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حقا  يعد  إحتياجًا  األكثر  والفئات  البسطاء  أوضاع  تحسين  أجل  من  التكافل  قيمة  إعالء 
العشوائية  المناطق  تطوير  أفضل، وضرورة  حياة  حقهم في  أجل ضمان  من  أساسيا 
وإنشاء مساكن مناسبة تسهم في ابراز الوجه الحضاري لمصر، وتحقق معايير االمان 
والسالمة للمواطنين، مما يظهرأهمية مشروعات االسكان االجتماعي والمساكن البديلة 
للعشوائيات، ودور الدولة في توفير المساكن الالئقة للمواطنين والشباب وامدادها 
بالمرافق المطلوبة، حيث تهدف مشروعات اإلسكان االجتماعي إلى التخفيف عن كاهل 
تجمعات سكنية  اإلقامة في  الدخل واالرتقاء بمستوى معيشتهم من خالل  محدودي 
والكهرباء والصرف  الشرب  الُطرق ومياه  والمرافق من  الخدمات  بكامل  تتمتع  منظمة، 

الصحي. 

كما أن تلك المشروعات اإلجتماعية تستلزم من المصريين جميعًا استدعاء قيمة العمل، 
في  فقط  ليس  وذلك  مصر،  في  العشوائيات  مشكلة  إنهاء  أجل  من  الجهد  وبذل 
الذي  األمر  وهو  المخططة،  غير  المناطق  في  أيضًا  ولكن  الخطرة  العشوائية  المناطق 
يتطلب من الدولة الوفاء بإحتياجات المواطنين من المساكن الالئقة، فضاًل عن أهمية 
تعظيم دور القطاع الخاص والمواطنين في المشاركة المجتمعية من أجل تخفيف معاناة 
المواطنين ذوي الدخول المنخفضة وتوفير المساكن الالئقة لهم، وذلك في إطار التكافل 
اإلجتماعي، حيث إنه من غير المقبول استمرارها بشكل ال يليق بمصر وشعبها. باإلضاقة 
إلي أهمية تشطيب وحدات اإلسكان االجتماعي وفقًا ألعلي معايير الجودة، فضاًل عن 
وضع خطة متكاملة لصيانة الوحدات والعمارات بصورة مستمرة بما يضمن الحفاظ على 
معيشية  ظروف  توفير  في  ويساهم  االجتماعي  اإلسكان  لتجمعات  الحضاري  الشكل 
جيدة لساكنيها، و ضرورة مواصلة الجوالت الميدانية إلى مواقع العمل المختلفة لمتابعة 
والمعدات  العمالة  وتكثيف  اإلنجاز،  معدالت  زيادة  مع  دوري،  بشكل  التنفيذ  تطورات 
بمختلف المواقع لضمان االنتهاء في الموعد المحدد، مما يستدعي ضرورة مواصلة 
الدور اإلجتماعي للدولة والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم إزاء فئة محدودي الدخل من 
أجل تمكينهم من التغلب على المشكالت التي تواجههم وإشعارهم دائمًا بأن الدولة 

والمجتمع سيظالن إلى جوارهم ولن يتخليا عنهم.
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يجب على المصريين 
جميعًا استدعاء قيمة 

العمل وبذل الجهد 
من أجل إنهاء مشكلة 

العشوائيات في مصر

سيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
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ال تنظر إلى قدراتك المالية على انها تعيقك عن تحقيق آمالك وأحالمك 
فى تحقيق ما ُيؤمن حياة كريمة ألسرتك، عبر وحدة سكنية الئقة.

اآلن يمكنك االستفادة من مدخراتك البسيطة فى إمتالك سكن الئق ، بداًل 
من اللجوء إلى مناطق عشوائية غير مالئمة اجتماعيا وصحيا وبيئيا ، أو أحياء 
مزدحمة بالسكان، وشوارع شديدة الضيق وعمارات مرتفعة متالصقة، أو 
شراء بناية غير مرخصة، أو المخاطرة ببناء مخالف على أرض زراعية، أو دفع 

مبالغ تفوق قدراتك إليجار وحدة سكنية.

مخطط  جديد،  سكنى  مجتمع  إلى  لالنضمام  الفرصة  لديك  أصبح  اآلن 
حضاريا، فى شوارع واسعة، تراعى حرمة الجار ، وتحصل على حقك وحق 
أوالدك فى الهواء النقى، مع المساحات الخضراء والحدائق العامة، وكذلك 

الخدمات والنوادى والمستشفيات والمدارس والمرافق العامة .... إلخ .

تلك الفرصة ستجدها  فى وحدات برنامج اإلسكان االجتماعى، الذى يعد 
تطبيقا عمليا على أرض الواقع  للعدالة االجتماعية ، بعد أن أعاد النظر فى 
تقييم القدرات المالية للمواطن البسيط  ، بما يسمح له باالستفادة من تلك 

المدخرات للسداد على فترات طويلة “ دفعات منتظمة “ .

التى  الالئقة  للحياة  فرصة  لك  ليقدم  اإلجتماعى  اإلسكان  برنامج  صمم 
تتماشى مع قدراتك المالية ، وتحقق لك بيئة أفضل لتربية أبنائك ، وذلك 
بتسهيل إجراءات الحصول على الوحدة بنظام سداد ميسر بالتقسيط على 

20 عاما، وبفائدة بنكية خاصة .

هذه رسالة إلى......
كل مواطن مصرى...

67
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مقدمة

نؤمن بأن مهمتنا ال تقتصر
على بناء المساكن بل

بناء المجتمعات 

التى  األهداف  أهم  أحد  االجتماعية  العدالة  تحقيق  يعد 
تطمح كافة دول العالم للوصول إليها  من خالل االستجابة 
المرنة لمتطلبات المجتمع واحتياجاته، وتبدأ هذه االستجابة 
بتمكين الفئات األكثر احتياجًا من الحصول على حقوقهم 
االجتماعية واالقتصادية، وهو األمر الذى يسهم فى دفع 
وتعزيز قدرات تلك الفئات لالنتقال إلى طبقات اجتماعية 

أعلى بسالسة. وانطالقا من هذا المفهوم .

وإن الحق فى السكن هو أحد أهم تلك الحقوق، إذ تضع 
الحقوق  السكن فى مصاف  الحق فى  الدولية  المواثيق 
على  المصرى  الدستور  ينص  كما  لإلنسان،  األساسية 
المالئم  السكن  الحق فى  للمواطنين  الدولة  )تكفل   : أن 
والعدالة  اإلنسانية  الكرامة  يحفظ  بما  والصحى  واآلمن 
لإلسكان  وطنية  خطة  بوضع  الدولة  وتلتزم  االجتماعية، 

تراعى الخصوصية البيئية(.

وخالل السنوات األربع الماضية واستجابة للمطلب الملح 
خصائص  دراسة  وبعد  السكن،  على  عقود  منذ  المتراكم 
السكانية  التركيبة  هذه  ومتطلبات  المصرى  المجتمع 
واحتياجاتها، تم تصميم برنامج من خالل وضع تقسيمات 
قطاع  فى  للدعم  المستحقين  األولوية  أصحاب  ومعايير 
االجتماعى  برنامج االسكان  تم إطالق  ثم  اإلسكان، ومن 
واآلمن  المالئم  السكن  مفهوم  ترسيخ  إلى  يطمح  الذى 
باعتبار  المصرى،  المجتمع  شرائح  كافة  بين  والصحى 
المستدامة.  الشاملــــة  للتنمية  أســـاسية  قاعــــــدة  ذلك 
اإليجابى  بالتمييز  بالبرنامج  العمل  استراتيجية  وتتسم 
عدة  طريق  عن  تطبيقها  تم  والتى  دخال  األقل  للفئات 
المختلفة،  المجتمع  فئات  خصائص  مع  تتماشى  محاور 
وكان أهمها محوري التمليك واإليجار لتلبية احتياجات كافة 
شرائح المجتمع، فضال عن  التمييز اإليجابى للمرأة والمرأة 
المعيلة والمطلقات واألرامل، وذوى االحتياجات الخاصة، 
لتمكينهم من الحصول على حقهم الدستوري في سكن 

مالئم طبقا للمعايير األممية.

وحيث أن المفهوم االساسى للسكن ضمن فلسفة العمل 
وليس  خدمة  بوصفه  السكن  توفير  في  يتمثل  بالبرنامج 
الخدمات  متكاملة  سكنية  مجتمعات  بناء  يتم  لذا  سلعة، 
 - التجارية  المحال   - العبادة  دور   - المالعب   - )المدارس 
الوحدات اإلدارية ... إلخ(، وال يتم تسليم الوحدات السكنية 
إال بعد االنتهاء من كافة المرافق، كما اعتمد البرنامج على 
التمويل العقاري طويل األجل كآلية لتمكين المواطن من 
الدعم  أشكال  جانب  إلى  المالئم،  السكن  على  الحصول 
الوحدة  تكلفة  المثـال، احتساب  األخرى ومنها على سبيل 
إنشائيا دون ثمن األرض، ودعم فائدة التمويل العقــــاري، 

وتوفير دعم نقدى من قيمة الوحـدة .في صــورة منحة ال 

النجاحات التى استطاع الصندوق تحقيقها فى السنوات األربع األخيرة تقف عند زيادة كم الوحدات المنتجة  لم تكن 
سنويا من 90 ألف إلى 200 ألف وحدة، وزيادة مساحة الوحدة السكنية من 63م إلى 90م، ورفع مستوى تشطيب 
الوحدات وخدماتها، بل إن االستفادة األكبر انعكست على قطاعات االقتصاد المختلفة، وهى تنشيط قطاع المقاوالت 
الذى شارك فى مضاعفة حجم اإلنتاج السنوي من الوحدات من خالل أكثر من 137 شركة مقاوالت مسجلة لدى االتحاد 

المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وساهمت فى توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة.

ذلك فضاًل عن توسيع مشاركة القطاع المصرفى في تمويل برامج العدالة االجتماعية علي أسس مصرفية سليمة 
أو شركات  “بنوك  تمويل  جهة   23 خالل  من  التمويل  استدامة  علي  حفاظا  المواطنين  من  التحصيل  كفاءة  تضمن 

تمويل” معظمها من القطاع الخاص.

وصول  لضمان  صارمة  وشروط  ضوابط  وضع  مع  ترد، 
بيع  وإعادة  المتاجرة  ظاهرة  ومنع  لمستحقيه،  الدعم 
حتى  وذلك  أخرى،  مرة  العقارية  السوق  في  الوحدات 

تضمن الدولة وصول الخدمة لمن يستحقها.

ومنذ إطالق برنامج اإلسكان االجتماعى عام 2014 وحتى 
اإلسكان  “صندوق  الصندوق  استطاع   ،2018 يونيو   30
التمويل  يوفر  أن  العقارى”  التمويل  ودعم  االجتماعى 
الالزم لبناء 592 ألف وحدة سكنية، واستطاع توفير تمويل 
عقاري مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز الـ14.3 مليار جنيه خالل 
لكل  جنيه  ألف   92 قيمته  عام  بمتوسط  نفسها،  الفترة 

مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج.

يرد يتم خصمه من قيمة  وقدم الصندوق دعما نقدىا ال 
الوحدة، باجمالى 2.6 مليار جنيه بمتوسط دعم 17 ألف جنيه 
تم خصمها من قيمة كل وحدة يتم تخصيصها للمستفيدين 

ضمن البرنامج.

فى  الصندوق  أصبح   ،2018/2017 المالية  السنة  وبنهاية 
شكله الجديد “صندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل 
العقارى” يدير استثمارات تصل قيمتها إلي 105 مليار جنيه، 
يتم إدارتها لصالح اإلسكان المدعوم، كما يطمح إلى زيادة 
الفئات المستحقة،  احتياجات  لتلبية كافة  حجم استثماراته 
أفضل  وتحقيق  الصندوق  دخل  مصادر  تنويع  خالل  من 
عائد، ليكون قادرًا على تلبية كافة االحتياجات المستقبلية 
للسكان فى ظل زيادة معدالت النمو السكاني المرتفعة.

ومتنوعة،  كثيرة  بالبرنامج  العمل  تواجه  التي  فالتحديات 
تحديات  وبعضها  تشريعية  وأخرى  مالية  تحديات  بين  ما 
فى  دوره  على  الحفاظ  الصندوق  استطاع  وقد  ثقافية، 
تمويل البرنامج رغم الزيادات التى طرأت على تكلفة بناء 
الوحدات خاصة خالل العامين 2016- 2017، نتيجة إجراءات 
تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العمالت األجنبية 
ثقافة تفضيل  الي  باإلضافة   المحروقات.  وزيادة أسعار 
الحصول على سكن بنظام التملك بدال من اإليجار، وعدم 
تمويل  على  الحصول  أو  البنوك  مع  التعامل  تفضيل 
الذهنية  الصورة  تغيير  إلى  البرنامج  يسعى  كما  عقارى، 
السائدة عن ضعف مستوى اإلسكان الحكومي المدعوم.

نجح البرنامج فى خدمة الخطة القومية للشمول المالي، 
من خالل اللجوء إلى آليات الدفع الرقمى وكذلك التعامل 
المستفيدين،  إجمالى  بين  فمن  المصرفية،  الجهات  مع 
وفتح  مالى  بتعامل  مرة  ألول  يقومون   %6٥ نسبة  كانت 

حساب بأحد البنوك.

