق.

جدول رقم )15( المؤتمرات االقتصادية التى شارك بها الصندوق 

التاريخاسم المؤتمرم

21 أكتوبر 2020مؤتمر االستثمار والتنمية والتطوير العقاري1

30 نوفمبر 2020المؤتمر االقتصادي "الناس والبنوك"2

4 أبريل 2021مؤتمر قضايا اإلسكان في مصر3

مايو 2021المؤتمران الثاني والثالث للضبطية القضائية4

13 يونية 2021القمة الدولية للتنمية العمرانية والتشييد والبناء5

26 – 27 يونية 2021مؤتمر The Big 5 Construct Egypt للقادة 62021



القسم الثامن:
أهم القرارات واألحداث
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تتمثــل أهــم القــرارات التــي اتخذهــا مجلــس إدارة الصنــدوق خــالل العــام المالــي 2021/2020 باإلضافــة إلــى أهــم األحــداث 
التــي مــر بهــا الصنــدوق خــالل تلــك الفتــرة مثــل المؤتمــرات، اللقــاءات التليفزيونيــة والزيــارات والجــوالت التفقديــة فــي 

اآلتــي:

أوال: قرارات مجلس إدارة الصندوق

اإلعــالن عــن تنفيــذ عــدد 100 ألــف وحــدة ســكنية لمنخفضــي الدخــل بمســاحات 75م2 و90م2، واإلعــالن عــن تنفيــذ . 1
عــدد 25 ألــف وحــدة ســكنية لمتوســطي الدخــل بمســاحات 100- 110-120م2.

الموافقــة علــى اإلعــالن عــن طــرح عــدد 3869 وحــدة إســكان اجتماعــي بمســاحة 75 متــر2 )غرفتيــن وصالــة( بنظــام . 2
التمويــل العقــاري المدعــوم لمحــدودي الدخــل بســعر بيــع يبلــغ 164 ألــف جنيــه للوحــدة بخــالف ال 5% مبلــغ الصيانــة.

الموافقــة علــى اعتمــاد محضــر اجتمــاع لجنــة المراجعــة الداخليــة بجلســتها رقــم )5( بتاريــخ 2020/9/13 واعتمــاد . 3
الحســاب الختامــي عــن العــام المالــي 2020/2019.

الموافقــة علــى اعتمــاد دليــل إجــراءات ودورة العمــل لمنظومــة الضبطيــة القضائيــة مــع تعديــل المســمى لتصبــح . 4
منظومــة إجــراءات الضبطيــة القضائيــة لمخالفــات اإلســكان االجتماعــي.

الموافقــة علــى اإلعــالن بالجرائــد الرســمية للتنبيــه علــى كافــة المواطنيــن الحاجزيــن والذيــن لــم يتــم توفيــر وحــدات . 5
ســكنية لهــم ولــم يقومــوا بالتحويــل إلــى مدينــة أخــرى أو اســترداد مقــدم الحجــز وفقــًا لإلعالنــات الســابق نشــرها 
ــام باســترداد مقدمــات الحجــز الخاصــة بهــم، وطــرح الوحــدات الســكنية  بالجرائــد الرســمية والرســائل النصيــة، للقي
المتاحــة بمدينــة أهناســيا بمحافظــة بنــى ســويف ضمــن اإلعــالن القــادم فــي ضــوء مبــادرة الســيد رئيــس الجمهوريــة 

)مرحلــة ثانيــة(.

الموافقة على اعتماد دليل إجراءات اإلدارة العامة للشكاوى والمقترحات بالصندوق.. 6

الموافقة على اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.. 7

الموافقة على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي القادم 2022/2021.. 8

»فــي حالــة عــدم توافــر وحــدات ســكنية أو عــدم التمكــن مــن إنشــاء وحــدات ســكنية« تــم الموافقــة علــى إعــادة . 9
فتــح بــاب تلقــي طلبــات تعديــل رغبــة حجــز الوحــدة الســكنية للحاجزيــن ضمــن برنامــج ســكن كل المصرييــن لمنخفضــي 
الدخــل والمنطبــق عليهــم الشــروط ممــن هــم خــارج أولويــة الوحــدات المتوفــرة حاليــًا والوحــدات الجــاري تنفيذهــا 
بــكل مــن المدن/المراكــز التــي ال تتوافــر بهــا وحــدات ســكنية إلــى المشــروعات المتوافــر بهــا فائــض وحــدات بنفــس 
الســعر ســواء داخــل نطــاق نفــس المحافظــة أو محافظــة مجــاورة للمحافظــة أو المدينــة المُتقــدم عليهــا بشــرط 

