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بيــن يديكــم تقريــر االســتدامة الثالــث الــذي أعده صندوق اإلســكان االجتماعي ودعم التمويــل العقاري، وقد 
قمنــا بتدعيــم جهودنــا مــن خــال االمتثــال لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر )GRI( كخيــار أساســي؛ 
ــر مــن قبــل المنظمــات والحكومــات  ــز تبنــي تلــك المعايي ــر لتعليــم وتعزي ــادرة معايي حيــث وضعــت المب
والشــركات. عــاوة علــى ذلــك حــرص صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري علــى إنشــاء 
إطــار فريــد لاســتدامة يتوافــق مــع إطــار عمــل األمــم المتحــدة العالمــي ألهــداف التنميــة المســتدامة، ولذلــك 

فقــد "تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــً لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر  )GRI(: خيــار أساســي.

حول هذا التقرير

المعايير المرجعية إلعداد التقارير



قائمة المحتويات

القسم ا�ول
التعريف بالصندوق

أوًال: مقدمة
ثاني�: الفرص والتحديات

ثالث�: هيكل الحوكمة 
- مجلس ا�دارة

- ميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة
- اللجان االستشارية

- القطاعات وا�دارات المركزية التابعة
- قرارات مجلس إدارة الصندوق

- االمتثال وا�فصاح

٦
٧
٩
٩
١٠
١٣
١٥
١٦
٢٤

القسم الخامس
مؤشرات أداء البرنامج

أوًال: مؤشرات ا½داء
ثاني�: الموقف التنفيذي للوحدات السكنية
ثالث�: المواطنين المتقدمين والمستفيدين

رابع�: التمويل العقاري والدعم النقدي

٩٨
١٠٠
١٠٦
١١١

القسم السادس
التعاون الدولي والمحلي

أوًال: التعاون مع البنك الدولي
ثاني�: تبادل الخبرات الدولية

ثالث�: بروتوكوالت التعاون المحلي

١١٦
١١٩
١٢٧

القسم الثالث
آليات التحول الرقمي للصندوق

أوًال: التطور التكنولوجي والتحول الرقمي
- االنظمة ا�لكترونية المستحدثة

ثاني�: آليات التواصل مع العمالء   
- الموقع ا�لكتروني

- قناة اليوتيوب
- صفحة الفيس بوك

- فيديوهات توضيحية
- بيان صانعي القرار

( SMS ) خدمة الرسائل القصيرة -
- مركز االتصاالت

- مراكز خدمة العمالء

٦٠
٦٠

٦٧
٦٧
٦٧
٦٨
٦٩
٧٢
٧٦
٧٧
٧٨

القسم الرابع
منظومة الضبطية القضائية

أوًال: الرقابة والتفتيش
ثاني�: تقرير المخالفات من خالل 

           الزيارات الميدانية
ثالث�: إجراءات التصالح في مخالفات

           ا�سكان االجتماعي
رابع�: دورة منظومة الشكاوى ا�لكترونية 

خامس�: ا�جراءات القانونية

٨٢
٨٤

        
٨٩
       
٩١
٩٤

القسم الثاني
استراتيجية ومحاور البرنامج

أوًال: نبذة عن االقتصاد المصري 
         ومؤشرات التمويل العقاري

ثاني�: ا�ستراتيجية
- التمييز ا�يجابي (االستهداف)

- المسكن المالئم 
- دعم المستحقين 

- استدامة التمويل العقاري
ثالث� : محاور برنامج ا�سكان االجتماعي

- محور التمليك
- محور ا�يجار

- محور النقابات المهنية
- محور أسر الشهداء والمصابين

- محورالمحافظات
- محور العاملين بالخارج

- محور ا�سكان الحر

٢٨

٣٨
٣٩
٤٠
٤٥
٤٧
٤٨
٤٨
٥٤
٥٤
٥٥
٥٥
٥٥
٥٧



القسم السابع
النتائج النهائية لدراسة الطلب 

على ا�سكان

أوًال: مؤشرات الدراسة
ثاني�: النتائج الرئيسية والظروف السكنية الحالية

ثالث�: إحصائيات التمليك وا�يجار الحالية
رابع�: الطلب المستقبلي على ا�سكان

١٣٧
١٣٧
١٤١
١٤٤

القسم العاشر
دور أصحاب المصالح في تحقيق 

االستدامة
أوًال: تحديد أصحاب المصالح

ثاني�: دور أصحاب المصالح في تحقيق التنمية 
          المستدامة بالصندوق

١٨٦
١٩٤

القسم الحادي عشر
المبادرة العالمية �عداد التقارير 

GRI ٢٠٠المبادرة العالمية �عداد للتقارير

القسم التاسع
تأثير البرنامج االيجابي على 

االقتصاد المصري
أوًال: تأثير البرنامج ا�يجابي 

         في النواحي المختلفة
- من الناحية ا�قتصادية
- من الناحية االجتماعية

- من الناحية البيئية
- من الناحية التكنولوجية

ثاني�: جائحة الكورونا وقطاع ا�سكان في مصر 
- تأثير جائحة الكورونا على أداء الصندوق

- ا�جراءات المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الجائحة
- ا�جراءات المتخذة من قبل الصندوق لمواجهة الجائحة

١٧٠

١٧٠
١٧٤
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٧٩
١٨٠

القسم الثامن
تطوير الموارد البشرية

أوًال: برامج التدريب المنفذة خالل
         العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

ثاني�: الوحدات المفعلة حديث�
ثالث�: تمكين القيادات النسائية 

          في الصندوق

١٦٠

١٦٢
١٦٤



القسم األول



القسم األول : التعريف بالصندوقالقسم األول : التعريف بالصندوق

67

أواًل: مقدمة
تســعى الدولــة إلــى توفيــر المســكن المائــم للمواطنيــن مــن ذوي الدخــول المنخفضــة والمتوســطة  
وبالتالــي فقــد نــص الدســتور المصــري فــي مــادة رقــم 78 لعــام 2014 علــى الحــق فــي الســكن حيــث يعــد 
توفيــر المســكن المائــم الهــدف األساســي لبرنامــج اإلســكان االجتماعــي فــي مصــر الــذي يتــم تنفيــذه 
ــة وزارة  ــان حكومــي تحــت رعاي ــل العقــاري وهــو كي بواســطة صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التموي
اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة التــي لديهــا تفويــض لتمويــل وإدارة وطــرح وحــدات اإلســكان 
االجتماعــي، يقــدم الصنــدوق برامــج إســكان لمحــدودي الدخــل مــن األســر والشــباب، كمــا يقــوم الصنــدوق 
بتصميــم وتنســيق السياســات والبرامــج فــي قطــاع اإلســكان االجتماعــي فــي جميــع أنحــاء مصــر، وتعزيــز 
الحوكمــة والمؤسســات فــي قطــاع اإلســكان، وكذلــك تصميــم اإلجــراءات التــي تضمــن التنســيق الفعــال 

عبــر مســتويات الحكومــة والقطاعيــن العــام والخــاص.

أكثــر مــن ثاثــة أربــاع المســتفيدين مــن البرنامــج فــي شــريحة أفقــر 40%، وقــد بلغــت نســبة المســتفيدين 
مــن البرنامــج مــن ذات الشــريحة حوالــي 80%، وقــد تمكــن الصنــدوق مــن تقديــم الدعــم للمســتفيدين لـ 313 
ألــف )حوالــي 74000 اســرة مســتفيدة( وتوفيــر التمويــل لبنــاء أكثــر مــن 655 ألــف وحــدة ســكنية وذلــك منــذ 
إنطــاق برنامــج اإلســكان االجتماعــي فــي عــام 2014 حتــى 30 يونيــه 2020؛ باإلضافــة إلــى توفيــر فائــدة مدعومــة 

علــى التمويــل العقــاري ألكثــر مــن 31 مليــار جنيــه مصــري، أي بمتوســط  99 ألــف جنيــه مصــري لــكل وحــدة.

كمــا يراعــي البرنامــج خصائــص المجتمــع المصــري مقارنــة باحتياجاتــه وبنيتــه الديمغرافيــة، والمســاواة بيــن 
الجنســين عــن طريــق منــح المــرأة حقــوق ملكيــة متســاوية، حيــث تمثــل نســبة المســتفيدات مــن النســاء 
حوالي 21% من إجمالي المســتفيدين، مع التركيز على النســاء )ربات البيوت والمطلقات واألرامل والنســاء 
ذوات االحتياجــات الخاصــة(، ويعطــي الصنــدوق أولويــة للمتــزوج ويعــول حيــث تمثــل نســبة المســتفيدين 
مــن شــريحة »المتــزوج ويعــول« 56% مــن إجمالــي المســتفيدين باإلضافــة إلــى االهتمــام بتلبيــة احتياجــات 

الشــباب فــي مصــر، حيــث أن 69% مــن المســتفيدين  تحــت ســن األربعيــن.

ثانيًا: الفرص والتحديات التي تواجه الصندوق

واجــه صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري العديــد مــن التحديــات خــال الفتــرة الســابقة 
وعمــل جاهــدًا علــى إيجــاد حلــول لتلــك التحديــات كالتالــي:

1. ارتفاع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية

يســتمر الصنــدوق فــي طــرح إعانــات متواليــة دون توقــف لتوفيــر وحــدات ســكنية منخفضــة التكلفــة 
لمحــدودي ومتوســطي الدخــل مــن خــال نظــام التمليــك.

للمواطنيــن  الــازم  التمويــل  لتوفيــر  وشــركة  بنــك   29 و  الماليــة  ووزارة  المركــزي  البنــك  مــع  التعــاون 
ســكنية. وحــدات  شــراء  مــن  لتمكينهــم 

طــرح محــور اإليجــار للمواطنيــن الذيــن يقــل دخلهــم عــن 1500 جنيــه وينتهــي هــذا المحــور بالتملــك بعــد 7 
ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة اخــرى.
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2. طول فترة تسليم الوحدات للمواطنين

ترجــع طــول فتــرة تســليم الوحــدات إلــى أن الصنــدوق يعمــل علــى دراســة احتياجــات المواطنيــن قبــل بنــاء 
الوحــدات مــن خــال عمــل دراســة للطلــب علــى اإلســكان مــع الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء 
وذلــك للموازنــة بيــن العــرض والطلــب، باإلضافــة إلــى أن الصنــدوق ال يبنــي وحــدات ســكنية فقــط إنمــا 

يعمــل علــى بنــاء مــدن متكاملــة ومشــروعات شــاملة كافــة المرافــق والخدمــات وكاملــة التشــطيب.

3. عدم شغل الوحدات، تحويلها من سكني إلى تجاري، اإليجار من الباطن

يتحــرى الصنــدوق بصفــة دوريــة عــن الوحــدات الســكنية التابعــة لمشــروعات اإلســكان االجتماعــي للتحقــق 
مــن نســب اإلشــغال ووصــول الدعــم لُمســتحقيه مــن خــال زيــارات ميدانيــة تفتيشــية والتــي أســفرت 
عــن رصــد العديــد مــن ُمخالفــات قانــون اإلســكان االجتماعــي رقــم 93 لســنة 2018 وتحريــر محاضــر ضبطيــة 

قضائيــة ضــد الُمخالفيــن تمهيــدًا إلتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضدهــم.

4. اإلتجاه إلى البناء في المدن الجديدة

يســعى البرنامج إلى االهتمام بالبيئة عن طريق تنفيذ مبادرات العمارة الخضراء األساســية في المشــاريع 
الرائــدة والتنميــة العمرانيــة المســتدامة لمناطــق اإلســكان االجتماعــي بالمــدن الجديــدة والمحافظــات مــن 
خــال تنميــة المناطــق الحضريــة المخطــط لهــا لتحقيــق ترشــيد اســتخدام الطاقــة والميــاه والتحكــم فــي 
المخلفــات الصلبــة والســائلة بكافــة أنواعهــا الناتجــة عــن النشــاط الســكاني و الحــد مــن كافــة مصــادر 

التلــوث البيئــي الناتجــة عــن النشــاط الســكاني.

5. ندرة قطع األراضي الصالحة للبناء في بعض المحافظات وخاصة محافظات الوجه البحري

يعمــل الصنــدوق علــى اســتغال الظهيــر الصحــراوي لبنــاء مــدن جديــدة ووحدات ســكنية مائمــة متكاملة 
المرافــق والخدمــات للتغلــب علــى مشــكلة نــدرة االراضــي وتحقيــق التنميــة العمرانيــة المنشــودة والتعــاون 

مــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة لتوفيــر أراضــي لبنــاء وحدات ســكنية.

6. تأثير جائحة كورونا على االقتصاد المصري وعلى الصندوق

ــق تقليــل ســاعات  ــة عــن طري تعامــل الصنــدوق مــع تلــك األزمــة مــن خــال اتخــاذ كافــة اإلجــراءات االحترازي
العمــل، العمــل مــن المنــزل، العمــل بنظــام الــدوام الجزئــي مــع التعقيــم المســتمر للصنــدوق باإلضافــة إلــى 
إتاحــة خدمــة ســداد أقســاط التمويــل العقــاري إلكترونيــً مــن خــال بروتوكــول التعــاون مــع بنــك القاهــرة.

7. إشراك القطاع الخاص في مشروعات اإلسكان االجتماعي

يســعي الصنــدوق إلــى تطبيــق حوافــز وتســهيات إلشــراك القطــاع الخــاص فــي برنامج اإلســكان االجتماعي 
فقــد قــدم ممثلــي المطوريــن العقارييــن مقتــرح للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى الحكومــة 
المصريــة فــي 20 أكتوبــر 2019، والــذي تــم الموافقــة عليــه مــن قبــل وزارة اإلســكان ومجلــس إدارة الصنــدوق، 
ومــن المتوقــع موافقــة مجلــس إدارة هيئــة المجتمعــات العمرانيــة علــى المقتــرح قبــل نهايــة العــام الحالــي.

ثالثًا: هيكل الحوكمة

مجلس اإلدارة ¿

يتولــى إدارة الصنــدوق مجلــس إدارة ُيشــكل بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء برئاســة وزيــر اإلســكان 
مــن: العمرانيــة، وعضويــة كل  والمرافــق والمجتمعــات 

- الرئيس التنفيذي - وزير المالية. 
    للصندوق.

- نائبين للرئيس
   التنفيذي للصندوق.

- نائب محافظ البنك المركزي 
   المصري ويختاره المحافظ.

- أحد نواب رئيس
   مجلس الدولة.

- ممثل عن وزارة الدفاع.

ذوي  مــن  أعضــاء  خمســة   -
الكفــاءة    والخبــرة فــي المجــاالت 
المتصلــة بنشــاط الصنــدوق وفــي 
ُيرشــحهم  الصلــة   ذات  المجــاالت 

المختــص.  الوزيــر 

- وزير التخطيط.

- وزير التعاون الدولي.

- وزير التنمية المحلية.

- وزير التضامن االجتماعي. 

-  رئيس الهيئة العامة 
    للرقابة المالية.
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ميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة ¿

يجــب علــى الموظفيــن بالصنــدوق فــى ســبيل تحقيــق الصنــدوق لرســالته وأهدافــه ومهامــه فــى مجــال 
اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري اإللتــزام بمــا يلــي: 

1. مبدأ العدالة:

والمســاواة   - العدالــة  الخدمــة وفقــً ألســس  عنــد طلــب  والتعامــل معهــم  المواطنيــن  إســتقبال 
إســتثناء. دون   ً جميعــ ومصالحهــم  حقوقهــم  وإحتــرام  وآدمــى  الئــق  وبأســلوب  حســنة  وبطريقــة 

إنجاز المعامات بالدقة المطلوبة وأداء الخدمة وفقً للقواعد واألصول واإلجراءات. -

اإلســتماع إلــى المواطــن ومعرفــة أراءه بالنســبة لألســلوب األفضــل للحصــول علــى الخدمــة، واإلصغــاء  -
جيــدًا لشــكواه وإستفســاراته واإلهتمــام بهــا والبحــث عــن حلــول لهــا بدقــة وموضوعيــة وبيــان 

األســباب فــى حالــة عــدم الموافقــة أو التأخيــر فــى اإلنجــاز.

التحلى بالصبر، والحكمة عند اإلستماع إلى طلبات وشكاوى المواطنين. -

إحترام حقوق ومصالح المواطنين دون إستثناء، والتعامل معهم بإحترام ولباقة. -

 التصــرف بطريقــة محايــدة وجديــرة باإلحتفــاظ بثقــة الرؤســاء والقــادة وكذلــك عاقــات الموظــف  -
مع األخرين والتى يجب أن تتسم بالتوازن القائم على الحيطة والموضوعية.

2. مبدأ النزاهة وبراءة الذمم:

االلتزام بمبادئ ومعايير النزاهة واألخاق المؤهلة إلكتساب ثقة المتعاملين مع الصندوق. -  -

إتبــاع النهــج الوظيفــى القائــم علــى بــراءة الذمــم وســامة القصــد عنــد أداء الخدمــة، مــع التحلــى  -
بنقــاء الضميــر، واإلبتعــاد عــن مواطــن الشــبهات أثنــاء أداء الواجبــات الوظيفيــة.

وضــع الواجبــات ومســئوليات العمــل واإللتزامــات تجــاه خدمــة الجمهــور فــوق المصالــح الشــخصية  -
للموظــف.

أداء المهــام بإخــاص وإتقــان وتحمــل كامــل للمســئولية مــع التعامــل بطريقــة مهنيــة تحــوز ثقــة  -
األشــخاص الذيــن يتعامــل معهــم.

حظر إستغال العمل بصورة غير سليمة تؤدى إلى التربح وجنى المنافع الشخصية. -

األخــذ بالســلوك النزيــه، فــا يجــوز للموظــف بالصنــدوق طلــب أو قبــول أو إشــتراط أو إســتام بطريقــة  -
مباشــرة أو غيــر مباشــرة أى منفعــة ماليــة أو هبــه أو هديــة أو أى ميــزة ذات قيمــة نقديــة وغيــر ذلــك 

مــن أشــكال المدفوعــات غيــر المبــررة مقابــل أداء الواجــب الوظيفــى. 

3. مبدأ الشفافية:

مــع عــدم اإلخــال باألحــكام الخاصــة بتــداول البيانــات والمعلومــات بهــذا الميثــاق، يلتــزام الموظفــون 
بالصنــدوق بالتعامــل مــع كافــة األطــراف المتعاملــة فــى اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري 

بشــفافية فــى كل مايجــوز قانونــً اإلفصــاح عنــه ومــا ال يعــد مــن المعلومــات الســرية.

4. مبدأ االحترام:

يلتــزم الموظفــون بالصنــدوق بالتحلــي بــكل اإلحتــرام والتقديــر مــع كل الموظفيــن والمتعامليــن مــع 
ــن أو اإلنتمــاء  ــة وبغــض النظــر عــن النــوع أو الســن أو الدي الصنــدوق بغــض النظــر عــن الدرجــة الوظيفي
السياســي وعلــى الموظفيــن مــن الجنســين المحافظــة فيمــا بينهــم علــى اإلحتــرام الواجــب التعامــل بــه 

وعدم إتيان ما يستوجب الشكوى من أى طرف.

5. مبدأ الكفاءة:

يلتــزم الموظفــون بــأداء عملهــم بكفــاءة وإتقــان وبــذل العنايــة الازمــة، وعليهــم العمــل علــى وضــع 
وتنفيــذ اآلليــات الازمــة لكــي يقــوم الصنــدوق بتحقيــق أهدافــه ومســئولياته بإقتــدار يكســبه المصداقيــة 
ــة األخطــاء  ــه مــع معاييــر مســاعدة أخــري مثــل قل ــم ربــط معاييــر كفــاءة العمــل وجودت واإلحتــرام، وقــد ت
وســرعة اإلنجــاز وحســن متابعــة العمــل وتحمــل المســئولية والدرجــة الوظيفيــة أو األقدميــة فضــًا عــن 
ــه واإلبتــكار والحضــور  الدائــم فــى العمــل وقلــة األجــازات وحســن معاملــة  ســرعة إنهــاء العمــل مــع جودت

الزمــاء والرؤســاء.

6. مبدأ العمل الجماعي:

يلتــزم الموظفــون بالعمــل الجماعــي وبــذل قصــارى الجهــد لرفــع كفــاءة األداء كفريــق عمــل متكامــل، كمــا 
يجــب أن يتحلــى الموظفــون بالصنــدوق بصفــات اإلنضبــاط وحــب العمــل الجماعي والتفانى فــى أداء العمل 
حتــي يســود بيــن الموظفيــن بالصنــدوق روح المحبــة والزمالــة والعمــل علــى تنميــة العاقــات اإلجتماعيــة 
مــع الزمــاء فــى المناســبات المختلفــة والبعــد عــن التعصــب والعــادات الســلبية ونشــر الشــائعات وإفشــاء 
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األســرار، والمحافظــة علــى قيمــة وإحتــرام خبــرة األقــدم مــع اإللتــزام بــأداب الحــوار وتبــادل الخبــرات فيمــا 
بينهــم والتعــاون مــع الزمــاء فــى أداء الواجبــات العاجلــة الازمــة لتأميــن ســير العمــل وتنفيــذ الخدمــة 
العامــة، ونقــل المعرفــة والخبــرات التــى أكتســبها الرئيــس إلــى مرؤوســيه، وتشــجيعهم علــى زيــادة تبــادل 

المعلومــات ونقــل المعرفــة فيمــا بينهــم.

اللجان االستشارية ¿

تختــص اللجــان االستشــارية بإبــداء الــرأي وتقديم المشــورة واالستشــارات الفنية فــي الموضوعات والمجاالت 
ذات صلــة بنشــاط الصنــدوق، حيــث يتكــون مجلــس إدارة الصنــدوق مــن خمســة أعضــاء مــن ذوي الكفــاءة 

والخبــرة والمتخصصيــن، وُيرشــحهم وزيــر اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة وهــم كمــا يلــي: 

د/ سحر عطية أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة من ذوي الخبرة. •

أ/ طــارق محمــد بــدوي الخولــي رئيــس مجلــس اإلدارة والعضو المنتدب لبنك الشــركة العربية المصرفية  •
مــن ذوي الخبرة.

أ/ خالــد محمــود عبــاس نائــب وزيــر اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة لمتابعــة المشــروعات  •
ــرة. ــة مــن ذوي الخب القومي

أ/ طارق السيد هاشم فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة من ذوي الخبرة. •

أ/ نضــال القاســم محمــد الرئيــس التنفيــذي ونائــب رئيــس مجلــس إدارة وعضــو منتــدب فــي البنــك  •
المصــري الخليجــي مــن ذوي الخبــرة.

 كما يتضمن الهيكل التنظيمي للصندوق لجنة المراجعة الداخلية والتي تختص باآلتي:

دراســة الحســاب الختامــي للصنــدوق قبــل عرضــه على مجلــس إدارة الصندوق لإلدالء برأيهــا وتوصياتها . 1
تمهيــدًا لاعتماد.

اإلطــاع ومناقشــة ودراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة وتحديــد أوجــه وأســباب الماحظــات ومتابعــة . 2
التصحيحيــة. اإلجــراءات 

دراســة ماحظــات وتوصيــات مراقــب الحســابات الخارجــي وكذلــك الجهــاز المركــزي للمحاســبات باإلضافــة . 3
إلــى وضــع المقترحــات لزيــادة فعاليــة المراجعــة الداخليــة مــع تحديــد المشــاكل وأســاليب الحــل والعــاج.

التنســيق بيــن مهــام المراجعــة الداخليــة والخارجيــة والتأكــد مــن عــدم وجــود قيــود تعــوق االتصــال . 4
بيــن إدارات المراجعــة الداخليــة والمراجــع الخارجــي وكل مــن مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة ومناقشــة 
ــة للمراجعــة الداخليــة والتفتيــش والمراجــع  ــراه اللجنــة مــن موضوعــات مــع رئيــس اإلدارة المركزي ــا ت م
ً مــن هــؤالء مناقشــته مــع اللجنــة. الخارجــي وشــاغلي الوظائــف القياديــة بالصنــدوق وكذلــك مــا يــرى أيــ
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 إبــداء الــرأي فــي الشــروط المرجعيــة )TOR( وتوصيــات لجــان التقييــم الفنــي والمالــي ألختيــار المراجــع . 5
الداخليــة  للمراجعــة  المركزيــة  لــإلدارة  الســنوية  الخطــة  واعتمــاد  ومناقشــة  للصنــدوق  الخارجــي 

ومتابعــة كفائتــه. والتفتيــش 

النظــر فــي تعييــن أو التجديــد أو عــدم التجديــد لرئيــس اإلدارة المركزيــة للمراجعــة الداخليــة والتفتيــش . 6
فــي شــغل تلــك الوظيفــة القياديــة.

القطاعات واإلدارات المركزية التابعة ¿

يتبــع صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري قطاعــات وتنــدرج تحــت هيكلــه اإلداري ســبعة 
ــه، ونظــرًا ألن الصنــدوق هــو هيئــة عامــة خدميــة  ــدور المنــوط ب ــة لتمكنــه مــن اســتكمال ال إدارات مركزي
تهــدف إلــى تمويــل وإدارة وإنشــاء الوحــدات الســكنية لبرنامــج اإلســكان االجتماعــي، وتوفيــر الخدمــات 
الدخــول  ذوي  ودعــم  العقــاري  التمويــل  نظــام  خــال  مــن  الوحــدات  لهــذه  الازمــة  والمهنيــة  التجاريــة 
المنخفضــة والمتوســطة، فــكان مــن الضــروري أن يتبعــه قطاعــات وإدارات متخصصــة لتنفيــذ أهدافــه 

االســتراتيجية، وتتمثــل تلــك القطاعــات واإلدارات كمــا يلــي:
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قرارات مجلس إدارة الصندوق ¿

ــل فــي كافــة الحــاالت داخــل نفــس المحافظة-محافظــة مجــاورة- محافظــة غيــر مجــاورة . 1 قبــول التحوي
فــي حالــة عــدم التخصيــص وليــس فــي حالــة عــدم التعاقــد، حيــث يجــوز قبــول التحويــات مــن المدينــة 
المتقــدم عليهــا إلــى مدينــة أخــرى متوفــر بهــا وحــدات بــذات المحافظــة أو إلــى مدينــة بمحافظــة أخــرى 
مجــاورة شــرط عــدم التعاقــد ووجــود مــا يفيــد بتغييــر محــل العمــل إلــى المدينــة المــراد التحويــل اليهــا 

بعــد االســتعام عنــه.

إعــادة 10 أآلف وحــدة ســكنية مــن الوحــدات الزائــدة والشــاغرة والغيــر مباعــة بالمــدن الجديــدة إلــى هيئــة . 2
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة علــى أن تقــوم الهيئــة بســداد قيمتهــا للصنــدوق و ذلــك بعــد االنتهــاء 

مــن طــرح اإلعــان الثانــي عشــر. 

الموافقــة علــى أن يكــون الحــد األقصــى لســعر بيــع المتــر المربــع مــن الوحــدات الســكنية التــي تنفــذ . 3
ــة أو القطــاع الخــاص. تتــم بمعرفــة الدول

تأجيــل رفــع الحــد األقصــى للدخــل الشــهري للمواطنيــن المســموح لهــم بالتقديــم لحجــز وحــدات . 4
ســكنية ضمــن برنامــج اإلســكان االجتماعــي لحيــن إعــداد برنامــج دعــم جديــد مــع االعــان القــادم و فــي 

ضــوء تكلفــة تنفيــذ الوحــدات و أســعار البيــع المقترحــة . 

الموافقــة علــى الشــروع فــي تنفيــذ مشــروع اإلســكان االجتماعــي بمدينــة الغردقــة بمحافظــة البحــر . 5
االحمــر تحقيقــً لعائــد يتــم اســتخدامه لتخفيــض تكلفــة تنفيــذ وحــدات اإلســكان االجتماعــي ممــا 
 يمثــل اعتبــارات اجتماعيــة و اقتصاديــة تقتضيهــا المصلحــة العامــة لتنفيــذ هــذا المشــروع بشــقية 

) اجتماعي - استثماري( بصورة عاجلة، على أن يتم التنفيذ على النحو التالي: 

عــدد 5100 وحــدة إســكان إجتماعــي بمســاحة 90م2 أبــو عشــيرة، عــدد 900 وحــدة إســكان إجتماعــي  -
بمســاحة 75م2 بمنطقــة أبــو عشــيرة.

عدد 1600 وحدة إسكان متميز بمساحة 120م2 بمنطقة البداري. -

عدد 1240 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 120م2 بموقع )1( بمنطقة األحياء. -

الجمهــوري  - الحــرس  قريــة  امــام   )2( بموقــع  120م2  بمســاحة  اســتثماري  إســكان  وحــدة   2160  عــدد 
بالظهير السياحي.

وعــدد 5 حضانــة،  - إداريــة،  وحــدة   400 عــدد  أعــاه،  إليهــا  المشــار  بالمواقــع  تجاريــة  وحــدة   400  عــدد 
وعدد 5 مخبز. 

الموافقــة علــى الشــروع فــي تنفيــذ مشــروع اإلســكان االجتماعــي بمحافظــة دميــاط تحقيقــً لعائــد . 6
يتــم اســتخدامه لتخفيــض تكلفــة تنفيــذ وحــدات اإلســكان االجتماعــي ممــا يمثــل اعتبــارات اجتماعيــة 
واقتصاديــة تقتضيهــا المصلحــة العامــة لتنفيــذ هــذا المشــروع بشــقية ) اجتماعي - اســتثماري( بصورة 

عاجلــة، علــى أن يتــم التنفيــذ علــى النحــو التالــي: 

تجاريــة  - إلــى وحــدات  باإلضافــة  إجتماعــي بمســاحة 90م2 بمدينــة شــطا،  إســكان  عــدد 208 وحــدة 
4550م2. بمســاحة 

عــدد 100 وحــدة إســكان اجتماعــي بمســاحة 90م2 بمدينــة تــل الكاشــف، باإلضافــة إلــى وحــدات تجاريــة  -
بمســاحة 1750م2.

ــة  - ــة البــرج، باإلضافــة إلــى وحــدات تجاري عــدد 100 وحــدة إســكان اجتماعــي بمســاحة 90م2 بمدينــة عزب
بمســاحة 1750م2.