11 10
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أضخم  أحد   2014 عام  منذ  العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  وزارة  أطلقت 
مشروعات إسكان محدودى الدخل فى العالم، وهو مشروع »اإلسكان االجتماعى«، تنفيذًا 
لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق العدالة االجتماعية، وتوفير 
سكن الئق لشريحة محدودى الدخل والشباب، حيث ينص الدستور المصرى على ضرورة 
أن  »تكفل الدولة للمواطنين الحق فى السكن المالئم واآلمن والصحى بما يحفظ الكرامة 

اإلنسانية والعدالة االجتماعية«.

منذ بداية هذا المشروع القومى الكبير، كانت توجيهات الرئيس واضحة، » نريد مجتمعات 
سكنية حضارية متكاملة الخدمات« ، ورغم ما واجهناه من تحديات كثيرة، سواًء فى توفير 
األراضى الالزمة للبناء، أو التمويل المطلوب، وفائدة البنوك المناسبة، وكذا ارتفاع أسعار 
مواد البناء، وبالتالى تكلفة بناء الوحدات، رغم كل هذه التحديات فإن اإلنجاز كان كبيرًا، سواًء 
فى مضاعفة عدد الوحدات الُمنتجة، مقارنة بما كان يتم تنفيذه سابقًا، أو فى جودة تنفيذ 
الدولى لإلشادة  البنك  ما دفع مسئولى  بها، ولعل هذا هو  الخدمات  الوحدات، وتوافر 
بالمشروع أكثر من مرة، ودعوة دول العالم أن تحذو حذو مصر فى هذا المشروع الذى وفر 
مئات اآلالف من الوحدات لمحدودى الدخل والشباب، بخالف ما وفره من ماليين فرص 

العمل.

يبقى أن نؤكد أخيرًا، أننا لن نتوقف عن بناء هذه الوحدات التى تخاطب شريحة محدودى 
الدخل والشباب، وتلبى طموحهم فى سكن الئق، وسنعمل دائما على تطوير الوحدات 

الُمقدمة، وتيسير إجراءات الحصول عليها.
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و�لى ى �لمال �لد�لب �لصط�ف
أ.د.م / 

رئيس مجلس الوزراء

وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
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انتهى زمن بناء » ٔاربع جدران« فنحن نٔومن بٔان مهمتنا ال تقتصر على بناء المساكن بل بناء المجتمعات،

ولذلك حددنا ٔاهدافنا ؤاولوياتها بخالف الهدف الرٔييسي وهو تلبية مطالب منخفضى الدخل ودعم 
المستحقين للحصول على سكن الئق وبٔاسعــــــار مناسبة .

لذا قررنــــــا النظر بشكل ٔاوسع لبنـــاء مجتمعات سكنية حضـــــارية متكاملــــــة الخدمات، لتكون حائط صد 
في مواجهة العشوائيات، وحافظنا على ضرورة ٔان يساهم المشـــــــــــروع في تحقيــــق التنميــــــــة 
المنشـــــودة، وربما ٔاهم ما يلفت االنتباه ، ٔانه منذ ٕاطالق برنامج »اإلسكان االجتماعى«، عام 2014 

وحتى 30 يونيو 2018، استطاع الصندوق :

- توفير وٕادرة استثمارات تصل قيمتها ٕالى 105 مليار جنيه لبناء 592 ٔالف وحدة سكنية .

- توفير تمويل عقارى مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز الـ 14.3 مليار جنيه ، خالل نفس الفترة ، بمتوسط 
عام قيمته 92 ٔالف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات المشروع .

- تقديم دعم نقدى الُ يرد يتم خصمه من قيمة الوحدة بٕاجمالى 2.6 مليار جنيه بمتوسط دعم 17 ٔالف 
جنيه لكل مستفيد.

محافظًاعلى دوره رغم الزيادات التى طرٔات على تكلفة بناء الوحدات خاصة خالل العامين 2016- 2017، 
نتيجة ٕاجراءات تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العمالت األجنبية وزيادة ٔاسعار المحروقات .

كما نجح فى زيادة عدد الوحدات اُلمنتجة سنوًيا من 90 ألفًا ٕالى 200 ٔالف وحدة، وزيادة مساحة الوحدة 
السكنية من 63 ٕالى 90 م2، ورفع مستوى تشطيب الوحدات وخدماتها، األمر الذى انعكس على 
تنشيط قطاعات االقتصاد المختلفة وال سيما قطاع المقاوالت، حيث تم توفير 1،5 مليون فرصة 
عمل مباشرة، ومثلها غير مباشرة تقريًبا، بجانب توسيع مشاركة القطاع المصرفى فى تمويل برامج 
العدالة االجتماعية حيث نجح البرنامج فى خدمة الخطة القومية للشمول المالي من خالل ٕاستخدام 
ٕاجمالى  بين  المصرفية، فمن  الجهات  التعامل مع  المستفيدين  ٕالزام  الرقمى وكذلك  الدفع  ٓاليات 

المستفيدين نسبة 65 % من كانت ٔاول مرة يقوموا بتعامل مالى وفتح حساب بٔاحد البنوك .

وبما ٔاننا نقدم خدماتنا آلالف المستفيدين، كان االهتمام كبيرا بزيادة وسأيل التواصل مع هذه األعداد 
الضخمة، حيث تم توفير 13 مركًزا لخدمة العمالء، بجانب توفير خدمة الخط الساخن، وخدمة الرسأيل 

النصية “sms”، باالضافة الى اتاحة االستعالم عن حالة الطلب من خالل الموقع اإللكترونى .

كما نعدكم بتقديم األفضل دائمًا، بما يحقق هدفنا وهدفكم، فى مجتمعات سكنية حضارية، متكاملة 
الخدمات، تسودها روح العدالة االجتماعية

“ ال ُنشيد مباني ..
 بل نبني المستقبل “

د دا�لحم�ي �لى �ل�ب
الرئيس التنفيذى

لصندوق اإلسكان االجتماعى
ودعم التمويل العقارى
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شبين الكوم سوهاج جنوب سيناء السويس

شرم الشيخ السادات البحر األحمر المنيا الجديدة

القاهرة دهشور الفيوم أسيوط الجديدة

بنى سويف بدر البحيرة العاشر من رمضان

عمارات اإلسكان االجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات
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شركاء النجاح
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الوحدات السكنية 
المواطنين المستفيدين 

التمويل العقارى
الدعم

السيطرة على اإلسكان غير الرسمي
تنشيط عدد من القطاعات

توطين ثقافة الشمول المالى
تحقيق أهداف استراتيجة التنمية 

المستدامة مصر 2030 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية 

الفصل الرابع : 
مؤشرات األداء 

الفصل الخامس : 
تحقيق أهداف برنامج اإلصالح 

االقتصادى وخطط التنمية 

الفصل السادس :
 شركاء النجاح 

الفصل السابع :
األهداف المستقبلية والتحديات

استراتيجية وفلسفة العمل 
التمييز اإليجابى.	 
المسكن المالئم.	 
دعم المستحقين.	 
إستدامة التمويل .	 

محاور برنامج اإلسكان اإلجتماعى
محور التمليك

محور اإليجار
محور النقابات المهنية

محور أسر الشهداء والمصابين
محور المحافظات

محور المصريين العاملين فى الخارج

الفصل الثانى :
استراتيجية ومحاور البرنامج  

2
تطوير وميكنة دورة العمل

•المرحلة األولى.	 
•المرحلة الثانية.	 
•المرحلة الثالثة.	 

تطوير آليات التواصل مع المواطنين
مراكز خدمة العمالء .

مركز األتصاالت »كول سنتر .«
«sms». خدمة

خدمات الموقع اإلليكترونى.

الفصل الثالث :
تعزيز ثقة المواطن وتطوير نظام 

العمل

3456

7

الفترة بين :

- عام 19٥2 وحتى عام 1982.

- عام 1982 وحتى عام 200٥.

- عام 200٥ وحتى عام 2011.

- عام 2010 وحتى عام 2013.

- عام 2014 وحتى عام 2018.
عام 2018.

الرؤية والغرض .
مجلس اإلدارة واإلختصاصات .
مجلس اإلدارة واإلختصاصات .

الفصل األول :
 تاريخ اإلسكان المدعوم

1
المحـتـويـات

األهداف المستقبلية والتحديات
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تاريخ اإلسكان المدعوم

لكي نخطط للمستقبل 
علينا أواًل أن ننظر إلى 

الماضي كي نعرف من 
أين جئنا، وإذا لم نفعل 

ذلك فإننا قد نتراجع إلى 
الوراء.

مهاتير محمد

المالئم  السكن  فى  الحق  للمواطنين  الدولة  تكفل 
واآلمن والصحى بما يحفظ الكرامة اإلنسانية والعدالة 
االجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان 

تراعى الخصوصية البيئية.

المادة 78

الدستور المصرى 2014

الفصل األول
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ولتقييم تطور االداء، نقدم مراجعة تاريخية لمراحل زمنية تبدأ من عام 1952 .

الفترة بين 1952 وحتى عام 1982 

تم بناء حوالى 1.1 مليون وحدة سكنية، بمتوسط إنتاج سنوي 37,790 وحدة سكنية جميعها على أراضي الدولة بمساحات 
من 60-70م2 في عمارات يتراوح ارتفاعها 3-٥ أدوار جميعها يتم تخصيصها بنظام اإليجار.

الفترة بين 1982 وحتى 2005 

قررت الدولة تغيير سياساتها اإلسكانية بتحويل نظام مشروعاتها السكنية إلى التمليك بأقساط بسيطة على 40-30 
عامًا بفائدة مدعومة، وبلغ عدد الوحدات السكنية التى تم بناؤها 1.26 مليون وحدة سكنية بمتوسط سنوي ٥4.700 
وحدة سكنية، حيث ساهم القطاع الحكومي فى بناء 22% من الوحدات المنتجة في السوق مقابل 33% نسبة مساهمة 

القطاع الخاص.

ويتوزع حجم إنتاج تلك المساكن بين :

إسكان منخفض التكلفة مساحة 4٥م يمثل نسبة %49.	 

إسكان اقتصادي مساحة 60م يمثل نسبة %32.	 

إسكان متوسط مساحة 90م يمثل نسبة %16.	 

إسكان فوق متوسط حتى مساحة 12٥ م بنسبة %1.7.	 

إسكان فاخر مساحات تزيد عن 12٥ م تمثل نسبة 0.2 %.	 

وفى نفس الفترة الزمنية بدأ رصد أول ظهور كثيف لظاهرة البناء في إطار االقتصاد غير الرسمي والذى كان نسبة 
مساهمته من إنتاج الوحدات السكنية في نفس الفترة 4٥% »مناطق غير مخططة وعشوائية«. 
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قفز اإلسكان اإلجتماعى
من أقل من

50 ألف وحدة فى السنة 
إلى 200 ألف وحدة

 فى عام 2018

عدد الوحدات السكنية

1982-19٥2 200٥ -1982
1

1،1

1،2

1،3

1،4

مقدمة

األربع  األعوام  خالل  االجتماعى  اإلسكان  برنامج  استطاع 
الماضية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى عدد الوحدات المنتجة 
وحدة  ألف   ٥0 من  أقل  من  قفز  إذ  الدخل،  محدودى  لصالح 
تطلب  وقد   ،2018 عام  وحدة فى  ألف   200 إلى  السنة  فى 
الفارق  هذا  لتحقيق  جديدة  وآليات  إستراتيجيات  التوسع  هذا 
الضخم، كما احتاج إلى طفرة تشريعية موازية، لتنظيم وتمويل 
وضمان توزيع وحدات اإلسكان االجتماعى بشكل عادل، خاصة 

وأن البرنامج يعد أحد أبرز أوجه الدعم الحكومى.

ال يمكن تقييم نجاح برنامج اإلسكان االجتماعى بمعزل عن تاريخ 
تطور اإلسكان الذي تدعمه الدولة، وأطوار التعديل التشريعى 
التى مرت بها خطط دعم اإلسكان، والعقبات التى حالت دون 
تحقيق أقصى استفادة من هذه الخطط. خاصة وأن التعديالت 

التشريعية جاءت بناًء على دراسة مفصلة لهذه العقبات.
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استهدف المشروع األسر 
التي يقل دخلها عن

 1500 جنيه،
 والفرد »األعزب« الذى يقل 

دخله عن

 1000 جنيه شهريا، 

الفترة بين عام 2005 – 2011 

شهدت هذه المرحلة أول محاولة لتوحيد جهود الجهات الحكومية المختلفة المعنية بإنتاج اإلسكان منخفض التكاليف 
عن طريق المشروع القومي لإلسكان مستهدفا إنتاج ٥00 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحة 63م 

بمعدل 8٥ ألف وحدة سنويًا خالل 6 أعوام بنظام التمليك أو اإليجار.