عــدم ســبق التخصيــص أو التحويــل مــن المشــروع األصلــي المُتقــدم عليــه، وذلــك خــالل فتــرة زمنيــة مُحــددة.

ــز  ــة حج ــل رغب ــات تعدي ــل طلب ــراءات عم ــد إج ــى توحي ــة عل ــم الموافق ــل« ت ــة العم ــكان جه ــر م ــة تغيي ــي حال 10. »ف
الوحــدة الســكنية للحاجزيــن بمشــروع ســكن كل المصرييــن  فــي حالــة تغيــر مــكان جهــة العمــل مــن المحافظــة أو 
المدينــة المُتقــدم عليهــا إلــى محافظــة أو مدينــة أخــرى متوافــر بهــا فائــض وحــدات بنفــس الســعر ســواء ضمــن 
المشــروعات داخــل نطــاق نفــس المحافظــة أو محافظــة مجــاورة أو محافظــة غيــر مجــاورة لمحافظــة الحجــز األصلــي، 
ــة عــدم التوقيــع علــى محضــر اســتالم الوحــدة الســكنية  حيــث يتــم قبــول طلــب التحويــل لكافــة الحــاالت فــي حال
المُخصصــة وبشــرط موافقــة جهــة التمويــل علــى تعديــل العقــد فــي حالــة التعاقــد، مــع االلتــزام بكافــة شــروط 

وقواعــد إجــراءات التحويــل الســابق اعتمادهــا فــي هــذا الشــأن.

11. الموافقــة علــى إبــرام بروتوكــول تعــاون بيــن الصنــدوق والجهــاز المركــزي للتعميــر لتنفيــذ عــدد )8( أبــراج إســكان 
اســتثماري متعــدد األنشــطة )إســكان – تجــاري – ترفيهــي - إداري ...الــخ(، علــى قطع األراضــي أرقــام )1-2-3( بمناطق 

شــمال الضواحــي والســالم والحريــة.

12. الموافقــة علــى تعديــل الحــد األدنــى لمنــح التمويــل العقــاري ليصبــح 5 ســنوات بــداًل مــن 7 ســنوات للعمــالء مــن 
منخفضــي ومتوســطي الدخــل وذلــك للعمــالء الراغبيــن الذيــن يصــل عمرهــم 55 عــام عنــد منــح التمويــل.

ــة  ــى الشــبكة لعــدد 42 عمــارة بمدين ــة عل ــرة والمتصل ــذ محطــات الطاقــة الشمســية الصغي ــى تنفي 13. الموافقــة عل
ــل  ــاة أال يتحم ــع مراع ــنوات م ــالث س ــدة ث ــة لم ــامل الصيان ــه ش ــغ 1.764.000 جني ــي مبل ــة بإجمال ــق العاصم حدائ

ــر هــذا المشــروع. ــة نظي ــاء مالي ــأي أعب المواطــن ب

14. فيمــا يخــص تنفيــذ وحــدات ســكنية بمحافظــة دميــاط الســتيعاب تحويــالت اإلعــالن الثامــن بالكراســة الحمــراء 
ــى:  ــة عل ــم الموافق ــاء، ت والزرق

ــل بالشــروط واألســعار أ.  ــىه للتحوي ــن مــن اإلعــالن المشــار إل ــن المتبقي ــة للمواطني طــرح اإلعــالن وإرســال رســائل نصي
الجديــدة للوحــدة الســكنية وهــي مبلــغ 395 ألــف جنيــه قابــل للزيــادة فــي حــدود نســبة 10%، وذلــك لحصــر األعــداد 

الفعليــة للوحــدات المطلــوب تنفيذهــا ومــن ثــم البــدء فــي التنفيــذ.