تجاريــة  - إلــى وحــدات  باإلضافــة  120م2 بمدينــة شــطا،  اســتثماري بمســاحة  إســكان  112 وحــدة  عــدد 
3000م2. بمســاحة 

ــى وحــدات  - ــة إل ــة الزرقا/المعلميــن، باإلضاف عــدد 50 وحــدة إســكان اســتثماري بمســاحة 105م2 بمدين
تجاريــة بمســاحة 900م2 ومخــازن بمســاحة900م2.
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الموافقــة علــى الشــروع فــي تنفيــذ مشــروع طــرح بيــع وحــدات اســتثمارية بمدينــة بورفــؤاد بمحافظــة . 7
إســكان  وحــدة   )13448( عــدد  تنفيــذ  تكلفــة  لتخفيــض  اســتخدامه  يتــم  لعائــد  تحقيقــً  بورســعيد 
اجتماعــي ممــا يمثــل اعتبــارات اجتماعيــة واقتصاديــة تقتضيهــا المصلحــة العامــة لتنفيــذ هذا المشــروع 
) اجتماعي - اســتثماري ( بصورة عاجلة، والموافقة على طرح اعان بيع الوحدات الســكنية اإلســتثمارية 
المســتهدف تنفيذهــا بمدينــة بورفــؤاد علــى أن يكــون التنفيــذ فــي ضــوء أعــداد الحاجزيــن الفعليــة و 
ــة انخفــاض  ــة تجــاوز عــدد الطلبــات عــن عــدد الوحــدات يتــم إجــراء قرعــة إلكترونيــة، و فــي حال فــي حال
الطلــب عــن العــدد المســتهدف يتــم تنفيــذ أقــل عــدد ممكــن مــن الوحــدات الســكنية االســتثمارية 
ووفقــً لدراســة جــدوي تعــد بمعرفــة جهــة اإلنابــة بحيــث ال يتحمــل الصنــدوق خســائر ماليــة بقــدر اإلمــكان 

جــراء تنفيــذ وحــدات اإلســكان االجتماعــي.

الموافقــة علــى طــرح اإلعــان الثانــي عشــر مــن الوحــدات الســكنية الزائــدة والشــاغرة بوجــه بحــري ومــدن . 8
القنــاه بإجمإلــي عــدد 19.787 وحــدة ســكنية بســعر بيــع 197 الــف جنيــه / الوحــدة بخــاف نســبة 5% مــن 
ســعر بيــع الوحــدة كمبلــغ للصيانــة المقــرر وبنفــس شــروط االعــان العاشــر، علــى ان يتــم العــرض علــى 

مجلــس الــوزراء للموافقــة قبــل طــرح االعــان .

الموافقــة علــى إيقــاف قبــول طلبــات إعــادة التعامــل للمتقدميــن علــى مشــروعات بروتوكــوالت التعــاون . 9
الُمبرمــة مــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة المذكــورة، حيــث يتــم حصــر كافــة المتقدميــن ) ممــن هــم 
منطبــق الشــروط وغيــر مخصــص لهــم ( علــى المشــروعات المذكــورة وإرســال رســائل نصيــة لهــم 
تتضمــن مهلــة شــهرين إلنهــاء إجــراءات التعامــل علــى طلباتهــم، إضافــة لذلك يتم نشــر إعــان بالجرائد 
الرســمية وكذلــك بيــان صحفــي موجــه للمواطنيــن المعنييــن لســرعة إنهــاء إجراءاتهــم، وذلــك تيســيرًا 

لتنفيــذ وتفعيــل كافــة اإلجــراءات والقــرارات الصــادرة بمجلــس إدارة الصنــدوق.

الموافقــة علــى تفويــض األســتاذة / مــي عبــد الحميــد - الرئيــس التنفيذي لصندوق اإلســكان االجتماعي . 10
والتعميــر  لإلنشــاء  الدولــي  البنــك  مــن  االقتــراض  عقــود  علــى  للتوقيــع  العقــاري-  التمويــل  ودعــم 
 بقيمــة 500 مليــون دوالر لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري بعــد إســتكمال كافــة 

الموافقات المطلوبة. 

الموافقــة علــى مقتــرح تنفيــذ المســاحات مــن 95 م2 إلــى 120 م2 و طلــب موافقــة وزارة الماليــة علــى ســداد . 11
فــرق دعــم العائــد تدعيمــً للطبقــة المتوســطة بعــد إحتســاب التكلفــة التقديريــة الســنوية لعــدد 20 
الــف وحــدة فــي العــام ، وإعــادة عــرض نمــاذج الدعــم والتمويــل المقترحــة للمســاحات 75 م2 ، 90 م2 بعــد 

مراجعــة تقديــرات الدعــم النقــدي وتكلفــة دعــم الفائــدة مــع وزارة الماليــة . 

الموافقــة علــى قيــام المواطنيــن الســابق تقدمهــم للحجــز ضمــن محــور النقابــات األعلــى دخــًا ومحــور . 12
ذوي الدخــل األعلــى بإســتكمال ســداد مقــدم الحجــز إلــى 20% مــن ثمــن الوحــدة الســكنية باإلضافــة 
إلــى قيمــة ال 5% مــن ثمــن الوحــدة الســكنية كوديعــة للصيانــة وتمويلهــم بنظــام التمويــل العقــاري 
المدعــوم ضمــن بروتوكــول وزارة الماليــة بفائــدة 8% وفقــً لشــروط مبــادرة البنــك المركــزي المصــري التي 
إنتهــت فــي ينايــر 2019 و عــدم تمكنهــم مــن إســتكمال إجراءاتهــم قبــل ذلــك التاريــخ لعــدم جاهزيــة 

الوحــدات الســكنية للتســليم. 

ــي . 13 ــا ومفقــودي ومصاب ــم شــهداء وضحاي الموافقــة علــى توقيــع بروتوكــول تعــاون مــع صنــدوق تكري
ــدى  العمليــات الحربيــة واإلرهابيــة واألمنيــة وأســرهم إلتاحــة وحــدات ســكنية وفقــً للمتــاح والمتوفــر ل
 الصنــدوق، وذلــك بســعر التكلفــة الفعليــة مضافــً إليهــا نســبة 5% مصروفــات إداريــة وبخــاف قيمــة 

ال 5% وديعة الصيانة، مع اإللتزام بالتنسيق مع صندوق اإلسكان بالقوات المسلحة. 

الموافقــة علــى إســتكمال تنفيــذ الوحــدات الســكنية الخاصــة بمشــروع 118 عمــارة )2746 وحــدة ثــاث . 14
غــرف وصالــة + 86 وحــدة غرفتيــن وصالــة( بمدينــة الدكتــور/ أحمــد زويــل بنطــاق حــي عتاقــة بمحافظــة 

الســويس، وكذلــك تنفيــذ مبانــي الخدمــات التجاريــة )2حضانــة + مخبــز(.

الموافقــة علــى إتاحــة عــدد 500 وحــدة إســكان اجتماعــي للبيــع بســعر التكلفــة باإلضافــة إلــى نســبة %5 . 15
مصاريــف إداريــة بــدون دعــم نقــدي، حــال صــدور قــرار جمهــوري بمنــح تلــك االمتيــازات للمتفوقيــن دراســيً 

ومبيــن بــه الفئــات المســتهدفه تحديــدًا وذلــك بعــد أخــذ موافقــة مجلــس الــوزراء. 

مــن . 16 تقــع  التــي  واألعمــال  التصرفــات  مــع  للتعامــل  ضوابــط  وضــع  بشــأن  مقتــرح  علــى  الموافقــة 
 المســتفيدين بالمخالفــة ألحــكام القانــون رقــم 93 لســنة 2018 بإنشــاء صنــدوق اإلســكان االجتماعــي 
ودعــم التمويــل العقــاري حيــث ســيتم عــرض حــاالت التصالــح علــى مجلــس اإلدارة لــكل حالــة علــى حــدي 

بالمبــررات إلعتمــاد التصالــح مــن عدمــه.
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الموافقة على تبديل التخصيص وفقً للشروط التالية: . 17

تقديم إقرار كتابي من الطرفين بالموافقة على التبديل المطلوب.  -

ضرورة أن يكون التبديل المطلوب بين طرفين من الحاجزين في نفس االعان. -

موافقة البنوك الممولة للطرفين على تعديل العقود.  -

أخذ موافقة الزوجة بإعتبارها شريك في الطلب. -

الموافقــة علــى إســتكمال مبنــي الحضانــة الخــاص بخدمــة مشــروع 102 عمــارة ســكنية إســكان إجتماعــي . 18
بالمطاهــره بمحافظــة المنيــا، بهــدف تحقيــق عائــد بيــع تقديــري للمشــروع بمبلــغ 1,043 مليــون جنيــه 
بــدالً مــن 0,225 مليــون جنيــه فــي حالــة تنفيــذ الــدور االرضــي فقــط بمشــروع 102 عمــارة إســكان اجتماعــي 
جنــوب المنطقــة الصناعيــة بالمطاهــره ،و ذلــك علــى ضــوء مــا ورد بدراســة الجــدوي االقتصاديــة المرفقــة 

بكتــاب الســيد المهنــدس/ رئيــس قطــاع التشــييد و العاقــات و الخارجيــة.

الموافقــة علــى بيــع عــدد 24 وحــدة ســكنية ) العمــارة رقــم 161 ( مــن وحــدات اإلســكان االجتماعــي . 19
 بمدينــة 6 أكتوبــر إســكان حــر ) 12 وحــدة 90 م2 - 12 وحــدة 75 م2 ( لشــركة فينــوس للصناعــة والتجميــع 

والتعبئة بسعر السوق باالضافة إلى 5% من ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة.

ــج دراســة الطلــب علــى اإلســكان والتــي اســتهدفت مســح وتقييــم حجــم الطلــب علــى . 20 اإلحاطــة بنتائ
اإلســكان لمحــوري التمليــك وااليجــار والتوصيــة بعقــد إجتمــاع بحضــور الســادة ممثلــي البنــك الدولــي 
والجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء لمناقشــة منهجيــة الدراســة وكافــة نتائجهــا والتوصيــات 
ــة ثانيــة مــن الدراســة تتضمــن أهــداف أخــري وشــرائح  ــى إعــداد مرحل المنبثقــة عنهــا ومــدى الحاجــة إل

وعينــة مختلفــة.

اإلحاطة وإقرار مشروع الموازنة للعام المالي القادم 2021/2020.. 21

الموافقــة علــى طــرح االعــان الثالــث عشــر مــن الوحــدات الســكنية الزائــدة والشــاغرة والغيــر مباعــة . 22
بمحافظــات ) الفيــوم - بنــي ســويف  - المنيــا - أســيوط - ســوهاج - قنــا - األقصــر - أســوان - البحــر 
االحمــر - مرســي مطــروح ( بإجمالــي عــدد 35,882 وحــدة ســكنية، وذلــك بســعر 197 الــف جنيــه للوحــدات 
المتاحــة بمحافظتــي ) مرســي مطــروح - البحــر االحمــر ( وبســعر 184 الــف جنيه/الوحــدة لباقــي الوحــدات، 
وذلــك كلــه بخــاف نســبة 5% مــن ثمــن بيــع الوحــدة الســكنية كمبلــغ للصيانــة وبــذات شــروط االعــان 

الثانــي عشــر، علــى أن يتــم العــرض علــى مجلــس الــوزراء للموافقــة علــى طــرح االعــان.

الموافقــة علــى طلبــات بعــض المواطنيــن للتصالــح فــي بعــض مخالفــات قانــون اإلســكان االجتماعــي . 23
وســيتم ذلــك نظيــر ســداد مبلــغ 25 الــف جنيــه بالنســبة لمخالفــات اإليجــار و 50 الــف جنيــه لمخالفــة 
تغييــر النشــاط وفــي جميــع االحــوال إزالــة المخالفــة، و أن يتــم عــرض مذكــرة بمقتــرح الضوابط والشــروط 

للتصالــح مــع المخالفــات إلعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة بالجلســة القادمــة .

اإلحاطة بشأن ملخص زيارة بعثة البنك الدولي في الفترة من 8 حتى 12 ديسمبر 2019 .. 24

الموافقة على نشر مشروع تقرير إنجازات الصندوق حتى 2019/6/30.. 25

الموافقــة علــى قبــول التماســات المواطنيــن المتقدميــن علــى االعــان العاشــر الذيــن قامــوا بســداد . 26
مبلــغ جديــة الحجــز باإلضافــة إلــى األقســاط الربــع ســنوية ولكــن لــم يقومــوا بتســجيل طلباتهــم علــى 
البوابــة اإللكترونيــة خــال فتــرة االعــان، لــذا تــم الموافقــة علــى قبــول التماســات العمــاء وذلــك بدايــة مــن 
تاريخــه تيســيرًا علــى المواطنيــن المتقدميــن الذيــن أثبتــوا جديــة فــي التعامــل مــن خــال ســداد كافــة 
المســتحقات الماليــة المطلوبــة، وإعمــاالً لمصلحتهــم واتاحــة الفرصــة لهــم لتســجيل طلباتهــم علــى 

النظــام اآللــي للصنــدوق، علــى أن تكــون الموافقــة عامــة علــى كافــة اإلعانــات.
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الموافقــة علــى طــرح اإلعــان الخــاص ببيــع جــزء مــن الوحــدات المملوكــة للصنــدوق الزائــدة والغيــر . 27
مشــغولة لمتوســطي الدخــل وفقــً للمحــددات التاليــة: 

ســعر البيــع يكــون بالقيمــة الســوقية بــدون حصــة فــي االرض والســابق تحديدهــا مــن قبــل هيئــة  -
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة أو قطــاع التشــييد والعاقــات الخارجيــة بديــوان عــام وزارة اإلســكان 
وإعــادة تقييــم هــذا الســعر للوحــدات التــي مــر علــى تقييمهــا أكثــر مــن عــام ، بخــاف نســبة 5% مــن 

إجمالــي ســعر البيــع يمثــل مبلــغ الصيانــة الُمقــرر.  

ال يتم منح دعم نقدي للمواطنين متوسطي الدخل.  -

يتــم البيــع بنظــام التمويــل العقــاري المدعــوم بنســبة 10% فــي إطــار مبــادرة البنــك المركــزي المصــري  -
الصــادرة بتاريــخ 2019/12/19. 

زائــدة  - وحــدات  بالكامــل  تتضمــن  للصنــدوق  مملوكــة  بعمــارات  الكائنــة  للوحــدات  البيــع   يتــم 
وغير مشغولة. 

الحد األدني لقيمة الدفعة المقدمة من العميل تبلغ نسبة 20% من سعر بيع الوحدة السكنية. -

الموافقــة علــى إقــرار الحســاب الختامــي للصنــدوق عــن العــام المالــي 2019/2018، والتوصيــة بعــرض . 28
ــك  ــً وكذل ــة - الحســاب الختامــي ( علــى مجلــس اإلدارة قبــل المواعيــد المقــرره قانون مشــروع ) الموازن

ماحظــات الجهــاز المركــزي للمحاســبات . 

تكليــف بعــض العامليــن بأجهــزة المــدن و مديريــات اإلســكان بالمحافظــات للعمــل ضمــن منظومــة . 29
الضبطيــة القضائيــة بحيــث يتــم اختيــار عــدد 3-4 موظــف مــن كل جهــاز مدينــة و مديريــة إســكان ، 
توفيــر عــدد 1 ســائق مــن العامليــن بتلــك الجهــات و تدبيــر ســيارة و تحمــل تكاليــف تشــغيلها لانتقــاالت 

إعتمــاد ضوابــط و شــروط التصالــح مــع مخالفــات قانــون اإلســكان وفقــً للمقتــرح المرفــق و المعتمــد مــن . 30
لجنــة الضبطيــة القضائيــة.

الموافقــة علــى إســتمرار عمــل اللجنــة التنفيذيــة برئاســة األســتاذة / مــي عبدالحميــد الرئيــس التنفيــذي . 31
للصنــدوق ، وعضويــة الدكتــورة / ســحر عطيــة أســتاذ العمــارة كليــة الهندســة جامعــة القاهــرة وضــم 

كًا مــن : 

 األستاذ / طارق السيد هاشم فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.  -

األســتاذ / رامــي أبــو النجــا نائــب محافــظ البنــك المركــزي. وكذلــك إســتمرار عمــل لجنــة المراجعــة  -
الداخليــة برئاســة األســتاذ / طــارق محمــد بــدوي الخولــي رئيس مجلــس إدارة بنك الشــركة المصرفية، 
وعضويــة المهنــدس / خالــد محمــود عبــاس نائــب وزيــر اإلســكان، وضــم األســتاذ / نضــال عصــر 
الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب للبنــك المصــري الخليجــي، علــى أن يصــدر قــرار بتشــكيلهم 

مــن الرئيــس التنفيــذي للصنــدوق وبــذات المعاملــة الماليــة .

تــم اإلحاطــة والموافقــة علــى اإلجــراءات التــي ســيتم إتخاذهــا بشــأن إلحــاق شــركات التمويــل العقــاري . 32
ضمــن جهــات التمويــل المشــمولة ببروتوكــول التعــاون المبــرم بيــن وزارة الماليــة والصنــدوق.

الموافقة على إعتماد توصيات لجنة المراجعة الداخلية بالجلسة رقم )3( بتاريخ 2020/2/27. . 33

الموافقــة علــى إســتخدام آليــة ســداد ثمــن بيــع الوحــدات اإلســتثمارية المعمــول بهــا ببروتوكــول . 34
التعــاون المبــرم بيــن الصنــدوق و اللجنــة النقابيــة للعامليــن بهيئــة قنــاة الســويس فــي تســويق باقــي 
الوحــدات اإلســتثمارية بمحافظــات ) بورســعيد - دميــاط - البحــر األحمــر - القاهــرة ( وغيرهــا من الوحدات 

اإلســتثمارية ووحــدات متوســطي الدخــل الــذي ســيتم تنفيذهــا علــى النحــو اآلتــي:

نسبة 5% من ثمن الوحدة جدية حجز. -

نسبة 30% من ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية )12دفعة( لمدة ثاث سنوات )مدة التنفيذ(. -

التمويــل  - بنظــام  الصيانــة(  مبلــغ  الوحــدة+%5  ثمــن  مــن   %65( الوحــدة  ثمــن  مــن   %70 نســبة 
الصــادرة  الدخــل  لمتوســطي  المصــري  المركــزي  البنــك  مبــادرة  خــال  مــن  المدعــم   العقــاري 

في تاريخ 2019/12/19
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تضمين اإلعانات القادمة لوحدات اإلسكان االجتماعي ما يلي: . 35

قيمة الدعم النقدي و قيمة الدعم الغير مباشر . -

النــص التالــي: )ســعر بيــع الوحــدة مبلــغ .... جنيــة و مــن المتفــق عليــه أن ســعر بيــع الوحــدة يتضمــن  -
ــل االنتفــاع  ــغ ... جنيــة ، و دعــم مرافــق و دعــم مقاب دعــم نقــدي يقدمــه الصنــدوق بحــد أقصــى مبل

بــاألرض بمبلــغ ..... جنيــة، و دعــم لتكلفــة التمويــل يبلــغ فــي المتوســط مبلــغ ..... جنيــة(. 

تضمين عقود البيع الثاثية بنظام التمويل العقاري : . 36

النــص التالــي: ) يتــم بيــع الوحــدة الســكنية المبنيــة فــي البنــد الثانــي مــن هــذا االتفــاق بقبــول كافــة  -
االطــراف الثاثــة نظيــر ثمــن إجمإلــي و قــدره .... جنيــة فقــط .... ال غيــر ( شــامل قيمــة الدعــم النقــدي 
الــذي يقدمــه الصنــدوق بمبلــغ .... جنيــه و دعــم المرافــق و دعــم مقابــل االنتفــاع بــاالرض بمبلــغ .... 

جنيــة و دعــم تكلفــة التمويــل الــذي يبلــغ فــي المتوســط مبلــغ ... (. 

ــرد  - ــي ب ــي: ) يلتــزم الطــرف الثان تضميــن كافــة البنــود التــي تخــص حــاالت فســخ العقــد النــص التال
ــل العقــاري للصنــدوق وتكلفتهــا وفقــً للقواعــد المقــررة  ــد التموي مبلــغ الدعــم النقــدي ودعــم عائ
والمعمــول بهــا، مــع تضميــن ذات الشــرط لحــاالت التنفيــذ علــى الوحــدة وحــاالت الســداد المعجــل 
" الكلــي / الجزئــي" فضــًا عــن التعويــض المناســب الــذي يتمثــل فــي الفــرق بيــن القيمــة الســوقية 

للوحــدة و ثمــن البيــع الفعلــي(.

37 . " EG -8498"اإلحاطــة باإلنجــازات المحققــة ببرنامــج اإلســكان االجتماعــي وســحب شــريحة القــرض رقــم
بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والبنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر.

تم مخاطبة قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة الئحة التعاقدات التي يبرمها الصندوق.. 38

اإلمتثال واإلفصاح ¿

وفقــً لدســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الصــادر فــي 2014 والــذي نصــت المــادة 217 منــه علــى أن » تقــدم 
الهيئــات المســتقلة واألجهــزة الرقابيــة تقاريــر ســنوية إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة، ومجلــس النــواب، 

ــوزراء، فــور صدورهــا«. ورئيــس مجلــس ال

وهــو مــا يقــوم بــه الصنــدوق بصفــة دوريــة اعمــاالً لنــص الدســتور المصــري وحرصــً علــى تعزيــز قيــم اإلفصاح 
والشفافية. 

كمــا تقضــي المــادة 17 مــن القــرار الجمهــوري رقــم 192 لســنة 2009، منــه علــى أن »يتولــى الجهــاز المركــزي 
للمحاســبات مراجعــة حســابات الهيئــة وفــق مــا يقــرره قانونــه«.

وبنــاء علــى تلــك المــادة يتولــى الجهــاز المركــزي للمحاســبات مراجعــة حســابات الصنــدوق وفــق مــا يقــرره 
قانونــه، كمــا يتولــى أيضــً مراجــع مســتقل مراجعــة حســابات الصنــدوق. 
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وقــد احتلــت مصــر فــي خــال عــام 2019 المركــز الثالــث أفريقًيــا فــي مؤشــر التكامــل االقتصــادي، كمــا جــاءت 
فــي المركــز الثانــي مــن بيــن الــدول األكثــر اندماجــً فــي مجــال البنيــة التحتيــة، باإلضافــة إلــى تقــدم مصــر 
فــي مؤشــر أفضــل الــدول حيــث أصبحــت فــي الترتيــب 36 لعــام 2019 بعــد أن كانــت فــي الترتيــب ال40 
لعــام 2018، ويعتمــد هــذا المؤشــر علــى تســعة معاييــر وهــي ريــادة األعمــال، المغامــرة، المواطنــة، التأثيــر 

الثقافــي، التــراث، المحــركات، بيئــة األعمــال، القــوة، وجــودة الحيــاة.2

 https://bit.ly/34Vvf8w ،2020 2    مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 6 فبراير 

استراتيجية ومحاور البرنامج  ¿

 https://bit.ly/3gOupwv ،20201  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 19 يناير

أواًل: نبذة عن االقتصاد المصري ومؤشرات التمويل العقاري

انتهجت مصر سياســة إصاح اقتصادي، انتجت جزء من ثمارها خال عام 2019، ففي أغســطس 2019، أعلن 
البنــك المركــزي عــن اســتقرار المعامــات األجنبيــة فــي مصــر إلــى درجــة عاليــة، نتيجــة وصــول االحتياطيــات 
األجنبيــة إلــى 44.97 مليــار دوالر، التــي تغطــي احتياجــات مصــر مــن الســلع لمــدة 8 أشــهر تقريًبــا. كمــا 
تقدمــت مصــر 54 مركــًزا عالمًيــا فــي عــدد أشــهر الــواردات الســلعية التــي تغطيهــا االحتياطيــات األجنبيــة 

فــي عــام 2019 مقارنــة بعــام 2014. 1
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كمــا تصــدرت مصــر المركــز األول أفريقيــً فــي جــذب االســتثمار مــن خــارج القــارة والوحيــدة التــي حققــت 
ــة  ــادة 11% بجمل ــً لاســتثمار األجنبــي المباشــر بنســبة زي ــرى جذب ــدول الخمــس الكب ــً ضمــن ال نمــوًا إيجابي
اســتثمارت 9 مليــار دوالر، كمــا تصــدرت أيضــً المركــز األول علــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
فــي إبــرام صفقــات الشــركات الناشــئة بنســبة 25%3،وجــاءت فــي المركــز الثانــي ضمــن أكبــر الــدول حصــوالً 

علــى تمويــل4 كمــا يلــي:

https://bit.ly/3gSH6GE ،2020 3  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 23 يناير
https://bit.ly/3gSG8Kw ،2020 4  رئاسة مجلس الوزراء، 28 يونيو
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وفــي ترتيــب المــدن األفضــل لألعمــال الحــرة جــاءت محافظــة القاهــرة فــي المركــز ال28 بمجمــوع نقــاط
71. 35 نقطــة، اعتمــد المؤشــر علــى عــدد مــن المعاييــر تشــمل: نســب العمالــة، ومتوســط صافــي الدخــل 
الشــهري، أماكــن العمــل المشــتركة، ومؤشــر عــدم الرضــا عــن الوقــت المســتقطع فــي المواصــات، وســرعة 
اإلنترنــت، ومؤشــر تكلفــة المعيشــة، ومعــدل اإليجــار الشــهري، ومؤشــر الرعايــة الصحيــة، ومعــدل االنشــطة 

الترفيهيــة، ومؤشــر جــودة الحيــاة5.

مؤشر المدن األفضل لألعمال الحرة

https://bit.ly/32JGXjU ،2020 5  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 15 يوليو
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ثــم جــاءت جائحــة كورونــا، وصاحبهــا تأثيــرًا ســلبيً علــى االقتصاديــات العالميــة بأســرها بمــا فيهــا االقتصــاد 
المصــري، خاصــة الطبقــة الفقيــرة فــي مصــر. حيــث أن اإلغــاق الجزئــي يهــدد ســبل عيــش العديــد مــن 
ســكان مصــر البالــغ عددهــم 100 مليــون نســمة، لكــن النجــاح النســبي الــذي حققتــه مصــر مــن الناحيــة 
االقتصاديــة قبيــل أزمــة كورونــا كان ســببً فــي تخفيــف اآلثــار الســلبية علــى االقتصــاد المصــري، فــكل 
المؤشــرات كانــت فــي أفضــل وضــع لهــا، ســواء مؤشــر النمــو علــى المســتوى القومــي، أو مؤشــرات النمــو 
القطاعيــة ومؤشــرات البطالــة قبــل بدايــة شــهر مــارس 2020، فبرنامــج اإلصــاح االقتصــادي الــذي انتهجتــه 
ــى  ــه عل ــا، وســاهم فــي تماســكه وقدرت ــز قــدرات مصــر فــي مواجهــة أزمــة كورون مصــر ســاهم فــي تعزي
التكييــف مــع األزمــات الطارئــة والتعافــي مــن آثارهــا، فضــًا عــن تصــدره لمعــدالت النمــو االقتصــادي لــدول 
المنطقــة، فقــد كانــت مــن الــدول التــي لديهــا توقعــات اقتصاديــة متفائلــة، فطبقــً لتقريــر البنــك الدولــي 
يونيــو 2020 هنــاك 5.2% إنخفــاض متوقــع فــي معــدل نمــو االقتصــاد العالمــي فــي 2020 جــراء تداعيــات كورونا. 
إال أن معــدل النمــو المتوقــع لاقتصــاد المصــري بنهايــة 2020/2019 هــو 3.9%، وكًا مــن مصــر وجيبتــوي همــا 

الوحيدتــان فــي المنطقــة التــي لــن يســجا انكماشــً هــذا العــام8.

 https://bit.ly/2EWVZdQ ،2020 8 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،  18 يونيو

وفــي مطلــع عــام 2020 أكــد البنــك الدولــي أن االقتصــاد المصــري أكبــر اقتصاديــات الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، وأن االقتصــاد المصــري سيســتمر فــي النمــو مدعومــً بنمــو صافــي الصــادرات واالســتثمار، فقــد 
وصــل معــدل إرتفــاع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مصــر إلــى 5.8% بســبب تحســن معــدالت االســتثمار 
واالســتهاك الخــاص. كمــا أن الجنيــه المصــري كان أفضــل العمــات أداًءا عــام 2019، حيــث ســجل متوســط 
ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي 15.79 جنيــه فــي 27 ينايــر 2020، وهــي أدنــى قيمــة لــه منــذ مــارس 62017. 
عاًمــا   15 مــر  علــى  تاريخــي  بأفضــل معــدل  العــام واألساســي  التضخــم  تراجــع معــدالت  إلــى   باإلضافــة  

في فبراير 72020.

https://bit.ly/3hQn1Cp ،2020 6  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 4 فبراير
https://bit.ly/3gSKDoD ،2020 7  الهيئة العامة لالستعالمات، 6 أبريل
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حجم نشاط التمويل العقاري التراكمي الممنوح من قبل الشركات:

بلــغ حجــم نشــاط التمويــل العقــاري التراكمــي الممنــوح مــن قبــل الشــركات منــذ بدايــة النشــاط حتــى 30 
يونيــو 2020 نحــو 14.5 مليــار جنيــه، فبلــغ حجــم التمويــل العقــاري الممنــوح خــال الفتــرة مــن )ينايــر - يونيــو 

2020( مــا يزيــد عــن 1.12 مليــار جنيــه، بينمــا بلــغ فــي الفتــرة )ينايــر - يونيــو2019( 1.27 مليــار جنيــه11.

11  هيئة الرقابة المالية

ــة تســاهم  ــي، بتصــدر معــدالت النمــو المصــري قائمــة أكبــر 30 دول  كمــا توقــع أيضــً صنــدوق النقــد الدول
بـــ 83% فــي االقتصــاد العالمــي لعــام 2020، مشــيرًا فــي الوقــت نفســه إلــى أن مصــر مــن أكثــر الــدول اســتقرارًا 
فــي توقعــات معــدالت النمــو. حيــث احتلــت مصــر المرتبــة األولــى فــي القائمــة بمعدل نمــو 2%، تليهــا الصين 
بمعــدل نمــو 1%. باإلضافــة إلــى أن الجنيــه المصــري كان العملــة األكثــر تماســكً بيــن االقتصاديــات الناشــئة 
منــذ تفاقــم األزمــة، حيــث إنخفــض ســعر صرفــه مقابــل الــدوالر خــال الفتــرة مــن 14 فبرايــر 2020 حتــى األول 

مــن أبريــل بنســبة 9%0.3.