استهدف المشروع األسر التي يقل دخلها عن 1٥00 جنيه، والفرد »األعزب« الذى يقل دخله عن 1000 جنيه شهريا، دون 
وضع حد أدنى للدخل، يحصل كل من ينطبق عليه شروط المشروع على وحدة سكنية تم تحديد سعرها بـ ٥0 ألف جنيه 

للوحدة التي ال تتجاوز مساحتها 63م2، ويتم السداد كالتالى :

مبلغ ٥ آالف جنيه مقدم يسدده المواطن -

مبلغ 1٥ ألف جنيه دعم نقدى مباشر للمستفيد يخصم من ثمن الوحدة. -

يتم تمويل 30 ألف جنيه من المبالغ المتبقية عن طريق التمويل العقاري علي 20 سنة بقسط شهري  -

160 جنيها تزيد بنسبة 7.٥% سنويًا، وتم تحديد تكلفة التمويل بنسبة 10.٥% سنويًا ثابتة طوال فترة التمويل .

اعتمد المشروع القومي لإلسكان على توفير الوحدات السكنية من خالل محاور مختلفة لتلبية الطلب على اإلسكان 
منخفض التكاليف، ولكن اإلقبال األكبر كان على محور التمليك.

محاور المشروع القومي لإلسكان

1- محور التمليك

تقوم الوزارة وأجهزتها التابعة ببناء وحدات سكنية بمساحة 63 م2 بالمدن الجديدة والمحافظات.

2- محور المستثمرين

تقوم شركات التطوير العقارى ببناء وحدات سكنية بمساحة 63 م 2 على االراضى التى تخصصها الوزارة لها بأسعار 
التكلفة الفعلية للمرافق فقط .

3- محور اإليجار 

تقوم الوزارة واجهزتها التابعة ببناء وحدات سكنية وتخصيصها للمواطنين بنظام االيجار.

4- محور ابني بيتك 

بمعرفة  البناء  ليتم  بالمجان  والمرافق  االراضى  توفير  يتم  حيث  للمواطنين  أراضى  قطع  بتخصيص  الوزارة  تقوم 
المستفيد . 

5- محور بيت العيلة 

تقوم الوزراة وأجهزتها التابعة ببناء وحدات سكنية بتصميم يتناسب مع المناطق الريفية بمساحة تتراوح بين 63 - 70 م2.

6- محور األولى بالرعاية

تقوم الوزارة وأجهزتها التابعة ببناء وحدات سكنية بمساحة التتجاوز 42 م2 وتخصيصها لتتناسب مع غير القادرين على 
سداد مقدم حجز أو أقساط شهرية .

نموذج من عمارات االسكان المدعوم المنفذ سابقًا
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الفترة بين عام 2007 – 2010 

قام صندوق التمويل العقارى بالتعاون مع البنك الدولى بإجراء تقييم للمشروع القومى لإلسكان والذى انتهى إلى 
عدد من التوصيات أهمها :

ضرورة وضع ضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتى من بينها ربط الدعم بالحصول على تمويل عقاري 	 
حيث تم شراء أغلب تلك الوحدات نقدًا لغير مستحقي الدعم.

ضرورة االستعالم عن المستفيدين والتأكد من عدم الحصول على دعم إسكان حكومي من قبل. 	 

وضع ضوابط تمنع التصرف في الوحدات قبل مرور فترة زمنية مناسبة، إال إذا تم رد الدعم للدولة.	 

تالفى عدم فرض أي قيود سعـرية على شركات االستثمار العقاري المشاركة في البرنامج.	 

ضمان عدم التأخر في االنتهاء من أعمال المرافق وكذا في تسليم الوحدات للمستفيدين.	 

إعادة النظر فى ارتفاع قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي بلغ أكثر من 7٥% من قيمة الوحدة حيث تجاوزت	 
 قيمته 2.8 مليار جنيه سنويًا بإجمالي أكثر من 16 مليار جنيه بداًل من التكلفة التقديرية المبدئية وهي 6 مليارات 

جنيه فقط.

لذا كان من الالزم إعادة النظر فى شروط البرنامج بالكامل فى ضوء ارتفاع تكلفة إنشاء الوحدات حيث بلغت التكلفة 
اإلجمالية للوحدة حوالى 90 ألف جنيه يتم بيعها للمستفيد بسعر ٥0 ألف جنيه منها دعم بقيمة 1٥ ألف جنيه، حيث 

يتحمل المستفيد 3٥ ألف جنيه فقط من ثمن الوحدة وهى قيمة المقدم والتمويل.

الفترة بين عام 2011 – 2013

بمراعاة توصيات الدراسة السابقة ، بدأت الدولة ممثلة فى وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باالستعانة 

بصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الجمهوري

رقم 272 لسنة 2009 ، بغرض القيام على شئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لألفراد ذوى الدخول المنخفضة

لتسهيل حصولهم على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المادية من خالل خفض قيمة التمويل العقاري إلى 

ما يمكن للمستثمر سداده وبالتالي المساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية والذى قام بدوره بإتخاذ االجراءات التالية :

1- وضع عدد من الشروط الواجب توافرها فى المواطنين المتقدمين والتى تشمل:

أ. الحد األقصى لدخل األسرة واألعزب

ب. سن المواطن

ج. عدم امتالك وحدة سكنية

د. عدم سبق االستفادة من وحدات سكنية من الدولة ... إلخ .

وتم التعاقد مع عدد مش شركات االستعالم الميدانى للتأكد من صحة البيانات المقدمة ، كما يتم التأكد من عدم 

سبق االستفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة.

2- توفير التمويل الالزم لدعم سعر الفائدة على التمويل العقارى

تم توقيع مذكرة تفاهم فى مارس 2010 بين كٍل من ,وزارة االستثمار ووزارة اإلسكان والبنك المركزي إلقرار االتفاق على 
ضرورة دعم جهات التمويل )البنك االهلى – بنك مصر – بنك التعمير واإلسكان – شركة التعمير للتمويل العقارى ( بتوفير 

التمويل العقارى بسعر عائد ميسر  10.٥ % سنويًا بداًل من سعر السوق الذى تجاوز أكثر من 14 %.

كما تضمن االتفاق قيام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بتقديم دعم يعادل القيمة الحالية لفرق العائد 
المقدر بنسبة 1.٥% سنويا لمدة 20 عاما، على أن تقوم جهات التمويل المانحة بتقديم التمويل الجديد للبرنامج بسعر 
عائد قدره 10.٥% سنويا ولمدة 20 عاما، وذلك حتى تستطيع جهات التمويل االستمرار فى تقديم التمويل للمستفيدين 

بذات الشروط الميسرة.

بلغ الدعم اإلضافى الذى قام الصندوق بسداده لجهات التمويل العقارى بالقيمة الحالية مبلغ 179 مليون جنيه، وذلك 
لعدد 79,386 عميل، ُيمكن تقسيمهم حسب جهات التمويل العقارى على النحو التالى:

عدد 3٥,214 عميال للبنك األهلى المصرى. -

21,961 عميال لبنك التعمير واإلسكان. -

3,192 عميال لبنك مصر. -

19,019 عميال لشركة التعمير للتمويل العقارى. -

3- توفير لدعم النقدي للمستفيدين

قام الصندوق بالحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دوالر فى عام 2010 بهدف تقديم دعم نقدى 
اليرد للمواطنين المستفيدين من أى برامج إسكان مدعوم تطلقها الدولة وكذا بناء ودعم القدرة المؤسسية للصندوق 

يخصم من إجمالى ثمن الوحدة .

4- توفير وحدات سكنية بالشروط الجديدة 

أ. متبقيات المشروع القومى لإلسكان

أتاحت الوزارة للصندوق عدد من الوحدات السكنبة المتبقية ضمن المشروع القومى لإلسكان للقيام بتسويقها وبيعها 
بالشروط الجديدة ، تم توقيع عدد من بروتوكوالت التعاون  مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير حوالى عدد 
17 ألف وحدة سكنية من الوحدات المتبقية ضمن المشروع القومى لإلسكان والمملوكة للهيئة وذلك لإلعالن عنها 

وبيعها للمواطنين من محدودى الدخل.

وكان الصندوق يقوم بدور حلقة الوصل بين المستهدفين والمشروع، من خالل تمكين هذه الفئات من الحصول على 
الوحدات باستخدام أدوات التمويل العقاري. وبالفعل نجح فى اإلعالن عن بيع تلك الوحدات بشروط محدودى الدخل 
وبنظام التمويل العقارى وتم تمويل ودعم أكثر من 8٥00 مواطن وتم تأجيل باقى الوحدات لعمليات طرح أخرى نظرا 
ألن بعض الوحدات كانت فى مدن يتسم اإلقبال عليها بالضعف من قبل المواطنين، والبعض اآلخر كانت وحدات 

تحتاج إلى رفع كفاءة .

رسم توضيحى لقيم التمويل والدعم الممنوح للمواطنين مشترى وحدات المشروع القومى لإلسكان من خالل الصندوق وبالشروط الجديدة.

ب. الوحدات المنفذة بمعرفة القطاع الخاص 

كما تم توقيع عدد من بروتوكوالت التعاون مع بعض شركات التطوير العقارى وجهات التمويل لدعم المواطنين الراغبين 
القومى  بالمشروع  الخاص  القطاع  بمعرفة  المنفذ  المستثمرين  محور  ضمن  المتاحة  السكنية  الوحدات  شراء  فى 

لإلسكان وبالفعل تم تقديم الدعم النقدى لحوالى عدد 2000 .

 رسم توضيحى لقيم التمويل والدعم الممنوح للمواطنين مشترى وحدات القطاع الخاص من خالل الصندوق وبالشروط الجديدة.
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هذا باإلضافة إلى قيام الصندوق بإبرام  بروتوكول تعاون مع محافظة السويس لتنفيذ عدد 1٥36 وحدة سكنية بمساحة 
70 مترا مربعا بحى عتاقة بمحافظة السويس، وجاٍر االنتهاء من أعمال تنسيق الموقع وتوصيل المرافق العامة.

الزينية  بمدينة  مربعا  مترا   70 بمساحة  سكنية  وحدة   120 عدد  لتنفيذ  األقصر  محافظة  مع  تعاون  بروتوكول  وكذلك 
بمحافظة األقصر، وجاٍر االنتهاء من أعمال توصيل المرافق العامة.

كما تم بيع عدد 448 محال تجارىا بقيمة تبلغ حوالى ٥9 مليون جنيه من المحالت التجارية التى آلت ملكيتها للصندوق 
وعددها  ٥٥7 محال تجاريا، منها عدد 8٥ محال تجاريا في المندرة باألسكندرية، و الباقي وقدرة 472 محال تجاريا بالقطامية 

بالقاهرة.

5- تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية

تم إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة االتصاالت لتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية ، وُيمكن استعراض ما تم إنجازه 
على النحو التالى :

ميكنة وحوكمة عملية طلب الدعـــم التي تتضمن )عملية استحقـــاق الدعم، الربط مع وزارة اإلسكان، االستعــالم، -
الربط مع جهات التمويل، التخصيص والموافقات(. باإلضافة إلى إمكانية متابعة مدفوعات العمالء طبقًا لجدول 
الدفع بالربط مع جهات التمويل، وإدارة القروض المتعثرة والسداد المعجل. وميكنة عملية التخصيص بالشكل 
الذي يضمن أولويات الطلبات وشفافية العملية. كما تمت إدارة جهات التمويل، واالتفاقية الرئيسية وإمكانية 

المراجعة علي جهات التمويل إليكترونيًا.

تنفيذ تطبيق حاسبة الدعم كجزء من موقع الصندوق لتسهيل معرفه شروط استحقاق الدعم ومقدار الدعم الذي  -
يمكن منحه.

قاعدة بيانــــــــات تتسع لعدد مليونـــي عميل قابلــــــة للزيــــــادة لضمان عدم ازدواجية الدعـــــم ووصوله لمستحقيه. -

ميكنة أعمال تخصيص الوحدات السكنية بحيث تتم بطريقه آليه عشوائية دون أن يتدخل فيها أى عنصر بشرى بما -
 يحقق أعلى درجات المصداقية والشفافية والمساواة بين المواطنين.

تم تفعيل خدمة الرسائل النصية التى ترسل للعمــــالء من النظام اآللى للصنـــــــــــدوق، بصورة تلقائية لبيان حالة  -
الطلب المقدم من العميل بكل مرحلة من مراحل دورة العمل لمنح الدعم.

تم إنشاء بوابة إلكترونية للصندوق على الشبكة العنكبوتية. -

تم تفعيل خدمة استعالم المواطن عن حالة طلبه من خالل البوابة اإللكترونية للصندوق. -

كما تم تفعيل تقديم الطلبات عن طريق الشبكة العنكبوتية مما يسهم في إتاحة خدمـــــــات الصندوق في جميع  -
أنحاء الجمهورية.

دورة العمل 
غير مميكنة 
الملفات 
الورقية

ميكنة دورة 
العمل و بناء 
قاعدة بيانات 

مركزية

إتاحة تقارير 
تنبيهية لإلدارة 

العليا

إتاحة الخدمة 
للمواطنين 
من خالل 
اإلنترنت

إتاحة التكامل 
مع أنظمة 
أخرى مثل 
أستعالم 

البنوك

متطلبات البرنامج:

حاسبة الدعم على موقع الصندوق . 1
التقارير التنفيذية لإلدارة العليا . 2
إدخال بيانات بنوك وشركات التمويل . 3
ميكنة متابعة سداد أقساط الدعم . 4
ميكنة عملية طلب دعم وحدة سكنية. ٥

وصعوبة  السكنية  الوحدات  دعم  بطلبات  والمتعلقة  المرفقة  والمستندات  والبيانات  العمالء  حجم  لزيادة  ونظرا 
وتسهيل  مراجعتها  وسهولة  العمالء  أعداد  الستيعاب   Data Warehouse إنشاء  تم  وتحليلها  بياناتهم  استخراج 

استخراج البيانات وتحليلها.