الشــروع فــي تنفيــذ عــدد الوحــدات الســكنية وفقــًا لألعــداد النهائيــة للمواطنيــن المحوليــن مــع عــدم االعتمــاد علــى ب. 
تخفيــض تكلفــة الوحــدات الســكنية باالســتناد علــى عائــد بيــع المحــالت علــى أن يتــم التنفيــذ فــي خــالل 3 ســنوات.

يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية وآلية التسعير.ج. 

15. فيمــا يخــص تنفيــذ بيــوت ريفيــة بمــدن )الفرافرة-باريس-بــالط( بمحافظــة الــوادي الجديــد ضمــن مشــروع ســكن كل 
المصرييــن، تــم الموافقــة علــى: 

 طــرح إعــالن بيــع عــدد 300 بيــت ريفــي بمســاحة 90م2 بمــدن )الفرافــرة – باريــس – بــالط( لتحديــد األعــداد الفعليــة أ. 
للمتقدميــن بســعر بيــع 290 ألــف جنيــه.

 توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن الصنــدوق والمحافظــة يتضمــن تحمــل محافظــة الــوادي الجديــد الزيــادة فــي تكلفــة ب. 
التنفيــذ الفعليــة إن وجــدت، والتــي تتمثــل فــي الزيــادة عــن 250 ألــف جنيــه للبيــت الريفــي الواحــد كدعــم للمواطنيــن 

المتقدميــن المنطبــق عليهــم الشــروط.

 الشــروع فــي تنفيــذ األعــداد الفعليــة النهائيــة للمتقدميــن علــى اإلعــالن المزمــع طرحــه لبيــع عــدد 300 بيــت ريفــي ج. 
بمســاحة 90 م2 بمــدن )الفرافــرة – باريــس – بــالط( بعــد تحديــد صالحيــة األرض مــن قبــل قطــاع اإلســكان والمرافــق 

واســتصدر قــرارات تخصيــص قطــع األراضــي مــن مجلــس الــوزراء.

 يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة على اعتماد أسعار بيع البيوت الريفية وآلية التسعير.د. 

16. وفيمــا يخــص تنفيــذ وحــدات ســكنية للمتقدميــن باإلعالنــات مــن األول للثامــن بمدينتــي الداخلــة والخارجــة بمحافظــة 
الوادي الجديد، تم الموافقة على:  

 الشــروع فــي تنفيــذ عــدد 48 وحــدة ســكنية بمدينــة الداخلــة، وعــدد 120 وحــدة ســكنية بمدينــة الخارجــة للحاجزيــن أ. 
الحاليــن الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط المشــروع وقدمــوا اإلقــرارات بالموافقــة علــى الســداد طبقــا لألســعار الجديدة 

والتــي تبلــغ 395 ألــف جنيــه.

 توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن الصنــدوق والمحافظــة يتضمــن تحمــل محافظــة الــوادي الجديــد الفــرق فــي تكلفــة ب. 
التنفيــذ الفعليــة إن وجــد والتــي تتمثــل فــي الزيــادة عــن 350 ألــف جنيــه للوحــدة الســكنية الواحــد كدعــم للمواطنين 

المتقدميــن المنطبــق عليهــم الشــروط.

 يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية وآلية التسعير.ج. 

17. الموافقة على اعتماد توصيات لجنة المراجعة الداخلية بتاريخ 2021/6/14.
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18. الموافقة على الشروع في إعداد دراسة إنشاء محور لإليجار والعرض على مجلس اإلدارة.

19. الموافقة على تشكيل لجنة تظلمات الضبطية القضائية برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق.