أهم مؤشرات سوق التمويل العقاري المصري

أعــداد شــركات وخبــراء ووســطاء ووكاء التمويــل العقــاري وخبــراء التقييــم وشــركات إعــادة التمويــل 
العقــاري10:

https://bit.ly/34Wzvoo ،2020 9  رئاسة مجلس الوزراء، 26 يونيو
10  هيئة الرقابة المالية
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التمييز اإليجابي )االستهداف(

يعمــل صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري جاهــدًا مــن أجــل تعزيــز وضمــان الحــق فــي 
ســكن مائــم لشــريحة محــدودي الدخــل بمــا يوفــر لهــم حيــاة كريمــة فــي ضــوء دخولهــم المحــدودة، حيــث 
بلــغ الحــد األدنــي لألجــور 2100 جنيــه، فــي حيــن يســتهدف البرنامــج المواطنيــن مــن شــرائح الدخــل حتــى 
4200 جنيه/األعــزب و5700 جنيه/األســرة ويعمــل الصنــدوق بصفــة مســتمرة علــى تحديــث شــرائح الدخــل 
المســتهدفة بمــا يتوافــق مــع الحــد األدنــى لألجــور، ويعــد أكثــر مــن ثاثة أرباع األســر المســتفيدة في شــريحة 

أفقــر 40% بنســبة 80% مــن إجمالــي المســتفيدين.

 فقــد اســتحدث البرنامــج تقســيمات أخــرى داخــل شــريحة منخفضــي الدخــل، وهــي فئــات أســر المصابيــن 
ــي الوحــدات الســكنية  والشــهداء، وذوي االحتياجــات الخاصــة حيــث يتــم تخصيــص نســبة 5% مــن إجمال
المطروحــة بــكل إعــان لــذوي االحتياجــات الخاصــة طبقــً لنــوع وتصنيــف اإلعاقــة، بحيــث يتــم تخصيــص 
ــذوي اإلعاقــة الحركيــة، أمــا باقــي حــاالت اإلعاقــة فيتــم تخصيــص  ــدور األرضــي ل الوحــدات الســكنية فــي ال
الوحــدات الســكنية لهــم دون تمييــز، لمراعــاة البعــد النفســي واالجتماعــي، ودمجهــم فــي المجتمــع 
بشــكل طبيعــي، والقضــاء علــى أي شــكل مــن أشــكال التمييــز، وتعزيــز مفهــوم المســاواة بينهــم وبيــن 
األســوياء فـــي التمتــع بحقهــم الطبيعــي فــي الســكن المائــم، كمــا يتــم فتــح بــاب التقديــم أول أســبوع 

ــذوي االحتياجــات الخاصــة. ل

كمــا يعطــي المشــروع أولويــة لإلنــاث والشــباب، حيــث يعطــي الصنــدوق أولويــة خاصــة لإلنــاث ويعمــل 
جاهــدًا علــى توفيــر فــرص متســاوية مــع الذكــور فــي الحصــول علــى وحــدات ســكنية تائــم احتياجتهــم، 
وقــد تــم إزالــة الحواجــز أمــام امتــاك اإلنــاث وحــدات ســكنية، حيــث بلغــت نســبة اإلنــاث المســتفيدات مــن 
الدعــم إلــى 21% مــن إجمالــي المســتفيدين، وهــو مــا ُيعــد إنجــازًا فــي بلــد ومنطقــة يســود فيهــا ملكيــة 

ــة. الرجــال لألصــول العقاري

ــر مؤمــن عليهــم   كمــا يركــز البرنامــج بصــورة أساســية علــى الشــباب، العامليــن بالقطــاع الخــاص والغي
خاصــًة العامليــن بالقطــاع الغيــر رســمي مــن الحرفييــن والفنييــن، حيــث أولــى البرنامــج إهتمــام كبيــر 
بتضميــن هــذه الشــريحة الضخمــة والتــي كان يتــم اســتبعادها مــن قبــل، فقــد قــام الصنــدوق بإتخــاذ 
كافــة الوســائل التــي مــن شــأنها تســهيل إجــراءات حصولهــم علــى الوحــدات الســكنية وذلــك مــن خــال 
االســتغناء عــن المســتند التأمينــي والحصــول علــى شــهادة إثبــات الدخــل مــن مكتــب محاســب قانونــي 
مســجل باإلضافــة إلــى التنســيق مــع البنــك المركــزي الــذي أصــدر شــروط موحــدة لمنــح التمويــل العقــاري 
والتــي مــن ضمنهــا إلــزام البنــوك المشــاركة فــي البرنامــج بعــدم رفــض أصحــاب المهــن الحــرة والحرفييــن 
طالمــا ينطبــق عليهــم الشــروط العامــة، وقــد بلغــت نســبة المســتفيدين مــن أصحــاب المهــن الحــرة %16.1، 
وقــد اعتمــد البرنامــج علــى نظــام األولويــات وليــس نظــام القرعــة والتــي يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس الوزراء 

نسبة الدخل إلى أسعار العقارات في الدول المختلفة12
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ثانيًا: االستراتيجية ¿

يعــد الحــق فــي الســكن أحــد أهــم الحقــوق اإلنســانية للمواطــن، وتضــع المواثيــق الدوليــة الحــق فــي 
أن  مــادة )78( علــى  المصــري  الدســتور  ينــص  الحقــوق األساســية لإلنســان، كمــا  فــي مصــاف  الســكن 
ــم واآلمــن والصحــي بمــا يحفــظ الكرامــة اإلنســانية  ــة للمواطنيــن الحــق فــي الســكن المائ »تكفــل الدول
والعدالــة االجتماعيــة، وتلتــزم الدولــة بوضــع خطــة وطنيــة لإلســكان تراعــي الخصوصيــة البيئيــة«، ويعــد 
االمكانيــات  مــع  تتناســب  وحــدات ســكنية  توفيــر  االجتماعــي  اإلســكان  برنامــج  مــن  الرئيســي  الهــدف 
ــة االجتماعيــة، حيــث  تعتمــد اســتراتيجية البرنامــج  ــة للمواطنيــن بمــا يســاهم فــي تحقيــق العدال المادي
علــى مجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ لتنفيــذ  مشــروع مليــون وحــدة ســكنية للمواطنيــن محــدودي 
ــر علــى إمكانيــة حدوثهــا، أو تطبيقهــا  الدخــل، مــع األخــذ بعيــن األعتبــار كافــة العوامــل األخــرى التــي تؤث
بشــكل فعلــي، لذلــك يحــرص الصنــدوق علــى التطويــر المســتمر لألســاليب واآلليــات المســتخدمة لمائمــة 

التغييــرات المحيطــة واســتكمال تنفيــذ المشــروع.
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وذلــك دون تحميــل المواطــن تكلفــة هــذه الخدمــات أو فــرض هامــش ربــح علــى قيمــة الوحــدة الســكنية، 
حيــث يتــم بيــع هــذه الوحــدات بســعر التكلفــة فقــط وبــدون تحميــل المواطــن قيمــة األراضــي التــي تــم 
البنــاء عليهــا، باإلضافــة إلــى تســليم جميــع الوحــدات بعــد أن تكــون جميــع المرافــق والخدمــات جاهــزة 
للتشــغيل، وقــد وصــل عــدد المحــات المباعــة خــال العــام المالــي 2019 -2020 إلــى 272 محــل ووحــدة إداريــة 

واســتثمارية وحضانــة ومخبــز بإجمالــي قيمــة 69.09 مليــون جنيــه.

التنــوع وأمــن الحيــازة

يشــكل محــور التمليــك  90% مــن وحــدات برنامــج اإلســكان االجتماعــي، لــذا يحــرص الصنــدوق علــى توفيــر 
وحــدات ســكنية آمنــة وصالحــة للمعيشــة مــن الناحيــة اإلنشــائية، وذو مســاحات مناســبة تتــراوح مــا بيــن 
75م2 -90م2 لتناســب األســر األقــل عــددًا، ممــا يحقــق االســتخدام األمثــل مــن األراضــي المتاحــة وتوفيــر 
وحــدات ســكنية تناســب كافــة األســر، كمــا قــام الصنــدوق باســتحداث محــور اإليجــار إســتجابة للمواطنيــن 
الغيــر قادريــن علــى تحمــل تكلفــة التمليــك بحيــث يســتهدف برنامــج اإليجــار المواطنيــن منخفضــي الدخــل 
الذيــن  يقــل دخلهــم عــن 1500 جنيــه شــهريً، بقيمــة إيجاريــة تتــراوح مــن 300 إلــى 410 جنيــه شــهريً طبقــً 

لمســاحة الوحــدة الســكنية. 

وبذلــك يوفــر الصنــدوق وحــدات ســكنية لجميــع فئــات الدخــل التــي تحتــاج إلــى ســكن بمــا يتناســب مــع 
إمكانياتــه الماديــة بــا تمييــز أو تفرقــة، كمــا يحــرص الصنــدوق علــى توفيــر الوحــدات الســكنية بمــا يتناســب 
مــع ثقافــة المجتمــع حيــث تعبــر الطريقــة التــي يتــم بهــا بنــاء الوحــدات، ومــواد البنــاء المســتخدمة، 
والسياســات الداعمــة لهــا عــن الهويــة والتنــوع الثقافــي للمواطنيــن، باإلضافــة إلــى إهتمــام البرنامــج 

ويعــاد النظــر فيهــا مــن فتــرة ألخــري فــي ضــوء المتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة، حيــث تكــون األولويــة 
فــي تخصيــص الوحــدات لاســرة األكثــر عــددًا واألقــل دخــًا، ويتــم التخصيــص مــن خــال منظومــة تخصيــص 

إلكترونيــة تتــم بشــكل عشــوائي دون تدخــل عنصــر بشــري بمــا يضمــن شــفافية البرنامــج. 

المسكن المالئم

يعــد الحــق فــي الســكن حــق دســتوري كمــا جــاء بالمــادة رقــم 78 لعــام 2014 مــن الدســتور المصــري، وهــو 
أيضــً حــق إنســاني مكفــوالً لجميــع المواطنيــن بصــرف النظــر عــن خلفياتهــم االجتماعيــة والثقافيــة، فهــو 
الســبيل لتطبيــق العدالــة االجتماعيــة التــي تحقــق اســتقرار ونهضــة أي مجتمــع، لــذا يعمــل صنــدوق 
اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري علــى التمهيــد لتأســيس نظــام اجتماعــي عــادل يحفــظ 
للمواطنيــن حقهــم فــي العيــش الكريــم ويؤســس لتنميــة شــاملة، ســواء لمــؤازرة المواطنيــن منخفضــي 
الدخــل، أو لدفــع عجلــة االســتثمار فــي البــاد، والتطويــر المســتمر فــي إيجــاد آليــات مناســبة داخليــً وخارجيــً 
للنهــوض بذلــك النشــاط الواعــد، ولتوفيــر أنمــاط مختلفــة مــن الدعــم تيســيرًا لهــم ليحصلــوا علــى 

المســكن المائــم.

لذلــك صمــم برنامــج اإلســكان االجتماعــي ليــس فقــط لتوفيــر وحــدات ســكنية لمحــدودي الدخل بــل لتوفير 
مجتمعــات ســكنية متكاملــة الخدمــات والمرافــق توفــر حيــاة كريمــة للمواطنيــن، حيــث يســتهدف البرنامج 
الفئــات األقــل دخــًا - محــدودي الدخــل - للمواطنيــن الذيــن تصــل دخولهــم الشــهرية بحــد أقصــى إلــى 

4200 للفــرد، 5700 جنيــه لألســرة.

المرافق والخدمات

األساســية  والخدمــات  والمرافــق  التحتيــة  بالبنيــة  الســكنية  الوحــدات  تزويــد  علــى  الصنــدوق  يحــرص 
كالخدمــات الصحيــة والتعليميــة وشــبكة طــرق ومواصــات، فقــد تــم تنفيــذ 361 مشــروع خدمــي وجــاري 
ــه تــم  ــى أن هنــاك 211 مشــروع خدمــي بمراحــل الطــرح المختلفــة، حيــث أن تنفيــذ 281 مشــروع باإلضافــة إل
وجــاري تنفيــذ وطــرح مشــروعات خدميــة مختلفــة بمناطــق وحــدات مشــروع اإلســكان االجتماعــي كاالتــي: 
146 مدرســة تعليــم أساســي وثانــوي وتجريبــي، 126 حضانــة، 93 مركــز طبــي ووحــدات صحيــة، 229 ســوق 

ــى 58 مركــز للخدمــات العامــة،  ــة إل ــادي رياضــي، 114 مســجد وكنيســة، باإلضاف تجــاري، 87 ملعــب ون
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توفيــر الوحــدات الســكنية فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة

علــى الرغــم مــن اســتهداف برنامــج اإلســكان االجتماعــي األســر ذات الدخــل المنخفــض وحــرص الصنــدوق 
علــى الوصــول إلــى األســر المســتحقة للوحــدات الســكنية المدعومــة، وتأكــده مــن أن الدخــل المنفــق علــى 
الســكن ال يهــدد أو ينتقــص مــن قــدرة المواطــن علــى اإلنفــاق لتلبيــة االحتياجــات األساســية األخري، فنســبة 
تكاليــف اإلنفــاق علــى الســكن بوجــه عــام متناســبة مــع مســتوى الدخــل وذلــك مــن خــال توفيــر الدعــم 

ووســائل مناســبة لتمويــل الوحــدات الســكنية.

 إال أن الصنــدوق يهــدف أيًضــا إلــى تســهيل اإلجــراءات والطــرق المتبعــة مــن قبــل المواطنيــن للتقــدم 
والحصــول علــى الوحــدات الســكنية، وتطويرهــا وتحســينها بصفة مســتمرة، باإلضافة إلــى توفير الوحدات 
الســكنية فــي جميــع المحافظــات للوصــول إلــى جميــع األســر ذات الدخــل المنخفــض؛ عــاوة علــى ذلــك، فإنه 
يتأكــد أيًضــا مــن أن مقــدم الطلــب يجــب أن يكــون مــن نفــس المحافظــة، أو يقيــم فيهــا، أو يعمــل بنفــس 
ــدة أو فــي إحــدى المحافظــات المجــاورة شــريطة أن تكــون  المحافظــة أو العمــل فــي إحــدى مدنهــا الجدي
األولويــة للعمــال أو ســكان نفــس المحافظــة، فالمســكن المائــم ال بــد أن يكــون بموقــع قريــب مــن مراكــز 
العمــل، حيــث تمثــل تكلفــة اإلنتقــال بيــن المســكن ومركــز العمــل - مــن حيــث الوقــت والمــال -عبئــً كبيــرًا 
علــى ميزانيــة األســر محــدودي الدخــل، كذلــك يحــرص الصنــدوق علــى أال يتــم بنــاء الوحــدات الســكنية فــي 

مواقــع ملوثــة أو قريبــة مــن مصــادر التلــوث التــي تهــدد صحــة الســكان.

سهولة إجراءات الحصول على وحدات البرنامج

ــى الوحــدات الســكنية  ــر إجــراءات الحصــول عل ــى تســهيل وتطوي يعمــل الصنــدوق بصفــة مســتمرة عل
بالبرنامــج، وذلــك مــن خــال التحــول الرقمــي الــذي قــام بــه الصنــدوق واســتبداله إلجــراءات التقديــم الشــاقة 
بالنســبة المواطنيــن المقيميــن بالمحافظــات بالتقديــم عبــر الموقــع الرســمي للصنــدوق وتوفيــر شــرح 
كامــل إلجــراءات التســجيل وكافــة آليــات التواصــل األخــري، وتقليــل متوســط مــدة العمــل إلــى 7 أســابيع 

بدالً من 11 أسبوع.

توفير الوحدات السكنية طبقًا للطلب الفعلي

انتهــج الصنــدوق نهجــً جديــدًا فــي طــرح الوحــدات الســكنية لكــي يكــون أداء برنامــج اإلســكان االجتماعــي 
أكثــر فاعليــة فــي تلبيــة متطلبــات الســكن للفئــات األقــل دخــًا حيــث يتــم رصــد الطلــب الفعلــي علــى 
الوحــدات الســكنية للشــرائح المســتهدفة، ويتــم توفيــر الوحــدات الســكنية طبقــً للطلــب الفعلــي الــذي 
تــم رصــده، كمــا يتــم توفيــر قطــع األراضــي المعــدة للبنــاء واعتمــاد دراســة الجــدوى التــي تعدهــا جهــات 
اإلنابــة فــي تنفيــذ المشــروعات وذلــك لتحديــد أســعار البيــع والخدمــات المطلــوب إنشــائها بــكل موقــع وال 

بتحقيــق أمــن الحيــازة للمــاك والمســتأجرين المســتفيدين مــن خــال عقــود ثاثيــة بيــن المســتفيد - 
المواطنيــن المســتحقين مــن منخفضــي الدخــل- والمالــك صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل 
العقــاري- وجهــة التمويــل- البنــوك والشــركات العقاريــة، كمــا يضمــن البرنامــج أمــن الحيــازة لإلنــاث في حالة 
مشــاركتهم فــي ســداد أقســاط تمويــل الوحــدة الســكنية بحيــث يتضمــن العقــد أســم الــزوج والزوجــة فــي 

حالــة مشــاركتها فــي ســداد ثمــن الوحــدة.

التصميم والصيانة

لــم يقتصــر دور الصنــدوق  فقــط علــى إنشــاء الوحــدات الســكنية بمشــروع اإلســكان االجتماعــي، بــل 
يقــوم الصنــدوق بتوفيــر خدمــات الصيانــة والنظافــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الثــروة العقاريــة، واســتثمارات 
الطويــل،  األجــل  فــي  العقــار  تواجــه  التــي  المشــكات  مــن  والحــد  المبنــى  عمــر  وإطالــة  المواطنييــن، 
واســتدامة المظهــر الجمالــي لمواقــع مشــروع اإلســكان االجتماعــي، حيــث تــم التعاقــد مــع شــركة التعميــر 
لخدمــات الصيانــة لإلســكان االجتماعــي ودار مصــر لتولــي إدارة 200 ألــف وحــدة بمشــروع اإلســكان االجتماعــي 
قابــل للزيــادة أو النقــص بنســبة تزيــد عــن 15% لــكل بنــد مــن بنــود الخدمــات المتعاقــد عليهــا فــي المــدن 
الجديــدة والمحافظــات حتــى لــو تضمنــت وحــدات لــم تســدد مبالــغ الصيانــة، وذلــك بإجمالــي تقديــري 
ــد عــن %15  ــادة أو النقــص بنســبة تزي ــل للزي ــغ 150 مليــون جنيــه ســنويً شــامل الضريبــة المضافــة قاب يبل
وذلــك كلــه ذات الشــروط واألســعار، علــى أن تكــون االســعار بحــد أقصــى )1500 جنيه/العمــارة - 62.5 جنيــه/

الوحــدة- بخــاف نســبة 10% زيــادة ســنوية(، وذلــك فــي حــدود عائــد مبالــغ الصيانــة المســتثمرة والمتوقــع 
ــة المحصلــة أو  ــغ الصيان تحقيقــه كل ســنة تاليــة لتاريــخ تكليــف الشــركة، وبغــض النظــر عــن تبايــن مبال
تحصيلهــا مــن عدمــه، مــع اســتبعاد فقــط العمــارات النــي لــم تســدد كافــة الوحــدات بهــا مبالــغ الصيانــة 
المقــررة وســتوفر تلــك األعمــال العديــد مــن فــرص العمــل للشــباب، حيــث تقــوم الشــركة بتوفيــر الصيانــة 
الدوريــة للمرافــق واألجــزاء المشــتركة للعمــارة، وكــذا أعمــال النظافــة، ويتــم لصــق جــدول بمدخــل العمــارة 
موضــح بــه األعمــال التــي ســيتم تنفيذهــا والمواعيــد المحــددة لذلــك، بجانــب وضــع أرقــام لتلقــي شــكاوى 

واقتراحــات المواطنيــن. 
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دعم المستحقين ¿

تتمثــل أهــداف البرنامــج فــي تعزيــز قــدرات الصنــدوق علــى تصميــم السياســات وتنســيق البرامــج فــي 
قطــاع اإلســكان االجتماعــي، بجانــب زيــادة فاعليــة برنامــج اإلســكان االجتماعــي، ومنــح محــدودي الدخــل 
فرصــة امتــاك مســكن فــي مواقــع أفضــل أو اســتئجارها مــن خــال تيســير تكلفــة حصــول األســر محــدودة 
الدخــل علــى وحــدات ســكنية فــي الســوق الرســمية فــي مصــر، وذلــك عــن طريــق برامــج دعــم فعالــة مــن 
حيــث التكلفــة، حيــث يوفــر البرنامــج دعــم مباشــر وغيــر مباشــر لقيمــة الوحــدة الســكنية يصــل إلــى 213 
ألــف جنيــه أي حوالــي 70% مــن قيمــة الوحــدة الســكنية مــن خــال دعــم للمرافــق بقيمــة 62 ألــف جنيــه 
واالنتفــاع بــاألرض بقيمــة 38 ألــف جنيــه ودعــم تكلفــة التمويــل العقــاري بقيمــة 113 ألــف جنيــه، ودعــم نقــدي 

مباشــر يصــل إلــى 40 ألــف جنيــه كاالتــي:

الدعم النقدي

يقــدم الصنــدوق دعــم  نقــدي بديــًا عــن الدعــم العينــي، حيــث يتــم تقديــم دعــم نقــدي للمســتفيدين مــن 
البرنامــج فــي شــكل خصــم مــن الدفعــة المقدمــة المطلوبــة وليــس للوحــدة الســكنية لتجنــب أي تاعــب 
فــي مخصصــات الدعــم فــي هــذا القطــاع ولضمــان توجيــه الدعــم للمســتحقين )كان يقــدر الدعــم النقــدي 

مــن 5،000 إلــى 25،000 وزاد ليصــل إلــى 40،000 بدايــة مــن اإلعــان العاشــر(.

ولضمــان وصــول الدعــم لمســتحقيه يتــم إتخــاذ عــدة إجــراءات مــن ضمنهــا االســتعام الميدانــي بواســطة 
شــركات االســتعام للتحقــق مــن بيانــات الدخــل المقدمــة مــن قبــل المواطن وعــدم امتاكه وحدة ســكنية، 
ويتــم إجــراء مســتوى آخــر مــن التحقــق مــن قبــل البنــوك عنــد منــح  القــرض )االســتعام اإلئتمانــي(، كمــا 
يتــم البحــث فــي قواعــد بيانــات جهــات الدولــة المختلفــة للتأكــد مــن عــدم حصــول المتقــدم علــى دعــم 
إســكان ســابقً مــن الدولــة، باإلضافــة إلــى حمــات الضبطيــة القضائيــة مــن أجــل تفقــد الوحــدات الســكنية 
للتأكــد ليــس فقــط مــن شــغلها ولكــن أيًضــا للتأكــد مــن شــغلها بواســطة المســتفيدين األصلييــن، 
وفيمــا يخــص محــور اإليجــار يتــم إجــراء بحــث اجتماعــي مــن خــال وزارة التضامــن االجتماعــي للتأكــد مــن 
اســتحقاق وحــدات اإليجــار، ويتــم تحديــث البحــث االجتماعــي بعــد مــرور ثــاث ســنوات ونصــف مــن تاريــخ إبــرام 

عقــد اإليجــار للتأكيــد علــى اســتمرار االســتحقاق.

يتــم البــدء فــي التنفيــذ إال بعــد طــرح اإلعــان للمواطنيــن لتحديــد عــدد الطلبــات الفعليــة لحجــز الوحــدات 
الســكنية.

وقــد اســتطاع البرنامــج خــال أربعــة ســنوات إنشــاء قاعــدة بيانــات ضخمــة عــن الطلــب علــى الســكن فــي 
مصــر بشــكل عــام ســواء هــؤالء الذيــن حصلــوا علــى دعــم ســابق أو الراغبيــن فــي الحصــول علــى وحــدة 
ســكنية، أو الفئــات األكثــر احتياجــً للدعــم والتمكيــن، وهــي قاعــدة بيانــات لــم تكــن موجــودة ســابقً بــل 
كان غيــاب هــذا النــوع مــن البيانــات عائقــً أساســيً فــي تمكيــن الفئــات األكثــر احتياجــً التي تســتحق الدعم، 
وقــد ســاهم ذلــك فــي تطويــر نظــم الدعــم والمتابعــة وبنــاء قاعــدة بيانــات عن الســوق العقــاري والتوقعات 
المســتقبلية لــه وتفــادي المخاطــر عــن طريــق إطــاق مؤشــر أســعار اإلســكان، وتشــجيع اســتخدام الوحــدات 

الشــاغرة وغيــر المكتملــة. 
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استدامة التمويل العقاري ¿

يقــوم  االجتماعــي، حيــث  اإلســكان  لبرنامــج  التمويــل  العقــاري معضلــة اســتدامة  التمويــل  آليــة  ذللــت 
المواطنــون المســتحقين للدعــم بســداد القــروض للبنــوك أو شــركات التمويــل العقــاري المشــاركة فــي 
تمويــل المشــروع، مقابــل تمويــل المشــروع مــرة أخــري بقيمــة الوحــدة فــور منــح التمويــل بمــا يضمــن دورة 
ماليــة ســريعة مســتمرة لتوفيــر الطلــب علــى الســكن فــي مواجهــة أزمــة الزيــادة الســكانية وارتفــاع تكلفــة 
تنفيــذ الوحــدات وهــي أداة اســتطاعت تخفيــف عــبء إنشــاء الوحــدات الســكنية عــن الموازنــة العامــة 
ــة مســتويات الحوكمــة والهيــكل  ــى تقوي ــة وتتفــق مــع الممارســات والتجــارب العالميــة، باإلضافــة إل للدول
المؤسســي للصنــدوق، وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي برامــج اإلســكان االجتماعــي، وحــرص الصنــدوق 
المســتمر علــى إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن كيانــات التمويــل فــي مشــروع اإلســكان االجتماعــي، مــن خال 
تمكيــن البنــوك وشــركات التمويــل مــن توفيــر التمويــل للمســتفيدين مــن برنامــج اإلســكان االجتماعــي، 
كمــا أثبــت البرنامــج للقطــاع المصرفــي أن اإلقــراض لهــذا القطــاع يمكــن أن يكــون مربًحــا دون خلــق مخاطــر 
ائتمانيــة، وتــم تقديــم 27% مــن القــروض العقاريــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة الخاصــة، دون إخــال 
بجــودة المحفظــة حيــث إن نســبة التعثــر لعمــاء اإلســكان جيــدة للغايــة وال تتجــاوز  1% مــن إجمالــي القــروض 
الممنوحــة، باإلضافــة إلــى تقديــم المؤسســات الماليــة الخاصــة دعًمــا قويــً للبرنامــج حيــث اســتخدم البرنامج 

فــي بدايتــه نظــام بنــوك الدولــة كقنــاة توزيــع لتقديــم قــروض  التمويــل العقــاري بأســعار مدعومــة.

وقــد نجــح البرنامــج فــي التعــاون مــع 29 بنــًكا وشــركة للتمويــل العقــاري، بقيمــة تمويــل تصــل إلــى 31 مليــار 
جنيــه، وبإجمالــي قيمــة دعــم تصــل إلــى  4.9 مليــار جنيــه مــن خــال توفيــر وحــدات ســكنية مدعومــة حتــى 
يونيــو 2020،  وقــد أشــاد البنــك الدولــي بالبيانــات الماليــة للبرنامــج حتــى اآلن وأقــر أنهــا متوافقــة مــع معاييــر 

البنــك الدولــي، وأنــه تــم تنفيــذ معظــم اإلجــراءات الموصــي بهــا بنجــاح.

دعم الوحدات السكنية

ــاة  ــاء وحــدات ســكنية لمحــدودي الدخــل بهــدف تحســين حي ــى بن يهــدف برنامــج اإلســكان االجتماعــي إل
الطبقــات الفقيــرة واالرتقــاء بالمســتوى المعيشــي، حيــث يســتهدف البرنامــج بنــاء مليــون وحــدة ســكنية، 
بمســاحات تتــراوح بيــن 70م2 إلــى 90م2 بدايــًة مــن االعــان الثامــن، ليكــون مشــروع أكثــر اســتدامة ويوفــر 
الوحــدات الســكنية بشــكل مســتمر مــن خــال صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري 
الــذي يقــوم بتمويــل وحــدات اإلســكان االجتماعــي بشــكل مســتمر وحســب احتياجــات المواطنيــن. ويعــد 
هــذا البرنامــج األول مــن نوعــه الــذي تقــوم مــن خالــه الحكومــة بتوفيــر وحــدة ســكنية أقــل مــن ســعر 
المحافظــات، يتوفــر بهــا  الجديــدة وداخــل  بالمــدن  أحيــاء  المرافــق والتشــطيبات، فــي  الســوق كاملــة 
شــروط المســكن المائــم، إلــى جانــب خدمــات الانــد ســكيب والمواصــات واألســواق التجاريــة، حيــث استند 
البرنامج فى تحديد أسعار الوحدات السكنية التى يتم بيعها للمواطنين المستحقين أصحاب الدخول  
المنخفضــة علــى عدم تحميلهــا بقيمــة األراضــي التــي التى يتم البناء عليها، فضــًا عــن عدم وضع هامش 
)ربــح( من تلك الوحدات، أو تكلفة تنفيذ المرافق والخدمات العامة بكل مشروع، وتدرجت أسعار الوحدات 
السكنية )ثاث غرف وصالة( فى ضوء المتغيرات االقتصادية وتحرير سعر صرف العمات األجنبية وزيادة 

المحروقات كالتالى: أسعار 

في عام 2016 تم زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة 14%، لتصبح 154 ألف جنيه. -

في عام 2017 تم زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة 19%، لتصبح 184 ألف جنيه. -

وبتاريــخ 2018/10/3 وافق مجلس اإلدارة بجلسته رقم 1 على تعديل أسعار الوحدات السكنية التى  -
يتم طرحها للمواطنين لتصبح 225 ألــف )قابل للتغيير فى حدود نسبة 10%( بالنســبة للوحــدات 

ــة(. ــف بالنســبة للوحــدات الســكنية )غرفتيــن وصال ــة(، و185 أل الســكنية )3 غــرف وصال

فــي عــام 2019 تــم زيــادة أســعار الوحــدات الســكنية خــارج محافظــات القاهــرة والجيــزة واإلســكندرية،  -
لتصــل إلــى 197 ألــف جنيــه.

دعم الفائدة

يتــم دعــم أســعار الفائــدة للمســتفيدين بســعر أقــل مــن الســوق بنســبة 5-7% حيــث يقدم البنــك المركزي 
ووزارة الماليــة الدعــم لألســر التــي ال يتجــاوز دخلهــا الشــهري 4200 جنيــه مصــري للفــرد و 5700 جنيــه مصــري 
لألســرة باإلضافــة إلــى تمديــد فتــرة الســداد حتــى 20 عاًمــا، وقــد شــارك 29 بنــك وشــركة للتمويــل العقــاري 
فــي برنامــج اإلســكان االجتماعــي وبلــغ إجمالــي مبلــغ التمويــل العقــاري المخصــص 6.9 مليــار جنيــه فــي 

العــام المالــي 2020/2019.
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فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين 313 ألف مواطن منهم 64 الف مواطن في العام المالي 2020/2019.