نموذج من عمارات اإلسكان اإلجتماعى - مدينة العاشر من رمضان
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تمت مراجعة كافة جوانب العمل المشترك للصندوقين فى إطار برنامج اإلسكان االجتماعى، وخاصة على المستوى 
أنه يواجه بعض أوجه القصور أهمها عدم  القانون 33 لسنة 2014،  التشريعى، حيث كشف الواقع العملى لتطبيق 

النص فى القانون على: 

1- شغل المستفيد للوحدة بشكل دائم ومنتظم، مما قد يتسبب فى إغالق الوحدات لفترات طويلة. 

2- عقوبة أو تجريم مباشر فى حالة تصرف المستفيدين من البرنامج فى وحداتهم باإليجار. 

3- الحظر على المحاكم إجراء دعاوى صحة ونفاذ وصحة توقيع بشأن وحدات وأراضى اإلسكان االجتماعى، مما يجعل 
التوكيالت  إجراء  لتفادى خطر  ابتدائية، وذلك  بإبرام عقود  القانون  تطبيق  بااللتفاف حول  يقومون  بها  المنتفعين 

والتصرفات لدى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

4- استثناء منظومة التمويل العقارى من حظر إجراء التوكيالت والتصرفات لدى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وبهدف تالفى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختالف الجرائم والعقوبات التي كانت تقع ، ومن أجل تحقيق أقصى 
الدخل  محدودي  المواطنين  على  األمر  وتيسير  الصندوقين،  دور  بين  والتكامل  الُسبل  وأيسر  بأقل  ممكنة  استفادة 

بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة ، جاء مقترح دمج الصندوقين وإصدار قانون جديد .

لذك تم إعداد مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب روعي فيه تالفي السلبيات 
التي شابت مشروعات إسكان محدودي الدخل طوال العقود الماضية واستحداث عدة أمور، أهمها توحيد جهة إدارة 

المشروعات ومراقبتها عن طريق دمج الصندوقين وإنشاء صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري .

الفترة بين عام 2014 -2017

يمثل عام 2014 بداية نقلة نوعية جديدة تضاف إلى ما سبق تحقيقه حيث تم اطالق برنامج اإلسكان االجتماعي بسقف 
طموحات مرتفع عما سبق، الذى استهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية ، ليرفع بذلك المتوسط السنوي إلنتاج الوحدات 
السكنية إلى 200 ألف وحدة، مقارنة بـ 8٥ ألف وحدة سكنية سنويًا في المشروع القومي لإلسكان، فضاًل عن زيادة 
مساحة الوحدات التى يتم تنفيذها لتصبح 90 م2 كاملة التشطيب بداًل من 63 م2 وتوفير الخدمات الالزمة المتكاملة .

وصدر أول قانون لتنظيم بناء وتمويل وتخصيص اإلسكان لمحدودي الدخل، وهو القانون رقم 33 لسنة 2014 »قانون 
اإلسكان االجتماعي حيث نص ألول مرة على تأسيس صندوق تمويل اإلسكان اإلجتماعى ليقوم بتمويل وإدارة وإنشاء 
الوحدات السكنية لبرنامج اإلسكان االجتماعي والخدمات التجارية والمهنية الالزمة للوحدات السكنية المدعومة للفئات 
األقل دخاًل ، ضمن استراتيجية تستهدف أن يكون التمويل ذاتيا بعيدا تماما عن الموازنة العامة للدولة ، وتتكون موارد 

الصندوق من :

الدولة . 1 تخصصها  التي  واالعتمادات  الصندوق،  ينشئها  التي  بالمباني  االنتفاع  ومقابل  وإيجار  بيع  حصيلة 
لمشروعات الصندوق.

الغرامات المقضي بها . 2 الدولة، وحصيلة  التي تعقدها  المبالغ المخصصة ألغراض الصندوق في االتفاقيات 
طبقًا ألحكام هذا القانون وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس اإلدارة.. 3

عائد استثمار أموال الصندوق.. 4

)1%( من حصيلة بيع األراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام .. ٥

)2٥%( من حصيلة بيع األراضي المملوكة للوحدات المحلية.. 6

ويعد قانون »اإلسكان االجتماعي« هو إحدى أدوات الدولة لتطبيق العدالة االجتماعية وإعادة صياغة منظومة الدعم 
في قطاع اإلسكان.

وفى ضوء التجربة الناجحه لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى تسويق وبيع الوحدات السكنية المتبقية

من المشروع القومى لإلسكان لذلك اعتمد برنامج اإلسكان االجتماعى فى إدارته علىه لضمان وصول الوحدات السكنية 

والدعم لمستحقيه واالستفادة من البنية المؤسسية والموارد البشرية المتاحة بالصندوق فضاًل عن التمويل المتاح 
لدعم المستحقين. 
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عام 2018 

صدر القانون رقم 93 لسنة 2018 بإنشاء صندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقارى والذى تضمن اآلتى:

الرؤية 

العقارى،  التمويل  الدخل ودعم نشاط  المتكاملة لمنخفضى ومتوسطى  السكنية  المجتمعات  إنشاء وتطوير وتنمية 
بما يحقق العدالة االجتماعية، والعمل على تحسين األداء، وتطوير آليات العمل ضمانًا الستدامة واستمرارية البرنامج، 

ليصبح الصندوق رائدا على المستوى العربي واإلقليمى. 
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الغرض 

والمهنية  التجارية  الخدمات  االجتماعى، وتوفير  لبرنامج اإلسكان  السكنية  الوحدات  وإنشاء  وإدارة  تمويل 
الالزمة لهذه الوحدات، من خالل نظام التمويل العقارى ودعم ذوى الدخول المنخفضة. 

وزير
التضامن

اإلجتماعى

وزير
التنمية
المحلية

وزير
التعاون
 الدولي

وزير
 التخطيط

وزير
 المالية

نائب رئيس
مجلس
الدولة

2
نائب للرئيس

التنفيذى

ممثل وزارة
الدفاع

نائب محافظ
البنك المركزى

المصرى

رئيس
الهيئة العامة
للرقابة المالية

الرئيس
التنفيذى

5
أعضاء من
ذوى الخبرة

رئيس مجلس اإلدارة 
وزير اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية

مجلس اإلدارة
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االختصاصات:

رسم السياسات العامة التي يتطلبها برنامج اإلسكان االجتماعي بمحاوره المختلفة في ضوء أحكام هذا  القانون.. 1

رسم السياسات العامة التي يتطلبها دعم وضمان نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو االنتفاع. 2
بها أو إيجارها إيجارًا ينتهي بالتملك أو نشاط إيجار المساكن وذلك كله لذوي الدخول المحدودة بكافة الوسائل 

في ضوء أحكام هذا القانون و قانون التمويل العقاري.

تحديد قيمة الدعم ونسبته سواء من إجمالى قيمة الوحـــــــــدة السكنية بما يكفل تخفيض قيمتها أو من قسط. 3
بعبء  النزول  يكفل  بما  اإليجارية  القيمة  من  العقارى أو  التمويل  بعبء  النزول  يكفل  بما  العقارى  التمويل 
اإليجار إلى الحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المحدودة بما ال ُيجاوز الحد الذي يقرره مجلس إدارة الصندوق.

تحديد الحاالت والمعايير والشروط التى بموجبها يقوم الصندوق بإتاحة الدعم المقرر لنشاط التمويل العقارى. 4
 لذوى الدخول المحدودة .

مباشرة األنشطة واتخاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة لضمـــان تحقيق أغراضه، ويجوز له ضمــــــان مخاطــــــر عدم. ٥
سداد االلتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقاري واتخاذ كافة الوسائل الالزمة لذلك، ومنها وضع قواعد 
وإجراءات إثبات وتقرير أسباب تعثر المستثمرين بما في ذلك ذوو الدخول المحدودة، وله أن يقدم ذلك مباشرة 
أو عن طريق شركات متخصصة أو صناديق متخصصة في ذلك أو من خالل وثائق تأمين أو من خالل تأسيس 
أو المساهمة في تأسيس وإنشاء شركات لالستثمار العقارى وللصيانة وللضمان والتأمين ولإلدارة وللتمويل 
بتقديم  أو  متخصصة،  وصناديق  وأى شركات  والتوريق  العقارى  التمويل  وإعادة  التمويلي  والتأجير  العقاري 
ضمانات تيسر عمليات التمويل العقاري للممولين أو المستثمرين، أو بغير ذلك من الوسائل التي يوافق عليها 

مجلس إدارته.

وضع السياسة العامة للصندوق والسياسات التنفيذية له ومراقبة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراض الصندوق. 6
 ويجوز له تخصيص جزء من موارده للمساهمة فى مشروعات تطوير العشوائيات.

قبول اإلعانات والهبات والتبرعات والمنح وإصدار السندات بكافة أنواعها وعقد القروض مع الجهـــــــات المحلية . 7
المالية  وزاراتى  التى يصدرها موافقة  الصندوق والسندات  التي يعقدها  القروض  واألجنبية، ويشترط في 
والتخطيط، أو وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية بالنسبة إلى القروض والسندات الخارجية، وتكون القروض 

الداخلية في الحدود المقررة في الموازنة.

اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.. 8

إصدار اللوائح الداخلية والقرارت التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية والفنية للصندوق والعاملين به. 9
 دون التقيد  بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.

اعتماد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية المماثلة للتنسيق. 10
المصريين  واالستشاريين  الخبراء  استخدام  قواعد  ووضع  العقاري  والتمويل  االجتماعي  اإلسكان  مجال  في 

واألجانب.

إقرار الخطة والموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق والنظر في التقـــــارير الدورية التي تقدم عن سير . 11
العمل بالصندوق ومركزه المالي.

وضع السياسة العامة الستثمار أموال الصندوق.. 12

تحديد مقابل األعمال والخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.. 13

كل ما يرى وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.. 14

كما أوكل القانون للصندوق مهام:

تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصى 120 متًرا والخدمات واألنشطة التجارية والمهنية. 1
 الالزمة لهذه الوحدات.

توفير قطع أراٍض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر، لمتوسطي الدخل. . 2

اتاحة أراض للقطاع الخاص إلنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.. 3

دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن، أو االنتفاع بها أو إيجارها إيجاًرا ينتهي بالتملك.. 4

دعم إيجار المساكن بجميع الوسائل، بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري. ٥
 والقيمة اإليجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها باإليجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء 
التمويل العقاري أو اإليجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم، واتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة 

والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.

ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري باالتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.. 6

استثمار أموال الصندوق عن طريق تمويل األنشطة التجارية واإلدارية والمهنية الالزمة لخدمة وحدات اإلسكان. 7
 االجتماعى، فيجوز للصندوق استثمار أمواله بما يحقق أفضل عائد لخدمة إسكان منخفضى ومتوسطى الدخل. 

ونص القانون على:

تجريم اإلدالء بأي بيانات على خالف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية باإلسكان االجتماعي،. 1
 أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق 
بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه، وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.

تغليظ العقوبات الُمطبقة على كل من يخالف شروط االنتفاع بالوحدات أو أراضي اإلسكان االجتماعي، أو يتاجر، . 2
أو يتصرف فيها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة ال تقل عن سنة، وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه، 
وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باإلضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة األرض والدعم 
لمن  الردع  االجتماعي وتحقيق  برنامج اإلسكان  المنشودة من  تنفيذ األهداف  الممنوح دفعة واحدة؛ لضمان 

يتحايل على القانون.
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إستراتيجية البرنامج ومحاوره

بدون إستراتيجية ، 
التنفيذ بال هدف. 

وبدون تنفيذ ، 
اإلستراتيجية ليس

 لها فائدة 
موريس تشانغ

الفصل الثاني

يوفر  له وألسرته،  كاف  كل شخص في مستوى معيشى  حق 
تحسين  مع  والمسكن،  والكساء  الغذاء  من  بحاجتهم  يفي  ما 

متواصل لظروفه المعيشية”.

المادة 11

العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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مقدمة

يمثل المسكن اآلمن أحد االحتياجات األساسية لإلنسان. فال 
إنتاج وال عمل وال حياة دون مسكن صحي مالئم آمن يعيش 
فيه، ومن هذا المنطلق احتوت كافة الدساتير على مستوى 
توفير  ضرورة  على  يؤكد  وصريح  واضح  نص  على  العالم 
العدالة  يحقق  وبما  تمييز  دون  للمواطن  المناسب  المسكن 

االجتماعية والمعيشة اآلمنة.

بالحقوق  الخاص  الدولي  »العهد  نص  فقد  هذا  وعلى 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية« في مادته الحادية عشرة 
على: »حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته، 
يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمسكن، وبحقه 
تتعهد  أن  على  المعيشية،  لظروفه  متواصل  تحسين  في 
الدول الموقعة على هذا العهد باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ 

هذا الحق«.