ــا  ــي يبرمه ــدات الت ــم التعاق ــة تنظي ــدوق – الئح ــة للصن ــة المالي ــن )الالئح ــدار كل م ــاد وإص ــى اعتم ــة عل 20. الموافق
ــات ــالت والتوصي ــر التعدي ــًا ألخ ــة وفق ــا التنفيذي ــرية والئحته ــوارد البش ــة الم ــالت الئح ــدوق – تعدي الصن

ثانيًا: بيان صانعي القرار

يهتــم المســؤولون داخــل الصنــدوق بالمتابعــة والمشــاركة التفاعليــة المســتمرة مــع المواطنيــن ومــع أصحــاب المصالــح 
ــان صانعــي القــرار عــن مــا قــام بــه صانعــي القــرار داخــل الصنــدوق  ــر بي ــن(، ويعب ــن ببرنامــج )ســكن كل المصريي المرتبطي
وذلــك مــن خــالل حضــور المؤتمــرات والقيــام بالزيــارات والجــوالت التفقديــة، وكذلــك اللقــاءات الدوريــة والتلفزيونيــة مــع 
ــر احتياجــات عمــالء الصنــدوق،  ــة  بالبرنامــج لتوفي وســائل اإلعــالم، فضــاًل عــن عقــد البروتوكــوالت مــع الجهــات ذات الصل
وقــد لعبــت إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم دورًا فعــااًل فــى تغطيــة كاًل مــن المؤتمــرات والزيــارات والجــوالت التفقديــة 
ــات ذات  ــع الجه ــوالت م ــد البروتوك ــة عق ــن تغطي ــاًل ع ــالم فض ــائل اإلع ــع وس ــة م ــة والتلفزيوني ــاءات الدوري ــك اللق وكذل

ــة للصنــدوق. ــة والخارجي ــل للمهــام الداخلي ــل األفضــل واألمث ــى لضمــان التمثي ــة األول ــة بالبرنامــج باعتبارهــا البواب الصل

المؤتمرات المحلية والدولية. 1

المؤتمر االقتصادي »الناس والبنوك«أ. 

مشــاركة الســيدة األســتاذة مــي عبدالحميــد الرئيــس التنفيــذي للصنــدوق بتاريــخ 30 نوفمبــر 2020 فــي فعاليــات المؤتمــر 
االقتصــادي »النــاس والبنــوك« فــي نســخته الرابعــة عشــر، والــذي ينظمــه المركــز اإلعالمــي العربــي تحــت شــعار«التعافي 
االقتصــادي مــن كوفيــد 19«،  حيــث اســتعرضت الموقــف التنفيــذي لبرنامــج ســكن كل المصرييــن خــالل المؤتمــر ودور الدولــة 
والبنــوك والتمويــل العقــاري فـــي بنــاء المــدن الجديــدة، وبيــان حجــم التمويــل الممنــوح مــن البنــوك وأهــم مؤشــرات أداء 

الصنــدوق.

القمة الدولية للتنمية العمرانية والتشييد المستدامب. 

مشــاركة الســيدة األســتاذة مــي عبدالحميــد الرئيــس التنفيــذي للصنــدوق فــي القمــة الدوليــة للتنميــة العمرانيــة والتشــييد 
المســتدام فــي الفتــرة مــن 10 إلــى 13 يونيــو 2021، والتــي كانــت تهــدف إلــى إبــراز مكونــات التجربــة المصريــة الفريــدة 
واالســتثنائية فــي تحديــث العمــران وتهيئــة بيئــة األعمــال لجــذب فــرص اســتثمار واعــدة فــي مجــال التشــييد والبنــاء والتنمية 
الحضاريــة، وقــد شــاركت الرئيــس التنفيــذي للصنــدوق بعــرض التجربــة المصريــة فــي تطويــر اإلســكان االجتماعــي، وهدفــه 
فــي زيــادة الرقعــة العمرانيــة فــي مصــر مــن 7% إلــى 14%. وتوجــه الصنــدوق لبرنامــج اإليجــار لعــدم مالئمــة برنامــج التمويل 

لــكل الفئــات، نظــرًا ألن المواطــن المصــري إنتاجــه ودخلــه أقــل مــن تكلفــة الوحــدات.

مؤتمر The Big 5 Construct Egypt للقادة 2021ج. 