يســتهدف هــذا المحــور تمكيــن الفئــات األقــل دخــًا مــن الحصــول علــى وحــدات ســكنية مدعومــة بحيــث 
يتــم ســداد ثمــن الوحــدة كاآلتــي:

أوالً : قيمــة قــرض التمويــل العقــاري الــذي يحصــل عليــه المســتفيد مــن جهــات التمويــل والــذي يتــم 
ســداده علــى فتــرات مــا بيــن 8 لـــ 20 ســنة ويحــدد وفقــً لدخــل العميــل وعمره والجــدارة االئتمانيــة له وفي 
ضــوء القواعــد الصــادرة عــن البنــك المركــزي والهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة بالتنســيق مــع الصنــدوق.

ثانيــً : دعــم نقــدي مــن الصنــدوق اليــرد تصــل قيمتــه حتــى 40 ألــف جنيــه مصــري وفقــً لمســتوى دخــل 
العميــل يخصــم مــن ثمــن الوحــدة لمواكبــة إرتفــاع أســعار الوحــدات الســكنية وتخفيــف العــبء علــى 

المواطــن.

ثالثــً : المقــدم الــذي يســدده المســتفيد والــذي تتــراوح قيمتــه مــا بيــن 15% -50% مــن قيمــة الوحــدة 
الســكنية وُيحــدد وفقــً للبنديــن الســابقين.

وقد شهد هذا المحور عدة تطورات خال العام المالي 2020/2019 حيث تم إتخاذ اإلجراءات التالية:

تــم طــرح وحــدات ســكنية بمســاحات تصــل إلــى 90 م2 ضمــن اإلعــان الثانــي عشــر فــي نوفمبــر 2019،  -
حيــث تــم فتــح بــاب الحجــز فــي األســبوع األول للمواطنيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فقــط  ولكافــة 
المواطنيــن حتــى 12 ديســمبر 2019 وبلــغ عــدد المتقدميــن 18 ألــف مواطــن تقــدم لحجــز وحــدات 

ســكنية بمســاحة 90م2.

تــم إتاحــة الفرصــة وتوفيــر وحــدات ســكنية للمواطنيــن ممــن هــم خــارج األولويــة باإلعــان الثامــن  -
والتاســع ويرغبــون فــي االســتمرار بالحجــز، وفقــً لشــروط الدخــل وأســعار الوحــدات الســكنية الجديــدة 
والتــي يتــم تطبيقهــا باإلعــان العاشــر للتقديــم واســتكمال مقــدم الحجــز المطلــوب باإلعــان العاشــر.

تــم طــرح وحــدات ســكنية ضمــن اإلعــان الثالــث عشــر فــي يونيــه 2020 حيــث تــم فتــح بــاب الحجــز فــي  -
األســبوع األول للمواطنيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فقــط ولكافــة المواطنيــن حتــى 4 يوليــو 

2020 وبلــغ عــدد المتقدميــن 24 ألــف مواطــن .

تــم إنهــاء إجــراءات 64 ألــف مواطــن بمتوســط 5338 عميــل شــهريً وتوفيــر تمويــل عقــاري لهــم بمــا  -
يقــرب مــن 7 مليــار جنيــه.

ثالثًا : محاور برنامج اإلسكان االجتماعي ¿

تــم تصميــم عــدد مــن المحــاور التــي تســتهدف شــرائح مختلفــة وتتضمــن ضوابــط وشــروط تتفــق مــع 
ً لمعــدالت التضخــم وبحــوث الدخــل واإلنفــاق. ً طبقــ إمكانيــات كافــة األســر المســتهدفة ويتــم تحديثهــا دوريــ

 وتشمل هذه المحاور مايلي:

محور التمليك 

يعــد محــور التمليــك األكبــر ضمــن محــاور البرنامــج وينقســم هــذا المحــور ليســتهدف شــريحتي محــدودي 
ومتوســطي الدخــل

أكثــر مــن مليــون مواطــن متقــدم للحجــز للحصــول علــى وحــدات إســكان اجتماعــي منــذ بدايــة البرنامــج 
وحتــى 2020/6/30 لعــدد ثاثــة عشــر إعانــً تــم طرحهــم علــى مــدار 6 ســنوات.
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عدد المتقدمين للحجز بكل مدينة باإلعان الثاني عشر صورة اإلعان الثاني عشر
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عدد المتقدمين للحجز بكل مدينة باإلعان الثالث عشر صورة اإلعان الثالث عشر 
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محور أسر الشهداء والمصابين

تــم تخصيــص وحــدات ســكنية ألســر شــهداء ومصابــي القــوات المســلحة والشــرطة وذلــك تقديــرًا لمــا 
قدمــوه مــن أرواح أبنائهــم تضحيــة وفــداء لهــذا الوطــن، وهــو المحــور الــذي تــم تنظيــم إجراءاتــه مــن خــال 
قــرارات مجلــس الــوزراء فــي 7 مــارس 2018، حيــث وافــق مجلــس الــوزراء علــى تخصيــص وحــدات ســكنية مــن 

مشــروع اإلســكان االجتماعــي ألســر الشــهداء والمصابيــن.

بلــغ عــدد المســتفيدين 343 مواطــن خــال العــام المالــي 2020/2019 ليصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين 
ــة إطــاق هــذا المحــور  إلــى 727 مواطــن . منــذ بداي

محور المحافظات 

تــم إطــاق هــذا المحــور حيــث تبيــن أن هنــاك عــددًا مــن المواطنيــن الذيــن قامــوا بســداد مقدمــات حجــز 
لوحــدات ضمــن المشــروع القومــي لإلســكان الســابق عــن طريــق المحافظــات، ولــم يتــم البــت فــي طلباتهم 

بالقبــول أو الرفــض ولــم يحصلــوا علــى وحــدات ضمــن المشــروع.

لذلــك وافــق مجلــس الــوزراء بجلســته رقــم 22 بتاريــخ 2014/12/10 علــى إنشــاء محــور إلســتيعاب المواطنيــن 
الســابق تقدمهــم لحجــز وحــدات ســكنية ضمــن المشــروع القومــي لإلســكان الــذي تــم اإلعــان عنــه منــذ 
ــم تقــم المحافظــات بإنشــاء وحــدات ســكنيه لهــم فــي  ــم يقومــوا بســحب مقــدم الحجــز ول عــام 2005 ول
حينــه، ثــم وافــق مجلــس الــوزراء أيضــً بجلســته رقــم 4 بتاريــخ 2015/10/21 علــى ضــم الحاجزيــن منــذ عــام 2008 

وحتــى عــام 2011.

وبلــغ إجمالــي عــدد الطلبــات لهــذا المحــور علــى النظــام اآللــي للصنــدوق مــا يزيــد عــن 26 ألــف عميــل، كمــا 
بلــغ عــدد المســتفيدين 1498 مواطــن خــال العــام المالــي 2020/2019  ليصــل إجمالــي المســتفيدين منــذ 

بدايــة إطــاق هــذا المحــور إلــى 4379 مواطــن.

محور العاملين بالخارج 

وافــق مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم )69( بتاريــخ 3 أبريــل 2017 علــى اســتحداث هــذا المحــور اســتجابة 
ــرة الهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج، حيــث  ــات المصرييــن العامليــن بالخــارج والتــي نقلتهــا وزي لطلب
يتــم حجــز الوحــدات الســكنية إلكترونيــً والســداد عــن طريــق تحويــل بنكــي مــن الخــارج، ويتــم ســداد 

دفعة مقدمة قيمتها 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ويسدد المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية.

 بلــغ عــدد المســتفيدين والذيــن تــم التخصيــص لهــم 656 عميــل من العمــاء المصريين العامليــن بالخارج 

محور اإليجار 

تلبيــًة الحتياجــات فئــة المواطنيــن غيــر القادريــن علــى التملــك داخــل مظلــة البرنامــج بالرغــم مــن إنطبــاق 
شــروط اســتحقاقهم إال أنــه يتــم رفــض هــذه الفئــة فــي مرحلــة اســتكمال اإلجــراءات بالبنــوك حيــث يقــل 
دخــل هــؤالء المواطنيــن عــن 1000 جنيــه شــهريً وبالتالــي فــإن قيمــة التمويــل العقــاري التــي يمكــن توفيرهــا 
ال تكفــي لســداد المبلــغ المتبقــي مــن ثمــن الوحــدة الســكنية، لذلــك وافــق مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
رقــم )42( بتاريــخ 10 أغســطس 2016 علــى مقتــرح الصنــدوق باســتحداث محــور »اإليجــار«، ويســتهدف الفئــات 

التــي يقــل دخلهــا عــن  1500 جنيــه شــهريً.

يتــراوح اإليجــار الشــهري للوحــدات مــن 300 جنيــه )غرفتيــن وصالــة( و حتــى 410 جنيــه )3 غــرف وصالــة( ويزيــد 
بنســبة 7% ســنويً ويكــون عــدد ســنوات اإليجــار بحــد أقصــى 7 ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة 7 ســنوات 
ــغ اإليجــار الشــهرية  أخــرى، كمــا يمكــن للمســتأجر تملــك الوحــدة بعــد أول عقــد )7 ســنوات( واعتبــار مبال

المدفوعــة كدفعــة مقدمــة للوحــدة.

تــم طــرح 6000 وحــدة ســكنية علــى مســتوى 24 مدينــة / مركــز بإحــدى عشــر محافظــة تقــدم للحجــز عــدد 
5371 مواطــن تــم التعاقــد مــع إجمالــي عــدد 961 مواطــن منهــم 146 خــال العــام المالــي 2020/2019.

محور النقابات المهنية 

ســعيً لحــل أزمــة ظلــت مؤجلــة لمــا يقــرب مــن 12 عامــً، حيــث حصلــت بعــض النقابــات المهنيــة علــى قطــع 
ــازم  ــل ال ــر التموي ــم تتمكــن مــن توفي ــة التشــطيب لألعضــاء لكــن ل ــاء وحــدات ســكنية كامل أراضــي لبن

لتنفيــذ المشــروع، وظلــت األراضــي محــل نــزاع بيــن الدولــة والنقابــات.

لذلــك وافــق مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم )42( بتاريــخ 10 أغســطس 2016 علــى مقتــرح الصنــدوق 
ــر 2016 وتقــدم  ــف وحــدة ســكنية فــي أكتوب ــم طــرح عــدد 20 أل ــة«، وت ــات المهني باســتحداث محــور »النقاب

لهــذا المحــور عــدد 16 ألــف مواطــن.

بلــغ عــدد المســتفيدين 711 مواطــن خــال العــام المالــي 2020/2019 ليصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين منــذ 
بدايــة إطــاق هــذا المحــور إلــى 7634 مواطــن.
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محور اإلسكان الحر 

تــم إطــاق إعــان محــور اإلســكان الحــر فــي ســبتمبر 2018 للفئــات األعلــى دخــًا، وقــد تــم تخصيــص عــدد 164 
وحــدة وبيــع عــدد 104 وحــدة ســكنية للمواطنيــن المصرييــن خــال العــام المالــي 2020/2019، بقيمــة بيعيــة 

تبلــغ 64.80 مليــون جنيــه بمختلــف محافظــات الجمهوريــة ومدنهــا الجديــدة.

عدد الوحدات المباعة والمخصصة بمحور اإلسكان الحر -

خــال العــام المالــي 2019/2018، بينمــا خــال العــام المالــي 2020/2019 بلــغ عــدد المســتفيدين والذيــن تــم 
التخصيــص لهــم 304 عميــل مــن العمــاء المصرييــن العامليــن بالخــارج ليصــل اإلجمالــي إلــى 960 عميــل. 

عدد الوحدات المباعة والمخصصة بمحور العاملين بالخارج -
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اإلبالغ عن ُمخالفات اإلسكان االجتماعي

تم إطاق هذه الخدمة في شــهر ســبتمبر عام 2019 وكان من شــأن هذه الخدمة إتاحة الفرصة للمواطنين 
لإلبــاغ عــن وقــوع ُمخالفــات فــي الوحدات الســكنية ســواء كانــت الُمخالفة )إيجار-تغيير نشــاط-عدم شــغل 

الوحدة-بيع الوحدة -االســتياء على الوحدة-ســبق االســتفادة من التمويل العقاري(.

ــه  وتســير خطــوات اإلبــاغ علــى النحــو التالــي: حيــث يقــوم العميــل بالدخــول علــى الخدمــة ويملــئ بيانات
ــات الوحــدة الُمخالفــة، ثــم يقــدم الطلــب ويتــم ُمتابعــة  ــإدارج بيان الشــخصية المطلوبــة ومــن ثــم يقــوم ب

ــي. الطلــب مــن ِقبــل الُمختصيــن بهــذا الشــأن فــي الصنــدوق بواســطة مأمــوري الضبــط القضائ

حســاب فــرق العائــد

قامــت إدارة نظــم المعلومــات والتحــول الرقمــي التابعــة لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل 
العقــاري بإطــاق خدمــة إلكترونيــة خاصــة للبنــوك المتعاملــة مــع الصنــدوق فــي شــهر أكتوبــر عــام 2019 

ــد أوتوماتيكيــً. وهــي خدمــة تهــدف لتســهيل حســاب فــرق العائ

آليات التحول الرقمي للصندوق ¿

أواًل: التطور التكنولوجي والتحول الرقمي

تــم اســتحداث عــدة برامــج منــذ 2019/7/1 حتــى 2020/6/30 وكانــت هــذه البرامــج مــن شــأنها تيســير تعامــات 
المواطنيــن مــع صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري وأيًضــا مــع الجهــات المتعاونــة مــع 
الصنــدوق وذلــك لتقليــل األعبــاء الماديــة والمجهــود الــذي يتعيــن على المواطــن بذله لحجز وحدة ســكنية 
ضمــن برنامــج اإلســكان االجتماعــي ممــا يضمــن االرتقــاء بجــودة الخدمــات الُمقدمــة للمواطــن، وعلــى الجانــب 
ــت هــذه البرامــج تلعــب دورًا واضحــً فــي تيســير حركــة العمــل لموظفــي الصنــدوق ممــا عمــل  األخــر كان
علــى تطويــر منــاخ العمــل ورفــع الكفــاءة ممــا يخــدم أهــداف الصنــدوق ومســايرًة آلليــات العمــل الحديثــة 
المتطــورة، وفيمــا يلــي عــرض لتلــك البرامــج ُمرتبــة مــن األقــدم لألحــدث مــع شــرح مبســط آلليــة عمــل كل 

برنامــج علــى حــدى:

األنظمة اإللكترونية المستحدثة  ¿

التقديم على الوظائف الخالية

ــم إنشــاء هــذه الخدمــة فــي شــهر أغســطس عــام 2019 ليســهل علــى الراغبيــن فــي اإللتحــاق للعمــل  ت
فــي صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري رفــع المســتندات المطلوبــة للتقديــم علــى 

الوظيفــة الشــاغرة المعلــن عنهــا.
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خدمة التحويل من دور إلى دور

تــم إطــاق هــذه الخدمــة الخاصــة بالحــاالت المرضيــة فقــط فــي شــهر ديســمبر 2019 لتســهيل تقديــم 
المواطنيــن رغبتهــم فــي التعديــل حيــث ُيحــرر فــي حالــة رغبــة صاحــب الطلــب )الحاجــز( بتعديــل الوحــدة 
الســكنية الُمخصصــة لــه قبــل االســتام وذلــك نظــرًا لوجــود ظــروف صحية/مرضيــة تمنــع مــن قبــول 
التخصيــص الحالــي، ومــن ثــم يمكــن التعديــل مــن الــدور األرضــي إلــى الــدور األخيــر، ومــن الــدور األخيــر إلــى 

ــر الطلــب. ــة الصحية/المرضيــة عنــد تحري ــدور األرضــي فقــط، مــع ضــرورة إرفــاق إفــادة بالحال ال

حيــث يقــوم العميــل بعمــل حســاب علــى الموقــع الخــاص بخدمــة المواطنيــن الخاصــة بصنــدوق اإلســكان 
االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري والدخــول إلــى الخدمــة الخاصــة بتعديــل رغبــة الوحــدة الســكنية 

ــار إحــدى الطلبــات التاليــة: وإختي

تحويل من الدور األرضي إلى الدور األخير.. 1

تحويل من الدور األخير إلى الدور األرضي.. 2

ثــم الموافقــة علــى اإلقــرار الخــاص بهــذه الخدمــة ثــم ملــئ اإلســتمارة ورفــع المرفقات/المســتندات المطلوبة 
حســب نــوع الطلــب ويمكــن للعميــل تعديــل الطلــب لمــدة 24 ســاعة مــن موعــد تقديمــه، وفــي حالــة قبــول 

الطلــب يقــوم العميــل بســداد رســوم الخدمــة فــي مكاتــب البريــد.

خدمة تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

تــم إطــاق هــذه الخدمــة شــهر ديســمبر عــام 2019 للتيســير علــى المواطنيــن تعديــل رغباتهــم حيــث ُيحــرر 
ــة إيقــاف التعامــل  ــك فــي حال ــه، وذل ــل المشــروع الخــاص ب ــة رغبــة صاحــب الطلــب )الحاجــز( تعدي فــي حال
معــه نظــرًا لوجــود أولويــات داخــل المشــروع نتيجــة العجــز فــي الوحــدات الُمتاحــة أو فــي حالــة تغييــر محــل 
جهــة العمــل، ومــن ثــم إمكانيــة التحويــل لمشــروع آخــر ضمــن المدن/المراكــز التــي يوجــد بهــا فائــض فــي 

الوحــدات.

حيــث يقــوم العميــل بعمــل حســاب علــى الموقــع الخــاص بخدمــة المواطنيــن الخاصــة بصنــدوق اإلســكان 
االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري والدخــول إلــى الخدمــة الخاصــة بتعديــل رغبــة الوحــدة الســكنية 

ــار إحــدى الطلبــات التاليــة: واختي

تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة.. 1

تحويل إلى مدينة أو مركز بمحافظة مجاورة.. 2

تحويل في حالة تغيير محل جهة العمل.. 3

ثــم الموافقــة علــى اإلقــرار الخــاص بهــذه الخدمــة وملــئ االســتمارة ورفــع المرفقات/المســتندات المطلوبــة 
ــل الطلــب لمــدة 24 ســاعة مــن موعــد تقديمــه، مــع إمكانيــة  ــوع الطلــب ويمكــن للعميــل تعدي حســب ن
إلغــاء الطلــب فــي أي وقــت قبــل تنفيــذ عمليــة التحويــل، ويجــوز للعميــل الــذي قــام بإلغــاء الطلــب التقديــم 

مــرة أخــري، وقــد تــم غلــق إعــان التحويــات بتاريــخ 2020/3/1.
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خدمة التحصيل اإللكتروني

تــم إطــاق هــذه الخدمــة فــي شــهر مــارس عــام 2020 بهــدف تفعيــل التباعــد االجتماعــي فــي ظــل جائحــة 
كورونــا، بنــاءًا علــى بروتوكــول التعــاون بيــن الصنــدوق وبنــك القاهــرة، حيــث تــم إلغــاء نظــام الدفــع 
بالشــيكات وتــم إطــاق نظــام التحصيــل اإللكترونــي للتحقــق مــن الدفعــات التــي يقــوم العميــل بســدادها 
فــي البنــوك المشــاركة فــي برنامــج اإلســكان االجتماعــي ممــا يضمــن المصداقيــة والنزاهــة حيــث تقــوم 

أجهــزة المــدن مــن التأكــد مــن حالــة العميــل ســواء قــام بتســديد ُمســتحقاته أم أنــه لــم ُيســدد بعــد.

اإلعالن االستثماري لبورسعيد ودمياط 

تــم إطــاق هــذه الخدمــة فــي شــهر ينايــر عــام 2020 وذلــك عن طريق إنشــاء بوابــة إلكترونية من خــال الرابط 
ــة اإللكترونيــة  التالــي:/https://cservices.shmff.gov.eg، حيــث يقــوم العميــل بعمــل حســاب علــى البواب

ومــن ثــم تقديــم الطلــب وملــئ البيانــات ويســتأنف العميــل اإلجــراءات للتســجيل علــى الموقــع.

خدمة إرفاق المستندات األساسية

تــم إطــاق هــذه الخدمــة فــي شــهر مــارس 2020 وكانــت كإحــدى خطــوات صنــدوق اإلســكان االجتماعــي 
ودعــم التمويــل العقــاري فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا طبقــً لقــرارات مجلــس الــوزراء فــي تفعيــل 
التباعــد االجتماعــي فقــد ســاهمت هــذه الخدمــة فــي تقليــل حركــة المواطنيــن إلتمــام إرفــاق المســتندات، 
ومــن شــأن هــذه الخدمــة أن ُتتيــح للعميــل إمكانيــة اســتيفاء بعــض أو كل الُمســتندات الخاصــة بالمشــروع 
الســابق التقــدم عليــه والتــي يرغــب بتقديمهــا إلــى الصنــدوق )مثــل إســتمارة حجــز الوحــدة الســكنية أو 
اإلقــرار الُموقــع أو شــهادات الدخــل أو أي ُمســتندات أخــرى( وذلــك بهــدف اســتكمال إجــراءات التعامــل علــى 

ملفــه.

حيــث يقــوم العميــل بعمــل حســاب علــى الموقــع الخــاص بخدمــة المواطنيــن المتعامليــن مــع صنــدوق 
المســتندات بإرفــاق  الخاصــة  الخدمــة  إلــى  والدخــول  العقــاري  التمويــل  ودعــم  االجتماعــي   اإلســكان 

 المطلوبة مثل:

إستمارة حجز الوحدة واإلقرار ومستندات ُأخرى ثم يتم رفع المرفقات/المستندات المطلوبة.
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ثانيًا: آليات التواصل مع العمالء

الموقع اإللكتروني

أولــى الصنــدوق اهتماًمــا بالًغــا بالمركــز اإلعامــي فــي الموقــع اإللكترونــي الرســمي، عــن طريــق نشــر آخــر 
ــأول، ممــا يتيــح للجمهــور التعــرف علــى مســتجدات  األخبــار والمعلومــات الموثقــة والصحيحــة عبــره أوًلا ب
األوضــاع بالصنــدوق ومتابعــة التطــورات الميدانيــة فــي المشــروعات المختلفــة. وهــدف الصنــدوق مــن 
وراء اهتمامــه بالمركــز اإلعامــي هــو وضــع حــد للشــائعات والمعلومــات المغلوطــة التــي يتــم تناولهــا عبــر 
بعــض المواقــع اإلخباريــة، ممــا يجعــل المواطــن بعيــًدا عــن الوقــوع فــي فــخ األخبــار الكاذبــة وغيــر الصحيحــة.

صفحة الفيس بوك

دشــن فريــق إدارة العاقــات العامــة واإلعــام صفحــة الصنــدوق الرســمية عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي 
ــو 2020، بهــدف  ــك فــي 12 ماي فيســبوك بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للدعــم وشــركة Icon Creations وذل
ــع قنــوات األتصــال التــي يقدمهــا الصنــدوق للمواطنيــن، وتســهيل عمليــة التواصــل مــع الجمهــور؛  تنوي
لضمــان حــل كافــة األزمــات التــي يمكــن أن يواجههــا المواطــن منــذ اليــوم األول لتقديمــه علــى الوحــدة 
الســكنية، كمــا عملــت الصفحــة الرســمية للصنــدوق علــى نشــر أبــرز القــرارات واإلعانــات التــي يقدمهــا 
الصنــدوق، باإلضــاف إلــى اإلجابــة عــن استفســارات الجمهــور بصــورة آنيــة لتذليــل كافــة العقبــات أمامهــم. 
ونجحــت صفحــة الصنــدوق عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك فــي كســب ثقــة الجمهــور، حيــث بلــغ 
عــدد المعجبيــن بالصفحــة 22 ألــف مواطــن وذلــك مــن بدايــة إطــاق الصفحــة فــي 12 مايــو 2020 وحتــى 30 
يونيــو 2020، باإلضافــة إلــى آالف الرســائل واالستفســارات التــي تــم اســتقبالها مــن الجمهــور والــرد عليهــا مــن 

قبــل المختصيــن بالصنــدوق.

خدمة تصحيح البيانات

تــم إطــاق هــذه الخدمــة فــي شــهر مايــو 2020 وأيًضــا كانــت هــذه الخدمــة تهــدف للتعامــل مــع جائحــة 
كورونــا طبقــً لقــرارات مجلــس والــوزراء فــي تفعيــل التباعــد االجتماعــي فقــد ســاهمت هــذه الخدمــة فــي 

ــات يتــم مــن خــال هــذه الخدمــة. ــل البيان تقليــل حركــة المواطنيــن فأصبــح تعدي

حيــث يقــوم العميــل بعمــل حســاب علــى الموقــع الخــاص بخدمــة المواطنيــن المتعامليــن مــع صنــدوق 
اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري والدخــول إلــى الخدمــة الخاصــة بتصحيــح البيانــات وإختيــار 

احــد الطلبــات اآلتيــة:

طلب تصحيح المدينة طبقً الستمارة الحجز.. 1

طلب تصحيح أسم صاحب الطلب األصلي.. 2

طلب تصحيح أسم الزوج أو الزوجة.. 3

ثــم الموافقــة علــى اإلقــرار الخــاص بهــذه الخدمــة وملــئ اإلســتمارة ورفــع المرفقات/المســتندات المطلوبــة 
حســب نــوع الطلــب ويمكــن للعميــل تعديــل الطلــب لمــدة 24 ســاعة مــن موعــد تقديمــه.

بعــد ذلــك يتــم متابعــة الطلــب ويمكــن للعميــل تعديــل الطلــب مــن ِقبــل اإلدارة الُمختصــة ويتــم تحديــث 
حالــة الطلــب بشــكل دوري فــي حســاب العميــل، وفــي حالــة قبــول الطلــب يقــوم العميــل بســداد رســوم 

الخدمــة فــي مكاتــب البريــد.
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فيديوهات توضيحية

واســتمراًرا لــدور اإلدارة فــي توضيــح المعلومــات الصحيحــة للجمهــور، تــم التركيــز علــى صنــع ومونتــاج 7 
فيديوهــات توضيحيــة للجمهــور تتنــاول مختلــف النقــاط التــي تحتــاج إلــى توضيــح بالنســبة للمواطــن.

ــة، وخطــوات اســتام  ومنهــا فيديــو لتعليــم المواطنيــن كيفيــة حســاب الدعــم المقــدم لهــم مــن الدول
الوحــدة الســكنية، كمــا تــم عمــل فيديوهــات للزيــارات التفتيشــيه والضبطيــة القضائيــة التــي تــم إطاقهــا 

مــن قبــل الصنــدوق.

قناة اليوتيوب 

ــر موقــع YouTube بالتعــاون مــع  ــاة رســمية عب أطلقــت إدارة العاقــات العامــة واإلعــام فــي الصنــدوق قن
إدارة البحــوث، بهــدف خلــق قنــاة إتصاليــة جديــدة بيــن الصنــدوق والجمهــور لتضــاف إلــى القنــوات األخــرى 
التابعــة للصنــدوق فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي المختلفــة، وتــم تدشــين القنــاة الرســمية للصنــدوق 
عبــر موقــع YouTube فــي 25 يونيــو 2020، حيــث نشــرت الصفحــة 20 فيديــو، كمــا بلــغ العــدد اإلجمالــي 

ــى اشــتراك نحــو 950 مشــترك بالقنــاة.  للمشــاهدات نحــو 23 ألــف مشــاهدة، باإلضافــة إل

وركــزت القنــاة علــى عــرض التصريحــات الخاصــة بمســؤولي الصنــدوق فــي مختلــف وســائل اإلعــام المرئيــة، 
ــدة التــي يتــم  ــة حــول مشــروعات الصنــدوق والخدمــات الجدي ــم فيديوهــات توضيحي ــى تقدي ــة إل باإلضاف

.C-Services إتاحتهــا للمواطنيــن، مثــل خدمــة

ــى اســتيفاء األوراق الازمــة  ــة للمواطنيــن، لمســاعدتهم عل ــاء حمــات توعوي ــى بن ــاة عل ــت القن  كمــا عمل
للتقديــم علــى الوحــدات الســكنية فــي مختلــف المشــروعات ســواء لمحــدودي الدخــل أو متوســطي 
الدخــل، باإلضافــة إلــى مســاعدتهم فــي حســاب الدعــم والجوانــب الماليــة الخاصــة بعمليــة الحصــول علــى 

وحــدة ســكنية.
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كمــا تــم تصميــم عــدد مــن اإلنفوجرافيــك وفيديوهــات موشــن جرافيــك لتوضيــح إنجــازات الصنــدوق فــي 6 
ســنوات، وأبــرز المعلومــات حــول تفاصيــل اإلعانــات الجديــدة ســواء علــى مســتوى محــدودي أو متوســطي 

الدخــل و منهــا اإلعــان الـــ13 لإلســكان االجتماعــي.

باإلضافــة إلــى فيديوهــات حــول طــرق التواصــل مــع الصندوق، وبيانــات الدخل المطلــوب تقديمها للحصول 
.C-Services على وحدة ســكنية في مشــروعات اإلســكان االجتماعي، وإطاق خدمة
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حضــور مؤتمــر فــي الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء، إلطــاق  تقريــر دراســة الطلــب علــي  √
اإلســكان، التــي مــن شــأنها توفيــر معلومــات إحصائيــة عــن اتجاهــات واهتمامــات ســوق اإلســكان فــي 
 مصــر، وذلــك بحضــور نائــب رئيــس الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصاء ومســئولى البنــك الدولي، 

في ديسمبر 2019.

الزيــارات والجــوالت التفقديــة

ــك لتفقــد وحــدات اإلســكان االجتماعــي فــي إطــار  √ ــدر؛ وذل ــة ب ــي لمدين ــد البنــك الدول ــارة وف ــم زي تنظي
متابعــة البنــك لبرنامــج اإلســكان االجتماعــي الــذي ينفــذه الصنــدوق وفــي ضــوء التمويــل اإلضافــي 

المطلــوب للبرنامــج والبالــغ 500 مليــون دوالر بتاريــخ 6 نوفمبــر 2019.