أما الدستور المصري الصادر فى 2014 فقد نصت مادته رقم 
المسكن  الحق فى  للمواطنين  الدولة  تكفل   «  : أن  على   78
المالئم واآلمن والصحى، بما يحفظ الكرامة اإلنسانية ويحقق 
العدالة االجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان 
الذاتية  المبادرات  إسهام  وتكفل  البيئية،  الخصوصية  تراعى 
الدولة  أراضي  استخدام  وتنظيم  تنفيذها،  فى  والتعاونية 
بالمرافق األساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل  ومدها 
للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح 
العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق األجيال 

القادمة«.  

أواًل : إستراتيجية وفلسفة العمل ببرنامج اإلسكان االجتماعي:

األفكار  من  عدد  على  ارتكزت  والتى  االجتماعي  اإلسكان  ببرنامج  الخاصة  اإلستراتيجية  وضع  تم  المنطلق  هذا  ومن 
واحدة  منظومة  المتاحة ووضعها فى  والقوى  والظروف  والوسائل  للموارد  األمثل  االستخدام  يحقق  بما  والمبادئ 
مترابطة تحقق التكامل والتفاعل والمواءمة مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع المصري،  بما يؤدي إلى 

اتخاذ إجراءات للتغيير والتكيف بالمرونة والسرعة الكافية، وتتمثل أهم هذه الركائز فيما يلى :

1- التمييز اإليجابى

أكدت تكليفات الحكومة المصرية على االهتمام بحقوق الفئات األقل دخال ووضعها البرنامج هدفًا أساسيًا له. هذا إلى 
جانب وضع تمييز إيجابي للمرأة والمرأة المعيلة والمطلقة واألرامل، وذوى االحتياجات الخاصة لتمكينهم من الحصول 

على حقهم الدستوري في سكن مالئم طبقا للمعايير الدولية.

لذلك صمم البرنامج بطريقة مرنة تراعى متطلبات التركيبة السكانية وتراعى توجهات اإلدارة السياسية للبالد، التى 
استهدفت بدورها فئات معينة بغرض االرتقاء بما تحصل عليه من حقوق اقتصادية واجتماعية ال سيما السكن المالئم.

لذا فقد احتلت فئة األقل دخال المركز األول فى اهتمامات برنامج اإلسكان االجتماعى، خالل مراحل مراجعة وتطوير 
البرنامج المستمرة، كما استحدثت تقسيمات أخرى داخل فئة األقل دخال، هى فئات ذوى االحتياجات الخاصة بنسبة ٥% 
– واألرامل والمطلقات - وأسر الشهداء والمصابين، ومن بين إجمالى عدد الوحدات التى تم طرحها منذ بداية برنامج 
اإلسكان االجتماعى بإجمالى ٥00 ألف وحدة، ووصلت نسبة المستفيدين من اإلناث )22.1%( ونسبة )4.4%( لألرامل 

والمطلقات، ونسبة أصحاب المهن الحرة )11.9%(، حتى 2018/6/30.

هذا وقد شهد برنامج اإلسكان االجتماعى تطويرًا هامًا آخر خالل 2016- 2017، باستيعابه قطاعا كبيرا من الشباب الذى 
يعمل فى القطاع الخاص وغير المؤمن عليه، وخصوصا أصحاب المهن الحرة من الحرفيين والفنيين، وهى فئات ظلت 

مستبعدة طوياًل من برامج اإلسكان المدعوم.
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التى كان يتم  البرنامج عند وضع شروط وضوابط تحديد المستفيدين تضمين تلك الشريحة الضخمة  لذا فقد راعى 
استبعادها سابقًا، خاصة وأن بعض اإلحصائيات عن حجم االقتصاد غير الرسمي تصل إلى ٥0% قابلة للزيادة، إضافة 

إلى تنامى ظاهرة عدم التأمين على العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص.

ولكي يستطيع البرنامج ضم هذه الفئة فقد تم إلغاء بعض الشروط المقيدة لهذه الشريحة، وصدرت قرارات مجلس 
الوزراء باالستغناء عن تقديم المستند التأمينى، واللجوء إلى مكتب محاسب قانونى مسجل للحصول على شهادة 
إثبات الدخل ألصحاب المهن الحرة، كما تم التنسيق مع البنك المركزى حيث صدرت شروط موحدة لمنح التمويل العقارى 
والتى من ضمنها إلزام البنوك المشاركة فى البرنامج بعدم رفض أصحاب المهن الحرة والحرفيين ما دام ينطبق عليهم 

الشروط العامة.

و ألن الهدف األساسي من تنفيذ برنامج اإلسكان االجتماعي هو توفير السكن طبقًا للدستور والقانون  أي توفير 
السكن كخدمة وليس كسلعة لذلك اعتمد برنامج اإلسكان االجتماعي على نظام األولويات وليس نظام القرعة، حيث 
يتم تخصيص الوحدات لألسر المستفيدة طبقًا لألولويات التي ُيصدر قرار بها من مجلس الوزراء والتي ُيعاد النظر 
فيها من فترة ألخرى في ضوء المتغيرات االقتصادية  واالجتماعية، وتكون األولوية في التخصيص لألسر األكثر عددًا 

واألقل دخاًل ثم األسر األقل عددًا ثم يليهم بعد ذلك األسر التي ال تعول وأخيرًا األعزب. 

ومن خالل الرصد الُمستمر والبحوث الميدانية التي يتم إعدادها من فترة ألخرى لمعرفة ولقياس مدى االستفادة من 
فاعلية محددات األولويات الُمقررة للتخصيص بمشروع اإلسكان االجتماعي تبين ظهور بعض األسر  يتم التخصيص لها 
ولكن يتعذر عليها إتمام  إجراءات التعاقد نظرًا لكونها ُأسرًا ذات دخول ُمنخفضة وتقل فرص تمويليهم من جانب جهات 
التمويل بمنظومة التمويل العقاري، لذا فقد تم إعادة النظر في محددات نظام األولويات في التخصيص من جانب 

مجلس الوزراء والموافقة على إتاحة نظام لإليجار.

ومن ُمنطلق الحرص الدائم والُمستمر من ِقبل الدولة لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على أحقية كل مواطن في الحصول 
لنظام  التخصيص طبقًا  تم  لكل مواطن، فقد  الشفافية  ُيحقق  بما  االجتماعي  اإلسكان  بمشروع  على وحدة سكنية 

األولويات من خالل منظومة تخصيص آلية تتم بشكل عشوائي دون تدخل العنصر البشري.

ولذلك أصبح البرنامج ذراعا للدولة تحافظ على حق الفئات األقل دخاًل في سكن مالئم وضبط السوق العقاري.

2- المسكن المالئم

ال يقف المسكن المالئم الذى يوفره البرنامج عند التعريف الضيق لوحدة سكنية فقط، ولكنه يتبنى مفهوما أكثر رحابة 
ورفاهية وهو تأسيس مجتمعات متكاملة حيث يتم توفير وحدات كاملة المرافق وخدمات صحية وتعليمية وشبكة طرق 

ومواصالت ومحال تجارية ومهنية بأنشطة مختلفة لخدمة المجتمعات الجديدة خاصة بالمدن الجديدة. 

وضعت إستراتيجية البرنامج توفير مجتمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات كهدف متكامل لها منذ اللحظة األولي، 
الخدمات للمجتمعات  المختلفة لتوفير  الحكومية  الجهات  الوحدات كان هناك تنسيق مشترك مع  وبالتوازي مع تنفيذ 
السكنية التى يستهدفها البرنامج، وهى 761 مشروعا خدميًا منها 327 مشروعا تم االنتهاء من تنفيذها، و272 مشروعا 

جار تنفيذها و162 مشروعا فى مراحل الطرح وهى موزعة على النحو التالى:

استهدف البرنامج تمكين المواطنين من ذوى الدخل المنخفض الذين لم يسبق 

لهم االستفادة من برامج االسكان المدعوم من الدولة فى الفترات السابقة ، 

والذين ال يتجاوز الحد األقصى لصافي دخلهم الشهرى 1750 جنيها 

لألعزب و2500 جنيه شهريًا لألسرة ، وتم تعديل تلك الحدود 
تدريجيا لتصل إلى 35٠٠  جنيه لألعزب و 475٠ جنيهًا شهريا لألسرة 
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بيعية  بقيمة  تجاريا  بيع عدد 1083 محال  إلى   باإلضافة  وذلك 
ضمن  المنفذه  التجارية  المحالت  من  جنيه  مليون   32٥ تبلغ 

مشروعات اإلسكان االجتماعى بالمحافظات.

أكثر فاعلية فى تلبية  ولكى يكون برنامج اإلسكان االجتماعى 
متطلبات السكن للفئات األقل دخال، يتم رصد الطلب الفعلى 
الوحدات  توفير  ويتم  المستهدفه،  للشرائح  السكن  على 

السكنية لكل إعالن طبقًا للطلب الفعلى الذى يتم رصده. 

قاعدة  إنشاء  عمله  من  سنوات  أربع  خالل  البرنامج  واستطاع 
بيانات ضخمة عن الطلب على السكن فى مصر بشكل عام، 
الراغبين فى  أو  الذين حصلوا على دعم سابق،  سواء هؤالء 
الحصول على وحدة، أو الفئات األكثر احتياجا للدعم والتمكين، 
وهى قاعدة بيانات لم تكن موجودة سابقا، بل كان غياب هذا 
النوع من المعلومات عائقا أساسيا فى طريق تمكين الفئات 

األكثر احتياجا التى تستحق الدعم.

عقود  خالل  من  الحيازة  أمن  تحقيق  البرنامج  فى  روعى  كما 
مالك   ( االجتماعى  اإلسكان  وصندوق  المستفيد  بين  ثالثية 
»البنوك  العقارى  التمويل  وجهات  البرنامج«  ( »ممثل  الوحدة 
أوشركات التمويل العقارى«، وتنوعت محاور مشروع اإلسكان 
وأخرى  الدخل،  لمحدودي  تمليك  وحدات  بين  ما  االجتماعي 
باإليجار لمن ال يمكنهم دفع أقساط الوحدات، وبالتالي وفرت 
لجميع فئات الدخل التي تحتاج إلى سكن وحدات تتناسب مع 
قدراتهم المالية بال تمييز أو تفرقة، بما ساهم فى بناء مساكن 
بالمدن والمحافظات التى يوجد بها طلب فعلى على السكن.

تكنولوجيًا  والمتابعة  الدعم  وقد ساهم ذلك فى تطوير نظم 
والتوقعات  العقارى  السوق  عن  معلومات  قاعدة  وبناء 
بإطالق مؤشر  السوق  تقلبات  له وتفادي مخاطر  المستقبلية 

ألسعارالعقارات.

وحدد البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية 
اليجاوز  والذى  الدخل  من  للخصم  األقصى  الحد  والصندوق 
نسبة 3٥ % من الدخل الشهرى للمستفيد، بما يضمن للمواطن 
األساسية  احتياجاته  لسد  الشهري  دخله  من  كبير  جزء  توافر 
األخرى وتصل إلى 40% فى حالة تمويل قيمة وديعة الصيانة.

107
خدمات دينية 

مساجد و كنائس

111
حضانة

85
خدمة صحية
ومراكز طبية

201
سوق تجاري

80
مركز رياضي

ونوادي ومالعب

52
خدمات عامة
مخابز ونقاط

شرطة و إطفاء 125
مدارس تعليم 

أساسي وثانوي 
وتجريبي

نادى اإلسكان اإلجتماعى

مدينة العاشر من رمضان
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3- دعم المستحقين

الركيزة الثالثة فى اإلستراتيجية هى مفهوم الحماية االجتماعية والذى كان متأصاًل فى فلسفة العمل بالبرنامح لتمكين 
الفئات األقل دخال واالستفادة القصوى من قدرات هذه الفئات على االلتزام فى سداد األقساط طويلة األمد، فقد 
تم تصميم برنامج اإلسكان االجتماعى بناء على المعطيات السابقة بحيث يتم تخفيض قيمة مقدم الوحدة السكنية، 
بما يتناسب مع قيمة المدخرات البسيطة التى تحتفظ بها األسر األقل دخال،لذلك تم دعم الفئات المستحقه من خالل 

ثالثة أشكال من الدعم  كاآلتى:

أ- الدعم النقدى:

يعد البرنامج هو إحدى أهم التجارب الحكومية التى نجحت في تطبيق الدعم النقدي المباشر المشروط لألفراد، بديال عن 
نظام الدعم العيني، إذ يتم توجيه الدعم لحاجزى الوحدات خصمًا من المقدم المطلوب وليس للوحدة السكنية، تفاديا 
ألى تالعب بمخصصات الدعم في هذا القطاع، وضمانًا لتوجيهه للمستحقين ويتم إجراء استعالم ميدانى عن طريق 
شركات استعالم متخصصة للتأكد من صحة بيانات الدخل المقدمة من العميل وعدم امتالكه مسكنا أو سابق حصوله 
على دعم إسكان من الدولة عن طريق االستعالم فى قواعد البيانات المختلفة والمتاحة بأجهزة الدولة المعنية وذلك 

بخالف االستعالم االئتمانى الذى يعد بمعرفة البنوك الممولة. 