ــي  ــي ف ــكان االجتماع ــاريع اإلس ــي مش ــدوق ف ــة الصن ــرض تجرب ــد بع ــد الحمي ــي عب ــدوق م ــذي للصن ــس التنفي ــت الرئي قام
ــت  ــو 2021 تح ــن 26-27 يوني ــا بي ــرة م ــي الفت ــده ف ــم عق ــذي ت ــادة 2021 وال ــر The Big 5 Construct Egypt للق مؤتم
ــى إنشــاء شــراكات  ــذي ركــز عل ــي، وال ــور مصطفــى مدبول ــة الدكت ــة مصــر العربي ــوزراء جمهوريّ ــة رئيــس مجلــس ال رعاي
رئيســية، وفــرص اســتثمارية، وتنميــة مســتدامة، وابتــكار، ورقمنــة، وقيــادة، ومشــاريع رئيســية فــي مجــال البنــاء. باإلضافــة 
إلــى التركيــز علــى كيفيــة تحــول مصــر لتصبــح مركــزًا ألفريقيــا وكيــف يمكنهــا البنــاء علــى الجهــود المحليــة واإلقليميــة 

والدوليــة إلدراك قيمــة البنيــة التحتيــة وصناعــة البنــاء فــي الحفــاظ علــى التنميــة االقتصاديــة والتنويــع.
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المؤتمران الثاني والثالث للضبطية القضائيةد. 

مشــاركة الســيدة األســتاذة مــي عبدالحميــد الرئيــس التنفيــذي للصنــدوق فــي فعاليــات المؤتمريــن الثانــي والثالــث للضبطيــة 
القضائيــة فــي مقــر جهــاز 6 أكتوبــر وناقشــت فــي المؤتمــر تطويــر منظومــة الضبطيــة القضائيــة وآليــات اســتخدامها ضــد 
ــم  ــول الدع ــن وص ــه م ــدوق لهدف ــق الصن ــن تحقي ــا يضم ــي، وبم ــكان االجتماع ــدات اإلس ــتفادة بوح ــروط االس ــي ش مخالف

لمســتحقيه، وهــو مــا يحقــق بــدوره هــدف الدولــة فــي االهتمــام بالمواطنيــن محــدودي الدخــل.

مؤتمر قضايا اإلسكان في مصره. 

ــا الرئيــس التنفيــذي فــي مؤتمــر قضايــا  مشــاركة الســيد األســتاذ / عبــداهلل رشــدي والســيد المهنــدس / صــالح حســن، نائب
اإلســكان فــي مصــر وقامــوا بمناقشــة مشــكلة اإلســكان فــي ضــوء االرتفــاع الكبيــر فــي معــدالت النمــو الســكاني، وكذلــك 

دور القطــاع الخــاص ممثــال فــي المطوريــن العقارييــن باإلســهام فــي عمليــة التنميــة العمرانيــة المســتدامة.

مؤتمر االستثمار والتنمية والتطوير العقاريو. 

مشــاركة نائــب الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري فــي فعاليــات مؤتمــر االســتثمار 
والتنميــة والتطويــر العقــاري بنقابــة المهندســين، وتســلم درع النقابــة نيابــة عــن الرئيــس التنفيــذي للصنــدوق، وأوضــح خــالل 
المؤتمــر أهــم مؤشــرات أداء الصنــدوق خــالل الـــ 6 ســنوات الماضيــة مــع بيــان حجــم الوحــدات الســكنية المنفــذة وإجمالــي 

عــدد المســتفيدين وحجــم الدعــم والتمويــل الممنــوع لهــم.

الزيارات والجوالت التفقدية واللقاءات الدورية  .2

ــة أ.  ــن فــي المواقــع اإللكتروني ــد وعــدد مــن الصحفيي ــد الحمي ــن الســيدة األســتاذة/ مــي عب ــة بي عقــد لقــاءات دوري
ــن. ــتقبل وط ــر، ومس ــة أكتوب ــن، ومجل ــل الوط ــة مث المختلف
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اجتمــاع تنســيقي حــول مــا تــم إنجــازه فــي منظومــة الضبطيــة القضائيــة خــالل عــام 2020 والخطــوات المســتقبلية ب. 
لهــا فــي عــام 2021 بمبنــى وزارة اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة.