بيان صانعي القرار  ¿

المؤتمرات

حضــور مؤتمــر فــي مقــر جمعيــة رجــال األعمــال لحــث شــركات القطاعيــن العــام والخــاص علــى المشــاركة  √
فــي تمويــل وحــدات اإلســكان االجتماعــي فــي 11 أغســطس 2019.

ــذي عقــد بجنــوب أفريقيــا تحــت  √ المشــاركة فــي المؤتمــر الـــ 35 لاتحــاد األفريقــي لتمويــل اإلســكان، وال
عنــوان »توفيــر وحــدات إســكان اجتماعــي لمحــدودي الدخــل فــي أســواق اإلســكان العالمــي«، الســتعراض 
ً خــال الفتــرة 4 - 6 نوفمبــر 2019. تجربــة برنامــج اإلســكان االجتماعــي، الــذي تنفــذه الدولــة المصريــة حاليــ
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ــارات تفقديــة لمختلــف مشــروعات اإلســكان االجتماعــي فــي المــدن المختلفــة  √ باإلضافــة إلــى تنظيــم زي
مثــل 6 أكتوبــر وحدائــق أكتوبــر بتاريــخ 24 ينايــر 2020، وبــدر بتاريــخ 19 ينايــر 2020، والشــروق بتاريــخ 27 

نوفمبــر 2019. 

المشــاركة فــي تنظيــم عمليــات تســليم 4080 وحــدة ســكنية بمنطقــة 77 فــدان بمدينــة بنــي ســويف  √
الجديــدة، فــي 24 ســبتمبر 2019، وتســليم عــدد مــن الوحــدات الســكنية للمســتحقين فــي مدينــة 
العاشــر مــن رمضــان، فــي 26 ســبتمبر 2019، وتســليم عقــود عــدد مــن وحــدات اإلســكان االجتماعــي فــي 

ــر 2020. مدينــة بــدر  19 يناي

التعميــر  √ بالمدينــة لشــركة  االجتماعــي  الشــروق لتســليم أول موقــع لإلســكان  زيــارة لجهــاز مدينــة 
.2019 نوفمبــر   27 بتاريــخ  االجتماعــي  لإلســكان  الصيانــة  لخدمــات 

 تنظيــم زيــارة للســيدة األســتاذة/ مــي عبــد الحميــد، الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي  √
ودعــم التمويــل العقــاري، إلــى مقــر خدمــة العمــاء Call Center للوقــوف علــى مشــاكل المواطنيــن 

ومتابعــة ســير العمــل بالمقــر، وذلــك فــي 15 ينايــر 2020.
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ويوضح الجدول التالي إجمالي عدد الرسائل المرسلة للمواطنين كما يلي:

- كمــا تــم تفعيــل خدمــة الرســائل القصيــرة )SMS( برقــم )9311(، خــاص باالستفســار عــن اإلعــان العاشــر 
فقــط، إلتاحــة التواصــل بشــكل ســريع مــع عمــاء اإلعــان العاشــر، والذيــن تــم رفضهــم رفــض مبــدأي بســبب 

عــدم اســتيفاء األوراق المطلوبــة، حيــث تــم إعامهــم باآلتــي:

- أسباب الرفض         - كيفية تقديم التظلم واألوراق المطلوبة         - الموقع المتاح لتقديم التظلم

مركز اإلتصاالت 

تــم تفعيــل 4 خــط ســاخن )5777-5999-1188-090071117( وذلــك للــرد علــى عمــاء الصنــدوق المتقدميــن 
لبرنامــج اإلســكان االجتماعــي، وقــد تلقــى مركــز اإلتصــاالت أكثــر مــن 8 مليــون مكالمــة، تــم الــرد علــى %91 

منهــا، وبلــغ متوســط مســتوى الخدمــة %90.

ويوضح الجدول التالي إجمالي عدد المكالمات كما يلي:

 اللقاءات التلفزيونية 

التنفيــذي لصنــدوق  √ الرئيــس  تــم عقــد لقــاء تلفزيونــي مــع الســيدة األســتاذة/ مــي عبــد الحميــد، 
اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري، مــع برنامــج صباحــك مصــر عبــر قنــاة MBC بتاريــخ 26 

يناير 2020. 

تــم عقــد لقــاء تلفزيونــي لبرنامــج مــال وأعمــال عبــر قنــاة CBC Extra News مــع الســيدة األســتاذة/ مــي  √
عبــد الحميــد، الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري، وتــم تصويــر 

اللقــاء بتاريــخ 13 مايــو 2020.

 )SMS( خدمة الرسائل القصيرة

تــم إطــاق هــذه الخدمــة منــذ يوليــو عــام 2016 : وهــي عبــارة عــن رســائل تلقائية مــن النظام لتوضيــح الوضع 
الحالــي للعميــل والمســتندات المطلوبــة منــه، وبلــغ عــدد الرســائل المرســلة للمواطنيــن مــن خدمــة 1124 

حتــى 2020/6/30 مــا يقــرب مــن 3 مليــون رســالة.
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مراكز خدمة العمالء

خــال عــام 2019 تــم إفتتــاح مركزيــن جديديــن لخدمــة العمــاء وهــم )مديريــة اإلســكان والمرافــق بمحافظــة 
المنيــا / مركــز خدمــة عمــاء بورســعيد( باإلضافــة إلــى المراكــز الحاليــة ليصــل إجمالــي عــدد مراكــز خدمــة 

العماء إلى 15 مركز لخدمة المواطنين كما يلي: 

جهاز تنمية مدينة 15 مايو.. 1

جهاز تنمية مدينة السادات.. 2

الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق.. 3

جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.. 4

جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.. 5

جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.. 6

جهاز تنمية مدينة العبور.. 7

مركز المعلومات بمديرية اإلسكان بمحافظة الوادي الجديد.. 8

الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف )إدارة التسكين(.. 9

جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.. 10

جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.. 11

جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.. 12

مديرية اإلسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ.. 13

مركز خدمة عماء بورسعيد.. 14

مركز مديرية اإلسكان والمرافق بمحافظة المنيا.. 15
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برنامج تقييم مأموري الضبط القضائي

تم إعداد برنامج لتقييم مأموري الضبط القضائي وذلك لتوفير التقارير اآلتية:

ــط  - ــرار مجلــس إدارة الصنــدوق ووفقــً للضواب ــة الُمســتحقة فــي ضــوء ق ــة المالي ــر اإلثاب ــر لتقدي تقري
ــؤداه والتــي  الُمعتمــدة مــن لجنــة تقييــم مأمــوري الضبــط القضائــي اســتنادًا  لألعمــال الفعليــة الُم

يتــم ُمتابعتهــا مــن ِقبــل األمانــة الفنيــة.  

تقرير بنشاط مأمور ضبط قضائي.   -

تقرير بنشاط جهاز مدينة. -

تقرير بنشاط مديرية إسكان. -

تقرير بحالة الوحدات السكنية.  -

تقرير بُمخالفات اإلسكان االجتماعي. -

تقرير بنسب اإلنجاز. -

تقرير بتقييم رئيس جهاز مدينة.                             -   تقرير بتقييم مدير مديرية اإلسكان. -

منظومة الضبطية القضائية ¿

أواًل: الرقابة والتفتيش

طريقة اختيار مأموري الضبط القضائي الُجدد لعام 2020 

تقــدم عــدد 274 ُمرشــح للحصــول علــى صفــة الضبطيــة القضائيــة مــن كًا مــن مديريــات اإلســكان أ. 
وأجهــزة تنميــة المــدن وصنــدوق اإلســكان االجتماعــي. 

تم وضع ضوابط لاختيار فيما بينهم كالتالي:- ب. 

نوع الوظيفة. -

السن. -

سابقة العمل في مجال الضبطية القضائية. -

المــزج بيــن مأمــوري الضبــط القضائــي القديــم والُمرشــحين الُجــدد للحصــول علــى صفــة الضبطيــة  -
القضائيــة.

عدد الوحدات الُمستلمة بجهاز المدينة / مديرية اإلسكان. -

عدد الُمرشحين المتاح. -

 حجم العمل بالجهاز/ المديرية. -

ــر العــدل رقــم 3586 لســنة 2020 بمنحهــم ج.  تــم إختيــار عــدد 139 ُمرشــح  وصــدر بهــم قــرار معالــي وزي
ــة.     ــة القضائي صفــة الضبطي
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بيــان بمحاضــر الضبــط التــي تــم تحريرهــا بمعرفــة مأمــوري الضبــط القضائــي خــالل  ¿
متابعــة وحــدات مشــروع اإلســكان االجتماعــي بأجهــزة المــدن والمحافظــات / مديريــات 

اإلســكان

ثانيًا: تقرير المخالفات من خالل الزيارات الميدانية 

فــي ضــوء خطــة الصنــدوق فــي التحقــق مــن وصــول الدعــم لُمســتحقيه والتحــري عــن الوحــدات الســكنية 
التابعــة لمشــروعات اإلســكان االجتماعــي للتحقــق مــن نســب اإلشــغال والشــغور فقــد تــم تكليــف الســادة 
ــارات ميدانيــة تفتيشــية لتنفيــذ الخطــة الموضوعــة والتــي أســفرت  ــي بعمــل زي مأمــوري الضبــط القضائ
عــن رصــد العديــد مــن ُمخالفــات قانــون اإلســكان االجتماعــي رقــم 93 لســنة 2018 وتحريــر محاضــر ضبطيــة 

قضائيــة ضــد الُمخالفيــن تمهيــدًا إلتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضدهــم.

وبنــاًء علــى ذلــك فقــد تــم تحريــر عــدد 1862 محضــر، كمــا بلــغ عــدد الطلبــات الُمحــررة لتحريــك الدعــوى 
الجنائيــة 563 طلــب، وعــدد المحاضــر المطلــوب اســتيفاء بياناتهــا لتحريــك الدعــوة الجنائيــة 588 محضــر، 
ــواردة بهــا عقوبــة جنائيــة )عــدم شــغل الوحــدة( 710 محضــر. وعــدد المحاضــر التــي لــم يفــرض للُمخالفــة ال
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أجهزة المدن ¿
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ثالثًا: إجراءات التصالح في ُمخالفات اإلسكان االجتماعي 

تــم اســتحداث آليــة للتصالــح مــع ُمخالفــي قانــون اإلســكان االجتماعــي رقــم 93 لســنة 2018 تفعيــًا للمــادة 
رقــم )20( مــن قانــون اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري رقــم 93 لســنة 2018 والتــي تقضــي بمــا 

يلــي:

»ويجــوز للرئيــس التنفيــذي للصنــدوق التصالــح عــن هــذه الجرائــم فــي أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى 
ُمقابــل أداء مبلــغ للصنــدوق اليقــل عــن الحــد األدنــى للغرامــه، ويترتــب علــى التصالــح انقضــاء الدعــوى 
ــة إذا  ــة العامــة بوقــف تنفيــذ العقوب ــح بشــأنها وتأمــر النياب ــم التصال ــه بالنســبة للجريمــة التــي ت الجنائي

حصــل الُصلــح أثنــاء تنفيذهــا ولــو بعــد صيــرورة الحكــم باتــً«. 

وقــد قامــت لجنــة تقييــم مأمــوري الضبــط القضائــي بوضــع الضوابــط الازمــة لقبــول طلــب التصالــح تتمثــل 
فــي اآلتــي:

تلقــي طلبــات التصالــح فــي ُمخالفــات قانــون اإلســكان االجتماعــي وتســجيلها بالســجل اإللكترونــي . 1
الُمعــد لذلــك وفقــً ألرقــام ُمسلســلة.

مراجعــة بيانــات العمــاء بطلبــات التصالــح مقارنــة بالبيانــات الُمســجلة علــى النظــام اآللــي للصنــدوق مــع . 2
المحاضــر الُمحــررة ضدهم.

فحص طلبات التصالح والوقوف على مرحلة التقاضي.. 3

يتــم اســتدعاء الُمخالــف لمناقشــته وأداء مبلــغ ُمقابــل إعــادة المعاينــة بواقــع ثاثمائــة جنيــه )مصروفــات . 4
إداريــة( وتوقيــع إقــرار بإزالــة الُمخالفــة وأداء ُمقابــل التصالــح وفقــً لقــرار مجلــس إدارة الصنــدوق.

يتــم تكليــف أحــد الســادة مأمــوري الضبــط القضائــي الُمختصيــن إلجــراء إعــادة معاينــة للوحــدة محــل . 5
ــا بمحضــر إعــادة معاينــة رســمي. ــة الُمخالفــة وإخطارن الُمخالفــة للتأكــد مــن إزال

يتــم عــرض طلبــات التصالــح علــى لجنــة متابعــة وتقييــم مأمــوري الضبــط القضائــي إلتخــاذ قرارهــا . 6
وتحديــد ُمقابــل التصالــح فــي ضــوء قــرار مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــان وفقــً لمــا يلــي:

مبلغ 25 ألف جنيه في حالة تأجير الوحدة السكنية. -

مبلغ 25 ألف جنيه في حالة تغيير نشاط الوحدة السكنية بشكل جزئي. -

صور لبعض الزيارات الميدانية للتفتيش عن الُمخالفات -
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وفيما يلي نموذج طلب التصالح ونموذج إفادة تصالح: 

رابعًا: دورة منظومة الشكاوى اإللكترونية 

اليوميــة ويتــم  تــم تفعيــل منظومــة الشــكاوى اإللكترونيــة والتــي تســتقبل العديــد مــن الشــكاوى 
ــة تلــك الشــكاوى وفــي حــال  ــا بمــدى صحــة أو كيدي ُمخاطبــة جهــات االختصــاص للتحــري عنهــا وموافاتن

ِصحتهــا يتــم التعامــل معهــا فــورًا وإتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة بشــأنها.

وفيما يلي نموذج التقرير الخاص بالشكاوى اإللكترونية: 

موقف منظومة الشكاوى اإللكترونية من 2019/8/1 حتى 2020/6/22

مبلغ 50 ألف جنيه في حالة تغيير نشاط الوحدة السكنية بشكل كلي. -

ُترفض طلبات التصالح حال بيع الوحدة السكنية. -

يتم التواصل مع الُمخالف إلباغه بقرار لجنة متابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي.. 7

يقوم العميل بسداد قيمة التصالح باآللية التي يحددها الصندوق ويختص بذلك اإلدارة المالية.. 8

يتم إخطار اإلدارة القانونية بقرار اللجنة إلعمال شئونهم واستكمال اإلجراءات.. 9

وفيما يلي موقف التصالحات المقدمة :- 

تقدم عدد 46 ُمخالف لقانون اإلسكان االجتماعي بطلب للتصالح.. 1

تم التواصل مع كافة ُمقدمي طلبات التصالح الستيفاء الشروط وفقً للضوابط الموضوعة. . 2

تــم الموافقــة علــى عــدد 17  طلــب تصالــح مســتوفي للشــروط، وقــد قــام عــدد 13 عميــل بالســداد مقابــل . 3
التصالح.

تم رفض عدد 2 طلب تصالح لُمخالفات بيع الوحدة السكنية في ضوء قرار مجلس اإلدارة.. 4

تم التواصل مع 27 عميل من مقدمي طلبات التصالح ولم يتم إتخاذ إجراء بشأنهم حتى االن.. 5
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- بيــان تفصيلــي بعــدد الوحــدات الســكنية المخالفــة مبوبــً وفقــً لنــوع المخالفــة بــكل جهــاز مدينــة حتــى 
2020/6/22

- الباغات 

- الوحدات السكنية المخالفة 

ــة إســكان  ــً وفقــً لنــوع المخالفــة بــكل مديري - بيــان تفصيلــي بعــدد الوحــدات الســكنية المخالفــة مبوب
حتــى 2020/6/22
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ثانيً: القضايا والشكاوي التي نظرت أمام النيابة اإلدارية:

 عــدد 280 قضيــة وشــكوي ضــد الصنــدوق تــم حضــور جلســات التحقيــق وكتابــة المذكــرات بهــا علمــً بــأن 
تلــك الشــكاوي والقضايــا لــم تصــدر فيهــا أيــة إدانــة علــى الصنــدوق.

ثالثً : أعمال الضبطية القضائية:

حيث ورد إلى الصندوق عدد 1862 محضر ضبطية قضائية من جميع المحافظات:

تم تحريك عدد 563 محضر ومنظورين امام القضاء.. 1

تم إعادة عدد 588 محضر الستيفاء بعض المعلومات.. 2

تــم حفــظ عــدد 710 محضــر التــي لــم يفــرض للمخالفــة الــواردة بهــا عقوبــة جنائيــة )عــدم شــغل وحــدة( . 3
وجــاري دراســة عــدد 1 محضــر لتحريــك الدعــوي الجنائيــة بصددهــم.

هــذا بخــاف مشــاركة أعضــاء اإلدارة القانونيــة فــي النــزول ألجهــزة المــدن ومديريــات اإلســكان بأعمــال 
القضائيــة. الضبطيــة 

رابعــً : الشــكاوي الــواردة مــن خــال بوابــة الشــكاوي الحكوميــة والتــي بلــغ عددهــا 2109 شــكوى مــن تاريــخ 
2020/1/1 حتــى تاريخــه بنســبة انجــاز %100.

خامسًا: اإلجراءات القانونية

تتخــذ اإلدارة القانونيــة عــدد مــن اإلجــراءات القانونيــة بهــدف تقديــم الخدمــات االستشــارية القانونيــة لكافــة 
اإلدارات بالصنــدوق وفقــً لألنظمــة القانونيــة واللوائــح المعمــول بهــا والدفــاع والمرافعــة عــن الصنــدوق 

ومقدراتــه أمــام كافــة أنــواع المحاكــم وجهــات التحقيــق والجهــات الرقابيــة األخــرى.

ــة  ــا التــي تنظــر فــي الوقــت الحالــي أمــام المحاكــم بالمحافظــات وعددهــا 145 قضيــة  متداول أوال : القضاي
موزعــة علــى نطــاق محاكــم جمهوريــة مصــر العربيــة فــي جميــع المحافظــات كاآلتــي:

محافظة القاهرة: 47 قضية. -

محافظة بورسعيد: 39 قضية. -

محافظة بني سويف: 15 قضية. -

محافظة المنوفية: 7 قضايا. -

محافظة الشرقية: 7 قضايا.  -

محافظة أسوان: 6 قضايا. -

محافظة أسيوط: 6 قضايا. -

محافظة دمياط: 5 قضايا. -

محافظة الغربية: 5 قضايا. -

محافظة المنيا: قضيتان. -

محافظة الدقهلية: قضيتان. -

محافظة القليوبية: قضية واحدة. -

محافظة البحيرة : قضية واحدة. -

محافظة كفر الشيخ : قضية واحدة. -

محافظة الوادي الجديد : قضية واحدة. -

باإلضافة إلى عدد 23 قضية منتهية خال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/7/1.

قضيــة   558 عــدد  القضايــا  بالضبطيــة  والخاصــة  االجتماعــي  اإلســكان  جنــح  قضايــا  عــدد  بلــغ   كمــا 
خال نفس الفترة.

وذلــك بخــاف القضايــا التــي ترفــع ضــد معالــي وزيــر اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة والتــي 
تباشــرها هيئــة قضايــا الدولــة وتقــوم اإلدارة القانونيــة بإعــداد مذكــرات وإرســالها للهيئــة عــن طريــق 

الســيدة األســتاذة مديــر عــام الشــئون القانونيــة بالــوزارة.

ونود أن نحيط سيادتكم علمً بأنه لم تصدر أيه أحكام نهائية ضد الصندوق.
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مؤشرات أداء البرنامج ¿ أهم المؤشرات

أواًل: مؤشرات األداء

صمــم البرنامــج بطريقــة مرنــة تراعــي متطلبــات كافــة المواطنيــن، فقــد اســتهدف البرنامــج فئــات معينــة 
بغــرض تمكينهــم مــن الحصــول علــى حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة، حيــث أحتلــت فئــة األقــل دخــًا المركــز 

األول فــي إهتمامــات برنامــج اإلســكان االجتماعــي، خــال مراحــل مراجعــة وتطويــر البرنامــج المســتمرة.

الوحدات السكنية

 تــم تخصيــص حوالــي 61 ألــف وحــدة ســكنية وقــد وصــل إجمالــي الوحــدات المخصصــة حتــى 30 يونيــو 2020 
ــف وحــدة، وقــد بلغــت نســبة المســتفيدين مــن  إقليــم القاهــرة الكبــرى “القاهــرة- الجيــزة-  ــى 323 أل إل
القليوبيــة” مــا يقــرب مــن 56%، وهــي النســبة األكبــر فــي األقاليــم الســبع ويرجــع ذلــك نظــرًا ألنــه اإلقليــم 

األعلــى كثافــة ســكانية وبالتالــي هــو األعلــى طلبــً علــى اإلســكان.

المواطنين المتقدمين والمستفيدين

بمراجعــة مؤشــرات األداء بالبرنامــج تــم رصــد أن هنــاك تنوعــً كبيــرًا فــي نوعيــة المســتفيدين مــن الوحــدات 
الســكنية بالمشــروع، وهــو مــا يؤكــد نجــاح المشــروع فــي اســتهداف شــريحة محــدودي الدخــل مــن مختلــف 
األعمــال واألعمــار، حيــث  أحتلــت شــريحة المســتفيدين مــن الحالــة االجتماعيــة متــزوج ويعــول نســبة  %54، 

ويمثــل 51% مــن بينهــم فــي الفئــة العمريــة بيــن 40-31.

علــى مســتوى شــرائح الدخــل فــإن 72% مــن المســتفيدين مــن البرنامــج ال تتجــاوز قيمــة دخلهــم الشــهري 
عــن 2500 جنيــه وعلــى مســتوى النــوع فــإن حوالــي 25% مــن المســتفيدين مــن اإلنــاث.

ووفــق تصنيــف بيانــات المســتفيدين وفقــً لنــوع العمــل فــإن العامليــن بالقطــاع الخــاص يمثلــون حوالــي 
46% وهــي النســبة األعلــى بيــن القطاعــات ويليهــا القطــاع الحكومــي بنســبة حوالــي %32.

التمويل العقاري والدعم النقدي 

اســتطاع البرنامــج أن يتيــح تمويــل عقــاري مــن خــال جهــات التمويــل العقــاري المختلفــة بقيمــة  6.9 مليــار 
جنيــه مــن إجمالــي التمويــل الممنــوح، بخــاف 906 مليــون جنيــه دعــم نقــدي.

وقــد وصــل متوســط قــرض التمويــل العقــاري الممنــوح لــكل مســتفيد 108 ألــف جنيــه خــال العــام المالــي 
2020/2019، فــي حيــن وصــل متوســط قيمــة الدعــم المنصــرف للفــرد حوالــي 14 ألــف جنيــه.
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- أعداد الوحدات السكنية بكل محافظة   ثانيًا: الموقف التنفيذي للوحدات السكنية
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- الوحدات التي تم التصرف فيها بالبيع / التخصيص / اإليجار للجهات والهيئات حتى تاريخ 2020/6/30
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- عدد المتقدمين بالمحاور األخرى

بيان بإجمالي الحاصلين على دعم وفقً للحالة اإلجتماعية

وحدات الحاالت العاجلة والمتضررة

ثالثًا: المواطنين المتقدمين والمستفيدين
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بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقً لشرائح الدخل بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقا للفئات العمرية

بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقً لنوع العمل

بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقً للنوع
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رابعًا: التمويل العقاري والدعم النقدي

- بيان بإجمالي الدعم الممنوح من الصندوق )بالجنيه(

- بيان بإجمالي الحاصلين على دعم طبقً للمحافظة
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-بيان بإجمالي التمويل الممنوح من جهات التمويل المتعامل معها
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 التمويــل العقــاري الشــامل فــي توفيــر وحــدات ســكنية مائمــة بأســعار معقولــة وفــي بنــاء مجتمعــات 
واقتصــادات مرنــة وقــادرة علــى التكيــف«.

ــع إلــى تحســين ســبل الحصــول علــى وحــدات ســكنية مدعومــة لزيــادة عــدد  ويهــدف البرنامــج الُموسَّ
المســتفيدين بنســبة 31% واإلســهام فــي الوصــول إلــى المســتوى الــذي تســتهدفه الحكومــة وهــو دعــم 
ع التمويــل اإلضافــي  أكثــر مــن مليــون وحــدة ســكنية لألســر محــدودة الدخــل بحلــول عــام 2024، وسُيشــجِّ
علــى مشــاركة القطــاع الخــاص فــي إنشــاء هــذه الوحــدات الســكنية حيــث وافقــت الحكومــة علــى ضوابــط 
جديــدة للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي ينايــر 2020 تعالــج المخــاوف الرئيســية لشــركات 

ــر العقــاري الخاصــة لتســهيل مشــاركتها فــي اإلســكان االجتماعــي. التطوي

وقــال معالــي الدكتــور عاصــم الجــزار وزيــر اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة المصــري: »سيســاند 
هــذا البرنامــج الجهــود الجاريــة لتعزيــز برامــج اإلســكان الحاليــة بمــا يعــود بالنفــع علــى المصرييــن ذوي 
الدخــل المحــدود، وســيرفع كفــاءة القطــاع ويكفــل تصميــم البرامــج بمــا يناســب احتياجــات المصرييــن، 

فضــا عــن تشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مجــال اإلســكان االجتماعــي«.

ــا  ــي: »إنن ــي فــي البنــك الدول ــرة اإلقليميــة لمصــر واليمــن وجيبوت ــا ويــس، المدي ــت مارين مــن جانبهــا، قال
مــن خــال هــذا المشــروع نواصــل التزامنــا بتحســين ســبل كســب العيــش واإلنتاجيــة للمصرييــن، وفــي 
لنجــاح أمــر ضــروري  وهــذا  االجتماعــي،  اإلســكان  فــي  الخــاص  القطــاع  ع مشــاركة  ُنشــجِّ نفســه   الوقــت 

 برنامج الباد لإلصاح«.

التعاون الدولي والمحلي ¿

أواًل: التعاون مع البنك الدولي ¿

أشــاد البنــك الدولــي فــي بيــان صحفــي بتاريــخ 20 مــارس 2020 بالشــراكة االســتراتيجية مــع صنــدوق اإلســكان 
االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري، وأعلــن عــن تقديــم تمويــل إضافــي قيمتــه 500 مليــون دوالر لتوفيــر 

الوحــدات الســكنية لمحــدودي الدخــل، وجــاء نــص البيــان كمــا يلــي: 

الجاريــة  الجهــود  الدولــي عــن تقديــم تمويــل إضافــي قيمتــه 500 مليــون دوالر لمســاندة  البنــك  أعلــن 
ــة فــي الســوق الرســمية لألســر محــدودة  لتيســير ســبل الحصــول علــى وحــدات ســكنية بأســعار معقول
الدخــل فــي مصــر، وتعزيــز قــدرة صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري علــى تصميــم 
ــل هــذا التمويــل برنامــج التمويــل  السياســات وتنســيق البرامــج فــي قطــاع اإلســكان االجتماعــي، ُيكمِّ
العقــاري الشــامل الجــاري تنفيــذه الــذي اســتفادت منــه 287600 أســرة فــي مختلــف أنحــاء البــاد منــذ عــام 
2015، وقــد أعطــى البرنامــج األولويــة لألســر إذ أن 57% مــن المســتفيدين متزوجــون ولديهــم أطفــال صغــار، 
وفــي المتوســط كان أكثــر مــن ثاثــة أربــاع األســر المســتفيدة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة فــي 
 شــريحة أفقــر 40% علــى ســلم توزيــع الدخــل لألســر فــي مصــر، مــع ازديــاد هــذه النســبة المئويــة باطــراد

 من 68% في 2015 إلى 80% في 2019.

ــل أيضــا مصــر فــي  وفــي هــذا الصــدد، قالــت معالــي الدكتــورة رانيــا المشــاط وزيــرة التعــاون الدولــي وُتمثِّ
ــة  ــة الوطني ــي: »اإلســكان ميســور التكلفــة ضــروري لإلســهام فــي التنمي مجلــس محافظــي البنــك الدول
والتنميــة  فالعمــران  المســتدامة،  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف  وتحقيــق  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
يرتبطــان بعضهمــا ببعــض ارتباطــا ال ينفصــم، وشــراكتنا مــع البنــك الدولــي تبنــي علــى نجــاح برنامــج
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ثانيًا: تبادل الخبرات الدولية ¿

:)AUHF( االتحاد اإلفريقي لتمويل اإلسكان

ودعــم  االجتماعــي  اإلســكان  صنــدوق  قــام 
باالشــتراك   ،2019 يوليــو   1 العقــاري  التمويــل 
لتمويــل  األفريقــي  االتحــاد  عضويــة  فــي 

اإلسكان. 

والجديــر بالذكــر أن االتحــاد اإلفريقــي لتمويــل اإلســكان  يقــدم العديــد مــن الخدمــات ألعضائــه لتحقيــق 
فــي وضــع اســتراتيجيات وسياســات إســكان  المســاعدة  الــدول األعضــاء عــن طريــق  أهدافــه وأهــداف 
أفضــل مــن أجــل توفيــر وحــدات إســكان اجتماعــي بمشــاركة القطــاع الخــاص، واقتــراح نظــم وسياســات 
ماليــة لقطــاع التمويــل العقــاري تســاعد محــدودي الدخــل فــي الحصــول علــى وحــدات ســكنية منخفضــة 
التكلفــة، والمســاعدة فــي تهيئــة البنيــة التحتيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لإلســكان االجتماعــي، والتواصل 
ــادل المعامــات وإجــراء  ــر سياســتها فــي مجــال اإلســكان االجتماعــي وتســهيل تب مــع الحكومــات لتطوي
ــة األجــل لمحــدودي  ــل عقــاري متنوعــة طويل ــات تموي ــر آلي ــات بيــن األعضــاء، والمســاعدة فــي توفي االتفاق
الدخــل لبرامــج اإلســكان االجتماعــي، وجمــع المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بســوق العقــارات للمســاعدة 
فــي وضــع مؤشــر أســعار اإلســكان ونشــرها، وعــرض تطــور األنظمــة الضريبيــة المختلفــة للــدول األعضــاء، 
والتــي تشــجع االســتثمار فــي اإلســكان االجتماعــي مــن حيــث اإلعفــاءات الضريبيــة وحوافــز االســتثمار للقطاع 
الخــاص، وتنميــة ونشــر ثقافــة اإلســكان االجتماعــي بآليــة اإليجــار، والمســاعدة فــي بنــاء قــدرات العامليــن 
وتدريبهــم المســتمر، وإتاحــة المشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات المتوفــرة خــال العــام، والمســاعدة 
فــي المراجعــة الدوريــة للعوامــل الرئيســية التــي تســاهم فــي ارتفــاع تكلفــة اإلســكان مــن خــال مراجعــة 

التشــريعات واللوائــح التنفيذيــة التــي تســهم فــي ذلــك.