ب- دعم سعر الوحدة السكنية:

استند البرنامج فى تحديد أسعار الوحدات السكنية التى يتم بيعها للمواطنين المستحقين أصحاب الدخول المنخفضة 
أو  عليها  البناء  يتم  التى  األراضى  بقيمة  تحميلها  عدم  عن  فضاًل  الوحدات  تلك  من  للربح  هامش  وضع  عدم  على 
تكلفة تنفيذ المرافق والخدمات العامة بكل مشروع، وتدرجت أسعار الوحدات السكنية ) ثالث غرف وصالة ( فى ضوء 

المتغيرات االقتصادية وتحرير سعر صرف العمالت األجنبية وزيادة أسعار المحروقات كالتالى:

w
w
w
.m

ff
.g

o
v
.e

g

w
w
w
.m

ff
.g

o
v
.e

g

الدعم النقدي 
المباشر

155.066
ألف مواطن

2.654
مليار جنيه

17.117
متوسط الدعم

/ المستفيد

135
ألف جنيه

سعر الوحدة 
السكنية

154
ألف جنيه

سعر الوحدة 
السكنية

اإلعالن الثامن
في 1/٥/2016

منذ اإلعالن األول في 2014/6/1
حتى اإلعالن السابع في 7/26/201٥

اإلعالن التاسع
في 2017/8/20

184
ألف جنيه

سعر الوحدة 
السكنية

ج- دعم فائدة التمويل العقارى :

استطاع البرنامج بالتعاون مع البنك المركزى المصرى فى الوصول ألقل نسبة للفائدة على التمويل العقارى فى تاريخ 
اإلسكان، حيث صدرت مبادرة البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 وتعديالتها بتحديد سعر عائد ٥% لمن اليزيد دخله 
الشهرى عن 2100 جنيه ونسبة 7% لمن اليتجاوز دخله الشهرى 47٥0 جنيها شهريًا باإلضافة إلى مد فترة سداد األقساط 
لقرض التمويل العقارى بين 10 لـ 20 سنة، بحيث ال يزيد ما يتم استقطاعه من دخل األسرة عن 40% »قيمة القسط 
الشهرى«، طبقا للمعايير المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، كما فوض البنك المركزى مجلس إدارة الصندوق فى 

تحديد وتعديل تلك الحدود وفقًا للمتغيرات االقتصادية ومعدالت التضخم .

فوق المتوسطمتوسطي الدخلمحدودي الدخل
سعر إقراض البنك 

7 %4.٥ %2.٥ %0.٥ %المركزي للبنوك

3.٥ %3.٥ %4.٥ %4.٥ %هامش البنوك
سعر اإلقراض 
10.٥ %8 %7 %٥ %النهائي للعميل

الحد األقصى للدخل 
الشهري

2100 جم
)بعد التعديل(

يحدد وفقًا لقرار 
مجلس إدارة صندوق 

التمويل العقاري

10 أالف جنيه للفرد و 
14 ألف جنيه لألسرة

)بعد التعديل(

1٥ أالف جنيه للفرد و 
20 ألف جنيه لألسرة

الحد األقصى لسعر 
الوحدة محل التمويل

يحدد وفقًا لقرار مجلس إدارة صندوق 
التمويل العقاري

700 أالف جنيه
9٥0 أالف جنيه)بعد التعديل(

تم رفع الحد األقصى للدخل الشهري من قبل صندوق التمويل العقاري ليصبح 3٥00 جم للفرد و 47٥0 جم لألسرة

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

فوق المتوسطمتوسطي الدخلمحدوي الدخل
سعر إقراض البنك المركزى 

7%4.٥ %2.٥%0.٥ %للبنوك

3.٥%3.٥%4.٥%4.٥%هامش البنوك

سعر اإلقراض النهائي 
10.٥%8%7%٥%للعميل

الحد األقصى للدخل 
الشهري

أقل من
1400 جم

يحدد من 
قبل صندوق 

التمويل 
العقارى

8 آالف جنيه للفرد    
و10 آالف جنيه لألسرة

1٥ ألف جنيه للفرد 
و20 ألف جنيه لألسرة

الحد األقصى لسعر 
الوحدة محل التمويل

يحدد من قبل
 صندوق التمويل العقاري

٥00
9٥0 ألف جنيه ألف جنيه 

طارق عامر
محافظ البنك المركزى

ثم جاءت تعديالت المبادرة فى يونيو 2017 كالتالى :

نائب المحافظ
جمال نجم

جدول يوضح أسعار الفائدة ضمن مبادرة البنك المركزى .
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4- استدامة التمويل   

التمويل  معضلة  العقاري  التمويل  آلية  ذللت 
حيث  المدعوم،  اإلسكان  لبرامج  المستدام 
أو  للبنوك  القروض  بسداد  المواطنون  يقوم 
شركات التمويل العقارى المشاركة في تمويل 
أخرى  مرة  البرنامج  تمويل  مقابل  المشروع، 
بقيمة ثمن الوحدة فور منح التمويل للمواطن 
لتوفير  بما يضمن دورة مالية سريعة مستمرة 
الزيادة  مواجهة  في  السكن  على  الطلب 
وهى  الوحدات  تنفيذ  تكلفة  وارتفاع  السكانية 
أداة استطاعت تخفيف عبء إنشاء المساكن عن 
الممارسات  مع  وتتفق  للدولة  العامة  الموازنة 
فى  االستثمار  وتشجع  العالمية،  والتجارب 
تملك وحدة سكنية بداًل من اإلنفاق على السلع 
طريق  فى  خطوة  وتعد  فقط  االستهالكية 

السيطرة على التضخم. 

كما نجح البرنامج فى تنشيط قطاع التمويل العقارى بشكل كبير وملحوظ وذلك من خالل توفير التمويل العقارى لحوالى 
1٥٥ ألف مواطن بقيمة تبلغ 14 مليار جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى عن طريق 23 جهة تمويل ) بنوك ــ 
شركات (، وتم توقيع عدد من بروتوكوالت التعاون معها لتقديم التمويل العقارى لعمالء برنامج اإلسكان االجتماعى، 
األمر الذى أدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة والوفاء بااللتزامات المالية تجاه الجهات القائمة على بناء 
الوحدات السكنية حيث تم البدء فى بناء أكثر من ٥00 ألف وحدة سكنية خالل الفترة الزمنية من 2014 وحتى منتصف 

عام 2018.

كما تم إنشاء الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري بمساهمة البنك المركزي المصري والعديد من البنوك وشركات 
التمويل العقارى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري برأس مال مصدر ومدفوع يبلغ 373,321,000 جنيه، 

وبلغت نسبة مساهمة الصندوق في رأس مال الشركة 2.68% بمبلغ 10 ماليين جنيه وذلك بغرض:

تقديم تمويل ألجل لتقليل مخاطر السيولة المتكبدة في تقديم قروض طويلة األجل لإلسكان . -

إصدار السندات واألوراق المالية  في أسواق رأس المال . -

إعادة تمويل مؤسسات االئتمان مع وصول فوري لمحافظ الرهن العقاري الخاصة بها. -

وذلك عن طريق حشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا 
ثم عرضه على الجمهور من خالل منشأة متخصصة لالكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليال للمخاطر، وضمانا للتدفق 
المستمر للسيولة النقدية، و من ثم فإن استخدام جهات التمويل العقاري لتلك اآللية التمويلية سيتيح لها بيع محافظها 
إتاحة  إعادة  البيع في  الدخل، ومن ثم استخدام حصيلة  الممنوحة للمواطنين محدودي  العقاري  التمويل  من قروض 

قروض تمويل عقاري لعدد آخر من المواطنين.  

وبالفعل قامت الشركة بمنح قروض إلعادة التمويل العقاري بإجمالي مبلغ ٥84 مليون جنيه حتي 31 ديسمبر عام 2017 
.

وتحقيقًا  ألهداف اإلستراتيجية وفلسفة العمل بالبرنامج وضمان وصول الوحدات السكنية والدعم لكافة المواطنين 
المستحقين ومستويات الدخل المستهدفة والتى تحتاج إلى مساندة للحصول على المسكن المالئم فقد تم إطالق 

عدد من المحاور التى تتماشى مع فئات المجتمع المختلفة.
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تحصيل قيمة 
التمويل العقاري

و الممنوح للعمالء 
من البنوك 

الممولة

تحصيل قيمة 
الدعم النقدى 

المقدم لكل عميل

إعادة تمويل بناء 
الوحدات السكنية

تحصيل قيمة 
المقدم الذي 
يسدده العميل

ثانيًا : محاور برنامج اإلسكان االجتماعى

يعد برنامج اإلسكان االجتماعي هو أول تجربة ناجحة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر والمشروط، 
وقد نجح البرنامج في تطبيق هذه التجربة الرائدة من خالل عدة محاور لتلبية الطلب الحالي للفئات المستهدفة التى 
لم يسبق لها الحصول على وحدة سكنية مدعومة، حيث وضع معايير مختلفة لكل محور تتفق مع إمكانيات كافة األسر 
المستهدفة، ووضع ضوابط وشروط ليستهدف كل محور شريحة مختلفة من الدخل والتى يتم تحديثها دوريًا طبقًا 

لمعدالت التضخم المعلنه من البنك المركزى المصرى.

وتشمل هذه المحاور مايلى :

1- محور التمليك

أ- األقل دخاًل
ب- األعلى دخاًل

2- محور اإليجار

3- محور النقابات المهنية

4- محور أسر الشهداء والمصابين

٥- محورالمحافظات

6- محور العاملين بالخارج 

وهذا األخير تم إطالقه الستيعاب كافة الطلبات المتبقية من برنامج اإلسكان القومي السابق والذى انتهى العمل 
به في 2011، ولكن ال يزال الحاجزون المتبقون من هذا البرنامج يمثلون طلبا فعليا على السكن لم يتم توفيره فى 

حينه.
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1- محور التمليك

التجربة  أنه أول تطبيق عملي لهذه  برنامج اإلسكان االجتماعى باإلضافة إلى  التمليك األكبر ضمن محاور  يعد محور 
الناجحة منذ بدايته في 2014، وشهد هذا المحور تطويرًا فى مستوى دخول الفئات المستهدفة منه أو ضم فئات جديدة 
ألول مرة يستهدفها برنامج إسكان حكومي إلى أن وصل إجمالي المتقدمين للحجز ببرنامج اإلسكان االجتماعي843378 

حاجزا، منهم 692093 انطبقت عليهم الشروط قبل إجراء االستعالم الميدانى واالئتمانى .

ويقسم الصندوق المتعاملين فى هذا المحور إلى قسمين:

أ- الفئات األقل دخاًل 

خالل الفترة بين 2014 لـ 2017، تم طرح عدد 9 إعالنات للفئات األقل دخال لتملك وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، 
دخلهم  لصافي  األقصى  الحد  اليتجاوز  الذين  المنخفض  الدخل  ذوى  من  المواطنين  باستهداف  الصندوق  بدأ  وقد 
الحدود تدريجيًا فى ضوء مراجعة معدالت  الشهرى 17٥0 جنيها لألعزب و2٥00 جنيه شهريًا لألسرة وتم تعديل تلك 
التضخم التى تصدر سنويًا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك المركزى المصرى لتصل تلك الحدود إلى 

3٥00 جنيه لألعزب و 47٥0 جنيهًا شهريًا لألسرة. 

ويحصل المستفيد من المحور على وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب وتنسيق المواقع، بسعر التكلفة الفعلية 
فقط، دون تحميل الوحدة ثمن األرض أو تكلفة المرافق العامة، وهو ما ساهم فى خفض سعر الوحدة للمستفيد بما 

يزيد على 30%، مقارنة بسعر السوق . 

تلك  وارتفعت  للوحدة  جنيه  ألف   13٥ بسعر  التشطيب  كاملة  90م2  تبلغ مساحتها  وحدات سكنية  طرح  تم  وقد  هذا 
األسعار تدريجيًا لتصل إلى 184 ألف جنيه للوحدة وذلك فى ضوء ارتفاع تكلفة البناء نتيجة لتحرير سعر صرف العمالت 
المقدم  النقدى  للدعم  األقصى  الحد  قيمة  بزيادة  الصندوق  إدارة  وبالتالى قامت  المحروقات  أسعار  وزيادة  األجنبية 
للعمالء من 2٥ ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه وسيتم تطبيق تلك الزيادة اعتبارًا من اإلعالنات القادمة وتم تعديل فئات 

الدخل التى تحصل على فائدة ٥% من 1400 جنيه شهريًا كحد أقصى إلى 2100 جنيه شهريًا كحد أقصى.

ويتم تحصيل نسبة ٥% من قيمة الوحدة السكنية كوديعة للصيانة الستخدامها فى صيانة الوحدات لضمان الحفاظ على 
الثروة العقارية والنسق المعمارى الحضارى لمشروع اإلسكان االجتماعى. 

ويسدد ثمن الوحدة السكنية فى هذا المحور كاآلتى:

قيمة قرض التمويل العقارى الذى يحصل عليه المستفيد من جهات التمويل والذى يتم سداده على فترات ما أواًل :
بين 10 لـ 20 سنة ويحدد وفقًا لدخل العميل وعمره والجدارة االئتمانية له وفى ضوء القواعد الصادرة عن البنك 
المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الصندوق والتى من أهمها أال يتجاوز الحد األقصى لنسبة 
القسط إلى الدخل 40% وبفائدة مدعومة لقرض التمويل العقارى بفائدة ٥% فقط ألصحاب الدخل الشهرى 

حتى 2100 جنيه شهريا، و فائدة 7% لمن أعلى. 