اللقاءات التلفزيونية والمداخالت. 3

تــم عقــد لقــاء تلفزيونــي مــع الســيدة األســتاذة/ مــي عبــد الحميــد، مــع برنامــج ســوق مصــر عبــر قنــاة صــدى البلــد أ. 
بتاريــخ 15 ينايــر 2021، كمــا تــم عقــد لقــاء تلفزيونــي مــع الســيدة األســتاذة/ مــي عبــد الحميــد، عبــر قنــاة اليــوم 

الســابع بتاريــخ 22 يونيــة 2021.

ب. باإلضافــة إلــى عــدد مــن األحاديــث اإلعالميــة والمداخــالت التليفونيــة  للســـيدة األســتاذة/ مـــي عبـــد الحميـــد فـــي عـــدة 
قنـــوات مثـــل: CBC Extra News، DMC، الحـــدث، صـــدى البلـــد، الحيـــاة اليـــوم، MBC Masr، ON TV،Ten ، راديـو القاهـرة 

الكبـــرى للحديـث عـن مسـتجدات اإلســـكان االجتماعـي.
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تــم عقــد لقــاء تلفزيونــي مــع الســيد األســتاذ/ عبــداهلل رشــدي، نائــب الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي  ج. 
ودعــم التمويــل العقــاري، عبــر قنــاة CBC بتاريــخ 19 أغســطس 2020.



القسم التاسع:
بناء القدرات البشرية
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حــرص الصنــدوق علــى بنــاء القــدرات البشــرية ورفــع كفــاءة العامليــن بالصنــدوق وضمــان اســتمرارية تحســين كفاءتهــم 
ــن  ــدرات الموظفي ــر ق ــى تطوي ــدوق عل ــرص الصن ــا ح ــن، كم ــة للموظفي ــج تدريبي ــة برام ــالل إتاح ــن خ ــة م ــل الجائح ــي ظ ف
ــا  ــتفاد منه ــي 2021/2020، اس ــام المال ــالل الع ــة خ ــرح 19 دورة تدريبي ــالل ط ــن خ ــر م ــكار والتطوي ــى االبت ــم عل وحثه
64 موظًفــا، فقــد اســتهدفت تلــك الــدورات خلــق شــريحة متماثلــة بيــن العامليــن بالجهــاز اإلداري للدولــة، والعمــل علــى 
 تعزيــز قــدرات القــادة والعامليــن بكــوادر الدولــة لمواكبــة نُظــم العمــل الحديثــة وبنــاء القــدرات البشــرية، مثــل برنامــج
)Digital Transformation Fundamentals( الــذي يتعلــق بأســس التحــول الرقمــي وتســهيالت العمليــات الرقميــة لتطويــر 
المعامــالت الداخليــة والخارجيــة وتحســين أداء المؤسســة، وكذلــك برنامــج )Innovation and Design Thinking( الــذي 
يســاعد علــى بنــاء أفــكار ومبــادرات مبتكــرة لنمــو المؤسســات باختــالف أنواعهــا ولنمــو قــدرات المســؤولين والموظفيــن 
ــة بعــدد 24  ــن علــى دورات تدريبي ــه الموظفي ــى الشــهور التــي حصــل في ــة 2021 مــن أعل ــن، ويعــد شــهر يوني الحكوميي

موظــف مقارنــة بباقــي شــهور العــام المالــي.

أواًل: الدورات التدريبية المنفذة خالل العام المالي 2021/2020 •

جدول رقم )16( الدورات التدريبية المنفذة خالل العام المالي 2021/2020

عدد الموظفين اسم البرنامجالشهر

يوليو 2020
Digital Transformation Fundamentals4

Business Writing Skills Course5
9إجمالي عدد المتدربين شهر يوليو 2020

أغسطس 2020
Graphics and Multimedia4

Project Management Diploma1
5إجمالي عدد المتدربين شهر أغسطس 2020

سبتمبر 2020
Digital Transformation for Government Leaders2

مكافحة الفساد و الحوكمة و التنمية البشرية و البنية 
7المعلوماتية

9إجمالي عدد المتدربين شهر سبتمبر 2020

Innovation and Design Thinking for Government  أكتوبر 2020
Leaders1

نوفمبر 2020
مكافحة الفساد و الحوكمة و التنمية البشرية و البنية 

2المعلوماتية

Digital Transformation for Government Leaders1
3إجمالي عدد المتدربين شهر نوفمبر 2020