وتتمثــل إحــدى األولويــات الرئيســية إلطــار الشــراكة اإلســتراتيجية للبنــك الدولــي مــع مصــر فــي تيســير 
ســبل الحصــول علــى المســكن لــذوي الدخــل المحــدود، كمــا تتســق إجــراءات البرنامــج المتصلــة بالمســاواة 
بيــن الجنســين مــع ركيــزة إســتراتيجية مجموعــة البنــك الدولــي المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين 
بشــأن »إزالــة الحواجــز أمــام امتــاك النســاء لألصــول العقاريــة وتحكمهــن فيهــا«، كمــا تتســق أيضــا مــع 
ــعة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ونهــج تعظيــم  إســتراتيجية مجموعــة البنــك الدولــي الموسَّ
تمويــل التنميــة، وسيســاند هــذا إعــداد شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلنشــاء وحــدات ســكنية 

لمحــدودي الدخــل واســتقطاب أصحــاب عقــارات اإليجــار الخاصــة إلــى قطــاع إســكان محــدودي الدخــل. 

ويســاند برنامــج البنــك الدولــي فــي مصــر اإلصاحــات الجاريــة فــي إطــار ثــاث ركائــز مترابطــة حددهــا إطــار 
الشــراكة اإلســتراتيجية: تركــز األولــى علــى بنــاء رأس المــال البشــري فــي مصــر مــن خــال تحســين نظــام 
التعليــم وتنفيــذ إصاحــات فــي قطــاع الصحــة وتوســيع شــبكات األمــان االجتماعــي، وتركــز الثانيــة علــى 
تحســين تنافســية االقتصــاد المصــري مــن خــال تحقيــق نمــو يقــوده القطــاع الخــاص، ودعــم تحــول البــاد 
إلــى اقتصــاد رقمــي وتحفيــز ريــادة األعمــال وخلــق فــرص العمــل، أمــا الركيــزة الثالثــة فتركــز علــى تحســين 
الحوكمــة وبنــاء قــدرات أجهــزة الحكــم المحلــي لتقديــم خدمــات أفضــل للمواطنيــن، وتضــم محفظــة 
لهــا المعــارف والتجــارب  البنــك الدولــي فــي مصــر 12 مشــروعا تبلــغ جملــة ارتباطاتهــا 5.9 مليــار دوالر وُتكمِّ

الدوليــة والخدمــات التحليليــة للبنــك الدولــي.
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مســكن مائــم للمواطنيــن والقضــاء علــى العشــوائيات، وأهــداف البرنامــج فــي تحســين ســبل الحصــول 
علــى وحــدات ســكنية مــزودة بخدمــات وبنيــة أساســية للمواطنيــن محــدودي الدخــل، وتقديــم الدعــم 
لجــذب مشــاركة القطــاع الخــاص عــن طريــق البحــث والتطويــر المســتمر فــي ســبل الشــراكة بيــن الحكومــة 
والقطــاع الخــاص، وأيضــً إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن كيانــات التمويــل فــي مشــروع اإلســكان االجتماعــي، 
ــل للمســتفيدين مــن برنامــج اإلســكان  ــر التموي ــل مــن توفي مــن خــال تمكيــن البنــوك وشــركات التموي
ــة لعــرض  االجتماعــي، كمــا شــارك عــدد مــن الــدول االفريقيــة فــي المؤتمــر وعددهــم47 عضــو مــن 13 دول

تجاربهــم فــي توفيــر اإلســكان االجتماعــي.

ويتكــون االتحــاد األفريقــي لتمويــل اإلســكان مــن 50 عضــوًا تتمثــل فــي ) البنــوك التجاريــة - شــركات 
والصغيــر  المتوســط  التمويــل  ومؤسســات  بنــوك   - واإلســكان  البنــاء  جمعيــات   - العقــاري  التمويــل 
والمتناهــي الصغــر - شــركات التنميــة العقاريــة - وغيرهــا مــن المؤسســات ذات الصلــة ( ممثليــن لعــدد 19 
بلــدًا افريقيــً، ويشــجع االتحــاد األفريقــي علــى تطويــر أســواق التمويــل العقــاري بفاعليــة، وتوفيــر الوحــدات 

ــا. بأســعار مناســبة فــي جميــع أنحــاء أفريقي

مؤتمر االتحاد األفريقي لتمويل اإلسكان

شــارك وفــد مــن الصنــدوق فــي المؤتمــر الخامــس والثاثيــن لاتحــاد األفريقــي لتمويــل اإلســكان فــي جنــوب 
أفريقيــا والمنعقــد بالتعــاون مــع االتحــاد العالمــي لتمويــل اإلســكان تحــت عنــوان »توفيــر وحــدات إســكان 
اجتماعــي لمحــدودي الدخــل فــي أســواق اإلســكان العالمــي«، لعــرض تجربــة جمهوريــة مصــر العربيــة 
وذلــك خــال الفتــرة مــن 4-6 نوفمبــر2019 وقــد اســتعرض الصنــدوق خــال المؤتمــر تجربتــه فــي توفيــر 
ــر  ــة، مــن أجــل توفي وحــدات إســكان اجتماعــي للمواطنيــن محــدودي الدخــل فــي جميــع أنحــاء الجمهوري
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 SGFGA: تختــص بضمــان قــروض التمويــل العقــاري للمقترضيــن مــن ذوي الدخــل المنخفــض علــى . 1
ــن. ــر المقترضي ــة تعث ــال قــروض اإلســكان االجتماعــي، وتعويــض المقرضيــن فــي حال ســبيل المث

 Bouygues: تركز على ثاث نقاط: البناء، الملكية، اإلتصاالت ووسائل اإلعام. . 2

 Nexity Group: منظمــة عقاريــة رائــدة فــي مجــاالت: التطويــر والخدمــات العقاريــة )العقــارات الســكنية . 3
والعقــارات التجاريــة والخدمــات العقاريــة لألفــراد والخدمــات العقارية للشــركات وشــبكات التوزيع وعاقات 

العمــاء والمشــاريع الحضريــة الكبــرى(. 

ــا ومشــترًكا . 4 ــا وتعاونًي ــًكا تجارًي ــر مــن 378 بن  )French Banking Federation (FBF: والتــي تمثــل أكث
تعمــل فــي فرنســا وتضــم كا مــن المنظمــات الفرنســية واألجنبيــة.

 Paris Habitat: والتــي تعــد أكبــر مؤسســة إســكان اجتماعــي للمرافــق العامــة فــي فرنســا وتديــر حوالي . 5
124000 وحــدة إســكان اجتماعــي داخــل وحــول باريــس وتوفــر الســكن ألكثر من 310000 مســتفيد.

ــإدارة األراضــي، . 6 ــو 2008، وتختــص ب ــة باريــس منــذ ماي ــادرة مــن بلدي ــم إنشــاءها بموجــب مب  SEMAP: ت
الطــرق والشــبكات والمنشــآت، التصميــم الحضــري والدراســات المعماريــة، التخطيــط الحضــري مــن 

خــال تجديــد األحيــاء الحضريــة وتســليم المرافــق الممولــة مثــل بيــع األراضــي.

وفــي إطــار إشــادة االتحــاد األفريقــي ببرنامــج اإلســكان االجتماعــي،  تــم ترشــيح االســتاذة مــي عبــد الحميــد 
الرئيــس التنفيــذي للصنــدوق عضــوًا لمجلــس إدارة االتحــاد االفريقــي لتمويل اإلســكان كأول عنصر نســائي 
فــي رئاســة االتحــاد وذلــك أثنــاء انعقــاد المؤتمــر فــي نوفمبــر 2019 خــال إجتمــاع الجلســة العموميــة للمؤتمــر، 
وتــم التصديــق علــى القــرار مــن قبــل مجلــس الــورزاء بتاريــخ 20 يوليــو 2020 بالموافقــة علــى عضويــة مجلــس 

االتحــاد األفريقــي لتمويــل اإلســكان )عضــو مــن ذوي الخبــرة(.

ومــن ضمــن توصيــات المؤتمــر المقترحــة االعتمــاد علــى األســاليب المبتكــرة فــي التمويــل طويلــة االجــل، 
واالعتمــاد علــى الســوق الثانويــة والســندات كمــا هــو الحــال فــي كينيــا وجنــوب أفريقيــا.

زيارة مواقع اإلسكان لمنخفضي ومتوسطي الدخل بفرنسا 

المنخفــض  اإلســكان  مواقــع  العقــاري  التمويــل  ودعــم  االجتماعــي  اإلســكان  صنــدوق  عمــل  فريــق  زار 
والمتوســط بفرنســا خــال الفتــرة مــن 16 إلــى 20 ســبتمبر 2019 لاســتفادة مــن برامــج اإلســكان االجتماعــي 
الخاصــة بهــم مــن خــال تفقــد مواقــع الوحــدات الســكنية، مســاحة الوحــدات، التصميــم الداخلــي للوحــدة، 
وطــرق تشــييد الوحــدات، ونــوع الحيــازة وطــرق الدفــع وحضــر الصنــدوق العديــد مــن االجتماعــات  لإلطــاع 
علــى نظــام التمويــل العقــاري الخــاص بفرنســا كمــا تــم عقــد عــدد مــن ورش العمــل بمشــاركة عــدد مــن 

المنظمــات ومــن تلــك المنظمــات:
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UPFI بعثة مبادرة تمويل المشروعات الحضرية

قامــت بعثــة مــن )مبــادرة تمويــل المشــروعات الحضريــة UPFI( الممولــة مــن بنــك االســتثمار األوروبــي 
ــة الفرنســية للتنميــة والمفوضيــة األوروبيــة واالتحــاد مــن أجــل المتوســط،  والمنفــذة بالتعــاون مــع الوكال
بزيــارة مصــر خــال الفتــرة مــن 7-11 يوليــو 2019 وعقــد العديــد مــن االجتماعــات مــع مختلــف الجهــات المعنيــة 
بالمشــروعات الحضريــة فــي مصــر ومــن بينهــا صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري 
بهــدف فهــم االحتياجــات الخاصــة بالدولــة وتحديــد المشــروعات التــي يمكــن تمويلهــا فــي إطــار المبــادرة، 
وقــد تــم تحديــد عــدد مــن المشــروعات مــن ضمنهــا »مشــروع تحســين اإلســكان االجتماعــي« مــع وزارة 
اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة والــذي يعتبــر فرصــة لتحســين النظــام الحالــي لبنــاء وحــدات 
اإلســكان االجتماعــي عــن طريــق تقديــم تحســينات لمعاييــر كفــاءة الطاقــة، وتحســينات بيئيــة، وتحســينات 

للمرافــق منخفضــة التكلفــة علــى مســتوى الموقــع، وتحســين التنــوع االجتماعــي والبيئــي وغيــره. 

مؤتمر اإلسكان التعاوني

فــي  التعاونــي  اإلســكان  »دور  عنــوان  تحــت  التعاونــي  لإلســكان  الثالــث  الدولــي  المؤتمــر  عقــد  تــم 
مخطــط التنميــة المســتدامة 2030« فــي ديســمبر2019 لعــرض إنجــازات وزارة اإلســكان مــن خــال هيئاتهــا 
بــه مــن مشــروعات قوميــة تســاهم فــي مخططــات التنميــة المســتدامة 2030،  وأجهزتهــا ومــا تقــوم 
وقــد شــاركت أ. مــي عبدالحميــد الرئيــس التنفيــذي فــي هــذا المؤتمــر وقدمــت تجربــة صنــدوق اإلســكان 
االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري كمــا أوضحــت اســتراتيجية البرنامــج وتطويــر اآلليــات المســتخدمة 
مثــل العالــم  دول  مــن  عــدة  بــاد  مــن  المعنييــن  شــارك  كمــا  المســتهدفة  الجهــات  إلــى   للوصــول 

 )السويد، كينيا، األرجنتين، أسبانيا(. 
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ثالثًا: بروتوكوالت التعاون المحلي ¿

تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل  • أغســطس 2019: 
العقــاري وبنــك المشــرق لتمويــل وحــدات اإلســكان لمحــدودي الدخــل وفقــً لمبــادرة البنــك المركــزي، 
لمــدة 20 عامــً بقيمــة تمويــل تصــل إلــى 85% مــن ثمــن الوحــدة الســكنية و بفائــدة مدعمــة تصــل إلــى 

7% ســنويً. 

أكتوبــر 2019: تــم إســناد تجديــد رخــص برمجيــات شــركة اي بــي ام لمــدة عــام وذلــك بنــاًء علــى الممارســة  •
المحــدودة التــي تــم طرحهــا فــي هــذا الشــأن لضمــان صيانــة النظــام المميكــن للصنــدوق. 

التعاون الدولي مع دولة زيمبابوي

وزيمبابــوي   مصــر  بيــن  االجتماعــي  اإلســكان  وخاصــة  اإلســكان  مجــاالت  فــي  التعــاون  مســار  فتــح  تــم 
ــه  ــوي أثنــاء فعاليــات المنتــدي الحضــري العالمــي فــي دورت ــة زيمباب ــر اإلســكان بدول كاســتجابة لرغبــة وزي
العاشــرة بمدينــة أبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الفتــرة مــن 8 إلــى 13 فبرايــر 2020 وقــد رحب 
صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري بمشــاركة وفــد رســمي برئاســة الوزيــر للتعــرف علــى 
االحتياجــات المطلوبــة لدولــة زيمبابــوي وبرفقتــه عــدد مــن الشــركات المصريــة المعنيــة بهــذا االســتثمار ذو 

البعــد االجتماعــي واالقتصــادي الهــام.

التعاون الدولي مع دولة أوزبكستان

تقــوم حاليــً دولــة أوزبكســتان بتنفيــذ برنامــج إســكان اجتماعي مســتوحى من برنامج اإلســكان االجتماعي 
ودعــم التمويــل العقــاري المصــري، ومــن المفتــرض أن يقــوم وفــد مــن مســؤولي اإلســكان األوزبكييــن بزيارة 

مقــر صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري فــي مصر في عــام 2020.

التعاون الدولي مع دولة اليمن

قــدم صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري دعــوة ترحيــب بزيــارة الوفد اليمني لمشــروعات 
برنامــج اإلســكان االجتماعــي واإلطــاع علــى أهــم مامــح ومســتجدات هــذا البرنامــج، والخطــوات التــي 
يتخذهــا الصنــدوق لضمــان تمكيــن محــدودي الدخــل مــن االســتفادة مــن برنامــج اإلســكان االجتماعــي، 

والتــي تعــد خطــوة جيــدة نحــو التعــاون بيــن البلديــن.
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20 نوفمبــر 2019: تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون مــع صنــدوق تكريــم شــهداء وضحايــا ومفقــودي ومصابــي  •
ــدى  العمليــات الحربيــة واإلرهابيــة واألمنيــة وأســرهم إلتاحــة وحــدات ســكنية وفقــً للمتــاح والمتوفــر ل
ً إليهــا نســبة 5% مصروفــات إداريــة، و5% وديعــة صيانــة. الصنــدوق وذلــك بســعر التكلفــة الفعليــة مضافــ

ديســمبر 2019: تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري  •
و بنــك القاهــرة إلتاحــة خدمــة ســداد أقســاط التمويــل العقــاري إلكترونيــً بإجمالــي قيمــة تمويــل تتــراوح 

مــا بيــن 2 مليــار جنيــه إلــى 5 مليــارات جنيــه.

ــي عــن  • ــم خدمــات االســتعام والتحــري الميدان ــد مــع عــدد 8 شــركات لتقدي ــم التعاق  ديســمبر 2019: ت
عــدد 200 ألــف عميــل مــن عمــاء مشــروع اإلســكان االجتماعــي لمــدة عاميــن ، وذلــك بنــاًء علــى الممارســة 

العامــة التــي تــم طرحهــا فــي هــذا الشــأن.

التمويــل  • ودعــم  االجتماعــي  اإلســكان  صنــدوق  بيــن   تعــاون  بروتوكــول  توقيــع  تــم   :2019 أكتوبــر 
العقــاري وبنــك المصــرف المتحــد، وشــركة مدينــة نصــر لإلســكان والتعميــر لتوفيــر ســكن مائــم مــن 
ــر،  ــغ مســاحة الوحــدة 63 مت ــر وتبل ــق أكتوب ــق النصــر « بحدائ ــل 2000 وحــدة بمشــروع » حدائ  خــال تموي

بقيمة 200 ألف جنيه. 

أكتوبــر 2019: تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري  •
ــك تماشــيً مــع  ــي ذل ــل عمــاء الصنــدوق ويأت وبنــك SAIB لتوســيع قاعــدة مشــاركة البنــك فــي تموي

سياســة الدولــة واســتمرارًا لــدور البنــك التنمــوي والحيــوي لدعــم تلــك المبــادرات.
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فبرايــر 2020: تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانية الجديدة، وصندوق اإلســكان  •
االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري إلتاحــة عــدد مــن الوحــدات الســكنية بالمــدن الجديــدة، لمتوســطي 

الدخــل بمشــروعات )ســكن مصــر - دار مصــر - جنــة(، وغيرهــا مــن المشــروعات.

ــل العقــاري  • ــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التموي ــر 2020: ت يناي
وبنــك QNB   لتمويــل محــدودي الدخــل بقيمــة 2 مليــار جنيــه اســتكماالً للنجــاح الــذي شــهدته المرحلــة 

األولــى مــن بروتوكــول التعــاون مــع الصنــدوق والــذي تبلــغ قيمتــه 400 مليــون جنيــه. 

فبرايــر 2020: تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن »نقابــة الصحفييــن« وصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعم  •
التمويــل العقــاري« لتخصيــص 1108 وحــدة ســكنية ألعضــاء النقابة. 
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أبريــل 2020: تــم التعاقــد مــع شــركة اورينــت للتأميــن الطبــي لتقديــم وثيقــة تأميــن لتوفيــر التغطيــة  •
الطبيــة لعــدد 146 موظــف بصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري

أبريــل 2020: تــم تجديــد التعاقــد مــع الهيئــة القوميــة لإلنتــاج الحربــي التابعــة لــوزارة اإلنتــاج الحربــي لمــدة  •
عــام لتقديــم خدمــات األمــن والبوفيــه والنظافــة والبريــد لمقــر الصنــدوق بالدقــي ومقــر الصنــدوق 

بعمــاد الديــن

خــال العــام المالــي 2020/2019: تــم إصــدار أوامــر إســناد وإبــرام عقــود لعــدد 10 شــركات الســتكمال تجهيــز  •
مقــر الصنــدوق بالدقــي ومقــر الصنــدوق بعمــاد الديــن.

مــارس2020: تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري  •
وبنــك مصــر ونقابــة العامليــن بهيئــة قنــاة الســويس، بهــدف تمويــل 1200 وحــدة ســكنية بمشــروع 
إســكان متوســطي الدخــل فــي مدينــة بورفــؤاد بمحافظــة بورســعيد، فــي إطــار المبــادرة الجديــدة 

للبنــك المركــزي المصــري لمتوســطي الدخــل. 
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أواًل: مؤشرات الدراسة

إجمالي األسر المستهدفة: )10300( أسرة.  -

إجمالي االستمارات المستوفاة : 9747 )%94.6(. -

بلغ معدل األسر الغير متاحة/المساكن المغلقة: 464 )%4.5(.  -

إجمالي حاالت الرفض : 89 )0.9%( وهو يعد معدل نموذجي ومقبول. -

ثانيًا: النتائج الرئيسية والظروف السكنية الحالية

يعــد مســتوي قابليــة المواطنيــن لإلنتقــال منخفــض، مــا يقــرب مــن 40% مــن المواطنيــن يعيشــون فــي 
نفــس الوحــدة الســكنية ألكثــر مــن 20 عامــً.

نســبة الرضــا لــدى المواطنيــن عــن الوحــدة والمنطقــة الســكنية الحاليــة تعــد مرتفعــة حيــث بلغــت %52 
فــي المتوســط العــام للجمهوريــة، وتزيــد هــذه النســبة لــدى ســكان محافظــة القاهــرة حيــث بلغــت %62.

النتائج النهائية لدراسة الطلب على اإلسكان ¿

تــم إعــداد دراســة لتحديــد حجــم الطلــب علــى اإلســكان بالتعــاون مــع البنــك الدولــي وعــن طريــق الجهــاز 
المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، ويعــد الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو الحصــول علــى 
إحصائيــات مفصلــة عــن الطلــب علــى الســكن ســواء بنظــام التمليــك مــن خــال التمويــل العقــاري أو 
بنظــام اإليجــار والتوصــل إلــى مــدى إســتعداد المواطنيــن الحالييــن أوالمتوقعيــن لإلنفــاق علــى المســكن 
فــي أماكــن محــددة وبمواصفــات محــددة ، ويرجــع ذلــك بنــاء علــى عــدة محــددات رئيســية منهــا علــى 
ســبيل المثــال: مســتوى الدخــل وطبيعــة العمــل، أنــواع الســكن المتــاح والقــدرة علــى ســداد القســط أو 
اإليجــار وكذلــك تقييــم الطلــب علــى الحاجــة للســكن مســتقبًا ســواء كان طالــب الســكن هــو العائــل 

الرئيســي أو أي مــن أفــراد األســرة الذيــن لديهــم القــدرة علــى اإلنتقــال فــي المســتقبل.

بلــغ حجــم عينــة الدراســة )10300 مواطــن( موزعــة علــى 8 محافظــات مقســمة إلــى 4 مناطــق ) حضــر، شــمال 
مصــر، صعيــد مصــر، منطقــة القنــاة(، وقــد تــم تنفيــذ المســح فــي تلــك المحافظــات كمــا يلــي:

المنطقــة األولــى تشــمل كل مــن : محافظــة القاهــرة عـــدد )2900 أســرة(، ومحافظــة اإلســكندرية عــدد )1500 
أســرة ( تمثــان المحافظــات الحضريــة، بينمــا تشــمل المنطقــة الثانيــة كل مــن: محافظــة بورســعيد عـــدد 
)220 أســرة(، ومحافظــة اإلســماعيلية عــدد )320 أســرة( تمثــان منطقــة القنــاة، كمــا تشــمل المنطقــة الثالثــة 
كل مــن: محافظــة الدقهليــة عــدد )1740 أســرة(، ومحافظــة المنوفيــة عــدد )1100 أســرة ( ممثلــة عن محافظات 
شــمال مصــر، بينمــا تشــمل المنطقــة الرابعــة كل مــن: محافظــة المنيــا عــدد )1340 أســرة(، ومحافظــة 
ســوهاج عــدد )1180 أســرة ( ممثلــة عــن محافظــات صعيــد مصــر، ويتضــح ممــا ســبق أن المحافظــات الحضرية 
ــار عينــة الدراســة  ــم إختي ــي العينــة، وقــد ت ــر مــن العينــة  فقــد بلغــت 61% مــن إجمال مثلــت النســبة األكب
بالطريقــة العشــوائية البســيطة المنتظمــة مــع مراعــاة تمثيــل المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي فــي 

إختيــار المناطــق، وقــد تــم وزن العينــة الســتخراج نتائــج عامــة باســتخدام منهجيــة تعــداد 2017.
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يعــد الســبب الرئيســي فــي إختيــار المنطقــة الســكنية لثلثــي المواطنيــن هــو القــرب مــن العائلــة واألهــل 
واألقــارب، وتصــل النســبة إلــى 47% فــي محافظــة القاهــرة، كما أن ســعر الوحدة الســكنية والبيئة المحيطة 

يعــد مــن العوامــل األكثــر أهميــة فــي إختيــار المنطقــة الســكنية .

التوزيع النسبي للسكان وفقًا للنسب التالية:
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ثالثًا: إحصائيات التمليك واإليجار الحالية

تمثــل نســبة التمليــك للوحــدات الســكنية فــي إجمالــي الجمهوريــة 76%، وتصــل هــذه النســبه إلــى  -
60% فــي محافظــة القاهــرة.

تمثــل نســبة المســتأجرين طبقــً لقانــون اإليجــار القديــم فــي القاهــرة 24%، وتمثل 11% فــي المحافظات  -
الحضريــة األخري. 

نسبة المستأجرين طبقً لقانون اإليجار الجديد )1996( تمثل 11-12% في المناطق الحضرية. -

ــد أكبــر مــن قيمــة اإليجــار القديــم )متوســط  - قيمــة اإليجــار للمســتأجرين طبقــً لقانــون اإليجــار الجدي
ــم(. ــل 96 جنيــه شــهريً للقدي قيمــة اإليجــار 761 جنيــه شــهريً مقاب

مســتويات دخل المســتأجرين طبقً لقانون اإليجار القديم أعلى من مســتويات الدخل للمســتأجرين  -
طبقــً لقانــون اإليجــار الجديــد بالرغــم مــن أن نســبة الدخــل إلــى اإلنفــاق بالنســبة للمســتأجرين طبقــً 

للقانــون الجديــد أعلــى مــن المســتأجرين طبقــً للقانــون القديــم )22.5% مقابل %3.3(. 

وتتضح تلك اإلحصاءات وفقًا للنسب التالية:
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طبقً للماك:

نســبة المواطنيــن الذيــن يرغبــون فــي إمتــاك وحــدات ســكنية بقيمــة أقــل مــن 250.000 جنيــه تمثــل %60 
فــي محافظــة القاهــرة، وتصــل إلــى 75% فــي المحافظــات الحضريــة األخــري، بينمــا تصــل نســبة المواطنيــن 
الذيــن يمكنهــم تحمــل وحــدات ســكنية بقيمــة تتــراوح بيــن 250.000 إلــى 500.000 جنبــه بالقاهــرة إلــى %25، 

و20% بالمحافظــات الحضريــة األخــري.

طبقً للمستأجرين:

90% من المستأجرين ال يرغبون بتحمل تكلفة أكثر من 20-30% من مستوي دخولهم.

67.8% من المستأجرين ال يرغبون بتحمل تكلفة إيجار أكثر من 500 جنيه شهريً.

 رابعًا: الطلب المستقبلي على اإلسكان

حجم الطلب المتوقع على اإلسكانأ. 

بنظــام  - ســكنية  وحــدة  علــى  الحصــول  فــي  يرغبــون  الذيــن  المواطنيــن  إجمالــي   نســبة 
التمليك تمثل %90.2.

12% من إجمالي المواطنين في الحضر يفضلون نظام اإليجار. -

83% يرغبــون بإالنتقــال لوحــدات ســكنية جديــدة، 66.2% يرغبــون فــي الحصــول علــى وحــدات ســكنية  -
 مكونــة مــن ثاثــة غــرف، بينمــا 10% يرغبــون فــي شــراء قطعــة أرض وبنــاء منــزل. أو شــراء منــزل 

جديد مستقل. 
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الشــهرية  - للمدفوعــات  وفقــً  إيجــار  جديــد  لمســكن  لإلنتقــال  خطــة  لديهــم  الذيــن  المواطنيــن 
:)%( الفــرد(  يتحملــه  ان  يمكــن  التــي  اإليجــار  قيمــة  )متوســط  للمســتأجرين 
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خصائص أفراد العينة الذين لديهم خطة لإلنتقال لمسكن جديدب. 

غالبية الذين لديهم رغبة في اإلنتقال أسر بنسبة )57%( وليس افراد. -

38% من المواطنين الذين يرغبون في اإلنتقال تتراوح أعمارهم من 25 - 35 عام. -

44% من المواطنين الذين يرغبون باإلنتقال يتراوح دخلهم ما بين 2000 - 3000 جنيه. -

61.1% من المواطنين يرغبون اإلنتقال بمجرد توافر مسكن أخر. -

29% مــن المواطنيــن يرغبــون فــي اإلنتقــال داخــل نفــس المنطقــة الســكنية، بينمــا 47% يفضلــون  -
اإلنتقال داخل نفس المحافظة.

فــي محافظــة القاهــرة: 69% نســبة المواطنيــن الذيــن يرغبــون فــي اإلنتقــال لمــدن جديــدة بينمــا %14  -
يفضلون نفس المنطقة السكنية.

67.5% مــن المواطنيــن الذيــن يرغبــون باإلنتقــال يســتطيعون تحمــل أقــل مــن 500 جنيــه شــهريً،  -
بينمــا تمثــل محافظــة القاهــرة 27%، وتصــل هــذه النســبة إلــى 75% فــي المحافظــات الحضريــة األخــري.

يعد السبب الرئيسي في اإلنتقال الزواج وتحسين الظروف المعيشية. -
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العماء المدرجين بقوائم االنتظارج. 



القسم الثامن
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تطوير الموارد البشرية ¿

أواًل: برامج التدريب المنفذة خالل العام المالي 2020/2019

فــي إطــار حــرص الصنــدوق علــى توفيــر بيئــة عمــل مائمــة للموظفيــن، فقــد حــرص علــى توفيــر األدوات 
ــذا قــام  الازمــة التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة العامليــن بالصنــدوق علــى المســتوي المركــزي والمحلــي، ل
التخطيــط  وزارة  قامــت  وقــد  بالصنــدوق،  للعامليــن  التدريبيــة  البرامــج  مــن  العديــد  بعقــد  الصنــدوق 
والمتابعــة واإلصــاح اإلداري بتقديــم البرنامــج اإلســتراتيجي الوطنــي 2030 والــذي يشــمل المحــاور التدريبيــة 
المتخصصــة فــي إدارة الــذات والتنميــة المســتدامة والتحــول الرقمــي كمــا هــو موضــح فــي برامــج التدريــب 
المنفــذة مــن قبــل الصنــدوق خــال العــام المالــي 2020/2019، وذلــك مــن أجــل خلــق شــريحة متماثلــة بيــن 
ــة لمواكبــة ُنظــم العمــل.   ــز قــدرات القــادة والعامليــن بكــوادر الدول ــة ولتعزي العامليــن بالجهــاز اإلداري للدول
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منــذ يومهــا األول إلــى تحقيــق هدفيــن رئيســيين، األول توطيــد صلــة الموظفيــن بمــكان عملهــم، وتوفيــر 
الخدمــات المائمــة لهــم، ممــا يخلــق روًحــا إيجابيــة تنعكــس علــى ســير العمــل.

واهتمــت اإلدارة بتحقيــق هدفهــا الثانــي علــى إبــراز إنجــازات صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل 
العقــاري أمــام الجمهــور الخارجــي ووســائل اإلعــام المختلفــة، باعتبارهــا قنــاة االتصــال األساســية للصنــدوق.