كما وافق البنك المركزى على منح مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، صالحية تحديد 
الحد  بفائدة 7% وكذلك  العقارى  التمويل  لها االستفادة من قروض  يحق  التى  لدخل األسرة  الحد األقصى 

األقصى لسعر الوحدة .
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المقدمالتمويل العقاريالدعم النقدي

 دعم نقدى من الصندوق )اليرد( وفقًا لمستوى دخل كل عميل ويتراوح مابين ٥ إلى 2٥ ألف جنيه وتم زيادة ثانيًا :
هذا الحد ليصل إلى 40 ألف جنيه مراعيًا الزيادة فى أسعار تنفيذ الوحدات وسيتم تطبيقه على المتقدمين 

الجدد.

 المقدم الذى يسدده المستفيد والذى يتراوح مابين 1٥ – ٥0% من قيمة الوحدة السكنية يحدد وفقًا للبندين ثالثًا :
السابقين.

كافة  إنهاء  تم  بالفعل  ألف مواطن  ألف مواطن منهم عدد 1٥٥  المحور حوالى 843  المتقدمين ضمن هذا  عدد  بلغ 
إجراءات حصولهم على الوحدة السكنية وتكلف ذلك المحور حوالي مبلغ 14 مليار جنيه تمويل عقارى ممنوح من عدد 2٥ 

جهة تمويل وبلغ حجم الدعم الممنوح من الصندوق لهؤالء العمالء حوالى 2.6٥4 مليار جنيه دعم نقدي مباشر . 

ب- الفئات األعلى دخال

َيقصر البعض مهمة الصندوق على تمكين أصحاب الدخول األدنى من الحصول على سكن مالئم، وعلى الرغم من أن 
برنامج اإلسكان االجتماعى يضعهم على رأس أولوياته، فإن البرنامج معنّى أيضا بتقديم خدمة السكن لفئات أخرى، 

طبقا للدستور، إذ نص على أن دور الدولة هو توفير وإتاحة المسكن لكل فئات المجتمع.

لذا فقد تم إطالق محور »فئات الدخل األعلى«، وهى وحدات سكنية غير مدعومة »نقدا«، بهدف توسيع مفهوم 
الحماية االجتماعية وفلسفة التمكين فى قطاع اإلسكان، وقد صمم هذا المحور ليتماشى مع المتغيرات التى طرأت 
على سوق العقارات، ومعدالت التضخم الجديدة، التى تزامنت مع قرار تحرير سعر صرف العمالت األجنبية، وذلك بعد 

مراجعة كافة شروط البرنامج، ليتماشى مع القدرة الشرائية لألسر المصرية بعد تحرير سعر الصرف.

وتزامنًا مع قرار البنك المركزى فى نوفمبر 2016 بتعديل مبادرة التمويل العقارى، تم طرح أول إعالن لهذه الفئة على 
مستوى 63 مدينة / مركز بعدد تسع عشرة محافظة، وذلك للعمالء الذين يصل صافي دخولهم الشهريـة إلي 4 آالف 
جنيه لألعزب و٥ آالف جنيه لألســــرة، حيـــث تبلغ مساحة الوحدة 90م2 بسعر 180 ألف جنيه، وبمقدم حجز للوحدة 1٥ 

ألف جنيه كحد أدنى باإلضافة إلى ٥% وديعة صيانة من قيمة الوحدة. ويتم سداد قرض التمويل العقاري بفائدة %8.

2- محور اإليجار  

تم رصد فئة من مستحقى الدعم النقدى ممن تنطبق عليهم شروط المشروع كاملة ويتم إعالن إسمائهم فى كشوف 
المقبولين، ومع ذلك يتم رفض هذه الفئة فى مرحلة استكمال اإلجراءات بالبنوك حيث يقل دخل هذه األسر عن 1000 
جنيه شهريًا وبالتالى فإن قيمة التمويل العقارى التى يتم منحها لتلك الفئات التكفى لسداد المبلغ المتبقى من ثمن 

الوحدة السكنية حتى بعد استقطاع أكبر نسبة ممكنة من دخلهم وهى %40. 

وتلبيًة إلحتياجات تلك الفئة من المواطنين غير القادرين على التملك داخل مظلة البرنامج وافق مجلس الوزراء على 
شهريًا  جنيه   1٥00 عن  دخلها  يقل  التى  الفئات  ويستهدف  »اإليجار«،  هو  جديد،  محور  باستحداث  الصندوق  مقترح 
لهذا  الوحدات وفقا  للدعم، وطرحت  الوزراء كأسر مستحقة  المحددة من مجلس  الشروط األخرى  كافة  وتنطبق عليها 

النظام الجديد فى عدد من المحافظات بالشروط التالية:

أن يكون دخل األسر ال يزيد عن 1٥00 جنيه شهريا.1-

أن يكون إيجار الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مع إمكانية التملك خالل أو بعد انتهاء 2-
فترة التأجير. 

أن يتم إجراء بحث اجتماعى عن طريق وزارة التضامن االجتماعى للتأكد من الموقف المالى لألسرة، وأنها تحت 3-
مظلة محور اإليجار. 

+ +

4849



w
w
w
.m

ff
.g

o
v
.e

g

w
w
w
.m

ff
.g

o
v
.e

g

وبالفعل تم نشر اإلعالن األول بهذا المحور بتاريخ 1٥ أكتوبر عام 2016 بإتاحة عدد ٥706 وحدة سكنية بعدد 11 محافظة 
بعدد 24 مدينة، وفى 2018/6/30 بلغ العدد:-

- ٥371  عدد المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات.

- 387٥  عدد الحاالت التى تم إجراء بحث اجتماعي لها بمعرفة وزارة التضامن. 

- 1068 عدد الوحدات المخصصة.

- 697 المتعاقد معهم.

- 371 عدد العمالء الجاري التعاقد معهم.

ويتراوح اإليجار الشهري للوحدات من 300 جنيه )غرفتين وصالة( حتى 410 جنيهات )3 غرف وصالة( ويزيد بنسبة %7 
سنويًا، ويكون عدد سنوات اإليجار بحد أقصي 7 سنوات قابلة للتجديد لمدة 7 سنوات أخرى، وبلغ عدد المتقدمين 

حوالي 7 آالف مواطن. 

3- محور النقابات

وافق مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 10 أغسطس 2016 على مقترح الصندوق باستحداث محور جديد ألعضاء النقابات 
المهنية سعيا لحل أزمة ظلت مؤجلة لما يقرب من )12 عاما(، حين اشتركت بعض النقابات المهنية فى برنامج اإلسكان 
القومى، وحصلت على قطع أراٍض لبناء وحدات بنفس شروط مشروع إسكان »63 م« بحيث تكون كاملة التشطيب 
بين  نزاع  المشروع، وظلت األراضى محل  لتنفيذ  الالزم  التمويل  النقابات عجزت عن توفير  أغلب هذه  لكن  لألعضاء، 

الدولة والنقابات، حتى تم سحب أغلب األراضى.

ولم يستطع أعضاء هذه النقابات الحصول على مساكن رغم أن أغلبهم ينتمون إلى مظلة برنامج اإلسكان االجتماعى، 
)أكتوبر 2016( وتقدم لهذا  ألف وحدة سكنية فى  المهنية بطرح 20  النقابات  البرنامج إعالنا ألعضاء  لذا فقد خصص 

المحور عدد 16 ألف مواطن.

4- محور أسر الشهداء والمصابين 

أرواح  من  لما قدموه  تقديرًا  وذلك  والشرطة  المسلحة  القوات  وحدات سكنية ألسر شهداء ومصابي  تخصيص  تم 
أبنائهم تضحية وفداء لهذا الوطن، وهو المحور الذى تم تنظيم اجراءاته من خالل قرارات مجلس الوزراء:

بتاريخ 201٥/10/21 صدر قرار مجلس الوزراء والذي ينص على »الموافقة على تخصيص وحدات سكنية من مشروع 
الجيش  المتبقية من المشروع القومي لإلسكان للمصابين وأسر الشهداء من أفراد  اإلسكان االجتماعي والوحدات 

والشرطة، وتطبيق الشروط المحددة فيما عدا شرط السن والحد األقصى للدخل«.

جنيه  ألف  االجتماعي بسعر 13٥  الخاصة بمشروع اإلسكان  الوحدات  بيع  الموافقة على  وفى نوفمبر 2016 صدرت 
لمصابي وُأسر شهداء » الجيش – الشرطة – الثورة .

ومصابي  شهداء  ُأسر  استثناء  على  »الموافقة  على  نص  قرار  صدر   2017/3/21 بتاريخ  الوزراء  مجلس  اجتماع  وفى 
القوات المسلحة والشرطة من شرط سبق االستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض«.

استثناء  على  الموافقة   « العقاري،  التمويل  نشاط  ودعم  ضمان  صندوق  إدارة  مجلس  قرار   2017/٥/23 تاريخ  وفى 
المتقدمين من أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة من إجراء االستعالم الميداني، وذلك في ضوء إعفائهم من 
شرط السن والحد األقصى للدخل وسبق االستفادة وتملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، على أن تقوم جهات التمويل  

بإجراء االستعالم االئتماني الالزم إلنهاء إجراءات التعاقد والتمويل«.

وببحث طلبات العمالء المرفوضين تبين أن أسباب الرفض معظمها بسبب كبر سن أصحابها. وعليه، وتيسيرًا عليهم 
تم  اتخاذ إجراءين وهما على النحو التالي:- 

إتاحة توفير ُمستفيد بديل لكل عميل لكي يتم التعامل معه من جانب البنك.1-
السماح ألسر شهداء 2- الموافقة على  بتاريخ 2018/3/7 بشأن   )112( بالجلسة رقم  الوزراء  صدر قرار مجلس 

ومصابي القوات المسلحة والشرطة بسداد مبلغ الوحدة السكنية الُمخصصة لهم بنظام التمويل العقاري 
أو السداد النقدي على أن يكون سعر البيع )التكلفة الفعلية النهائية للوحدة السكنية ُمضافًا إليها نسبة ٥% 
مصروفات إدارية( بخالف قيمة ال٥% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة وذلك للعمالء الذين ال يستطيعون 

توفير ُمستفيد بديل لهم.

بلغ إجمالي عدد الطلبات الُمدرجة على النظام الخاص للصندوق للحصول على وحدات سكنية ضمن هذا المحور 1782 
منها 49٥ تم رفضها ائتمانيًا وبلغ عدد الوحدات المخصصة 30٥ تم التعاقد مع 278 عميال منهم، وهناك 362 عميال فى 

انتظار الدراسة االئتمانية.

5- محور المحافظات )الستيعاب طلبات المتقدمين بالمشروع القومى لإلسكان ما قبل 2014(

سبق برنامج اإلسكان االجتماعى الذى انطلق فى 2014، المشروع القومى لإلسكان والمعروف بـمشروع الـ )63م( نظرا 
الستهدافه تنفيذ وحدات بهذه المساحة، وانتهى المشروع القومى رسميا بجميع محاوره فى عام 2011. 

ولكن مع انطالق برنامج اإلسكان االجتماعى الجديد بشروط مختلفه ومواصفات وآليات تمويل مختلفه تماما، تبين أن 
هناك عددًا من المواطنين اللذين قاموا بسداد مقدمات حجز لوحدات ضمن المشروع السابق »اإلسكان القومى« عن 

طريق المحافظات، ولم يتم البت فى طلباتهم بالقبول أو الرفض ولم يحصلوا على وحدات ضمن المشروع. 

وانطالقا من أن الهدف األساسى هو توفير مسكن مالئم وآمن لألسر محدودة الدخل، فأصدر مجلس الوزراء قرارين:  

الحاجزين  المواطنين  إدراج  على  بالموافقة   2014/12/10 بتاريخ   )22( رقم  بالجلسة  الوزراء  مجلس  قرار  األول:  القرار 
اإلسكان  شروط  عليهم  200٥(  والمنطبق  عام  منذ  مراحل  على  عنه  اإلعالن  تم  )الذي  لإلسكان  القومي  بالمشروع 
االجتماعي ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنيه لهم في حينه ليكونوا ضمن 

الحاجزين بمشروع اإلسكان االجتماعي.

القرار الثاني: قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم )4( بتاريخ 201٥/10/21 بالموافقة على ضم المواطنين المتقدمين لحجز 
وحدات سكنية بعد عام 2008 وحتى 2011/9/30 )تاريخ الدعم المقدم للمشروع القومي( بمشروعات المحافظات ولم 
يتم التخصيص لهم ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز  لمشروع اإلسكان االجتماعي شريطة انطباق الشروط عليهم. 

مشروعات  ضمن  سكنية  وحدات  على  للحصول  للصندوق  اآللي  النظام  على  الُمدرجة  الطلبات  عدد  إجمالي  وبلغ 
المحافظات  18 ألف عميل منهم عدد 1٥29 مواطنا تم التعاقد معهم.