 ديسمبر 2020
Digital Transformation for Government Leaders2
3اإلعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام

Business Architecture Professional1
6إجمالي عدد المتدربين شهر ديسمبر 2020

Innovation and Design Thinking for Government يناير 2021
Leaders3

3الكسب الغير مشروعمارس 2021
1اإلعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عامأبريل 2021

عدد الموظفين اسم البرنامجالشهر

يونيه 2021

 Innovation and Design Thinking for Government
Leaders6

Digital Transformation for Government Leaders5
business model innovation2

Project Management Diploma4
24إجمالي عدد المتدربين شهر يونية 2021

اإلجمالي العام لعدد الدورات التدريبية 
1964وعدد المتدربين

ثانيًا: تمكين القيادات النسائية في الصندوق خالل العام المالي 2021/2020 •

يبــذل الصنــدوق العديــد مــن الجهــود لتحســين وضــع اإلنــاث بداخلــه؛ مــن خــالل العمــل علــى مقاربــة نســبة عــدد 
ــى  ــل عل ــن العم ــاًل ع ــاث فض ــن اإلن ــد م ــف المزي ــق توظي ــن طري ــك ع ــدوق، وذل ــن بالصن ــن العاملي ــور بي ــى الذك ــاث إل اإلن
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــم )5( م ــدف رق ــق اله ــل تحقي ــن أج ــك م ــر، وذل ــام آلخ ــن ع ــاث م ــدد اإلن ــبة ع ــادة نس  زي
» المســاواة بيــن الجنســين »، كمــا أن الدســتور المصــري قــد نــص علــى هــذا المبــدأ ولذلــك تعــد المســاواة بيــن الجنســين ذات 

األولويــة الرئيســية لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري.

شكل )38( توزيع الموظفين وفقًا للنوع
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يتضــح مــن نســب الموظفيــن خــالل عــام 2021/2020، أن نســبة اإلنــاث فــي شــغل المناصــب بالصنــدوق قــد ارتفعــت وبلغــت 
ــة  ــك مقارن ــة، وذل ــات الوظيفي ــًا للدرج ــة طبق ــا موزع ــم 232 موظًف ــغ عدده ــن والبال ــداد الموظفي ــي أع ــن إجمال 39% م
بنســبة اإلنــاث فــي العــام المالــي 2020/2019 والتــي كانــت تبلــغ 36%، وفيمــا يلــي بيــان تفصيلــي لنســب الذكــور واإلنــاث 

العامليــن بالصنــدوق خــالل عــام 2021/2020 موزعــة طبقــًا للدرجــة الوظيفيــة كمــا يلــي:

شكل )39( توزيع الموظفين طبقًا للدرجة الوظيفية

ــًا  وبمالحظــة كل مــن المؤشــرات الســابقة نجــد أن الصنــدوق نجــح فــي زيــادة تمكيــن المــرأة مــن عــام مالــي آلخــر، إيمان
منه بـــأن التنميـــة الشـــاملة ال يمكـــن أن تتحقـق دون مشـــاركة إيجابيـة مـن المـرأة، باعتبارهـا نصـــف المجتمـع، كمـا يتبنـى 
الصنــدوق سياســات تــؤدي إلــى تدعيــم مكانــة المــرأة اقتصـــاديا وثقافيـــًا وتســاعد علــى تحقيــق المســاواة وعــدم التمييــز 
فــي المعاملــة بيــن الرجــال واإلنــاث واحترامهــم جميعــًا ودعــم حقوقهــم، ولــم يغفــل الصنــدوق أيضــًا دعــم ذوي اإلعاقــة 

واتــاح لهــم فرصــة العمــل داخــل الصنــدوق.