وكذلــك تهــدف إلــى نشــر المعلومــات الصحيحــة والموثقــة حول مشــروعات الصندوق ومســتجدات األوضاع 
أمــام المواطــن المصــري، بــدالً مــن تركــه فريســة لألخبــار الكاذبــة والمضللــة والمعلومات غيــر الدقيقة.

وحدة البيئة. 2

تــم إنشــاء وحــدة البيئــة فــي عــام 2018 وعيــن الصنــدوق مديــًرا مؤقًتــا للوحــدة فــي مــارس 2019، وقــد تــم 
اإلعــان عــن طريــق الجهــاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة عــن خمــس وظائــف شــاغرة فــي وحــدة البيئــة فــي 
أغســطس 2019 وقــد تــم شــغلها فــي يونيــو 2020. وســيدعم البنــك الدولــي الصنــدوق  فــي إعــداد دليــل 
تشــغيل الوحــدة وفًقــا لخطــة عمــل البرنامــج الخاصــة بالتمويــل اإلضافــي، ويســتهدف الصنــدوق بنــاء 25000 
وحــدة خــال 3 ســنوات فــي كًا مــن المــدن التاليــة: بــدر، الغردقــة، 6 أكتوبــر، العبــور، وذلــك باســتخدام نظــام 
ــك ســيتم إعــداد مذكــرة تفاهــم وتوقيعهــا بيــن الصنــدوق  ــا لذل تصنيــف الهــرم األخضــر )GPRS( ووفًق
والمركــز القومــي لبحــوث البنــاء لتنفيــذ الجهــود المطلوبــة لبنــاء الوحــدات الســكنية المســتهدفة وأثنــاء 
التنفيــذ ســيقوم المركــز القومــي لبحــوث البنــاء باإلشــراف علــى ضمــان تنفيــذ التدابيــر وإصــدار الشــهادات 

المتعلقــة بالمبانــي الخضــراء.

وحدة إدارة الشكاوي والمقترحات. 3

إدارة الصنــدوق حــول إنشــاء وحــدة إلدارة الشــكاوي  الدولــي مناقشــة مثمــرة مــع  البنــك  أجــرت بعثــة 
والمقترحــات والتــي مــن شــأنها تبســيط دورة العمــل إلدارة الشــكاوي والمقترحــات، وقــد تــم إدراج الوحــدة 
بالفعــل فــي الهيــكل التنظيمــي الجديــد مــع تخصيــص ميزانيــة لهــا وتــم بالفعــل اإلعــان عــن طلــب 
تعييــن مديــر وحــدة إدارة الشــكاوي والمقترحــات )ســيتم تعييــن مديــر لــإلدارة فــي ســبتمبر المقبــل(، 
فضــًا عــن تعييــن أربعــة موظفيــن بالوحــدة، وقــد أكــدت إدارة الصنــدوق أن خطــط التواصــل مــع العمــاء 
قــد بــدأ تنفيذهــا مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي والحمــات اإلعانيــة والبيانــات الصحفيــة وإطــاق 
بوابــة الصنــدوق اإللكترونيــة كمــا أشــتملت كذلــك علــى إنشــاء 15 مركــزًا لخدمــة العمــاء تغطــي المــدن 
الكبــري التــي يرتفــع فيهــا الطلــب علــى برنامــج اإلســكان االجتماعــي، وقــد تــم تزويــد هــذه المراكــز بمــا ال 
يقــل عــن ثاثــة موظفيــن مدربيــن تدريبــً جيــدًا علــى دورة عمــل الصنــدوق مــن مرحلــة تقديــم الطلــب 
إلــى إســتام الوحــدة، ويتــم توفيــر الدعــم اللوجيســتي للموظفيــن مــن خــال اإلتصــال المباشــر بالنظــام 

وجــاء ذلــك ايضــً متماشــيً مــع رؤيــة القيــادة السياســية فــي انتقال الكــوادر الحكوميــة إلى العاصمــة اإلدارية 
الجديــدة، لتحقيــق الخطــة القوميــة الموضوعــة التــي تهــدف إلــى تقليــل الضغط على مدن القاهــرة الكبرى 
والحــد مــن ظاهــرة التزاحــم فــي الحضــر، ومــن ثمــه فقــد شــمل هــذا القــرار صنــدوق اإلســكان االجتماعــي 
ودعــم التمويــل العقــاري كأحــد المؤسســات الخدميــة التابعــة لــوزارة اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات 
العمرانيــة، فأصبــح نقــل مقــر الصنــدوق إلــى العاصمــة أمــر يؤخــذ فــي الحســبان عنــد وضــع آليــات العمــل 
بالصنــدوق. وقــد تــم مناقشــة الموضــوع وتناولــه بشــكل موســع خــال انعقــاد اجتمــاع مجلــس إدارة 
صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري وذلــك فــي الجلســة رقــم )8( بتاريــخ 2020/3/19 ونــص 

القــرار بالموافقــة علــى أن يكــون :

مقــر الصنــدوق الرئيســي بعــد اإلنتقــال للعاصمــة اإلداريــة هــو الكائــن بمنطقــة المبانــي الحكوميــة  -
ــة بــدالً مــن المقــر الرئيســي الكائــن ب: 11 عمــارات الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء  بالعاصمــة اإلداري

واإلســكان طريــق النصــر امــام المركــز الطبــي للمقاوليــن العــرب - مدينــة نصــر.

عمــاء  - لخدمــة  بــه  واإلحتفــاظ  الجيزة-الدقــي  شــارع   46-44 ب:  الكائــن  هــو  األول  الصنــدوق  فــرع 
الجيــزة. بمحافظــة  الكائنــة  بالمشــروعات  لهــم  المتقدمين/الُمخصــص  الصنــدوق 

فــرع الصنــدوق الثانــي هــو الكائــن ب: 20 شــارع عمــاد الديــن متفــرع مــن شــارع 26 يوليو-وســط البلــد  -
واإلحتفــاظ بــه لخدمــة عمــاء الصنــدوق المتقدمين/الُمخصــص لهــم بالمشــروعات الكائنــة بمحافظة 

القاهــرة والقليوبية.

فــرع الصنــدوق الثالــث هــو الكائــن بعــدد 1 عمــارة مــن الوحــدات الزائــدة بمدينــة بــرج العــرب الجديــدة  -
البحــري  بالوجــة  الكائنــة  بالمشــروعات  لهــم  المتقدمين/الُمخصــص  الصنــدوق  عمــاء   لخدمــة 

ومدن القناة.

فــرع الصنــدوق الرابــع هــو الكائــن بعــدد 1 عمــارة مــن الوحــدات الزائــدة بمدينــة أســيوط الجديــدة  -
لخدمــة عمــاء الصنــدوق المتقدمين/الُمخصــص لهــم بالمشــروعات الكائنــة بالوجــة القبلــي.

على أن يتم توزيع العاملين على المقر الرئيسي والفروع في ضوء احتياجات العمل. -

ثانيًا: الوحدات المفعلة حديثًا 

وحدة العاقات العامة . 1

أنشــئت إدارة العاقــات العامــة واإلعــام، كإدارة جديــدة ضمــن الهيــكل التنظيمــي للصنــدوق، وهدفــت 



القسم الثامن : تطوير الموارد البشرية القسم الثامن : تطوير الموارد البشرية

165 164

يتضــح مــن نســب الموظفيــن خــال عــام 2020/2019 ، أن نســبة النســاء فــي شــغل المناصــب بالصنــدوق 
ــة، كمــا تشــغل النســاء  ــي أعــداد الموظفيــن موزعــة طبقــً للدرجــات الوظيفي ــى 36% مــن إجمال تصــل إل
 أيضــً العديــد مــن المناصــب القياديــة بالصنــدوق حيــث يتولــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للصنــدوق
أ/ مــي عبــد الحميــد، وفيمــا يلــي بيــان تفصيلــي لنســب الذكــور والنســاء العامليــن بالصنــدوق خــال عــام 

2020/2019 موزعــة طبقــً للدرجــة الوظيفيــة كمــا يلــي: 

اإللكترونــي للصنــدوق بهــدف االســتجابة الســريعة لاستفســارات، وقــد تــم إنشــاء هــذه المراكــز لتقديــم 
كافــة الخدمــات لتســهيل عمليــة المتابعــة بهــدف اإلســتجابة الســريعة علــى االستفســارات حــول البرنامــج.

ثالثًا: تمكين القيادات النسائية في الصندوق

تعتبــر المســاواة بيــن الجنســين الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، كمــا أن الدســتور 
المصــري قــد نــص علــى هــذا المبــدأ ولذلــك تعــد المســاواة بيــن الجنســين ذات األولوية الرئيســية لصندوق 
اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري، حيــث يبــذل الصنــدوق العديــد مــن الجهــود لتحســين وضــع 
النســاء فــي الصنــدوق؛ مــن خــال العمــل علــى مقاربــة نســبة عــدد النســاء إلــى الذكــور الحاليــة بيــن 
العامليــن بالصنــدوق، وذلــك عــن طريــق توظيــف المزيــد مــن النســاء فضــًا عــن زيــادة نســبة عــدد النســاء 

مــن عــام آلخــر.
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وبماحظــة كل مــن المؤشــرات الســابقة نجــد أن الصنــدوق نجــح فــي زيــادة تمكيــن المــرأة، حيــث وصلــت 
نســبة النســاء بالصنــدوق فــي عــام 2020/2019 إلــى 36%، وأنــه هنــاك المزيــد مــن الجهــود المبذولــة لزيــادة 

نســبة تمثيــل المــرأة بالصنــدوق وشــغلها العديــد مــن المناصــب والدرجــات الوظيفيــة.



القسم التاسع
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 الحد من البطالة وانتشار العشوائيات √

ــل  ــً ليــس إنشــاء مــدن ذكيــة فقــط، ب  إن الهــدف األساســي مــن مشــروعات اإلســكان االجتماعــي حالي
إنشــاء مــدن ريــادة المــال واألعمــال لتقديــم دور معيــن تفتقــره المنطقــة التــي أنشــئت فيهــا، حيــث 
يســعى برنامــج اإلســكان االجتماعــي منــذ نشــأته عــام 2014 فــي تنشــيط حركــة العقــارات والمقــاوالت 
التــي تعــد قاطــرة تجــر وراءهــا أكثــر مــن 70 صناعــة تســهم فــي توفيــر ماييــن فــرص العمــل، للقضــاء 
علــى البطالــة خصوصــً فــي األوقــات التــي تشــهد ركــودًا اقتصاديــً، فقــد ســاهم البرنامــج فــي تشــغيل 
195 شــركة مقــاوالت وقــد وفــرت هــذه األعمــال 3 ماييــن فرصــة عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى 
مــدار 6 ســنوات، باإلضافــة إلــى وضــع لمســة جماليــة علــى البنيــة التحتيــة والقضــاء علــى العشــوائيات 
والمناطــق الســكنية الخطــرة غيــر اآلمنــة، فقــد عمــل الصنــدوق علــى توفيــر وحــدات ســكنية تناســب 
حجــم الطلــب الفعلــي مــن المواطنيــن محــدودي الدخــل حيــث أن األســباب الحقيقــة وراء انتشــار ظاهــرة 
العشــوائيات فــي مصــر مــع بدايــة الثمانينيــات -رغــم إنشــاء الدولــة وحــدات إســكان اجتماعــي فــي تلــك 
الســنوات- هــو أن حجــم المعــروض مــن الوحــدات الســكنية أقــل بكثيــر مــن حجــم الطلــب، ولذلــك 

تأثير البرنامج االيجابي على المجتمع المصري ¿

أوال تأثير البرنامج اإليجابي في النواحي المختلفة:

من الناحية االقتصادية

تنشيط االستثمار  √

يعــد الســوق العقــاري أحــد ركائــز النمــو ويمثــل ثلــث حجــم االســتثمارات بشــكل عــام، حيــث يعــد 
ــًدا  االســتثمار فــي العقــار اســتثمار آمــن ومضمــون، كمــا يشــهد الســوق العقــاري المصــري نمــواَ متزاي
ــى  ــؤدي إل ــي 3 مليــون مواطــن ممــا ي ــى 3% ســنوًيا أي حوال ــراوح مــن 2.5 إل ــادة ســكانية بنســبة تت وزي
ــة  ــدة مــن الشــرائح العمري ــدة والمتزاي ــة، خاصــة مــع متطلبــات األجيــال الجدي نمــو الطلــب بصــورة دوري
التــي تبــدأ مــن 30 إلــى 40 عاًمــا، إذ أن هنــاك حاجــة إلــى الواحــدات الجديــدة طبقــً لقــدرة المســتهلكين 
الشــرائية، ممــا يوضــح أهميــة ربــط الحصــول علــى الوحــدات الســكنية بنظــام التمويــل العقــاري، حيــث 
يعــد حجــم التمويــل العقــاري علــى ميزانيــات البنــوك المصريــة ضئيــل للغايــة، وقــد نجــح الصنــدوق 
فــي تنفيــذ برنامــج اإلســكان االجتماعــي فــي إطــار مبــادرة البنــك المركــزي والتــي تــم اســتكمال العمــل 
بنفــس شــروطها عــن طريــق التعــاون مــع وزراة الماليــة بفائــدة 5-7% للمواطنيــن محــدودي الدخــل مــن 
أجــل توفيــر فــرص لنمــو عمليــات البيــع فــي القطــاع العقــاري، كمــا نجــح الصنــدوق فــي جــذب اســتثمارات 
ــادة االســتثمارات  ــدة، حيــث أن زي ــاء والتشــييد المدعومــة بشــبكة طــرق جدي ــة بمشــروعات البن ملياري
فــي القطــاع تســاهم فــي تحقيــق خطــة التنميــة العمرانيــة التــي ترعاهــا الدولــة والتــي تهــدف بصفــة 
خاصــة إلــى تقليــل التكــدس مــن المــدن الســكانية الكبيــرة، كمــا أن اشــتراط المبــادرة تمويــل الوحــدات 
كاملــة التشــطيب يقلــل المخاطــر االئتمانيــة، وبالتالــي هنــاك مجــال كبيــر لزيــادة التمويــل العقــاري علــى 

ميزانيــات البنــوك المصريــة.

وقــد ســاهم البرنامــج فــي نمــو حجــم التمويــات العقاريــة، والمســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات شــريحة 
محــدودي الدخــل فــي الحصــول علــى وحــدة مناســبة بفائــدة منخفضة وعلــى فترات ســداد طويلة، حيث 
أن القطــاع العقــاري يحتــاج لتوفيــر تمويــات لســد الفجــوة التمويليــة ورفــع القــدرة الشــرائية للمواطنيــن 
محــدودي الدخــل فهــم يمثلــون نســبة كبيــرة مــن المســتفيدين للقطــاع العقــاري و يحتاجــون لقيمــة 
مناســبة للقســط الشــهري، خاصــة بعــد ارتفــاع أســعار الوحــدات علــى خلفيــة اإلصاحــات االقتصاديــة 
مقابــل ثبــات دخــول العمــاء، حيــث أن نســبة الفائــدة التــي حددهــا المركــزي 7% مناســبة خــال الفتــرة 
الحاليــة ولكــن مــع انخفــاض الفائــدة فــي البنــوك فمــن المتوقــع أن تنخفــض الفائــدة فــي التمويــل 
العقــاري وسيســاعد هــذا االنخفــاض فــي عمليــة تنشــيط ورواج للقطــاع العقــاري فــي مصــر خاصــة فــي 

المــدن الجديــدة. 
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الحفاظ على الثروة العقارية  √

ســاهم برنامــج اإلســكان االجتماعــي فــي حــل أزمــة تســجيل الوحــدات وهــى إحــدى أهــم شــروط منــح 
التمويــات البنكيــة للمواطنيــن محــدودي الدخــل، حيــث أن قانــون التســجيل العقــاري يعــد أحــد أدوات 
الشــمول المالــي، وهــو يعــد الحــل األمثــل للحفــاظ علــى الثــروة العقاريــة ودفــع وتنميــة عجلــة االســتثمار 
فــي الســوق العقــاري، والمســاهمة فــي القضــاء علــى ظاهــرة غســيل األمــوال فــي العقــار، ويعــد أحــد 
الوســائل التــي تســاهم فــي توصيــل الدعــم لمســتحقيه، وإدخــال المليــارات مــن الجنيهــات لخزينــة 
الدولــة، وإعــداد قائمــة حقيقيــة بمتوســطي ومحــدودي الدخــل الذيــن ال يمتلكــون أي وحــدات، فهنــاك 
بعــض المواطنيــن يمتلكــون أكثــر مــن  عقــار ووحــدة ســكنية ويتقدمــون للحصــول على وحدة ســكنية 
فــي إطــار البرنامــج الموجــه لمحــدودي الدخــل، ونتيجــة لغيــاب التســجيل العقــاري يصعــب علــى الدولــة 

إثبــات امتاكــه أكثــر مــن وحــدة.

انتشــرت العشــوائيات فــي جميــع ربــوع مصــر نظــرًا لزيــادة الطلــب وبــطء الدولــة فــي إنشــاء الوحــدات 
الســكنية، فالعشــوائيات بــدأت تزيــد بصــورة كثيفــة غيــر مســبوقة منــذ التســعينيات وحتــى العشــر 
ســنوات األولــى مــن األلفيــة الجديــدة فــي إطــار االقتصــاد غيــر الرســمي وتفاقمــت لتصــل نســبته إلــى مــا 

يزيــد عــن 45% مــن جملــة الوحــدات المشــيدة فــي مناطــق غيــر مخططــة وعشــوائية.

  لذلــك اســتهدف الصنــدوق تلــك الشــريحة التــي ال تســتطيع فــي ضــوء حــدود دخلهــا الحصــول علــى 
وحــدات ســكنية مائمــة وقــد بلغــت المســتفيدين تحــت متوســط خــط الفقــر نســبة 66%، كمــا نجــح 
البرنامــج فــي توفيــر احتياجــات شــريحة أفقــر 40% بيــن المصرييــن بنســبة 80%، وقــد وفــر برنامــج اإلســكان 
االجتماعــي وحــدات ســكنية مدعومــة ألكثــر مــن 313 الــف أســرة، كمــا نجــح الصنــدوق فــي توفيــر أكثــر من 
655 ألــف وحــدة ســكنية لمحــدودي الدخــل ويعمــل جاهــدًا علــى اســتكمال تنفيــذ المشــروع وتوفيــر 
مليــون وحــدة ســكنية لألســر مــن محــدودي الدخــل بحلــول عــام 2024، كمــا عمــل الصنــدوق علــى 
توفيــر آليــة جديــدة إلتاحــة الفرصــة لألســر ذات الدخــول الُمنخفضــة، التــي يقــل دخلهــا الشــهري عــن 1500 
جنيــه )95 دوالرًا( شــهريً، التــي ال يمكــن تمويلهــا مــن جانــب جهــات التمويــل داخــل منظومــة التمويــل 
ــق إتاحــة نظــام اإليجــار، بحيــث تتــاح لهــم وحــدات بــدون ســداد مقــدم أو بمقدمــات  العقــاري، عــن طري
بســيطة وبإيجــار شــهري رمــزي يتــراوح مــا بيــن 300 و410 جنيهــات )25 دوالرًا(، وُيمكــن للمســتأجر تملــك 
الوحــدة عــن طريــق احتســاب إجمالــي القيمــة اإليجاريــة المدفوعــة كقيمــة مقــدم الحجــز، ويتــم تســجيل 

الوحــدة باســم المواطــن المســتأجر. 
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تمكين المرأة √

ويســاعد  المجتمــع  ازدهــار  فــي  المــرأة  تمكيــن  يســاهم 
ألن  القــرارات،  اتخــاذ  علــى  قدرتهــا  زيــادة  علــى  اقتصاديــا 
النســاء عــادة يســتخدمن الدخــل الــذي حصلــن عليــه فــي 
دعــم أســرهن  فالمــرأة لديهــا الحــق فــي الوصــول إلــى الموارد 
وإتاحــة الفــرص لهــا واالســتفادة منهــا، كمــا أنهــا لديهــا الحــق 
فــي تحديــد خياراتهــا بنفســها وبالتالي فإن برنامج اإلســكان 
االجتماعــي يســعى إلــى تمكيــن المــرأة وتســهيل حصولهــا 
علــى وحــدات ســكنية وبــذل الجهــد لتحســين وضعهــا مــن 
خــال اتخــاذ عــدد مــن اإلجـــراءات التـــي تعمـــل علـــى تمكينهــا 
ومنحهــا فرصــة متســاوية للتقــدم والحصــول علــى مســكن 
ــاء علـــى كافـــة  مائــم وتوفيــر حقــوق ملكيــة كاملــة، والقضـ
مظـــاهر التمييـــز ضدها، حيـــث يؤمن الصندوق بـــأن التنميـة 

الشـــاملة ال يمكـــن أن تتحقـــق دون مشـــاركة إيجابيـــة مـــن المـرأة، باعتبارهـا نصـف المجتمـع، كمـا يتبنـى 
الصنــدوق سياســات تــؤدي إلــى تدعيــم مكانتهـــا اقتصـــاديا وثقافيـــً وتســاعد علــى تحقيــق المســاواة 
وعــدم التمييــز فــي المعاملــة بيــن الرجــال والنســاء واحترامهــم جميعــا ودعــم حقوقهــم، حيــث يولــي 
الصنــدوق أولويــة خاصــة لإلنــاث األكثــر احتياًجــا )أرملــة أو أرملــة وتعــول، والمطلقــات أو مطلقــات وتعــول( 
ويتضمــن عقــد الوحــدة الســكنية اســم كل مــن الــزوج والزوجــة لحمايــة المــرأة إذا كانــت تســاهم ماليــً 
فــي أقســاط الوحــدة الســكنية جنبــا إلــى جنــب مــع أزواجهن، ويعمــل جاهدًا على توفير فرص متســاوية 
مــع الذكــور فــي الحصــول علــى وحــدات ســكنية تائــم إحتياجتهــم، وإزالــة الحواجــز أمــام امتــاك اإلنــاث 
لألصــول العقاريــة وتحكمهــن فيهــا وقــد وصلــت نســبة األنــاث المســتفيدات مــن الدعــم إلــى 21% مــن 
ــة الرجــال لألصــول  ــد ومنطقــة يســود فيهــا ملكي ــا ُيعــد إنجــازًا فــي بل ــي المســتفيدين، وهــو م إجمال

العقاريــة.

تعزيز مشاركة المواطنين واالندماج المجتمعي  √

والخدمــات  بالمرافــق  مــزودة  الجديــدة  المــدن  فــي  ســكنية  وحــدات  توفيــر  علــى  الصنــدوق  حــرص 
ــاج  ــز االندم األساســية وبأســعار منخفضــة تناســب مســتوي دخــل المواطنيــن محــدودي الدخــل لتعزي
المجتمعــي للمواطنيــن بحيــث ال تقتصــر المــدن الجديــدة علــى المواطنيــن أصحــاب الدخــول المرتفعــة 
فقــط، كمــا حــرص الصنــدوق علــى إتاحــة الفرصــة للمواطنيــن فــي المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار 
مــن خــال رصــد الطلــب الفعلــي مــن قبــل المواطنيــن الراغبيــن فــي التقــدم للحصــول علــى الوحــدات 
الســكنية، لكــي يتــم توفيــر الوحــدات الســكنية طبقــً للطلــب الفعلــي وال يكــون هنــاك عجــز أو فائــض 

من الناحية االجتماعية 

إنشاء وتعمير مدن جديدة متكاملة √

تعكــس مؤشــرات البرنامــج التأثيــر االيجابــي علــى قطــاع اإلســكان ومســاهمة الصنــدوق فــي تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، حيــث يســاهم برنامــج اإلســكان االجتماعــي مســاهمة كبيــرة فــي 
تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة الحــادي عشــر ) مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة ( فــي غالبيــة 
ــي النقــص الخطيــر فــي المرافــق والخدمــات األساســية، والعمــل بجــد مــن  ــة التــي تعان المــدن المصري
أجــل ســد فجــوة القــدرة علــى تحمــل التكاليــف مــن خــال برنامــج اإلســكان االجتماعــي الــذي يســتهدف 
بنــاء أكثــر مــن مليــون وحــدة ســكنية موزعــة علــى 283 مدينــة فــي كافــة أقاليــم الجمهوريــة، كمــا لــم 
يقتصــر دور الصنــدوق علــى توفيــر مســكن مائــم للمواطنيــن والقضــاء علــى العشــوائيات فقــط، إال 
أن البرنامــج اســتطاع  التغلــب علــي واحــد مــن أهــم التحديــات التــي واجههــا والتــي تتمثــل فــي نــدرة 
األراضــي المعــدة لبنــاء الوحــدات الســكنية، وقــد اســتطاع البرنامــج تشــييد مــدن جديــدة متكاملــة 
للمواطنيــن محــدودي الدخــل، وتوفيــر وتطويــر كافــة الخدمــات الازمــة  فــي المــدن الجديــدة، مما ســاهم 
فــي تســارع معــدالت التنميــة بالمــدن الجديــدة، حيــث يتماشــى البرنامــج مــع توجهــات الدولــة التنمويــة 
والتــي تســتهدف زيــادة المســاحة المعمــورة الحاليــة لمصــر لتزيــد مــن 7%حاليــً إلــى 14% باإلضافــة إلــى 
توفيــر هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة شــبكات مواصــات داخليــة فــي المــدن الجديــدة، وذلــك 

لتســهيل حركــة المواطنيــن داخــل تلــك المــدن، وســرعة تعميرهــا.

تــم تخصيصهــا وقــد  التــي  آليــة لمراقبــة نســب اإلشــغال بالوحــدات   كمــا قــام الصنــدوق بتنفيــذ 
المالــي  للعــام  اإلشــغال  نســبة  بلغــت  وقــد  المنظومــة،  بهــذه  الخــاص  اإلجــراءات  دليــل  وضــع   تــم 
بنــاء  مــن  الســابق  فــي  متبعــة  كانــت  التــي  االســتراتيجية  تحولــت  فقــد  حوالــي%93.77   2020  /2019
المســاكن إلــى بنــاء المجتمعــات الســكنية الحضاريــة المتكاملــة الخدمــات، لتكــون حائــط صــد فــي 
مواجهــة العشــوائيات، ومــن ثــم تحقيــق التنميــة المنشــودة، وتوفيــر ماييــن فــرص العمــل، وســد فجــوة 
الطلــب علــى اإلســكان فــي مصــر، وهــو مــا يقــوم بــه البرنامــج والــذي يســتهدف دعــم حــق المواطــن فــي 
الحصــول علــى مســكن مناســب بأســعار وآليــة تمويــل جيــدة، وبمســاحات 90 متــرا، كاملــة التشــطيب، 
ويعتبــر مشــروع اإلســكان االجتماعــي، الوحيــد الــذي حصــل علــى إشــادات دوليــة عديــدة، نظــرا لمــا يتمتع 
بــه مــن مزايــا آدميــة وصحيــة، فهــو المشــروع الوحيــد الــذي يتضمــن كافــة الخدمــات مــن النــد ســكيب 

وخضــرة وحضانــات ومــدارس ومستشــفيات وطــرق بمواصفــات عالميــة.
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الدقيــق لمواقــع المشــاريع بــل اســتهدف البرنامــج ايضــً قــرب الوحــدات الســكنية مــن مراكــز العمــل، ممــا 
ســاهم فــي تقليــل أوقــات التنقــل إلــى العمــل والمــدارس والوجهــات األخــرى، ممــا أدى إلــى انخفــاض اآلثــار 
البيئيــة مــن حركــة المــرور، وخفــض الوقــت والمجهــود والتكلفــة، فالقــرب مــن مراكــز العمــل يعــد مؤشــر 
أساســيً فــي إطــار مؤشــرات البرنامــج األساســية، وقــد قــام الصنــدوق بقيــاس المســافة بيــن وحــدات 
اإلســكان االجتماعــي وأقــرب مركــز عمــل وتبيــن أن 100% مــن الحاصليــن علــى وحــدات ســكنية فــي إطــار 

برنامــج اإلســكان االجتماعــي يقــع مركــز عملهــم فــي مســافة ال تزيــد عــن 60 دقيقــة.

من الناحية التكنولوجية

تعزيز الشفافية √

 تعــد التكنولوجيــا الحديثــة أحــد األســلحة المهمــة التــي تقــوم عليها العديد من الــدول، ويعتبر التحول 
الرقمــي أحــد األدوات التنمويــة فــي العالــم، باإلضافــة إلــى أنــه يحســن الكفــاءة ويخفــض التكلفــة ويحقــق 
المرونــة وإحــكام الرقابــة علــى التعامــات بيــن المصالــح الحكوميــة والمواطنيــن، كمــا أنــه يشــكل حائــط 
صــد لمكافحــة الفســاد -الــذي يمثــل تهديــًدا كبيــًرا ألنــه يولّــد عــدم االســتقرار ويشــمل نواحــي كثيــرة 
للبعــد االقتصــادي والبشــري- ويتيــح ممارســة الواجبــات بشــفافية ونزاهــة، ممــا يعــزز عاقــة الثقــة بيــن 
المواطنيــن والمؤسســات. لذلــك فقــد أولــى الصنــدوق أهميــة خاصــة لتكنولوجيــا المعلومــات وربطهــا 
بالخدمــات المقدمــة، ليــس فقــط لتحســين كفــاءة العمليــات التشــغيلية، ولكــن أيًضــا لزيــادة مســتويات 

إلكترونيــً لضمــان مشــاركة  الصنــدوق بإطــاق نظــام شــكاوى  قــام  الســكنية، كمــا  الوحــدات  فــي 
المواطنيــن واالســتفادة مــن مقتراحاتهــم لتقديــم المزيــد مــن المراجعــات والتطويــرات بشــكل دوري، 
ــى إطاق خدمة إلكترونيــة تتيح إمكانية  ــي علــى كفــاءة البرنامــج، باإلضافــة إل ــر بشــكل إيجاب ممــا يؤث
التقدم بالباغات إلكترونيًا عن أي مخالفات من خال الموقع الرسمي للصندوق وذلك لتعزيز وإشراك 
المواطنين في الحفاظ على مشروعات اإلسكان االجتماعي، بحيث يتم تسجيل بيانات الباغ، ويقوم 
مأموري  بتوجه  بدورها  تقوم  التي  المختصة  للجهات  وتحويلها  الباغات  كافة  باستقبال  الصندوق 
الضبطية القضائية وإعداد حمات تفتيشية للتأكد من صحة الباغ المقدم وإعداد محضر بالواقعة 

الازمة.  القانونية  اإلجراءات  وإتخاذ 

من الناحية البيئية

إدخال مفاهيم البيئة الخضراء √

منــذ بدايــة مشــروع اإلســكان االجتماعــي حــرص الصنــدوق علــى إدخــال مفاهيــم البيئــة الخضــراء مثــل 
اســتخدام عدادات الطاقة الكهربائية المدفوعة مســبًقا و عدادات المياه والخايا الشمســية وســخانات 
الطاقــة الشمســية لتوفيــر الطاقــة باإلضافــة إلــى إنشــاء وحدة بيئيــة في الهيــكل التنظيمي للصندوق 
فــي عــام 2018، حيــث يهــدف الصنــدوق إلــى دعم تنفيــذ المبادرات الخضراء من خال المشــاريع التجريبية 
عــن طريــق بنــاء 25000 وحــدة ســكنية خــال الســنوات القادمــة باســتخدام نظــام تصنيــف الهــرم األخضــر 
)GPRS(، ممــا سيشــكل تأثيــر طويــل المــدى علــى نطــاق يتجــاوز اإلســكان االجتماعــي، وستســاهم فــي 
التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه فــي مصــر، كمــا أولــى البرنامــج اإلهتمــام ليــس فقــط باالختيــار 
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تأثير جائحة الكورونا على أداء الصندوق √

إن قطــاع العقــارات فــي مصــر مــن القطاعــات التــي تأثــرت بشــكل ملحــوظ مــن أزمــة كورونــا، حيــث شــهد 
تراجعــً غيــر مســبوق، لكــن برنامــج اإلســكان االجتماعــي لــم يتأثــر بنفــس القــدر بــل علــى العكــس 
تــم  االســتمرار فــي تنفيــذ المشــروعات القوميــة الجــاري تنفيذهــا بالمــدن الجديــدة، الســيما مشــروعات 
هــدف  لتحقيــق  ذلــك،  وغيــر  والمرافــق  الطــرق  الدخــل ومشــروعات  لمحــدودي  االجتماعــي  اإلســكان 
المخطــط االســتراتيجي القومــي للتنميــة العمرانيــة 2052، وهــو مضاعفــة المســاحة المعمــورة مــن 7 % 

ــى 14 %. إل

ومــن ناحيــة أخــرى أدت إجــراءات التباعــد الجزئــي الــذي انتهجتــه مصــر، إلــى التراجــع الحــاد لعــدد العمــاء 
الحاصليــن علــى دعــم، بســبب اغــاق مكاتــب مصلحــة الشــهر العقــاري علــى مســتوى الجمهوريــة، 
وتعليــق العمــل بهــا منــذ بدايــة تداعيــات األزمــة، ممــا منــع العمــاء مــن توثيــق عقــود وحداتهــم، إلــى 
جانــب توقــف مرحلــة االســتعام التــي كانــت تطلــب مــن موظفــي شــركات االســتعام التعامــل بشــكل 
مباشــر مــع جهــات عمــل العمــاء ومــع العمــاء أنفســهم، باإلضافــة إلــى التعامل مــع الســكان المحيطين 
ــة بشــكل كبيــر فــي كافــة البنــوك، فضــًا عــن تقليــص ســاعات  للعمــاء، كمــا تــم خفــض عــدد العمال
العمــل وذلــك فــي ســبيل اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الازمــة لتفــادي انتشــار فيــروس كورونــا فأثــر ذلــك 

علــى مرحلــة الجدولــة وتقديــم األوراق والمســتندات المطلوبــة.

اإلجراءات المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الجائحة √

تكثــف أجهــزة المــدن الجديــدة جهودهــا لانتهــاء مــن المشــروعات الجــاري تنفيذهــا بتلــك المــدن فــي 
التوقيتــات المحــددة وبكفــاءة وجــودة عآليــة. وقــد تــم إصــدار تكليفــات لمســئولي هيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة وأجهزتهــا المختلفــة، بضــرورة المتابعــة الدوريــة لمــا يجــري تنفيــذه مــن مشــروعات 
مــع مراعــاة اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة لحمايــة العامليــن بالمواقــع مــن اإلصابــة بفيــروس كورونا 
المســتجد، وذلــك فــي إطــار االلتــزام بالتوقيتــات المحــددة لتنفيــذ المشــروعات المختلفــة، واســتكماالً 

ألهــداف التنميــة المســتدامة.

فضــًا عــن تســريع بنــاء 250.000 وحدة،واســتكمال بنــاء 100.000 وحــدة ســكنية لســكان المناطــق غيــر اآلمنــة، 
مــع تطبيــق أعلــى مســتويات اإلجــراءات الوقائيــة لتوفيــر متطلبــات الســامة والرعايــة الصحيــة للعاملين 
فــي المواقــع والحفــاظ علــى ســامتهم ، كمــا تــم التواصــل مــع الشــركات والمقاوليــن لتنســيق هــذه 
التعليمــات الصحيــة ، فضــًا عــن تثقيــف العمــال حــول كيفيــة مكافحــة فيــروس كورونــا بأســاليب وقائيــة 
فعالــة بمــا فــي ذلــك تنظيــم الحركــة وكذلــك اتخــاذ التدابيــر االحترازيــة الازمــة لتنقيــة وتعقيــم المواقــع.

الشــفافية، وتطبيق خدمات جديدة بســرعة ومرونة، وقد ســاهم التطور الكبير الذي شــهده المشــروع 
ورقمنــة عمليــة تقديــم الطلــب مــن خــال االنتقــال مــن التقديــم اليــدوي إلــى التقديــم اإللكترونــي فــي 
ــم بطلــب للحصــول علــى  ــى التقدي ــة إل تســهيل وصــول المواطنيــن مــن جميــع محافظــات الجمهوري
المستندات  وإرفاق كافة  بياناته  المواطن يقوم بتسجيل  االجتماعــي، حيث أصبح  اإلســكان  وحــدات 
المطلوبة منه عبر حساب ينشئه على الموقع  اإللكتروني  للصندوق دون الحاجة للتعامل المباشر مع 
ممثلي الصندوق حرصً على المساواة وإتاحة الفرصة للجميع، وخفــض العــبء المالــي والمــادي علــى 
المواطنيــن الذيــن يقعــون بعيــًدا عــن المقــر الرئيســي للصنــدوق، كمــا تمكــن أهميــة رقمنــة عمليــة 
التقديــم فــي إتاحــة الفرصــة لــدى المؤسســات الحكوميــة لتبــادل بيانات المستفيدين واالستعام عن 
سبق االستفادة بوحدات سكنية أو قطع أراضى أو دعم من الدولة لضمان عدم استفادة العميل أكثر 
من مرة، وقــد قــام الصنــدوق بميكنــة عمليــة تخصيــص الوحــدات الســكنية  لكــي يتــم التخصيــص 

إلكترونيــً بــدون تدخــل العنصــر البشــري ممــا يمنــح المتقدميــن ثقــة أكبــر فــي شــفافية العمليــة.

ثانيًا: جائحة الكورونا وقطاع اإلسكان في مصر



القسم التاسع : تأثير البرنامج االيجابي على المجتمع المصري القسم التاسع : تأثير البرنامج االيجابي على المجتمع المصري

181 180

إطــار مســاهمة وزارة اإلســكان فــي تعامــل الدولــة مــع تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد.

تــم إطــاق موقــع إلكترونــي عــن ُبعــد لخدمــات المواطنيــن، والــذي يوفــر للمتقدميــن خدمــات مثــل 
ــة« للمتقدميــن للوحــدات الســكنية فــي مشــروع اإلســكان  ــم/ اســتكمال المســتندات المطلوب »تقدي
االجتماعــي، وتعديــل بيانــات المتقدميــن، وخدمــة مــا بعــد البيــع، واالســتجابة الســريعة للشــكاوى 

والمقترحــات وذلــك مــن أجــل اإلســراع فــي تســليم الوحــدات الســكنية للمواطنيــن.

ــخ مصــر، لجنــي  ــة فــي تاري ــي 2021/2020، كأضخــم موازن ــة للعــام المال ــة العامــة للدول ــت الموازن كمــا جائ
ثمــار اإلصــاح االقتصــادي ومواجهــة التداعيــات االقتصاديــة ألزمــة فيــروس كورونــا. وتــم فيهــا زيــادة دعــم 
برنامــج اإلســكان االجتماعــي بحوالــي 46%، ليصــل إلــى نحــو 5.7 مليــار جنيــه خــال العــام المالــي 2021/2020، 

مقابــل 3.9 مليــار جنيــه خــال العــام المالــي 2019/ 2020. 

ــر والهيئــات الحكوميــة وشــركات القطــاع العــام وقطــاع  ــم تخفيــض عــدد العامليــن فــي الدوائ كمــا ت
األعمــال، ووقــف جميــع األنشــطة التــي تشــمل أي تجمعــات كبيــرة، والحــد مــن النقــل وحركــة المواطنيــن 

علــى جميــع الطــرق فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة.

اإلجراءات المتخذة من قبل الصندوق لمواجهة الجائحة √

الدولــة لمكافحــة تفشــي فيــروس كورونــا، حيــث  فــي جهــود  االجتماعــي  برنامــج اإلســكان  ســاهم 
الســتخدامها  االجتماعــي،  اإلســكان  بمشــروع  + صالــة(  غــرف   3( وحــدة ســكنية  تخصيــص 768  تــم 
ــا بمحافظتــي المنيــا والفيــوم، وذلــك بنــاء علــى طلــب  كأماكــن عــزل مؤقــت لمصابــي فيــروس كورون
المحافظتيــن بتخصيــص الوحــدات الســكنية الســتخدامها فــي العــزل لمصابــي فيــروس كورونــا. وتــم 
تجهيــز الوحــدات وفرشــها الســتقبال المصابيــن، وهــذه الوحــدات لــم يســبق تخصيصهــا أو تســكينها 
للمواطنيــن، كمــا أنــه تــم التنســيق بيــن وزارة اإلســكان ومحافظتــي المنيــا والفيــوم لتطهيــر وتعقيــم 
الوحــدات بعــد اإلنتهــاء مــن فتــرة العــزل بهــا وإصــاح أي تلفيــات فــي حــال حدوثهــا بالوحــدات، وذلــك فــي 
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كمــا قــام الصنــدوق بحملــة توعيــة مــع الموظفيــن لكيفيــة التعامــل خــال هــذه األزمــة، فتــم نشــر عــدة 
ملصقــات للتوعيــة، وإرســال بعــض اإلرشــادات للموظفيــن، باإلضافــة إلــى تقليــل ســاعات وأيــام العمــل 

وتوفيــر أجهــزة لقيــاس الحــرارة والكحــول والتعقيــم المســتمر.



القسم العاشر
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الجمهوريــة عــن بنــاء 250.000 وحــدة إضافيــة لمحــدودي الدخــل )بتكلفــة تقــدر بحوالــي 75 مليــار جنيــه خــال 
الفتــرة القادمــة(.

فبالرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة الحاليــة والتــي نتجــت عــن جائحــة كورونــا إال أن الطلــب علــى البرنامــج لــم 
يتأثــر  فأغلــب العمــاء المســتفيدين التزمــوا بدفــع أقســاطهم فــي المواعيــد المحــددة ولــم يتــم التأجيــل 
)كمــا أعلــن البنــك المركــزي عــن إجــراءات تســهيلية تتمثــل فــي إمكانيــة تأجيــل ســداد األقســاط فــي شــهر 

مــارس لمــدة 6 شــهور وذلــك لمســاعدة األســر والشــركات التــي تأثــرت بفيــروس بكورونــا(.

إســتطاع صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري منــذ ينايــر 2020  دعــم 24492  مســتفيد 
علــى الرغــم مــن خفــض عــدد العامليــن فــي الصنــدوق نتيجــة لإلجــراءات اإلحترازيــة للوقايــة مــن فيــروس 
كورونــا )وقــد بلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدين 313 ألــف مســتفيد منــذ بدايــة البرنامــج حتــى يونيــه 2020(. 

ــل  ــم التموي ــد فــي ســبتمبر/أكتوبر مــع  اســتمرار التــزام البنــوك لتقدي ومــن المتوقــع إطــاق  إعــان جدي
المناســب. 

كمــا أن معــدالت اإلشــغال للوحــدات الحالــي مقبــول وطبقــا لمؤشــر االشــغال )الرابــع( حيــث وصلــت النســبة 
إلــى %93.77.

ــة خاصــة فــي مجــال  يواصــل الصنــدوق تعزيــز قدرتــه المؤسســية الداخليــة  إلنجــاز  إلتزاماتــه بصــورة فعال
تكنولوجيــا المعلومــات، ســواء مــن حيــث عــدد أجهــزة الحاســب االلــي أو قــدرة الخــوادم علــى التعامــل 
مــع العمليــات اإللكترونيــة، كمــا يعمــل الصنــدوق  أيًضــً علــى ميكنــة عمليــة تغييــر تخصيــص الوحــدات 
ــك يشــارك الصنــدوق فــي برنامــج التحــول الرقمــي فــي مدينــة بورســعيد،  ــى ذل للمواطنيــن، باإلضافــة إل

أواًل: تحديد أصحاب المصالح 

يهتــم صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري بتحقيــق أهدافــه بالتعــاون مــع عديــد مــن 
الجهــات ذات صلــة ســواء محليــً أو دوليــً فقــد قــام الصنــدوق بالتعــاون محليــً مــع العديــد مــن الجهــات 
الرقابيــة والــوزارات ذات االرتبــاط، وذلــك بهــدف التنســيق فيمــا بينهــم والعمــل علــى إزالــة العقبــات التــي 
قــد تواجــه اإلســكان االجتماعــي، كمــا يقــوم أيضــً صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري 
بالتنســيق مــع بعــض المؤسســات الدوليــة بهــدف التعــرف علــى أحســن الممارســات العالميــة، ولذلــك 
ــح. وبنــاء علــى مــا ســبق، تــم تصنيــف أصحــاب  ــه صلــة بالصنــدوق أصحــاب المصال يطلــق علــى كل مــن ل

المصلحــة الرئيســيين كمــا يلــي: 

البنك الدولي 

أشــاد البنك الدولي بالشــراكة االســتراتيجية 
ودعــم  االجتماعــي  اإلســكان  صنــدوق  مــع 
تقديــم  علــى  ووافــق  العقــاري،  التمويــل 
تمويــل إضافــي للصنــدوق تبلــغ قيمتــه 500 

مليــون دوالر وذلــك لتيســير ســبل الحصــول علــى وحــدات ســكنية بأســعار معقولــة فــي الســوق الرســمية 
ــل العقــاري  ــز قــدرة صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التموي لألســر محــدودة الدخــل فــي مصــر، وتعزي
ــل هــذا التمويــل برنامــج  علــى تصميــم السياســات وتنســيق البرامــج فــي قطــاع اإلســكان االجتماعــي، وُيكمِّ
التمويــل العقــاري الشــامل الجــاري تنفيــذه، وتمــت الموافقــة بنــاءًا علــى العديــد مــن الزيــارات والمشــاورات 

ــارات ايضــً مــا يلــي: واإلجتماعــات، ونتــج عــن تلــك الزي

نتائــج أعمــال برنامــج اإلســكان االجتماعــي تحقــق االهــداف التنمويــة المطلوبــة منــه، )بالرغــم مــن التوقــف 
خــال الفتــرة مــن ينايــر إلــى مــارس 2019 بســبب انتهــاء مبــادرة البنــك المركــزي لدعــم ســعر الفائــدة وحتــى 

اإلتفــاق علــى تحمــل وزارة الماليــة فــارق العائــد(.

أوضــح خبــراء البنــك الدولــي أنــه علــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا يواصــل برنامــج اإلســكان االجتماعــي 
تحقيــق اهدافــه، حيــث تعطــي الحكومــة المصريــة األولويــة لبرنامــج اإلســكان االجتماعــي، فقــد أعلــن رئيــس  
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اإلنتهــاء مــن إنشــاء إدارة الشــكاوى والمقترحــات وإدارة البيئــة حيــث حصــل الصنــدوق علــى الموافقــات 
المطلوبــة لتفعيــل تلــك االدارات وتــم البــدء فــي عمليــة اختيــار مديــر إدارة الشــكاوى والمقتراحــات وجــاري 
ــر إدارة البيئــة وجــاري العمــل ايضــً  ــإلدارة، كمــا قــام الصنــدوق بتعييــن مدي إعــداد الدليــل االسترشــادي ل
علــى إعــداد الدليــل االسترشــادي لــإلدارة، ومــن المتوقــع تشــغيل كل مــن إدارة الشــكاوى والمقترحــات 

ــك وفقــً إلتفاقيــة القــرض اإلضافــي. وإدارة البيئــة فــي ســبتمبر 2020 وذل

البنك المركزي

أعلــن البنــك المركــزي المصــري عــن مبــادرة جديــدة للتمويــل العقــاري 
بتاريــخ  الدخــل:  متوســطي  للمواطنيــن  جنيــه  مليــار   50 بقيمــة 
2019/12/19: والُمعدلــة بتاريــخ 2020/3/19  والهــدف مــن هــذه المبــادرة 
هــو تحقيــق بعــض اإلنتعــاش فــي ســوق اإلســكان المتوســط   الــذي 
يعانــي مــن بعــض الركــود حتــى فــي ظــل التســهيات المقدمــة مــن 
أو المســتثمرين أو هيئــة المجتمعــات العمرانيــة  ِقبــل المطوريــن 
أســعار  إرتفــاع  ظــل  فــي  للمواطنيــن  الشــرائية  القــدرة  لضعــف 
الفائــدة علــى التمويــل العقــاري، مــن خــال إتاحــة عــدد مــن الوحــدات 
الســكنية التــي ســيطرحها اإلعــان والتــي تقــدر بحوالــي 2271 وحــدة 

موزعــة علــى 13 مدينــة علــى مســتوى 9 محافظــات كالتالــي: القاهــرة - الجيــزة - القليوبيــة - المنوفيــة - 
الشــرقية - أســيوط - دميــاط - المنيــا - قنــا، بمشــروعات )ســكن مصــر - دار مصــر - جنــة(،  بســعر عائــد 
8%  ُمتناقصــة ســنويً لمــدة تصــل إلــى 20 عامــا وســيتم فتــح بــاب ســداد مقدمــات جديــة الحجــز المطلوبــة  
واالطــاع علــى كراســة الشــروط الُمرفقــة بالموقــع اإللكترونــي باإلضافــة إلــى تســجيل البيانــات الخاصــة 

ــة مــن 2020/7/19. ــم طلــب حجــز الوحــدة الســكنية بداي بصاحــب الطلــب وتقدي

إعتمــاد آليــة لســداد قيمــة بيــع الوحــدات االســتثمارية، ووحــدات متوســطي الدخــل الُمقــرر تنفيذهــا، بحيــث 
يتــم تطبيــق تلــك اآلليــة المعمــول بهــا  بموجــب البروتوكــول المبــرم بيــن الصنــدوق، واللجنــة النقابيــة 
للعامليــن بهيئــة قنــاة الســويس لتخصيــص 1200 وحــدة ســكنية ألعضــاء نقابــة العامليــن بهيئــة قنــاة 
الســويس، مــن متوســطي الدخــل، مــن الوحــدات الســكنية الجــاري تنفيذهــا خــال 3 ســنوات بمدينــة 
ــل العقــاري لعمــاء المشــروع. ــك بمشــاركة بنــك مصــر لتوفيــر التموي بورفــؤاد، بمحافظــة بورســعيد، وذل

كمــا أطلــق البنــك المركــزي المصــري بالتعــاون مــع صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري، 
مبــادرة للتحصيــل اإللكترونــي ألقســاط التمويــل العقــاري عبــر مختلــف وســائل الدفــع اإللكترونــي، مــن 
خــال محفظــة الهاتــف المحمــول أو البطاقــات المصرفيــة بــكل ســهولة بــدالً مــن الذهــاب بصــورة شــهرية 
لمقــرات فــروع البنــوك بالتعــاون مــع البنــوك المانحــة، ســيتم تقديــم تلــك الخدمــة مجانــا بــدون أي مقابــل 

حيــث يتيــح البرنامــج الربــط مــع جميــع الجهــات التــي توفــر بيانــات الدخــل إلكترونًيــا للمتقدميــن بطلبــات 
الدعــم وذلــك مــن خــال الربــط مــع قواعــد بيانــات وزارة التضامــن االجتماعــي ووزارة الماليــة )باإلضافــة إلــى 
قواعــد بيانــات مصلحــة الضرائــب(. ويتيــح هــذا الربــط لـــلصندوق تعزيــز قدراتــه علــى التحقــق مــن الدخــل 

والحــد مــن مخاطــر الغــش واالحتيــال.

تواصل كل من وحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة أداءها بشكل منتظم وفعال. 

تأجيــل تنفيــذ آليــة التخلــص مــن دعــم الفائــدة تدريجيــً حيــث خفــض البنــك المركــزي ســعر الفائــدة لتصــل 
حاليــً إلــى 9.75% باإلضافــة إلــى تخفيــض ســعر الفائــدة لمبــادرات التمويــل العقــاري التــي تتضمــن مبــادرة 
دعــم متوســطي الدخــل )لتصــل إلــى %8 بــدالً مــن 10%(، لــذا يــرى الصنــدوق ضــرورة تأجيــل تنفيــذ هــذه اآلليــة 

نتيجــة تأثيــر جائحــة فيــرس كورونــا.

برنامــج اإلســكان االجتماعــي، فهنــاك تقــدم ملحــوظ بشــأن مفاوضــات  الخــاص فــي  القطــاع  مشــاركة 
االجتماعــي.  اإلســكان  برنامــج  فــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن  مشــاركة 

محــور اإليجــار: عمــل فريــق البنــك الدولــي مــع الصنــدوق علــى تصميــم برامــج إيجــار لمحــدودي ومتوســطي 
الدخــل مــن خــال تصميــم برامــج اإليجــار بالتعــاون مــع المنظمــات الغيــر حكوميــة باإلضافــة إلــى برامــج 
اإليجــار العــام والخــاص وســيتم عــرض نمــاذج البرامــج المقترحــة علــى مجلــس اإلدارة فــور اإلنتهــاء منهــا 

للموافقــة عليهــا وإتخــاذ اإلجــراءات الازمــة.



القسم العاشر : دور أصحاب المصالح في تحقيق االستدامة القسم العاشر : دور أصحاب المصالح في تحقيق االستدامة

191 190

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

وتخطيــط  اقتــراح  الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات  هيئــة  تتولــى 
ــم  وطــرح مشــروعات اإلســكان االجتماعــي بغــرض توفيــر مســكن مائ
االجتماعــي  اإلســكان  برنامــج  ويقــوم  الدخــل،  محــدودي  للمواطنيــن 
بتوفيــر وحــدات ســكنية لــذوي الدخــل المحــدود فــي المناطــق التــي 
يتــم تحديدهــا، وفــي إطــار مشــاركة الهيئــة فــي خطــة الدولــة لتوفيــر 
وحــدات ســكنية ذات طابــع معمــاري متميــز ومســتوى تشــطيب جيــد 
للشــباب ومحــدودي الدخــل وذلــك بالتعــاون مــع الهيئــة الهندســية 
للقــوات المســلحة ، تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن الصنــدوق وهيئة 
المجتمعــات العمرانيــة فــي إطــار مبــادرة البنــك المركــزي إلتاحــة عــدد 

مــن الوحــدات الســكنية بالمــدن الجديــدة، لمتوســطي الدخــل بســعر عائــد ُمخفــض بمشــروعات ســكن 
مصــر - دار مصــر - جنــة وبمســاحات تتــراوح بيــن 100 و150 م2.

شركات االستعالم الميداني

نجــح صنــدوق اإلســكان االجتماعــي فــي التعاقــد مــع 10 مــن الشــركات العاملــة فــي مجــال تقديــم خدمــات 
اإلســتعام والتحــري الميدانــي، طبقــا للقوانيــن والقــرارات المنظمــة وذلــك للقيــام بأعمــال االســتعام 
عــن محــل إقامــة وعمــل المتقدميــن وصحــة األوراق والمســتندات المقدمــة، وتتعامــل هــذة الشــركات مــع 
البنــوك المصريــة فــي مجــال االســتعام الميدانــي عــن العمــاء، وذلــك رغبــة مــن إدارة الصنــدوق مــن وصــول 

الدعــم لمســتحقيه وســرعة إنهــاء إجــراءات منــح الدعــم.

جهات التمويل العقاري

تعــد جهــات التمويــل العقــاري أصحــاب مصالــح متعلقــة بالصنــدوق، فهي تجمــع ما بيــن تصنيفين أحدهما 
مؤسســات حكوميــة ذات الصلــة بالصنــدوق متمثلــة فــي خمســة بنــوك وهــم: البنــك األهلــي وبنــك مصــر 
وبنــك التعميــر واإلســكان وبنــك القاهــرة وبنــك ناصــر االجتماعــي والتصنيــف اآلخــر هــو القطــاع الخــاص 
ــة نجحــت  متمثــل فــي 8 شــركات و16 بنــك آخــر بخــاف البنــوك الســابق ذكرهــا، ففــي خــال ســنوات قليل
إدارة صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري فــي زيــادة عــدد جهــات التمويــل العقــاري الــذي 
يســاهم فــي تســهيل وصــول المواطنيــن لتمويــل الوحــدات الســكنية التــي تناســبهم عبــر القــروض 
البنكيــة، بعــد ســنوات عانــى منهــا الكثيــر مــن المســتحقين مــن تعنــت البنــوك معهــم، واشــتراطها 
لضمانــات مجحفــة أثــرت علــى إقبــال المصرييــن علــى آليــة التمويــل العقــاري، وقــد وصــل عــدد جهــات 

التمويــل المتعاقــد معهــا إلــى 29 جهــة تمويــل تنقســم إلــى 21 بنــكً و 8 شــركات، وهمــا:

مــادي، حيــث لــن يتحمــل العميــل أي أعبــاء إضافيــة.

تــم تفعيــل تلــك الخدمــة للجمهــور فــي ديســمبر 2019 لعمــاء أكبر خمســة بنــوك ممولة لمشــروعات برنامج 
اإلســكان االجتماعــي - كمرحلــة أولــى - وهــم )األهلــي المصــري - بنــك مصر - بنك القاهــرة - البنك التجاري 
الدولــي - بنــك التعميــر واإلســكان( والذيــن بلــغ عددهــم 222 ألــف عميــل، حيــث تهــدف تلــك المبــادرة إلــى 
إتاحــة خدمــات أفضــل لعمــاء برنامــج اإلســكان االجتماعــي، عــن طريــق تحويــل معامــات التحصيــل النقــدي 

إلــى إلكترونــي عبــر وســيلة دفــع ســهلة وآمنة،لاســتفادة مــن التحــول الرقمــي والشــمول المالــي. 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

قــدم الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء بالتعــاون مــع 
صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري والبنــك 
الدولــي دراســة طلــب علــى اإلســكان لمحــوري التمليــك واإليجــار 
الدعــم  وتوجيــه  الفعليــة  المواطنيــن  احتياجــات  لمعرفــة 
لمســتحقيه مــن أجــل تحقيــق العدالــة االجتماعيــة، التــي تحقــق 
صنــدوق  دور  ألهميــة  ونظــرًا  مجتمــع،  أي  ونهضــة  اســتقرار 
اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري فــي التمهيــد 
للتأســيس لنظــام اجتماعــي عــادل يحفــظ للمواطنيــن حقهــم 

فــي العيــش الكريم،  حيــث أكــدت نتائــج الدراســة  فــي نوفمبــر 2019 أن 35 % مــن العينــة، متقدمــون 
للحجــز بمشــروع اإلســكان االجتماعــي، و71 % لديهــم علــم ببرامــج اإلســكان الحكوميــة، وهــو مــا يؤكــد نجــاح 
البرنامــج، وزيــادة الوعــي لــدى المواطنيــن بــه، كمــا أن 27 % مــن أفــراد العينــة بفضلــون االنتقــال للســكن 

ــدة. بالمــدن الجدي
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أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات األولوية بالنسبة للصندوق. 2

تــم اختيــار أربعــة أهــداف للتنميــة المســتدامة لتكــون األهــداف ذات األولويــة للصنــدوق؛ حيث يهــدف برنامج 
اإلســكان اإلجتماعــي إلــى تحقيــق كل مــن الهــدف الخامــس والســادس والحــادي عشــر والســابع عشــر مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة

ثانيــًا: دور أصحــاب المصالــح فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة بالصنــدوق

وضع الدولة بالنسبة لمؤشر التنمية المستدامة 2020 . 1

مصــر قفزت ٩ مراكز في مؤشــر التنمية المســتدامة ٢٠٢٠

١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦    ٧    ٨    ٩    ١ ٠

مصر تســير في الطريــق الصحيح في :  

حققــت مصر تقدمــآ ملحوظآ في:  

حتــي اآلن لــم تخفق مصر في 
تحقيــق أي هدف من األهداف الـ١٧

المراكز  احتلت 
الســويد   الدينمــارك      فنلنــدا األولــى على التولى:  

ترتيب مصر في المؤشــر 
٨٣

عــام٢٠٢٠ بمجموع نقاط ٦٨٫٨
٩٢

عــام ٢٠١٩ بمجموع نقاط ٦٦٫٢
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ويتمثل دور أصحاب المصالح في تحقيق التنمية المستدامة بالصندوق كما يلي: 

وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد نجــح برنامــج اإلســكان االجتماعي فــي تحقيق أهــداف وغايات التنمية المســتدامة 
ذات األولويــة بالنســبة للصنــدوق، وتتمثــل تلــك األهــداف فــي كل مــن الهــدف الخامــس والســادس والحادي 
عشــر والســابع عشــر، وقــد تــم تحقيــق ذلــك مــن خــال التعــاون المشــترك مابيــن الصنــدوق وأصحــاب 

المصالــح فــي تبنــي تلــك األهــداف والعمــل علــى تحقيقهــا.

دور أصحاب المصالح في تحقيق التنمية المستدامة بالصندوق . 3

وبنــاء علــى الجــدول الســابق فقــد عكــس الجــدول ترتيــب الموضوعــات ذات األهميــة النســبية بالنســبة 
لــكل مــن الصنــدوق وأصحــاب المصلحــة، وبنــاء علــى ذلــك فــإن الموضوعــات األربعــة الرئيســية ذات األهميــة 

النســبية هــي: 

طرح اإلعانات المتوالية وإنشاء الوحدات السكنية.. 1

الشراكة مع جهات التمويل.. 2

التعاون مع البنك الدولي.. 3

االرتقاء بمستوي جودة البيئة العمرانية.. 4
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القسم الحادي عشر
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(GRI) Global Reporting Initiative المبادرة العالمية إلعداد التقارير