إناثذكور



القسم العاشر:
المبادرة العالمية إلعداد التقارير

)GRI( Global Reporting Initiative
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معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI رقم 102: اإلفصاحات العامة )الخيارات األساسية( 2016
رقم الصفحةفئة المعلوماتاإلفصاحات

الملف التنظيمي / المعلومات األساسية
G102-110   اسم المؤسسة
G102-210-11   األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات
G102-3130  موقع المقر الرئيسي
G102-474 موقع العمليات
G102-514 الملكية والشكل القانوني
G102-610-11 األسواق المستهدفة
G102-710-11 نطاق المؤسسة
G102-856-69 معلومات الموظفين والعمال اآلخرين

G102-1056-69 التغييرات المحورية في المؤسسة وسلسلة التوريد الخاصة بها
G102-1182-91 المبدأ والنهج الوقائي
G102-1256-69 المبادرات الخارجية
G102-14112    بيان صانعي القرار
G102-1510-13 ، 82-91   اآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية

األخالق والنزاهة
G102-16 10-11 المبادئ والمعايير وقواعد السلوك والقيم

  G102-1790 آليات تقديم المشورة واإلبالغ عن المخاوف المتعلقة باألخالقيات
الحوكمة

G102-1814-15هيكل الحوكمة
G102-1914-15سلطة التفويض
G102-2014-15مسؤولية المستوى التنفيذي عن الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية
G102-2156-69استشارة أصحاب المصلحة حول الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية
G102-2214-15تكوين أعلى هيئة إدارة ولجانها
G102-2314-15رئيس أعلى هيئة إدارة
G102-2410-15ترشيح واختيار أعلى هيئة إدارة
G102-262-3دور أعلى هيئة إدارة في تحديد رسالة المنظمة وقيمها واستراتيجيتها
G102-2774 ، 112 المعرفة الجماعية ألعلى هيئة إدارة
G102-2958    تحديد اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية وإدارتها
G102-3127   مراجعة الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

إشراك ذوي المصلحة
G102-4094-107       قائمة مجموعات أصحاب المصلحة
G102-4210    تعيين واختيار ذوي المصلحة
G102-4394-107   نهج إشراك ذوي المصلحة
G102-4450     الموضوعات الرئيسية والمخاوف المثارة

إعداد التقارير
G102-46128    تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع
G102-4750   قائمة الموضوعات ذات األهمية النسبية

معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI رقم 102: اإلفصاحات العامة )الخيارات األساسية( 2016
رقم الصفحةفئة المعلوماتاإلفصاحات
G102-48130 إعادة صياغة المعلومات
G102-4927، 130 التغييرات في إعداد التقارير
G102-50130 فترة إعداد التقارير
G102-51130 تاريخ إعداد آخر تقرير
G102-52130 دورة إعداد التقارير
G102-53130 نقطة االتصال لتلقي األسئلة الخاصة بالتقرير
G102-54128 المعايير المرجعية إلعداد التقرير
G102-55GRI 128-129 فهرس محتوى

معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI: المعايير االقتصادية
 G203 اآلثار االقتصادية غير المباشرة

G203-1                                              59استثمارات البنية التحتية والخدمات المدعومة
G203-222-26اآلثار االقتصادية المباشرة الهامة

G205 مكافحة الفساد
G205-1   87-91العمليات التي تم تقييمها من ناحية المخاطر المتعلقة بالفساد

 G205-282-83التواصل والتدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة الفساد
          G205-387-91وقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة

معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI: المعايير االجتماعية
G401 التوظيف

G401-1                  123-124تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين للعمل
                                                                                      G401-2122-124الحوافز المقدمة للموظفين بدوام كامل

G403 الصحة والسالمة المهنية
                                             G403-5 4، 11تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية

G404 التدريب والتعليم
G404-1   123-124متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف

                             G404-2122-124برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على االنتقال
G405 التنوع وتكافؤ الفرص

                                                              G405-114، 123تنوع هيئة اإلدارة والموظفين
G415 السياسة العامة

                                                                G415-1          22-26المساهمات السياسية
G417 التسويق والملصقات التعريفية

                                                            G417-170-79متطلبات التعريف بمعلومات المنتجات والخدمات
                          G417-282-91حوادث عدم االمتثال المتعلقة بالتعريف بمعلومات المنتجات والخدمات

G419 االمتثال االجتماعي واالقتصادي
      G419-187-91عدم االمتثال للقوانين واللوائح في المجال االجتماعي واالقتصادي