6- محور المصريين العاملين في الخارج

تم استحداث محور إسكان المصريين العاملين بالخارج، كمحور جديد ضمن برنامج اإلسكان االجتماعي، استجابة لطلبات 
المصريين العاملين بالخارج من الشريحة محدودة الدخل والتي نقلتها وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ومن االشتراطات العامة للحجز أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصري ساٍر، وأن يكون من 
العاملين بالخارج، وأن يكون مستند اإلقامة للحاجز بالخارج ساريًا، وأال تقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ الحجز، وال يحق 
للمتقدم أو األسرة )الزوج، والزوجة( التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة فى كل من المدن الجديدة والمحافظات 
باإلعالن الواحد، وفي حالة تخصيص الوحدة السكنية ال يحق للعميل التقدم بالمراحل الالحقة للمشروع للحصول على 

وحدة أخرى.
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كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئواًل جنائيًا ومدنيًا 
عن ذلك باإلشارة إلى أن التخصيص شخصي، وال يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، وأن 
الوحدات السكنية ُمخصصة لالستخدام السكني فقط، وال يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة السكنية بأى نوع من 
أنواع التصرفات سواء الناقلة أو الُمقيدة للملكية طوال فترة السداد إال بموافقة كتابية وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة 

والمصاريف اإلدارية المقررة.

ويتم السداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدوالر األمريكي، وفقًا للقيم المالية الُمعلن عنها بالموقع اإللكتروني 
للمشروع، بما يعادل أسعار صرف الدوالر / الجنيه السارية، بحيث ال يجوز التحويل من حساب العميل بأحد البنوك داخل 
جمهورية مصر العربية، ويتم تحويل دفعة مقدمة قيمتها 2٥% من إجمالي ثمن الوحدة، علي أن ُيسدد الباقي علي 3 

أقساط سنوية بالدوالر األمريكي محملة بالفوائد البنكية.

الدفعة  لمبلغ  البنكي  التحويل  بأسبقية  السكنية  الوحدة  ُتخصص  بحيث  اإللكتروني  الموقع  آليًا على  التخصيص  يتم 
)تاريخ وتوقيت إيداع القيمة بحساب الصندوق بالبنك المركزي المصري( وفقًا ألسبقية تحويل مبلغ مقدم  المقدمة 

الحجز )بالدوالر( ويتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن فى الموعد الُمحدد باإلعالن وبعد سداد مبلغ وديعة الصيانة.
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استهدف البرنامج انشاء 
وحدات سكنية كاملة 

التشطيب بمساحة 90 م2 
ثالثة غرف وصاله ضمن 
مجتمع سكنى متكامل 

الخدمات والمرافق
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تعزيز ثقة المواطن وتطوير نظام العمل

جزء من بناء
أمة جديدة

يعني بناء روح التسامح
والحب واالحترام

نيلسون مانديال

الفصل الثالث

الشفافية  تحقيق  عدم  بسبب  ثقياًل  إرثًا  البرنامج  حمل 
الكاملة في برامج اإلسكان الحكومي السابقة ، إال أن 
اإلقبال المتنامي على اإلعالنات المتتالية أصبح مؤشرا 
هاما على تعزيز ثقة المواطن المصري في مؤسسات 

الدولة .
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مقدمة

الشفافية  وجود  عدم  بسبب  ثقيال  إرثا  االجتماعى  اإلسكان  برنامج  حمل 
الكاملة والعدالة فى التوزيع فى البرامج السابقة على مدى السنين، لذا 

وضع رؤية جديدة للتطوير وتعزيز ثقة المواطن فى أجهزة الدولة

ومكوناتها األساسية:

1- تطوير وميكنة دورة العمل

2- تطوير آليات التواصل مع المواطنين

اإلسكان  برنامج  إلعالنات  المتقدمين  أعداد  على  انعكس  الذى  األمر 
االجتماعى، التى بلغت )843 ألف متقدمًا( على مدار التسعة إعالنات التى 

تم طرحها للمواطنين منذ بداية البرنامج.
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وقد كان اإلقبال المتنامي على اإلعالنات المتتالية مؤشرا هاما على ارتفاع ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة.

كما كان حافزًا للصندوق لرفع مستوى الخدمة واستغالل البنية التحتية وقاعدة البيانات التى أسسها على استغالل 
التجارب  كافة  أعينها  للتطوير تضع نصب  ، ووضع استراتيجية  الصندوق  التى أسسها  البيانات  التحتية وقاعدة  البنية 
المشابهة لتيسير كافة اإلجراءات للمواطنين المتعاملين مع الصندوق باإلضافة إلى زيادة التدقيق فى وصول الدعم 

لمستحقيه، كل ذلك فى سرعة تامة وشفافية، وباالستفادة بأحدث السبل الممكنة.

أعداد المتقدمين

اإلعالن األول 
19316

يونيو 2014
1

2
اإلعالن الثاني 

14838
يوليو 2014

3
اإلعالن الثالث 

66374
أكتوبر 2014

4
اإلعالن الرابع 

40402
فبراير 2015

5
اإلعالن الخامس 

105075
يوليو 2015

6
اإلعالن السادس 

916
يوليو 2015

7
اإلعالن السابع 

71779
يوليو 2015

اإلعالن الثامن 
372836

8مايو 2016
9

اإلعالن التاسع 
81522

أغسطس 2017

5657
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أواًل : تطوير وميكنة دورة العمل

المرحلة األولى 

منذ عام 2011 وحتى منتصف عام 2014

كانت تلك المرحلة األولى تعتمد على عملية تسليم وتسلم طويلة و يدوية بالكامل تستغرق الكثير من الوقت والجهد، 
فضال عن هامش غير قليل من أخطار فقد أو ضياع بعض المستندات، بحيث تتوزع األعمال كاآلتى : 

يتم تقديم المستندات عن طريق مكاتب البريد فى المحافظات يدويا، وتجميع الطلبات »الورقية« وإرسالها إلى . 1
مقر الصندوق.

فرز الطلبات من حيث استيفاء كافة المستندات من عدمه.. 2

إنشاء حساب لكل ملف على النظام اإللكترونى.. 3

إدخال نسخ إلكترونية - بالمسح الضوئى- لمرفقات كل ملف على الحساب الخاص بكل عميل.. 4

القيام بأعمال حفظ لكل النسخ الورقية لتلك الطلبات. . ٥

إرسال الملفات إلى شركات االستعالم الميدانى.. 6

كانت عملية تجميع الملفات الورقية تستغرق فى مكاتب البريد بين 1 – 3 أشهر وحدها، قبل إرسالها إلى مقر الصندوق، 
البرنامج  لشروط  المستوفية  الطلبات  وتحديد  الطلبات  تلك  فرز  ثم  المدينة  حيث  من  الملفات  تصنيف  خطوة  لتبدأ 

األساسية، وكانت تلك العملية تستغرق فى حدود 3 - 9 أشهر. 

االستعالم  لشركات  وإرسالها  بالصندوق  الخاص  اإللكترونى  النظام  على  والملفات  البيانات  إدخال  خطوة  تأتى  ثم 
مرة  مراجعتها  لتتم  االستعالم،  نتيجية  الصندوق  ويتلقى  العمالء،  من  المقدمة  البيانات  للتأكد من صحة  الميدانى 
أخرى، والتأكد من االستعالم اإليجابي، ليتم إرسال كل مجموعة ملفات للبنوك للبدء فى خطوة التمويل التى تبدأ 
العميل على ما يعرف  إيجابيًا، ليحصل  كان  إذا  بنتيجة االستعالم  أخرى  بـاالستعالم االئتمانى وإخطار الصندوق مرة 

بشهادة صالحية طلب العميل. 
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المرحلة الثانية

بداية من الربع الثالث عام 2014 وحتى منتصف عام 2017

من  حزمة  هى  المرحلة  هذه  فى  للتطوير  الدافعة  القوة  كانت 
التى  اإلمكانيات  الجهات صاحبة  مع  عقدها  تم  التى  البروتوكوالت 
قد تسهم فى تسريع دورة عمل البرنامج، وذلك إيمانا من الصندوق 
الهدف  لتحقيق  والخاصة  الحكومية  الجهات  جهود  تكامل  بضرورة 
حصول  تيسير  وهو  االجتماعى،  اإلسكان  برنامج  من  المنشود 
وفقا  كل  مدعومة،  سكنية  وحدات  على  المستحقين  المواطنين 

لحالته.

المؤسسات  من  عدد  مع  تعاون  بروتوكالت  من  حزمة  توقيع  تم 
وهى  العمل  نظام  تطوير  فى  كبير  بشكل  التى ساهمت  المعنية 

كاآلتى: 

أواًل : هيئة البريد المصرى:

تلقى الطلبات من المواطنين.. 1

إنشاء قاعدة بيانات بالمتقدمين.. 2

تجميع الملفات وإرسالها إلى بنك التعمير واإلسكان.. 3

موافاة الصندوق بالبيانات النهائية لإلعالن.. 4

ثالثًا : الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء:

إجراء مسح ضوئى للملفات.. 1

إدخال الملفات على النظام اإللكترونى للصندوق.. 2

رابعًا : الصندوق:

إرسال الملفات المستوفاة كافة المستندات المطلوبة إلى . 1
شركات االستعالم الميدانى للتأكد من: 

أ- صحة البيانات المقدمة. 

ب- عدم امتالك وحدة سكنية. 

ج- عدم وجود مصدر دخل آخر خالف المذكور بالمستندات.

االستعالم عن سبق االستفادة أو امتالك وحدة سكنية عن . 2
طريق البحث بقواعد البيانات المتاحة بأجهزة الدولة المعنية.

المختلفة . 3 التمويل  جهات  إلى  المقبولة  الملفات  إرسال 
إلجراء اآلتى: 

عدم  - من  التأكد  بهدف   I-score االئتمانى  االستعالم 
استفادة المقبولين بقرض تعاونى أو إسكانى.

التأكد من عدم وجود مصادر دخل إضافية عن طريق أوعية  -
ادخارية أو شهادات استثمار وتتم هذه الخطوة فى مدة 

أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ استقبال ملف العميل. 

إصدار الموافقة االئتمانية على منح التمويل العقار. -

أثناء االجتماعات الدورية التى  وذلك وفقًا لما تم االتفاق عليه 
الدائم،  للتنسيق  المصرى  المركزى  البنك  بمقر  تعقد  كانت 

والوقوف على أية معوقات تواجه البرنامج.

جهات  من  المقبولين  العمالء  ملف  إعادة  يتم  النهاية  وفى 
اإللكترونى  النظام  على  الصالحية  مرحلة شهادة  إلى  التمويل 
اإللكترونى  التخصيص  بإجراء  بدوره  يقوم  الذى  للصندوق 
الوزراء  مجلس  من  المعتمدة  لألولويات  وفقًا  العشوائى، 
بالنسبة للمدن التى يزيد بها أعداد الحاجزين عن أعداد الوحدات 

المتاحة.

من  الثالثية  العقود  توقيع  باستيفاء  تمويل  جهة  كل  تقوم  ثم 
تمويل  صندوق   – التمويل  جهة   – العميل   ( األطراف  كافة 
تفويض  منح  تم  الخطوة  هذه  ولتيسير  االجتماعى(،  اإلسكان 
نيابة  العقود  لتوقيع  المديريات  ومديرى  المدن،  أجهزة  لرؤساء 
عن الصندوق، بهدف تقليص الفترة التى كانت تستغرق سابقًا 
إلى  وإرسالها  المختلفة  بالمحافظات  العقود  تلك  تجميع  فى 

الصندوق. 

ثانيًا : بنك التعمير واإلسكان: 

فرز الطلبات من حيث استيفاء كافة المستندات من عدمه.. 1

مستوفّي . 2 وغير  مستوفّي  بالعمالء  بيانات  قاعدة  إنشاء 
المستندات.

موافاة الصندوق بالبيانات النهائية لإلعالن.. 3
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طباعة
كراسة الشروط

توزيع الكراسات
على

مكاتب البريد

إرسال الملفات 
و بيانات 

المتقدمين إلى 
الجهاز المركزى 

للتعبئة العامة و 
اإلحصاء

تسجيل بيانات
المواطنين

مشتري
الكراسات

إجراء مسح 
ضوئي للملفات 
و إدخالها على 
النظام اآللي 

للصندوق

إنشاء قاعدة
بيانات

بالمنطبق و الغير 
منطبق

مراجعة الملفات 
التى ترد من 

جهات التمويل و 
تحويل المقبول 

إلى مرحلة 
التخصيص

إستقبال
الملفات

من المواطنين 
الراغبين فى 

التقدم

تقوم إدارة الدعم 
بالصندوق بإرسال 

الملفات إلى 
شركات اإلستعالم 

الميدانى

إنشاء قاعدة 
بيانات 

بالمتقدمين 
وإرسال الملفات 
إلى بنك التعمير 

و اإلسكان

فرز الطلبات
و تحديد )منطبق 

- غير منطبق( 
من حيث إستيفاء 

المستندات

مراجعة الملفات 
التى ترد من 
اإلستعالم و 

إرسال المقبول 
منها إلى جهات 

التمويل

المرحلة الثالثةرسم توضيحى لدورة العمل بالمرحلة الثانية:

بداية من اإلعالن التاسع الذى تم طرحه بتاريخ 2017/8:

بدأ الصندوق فى تطبيق تجربة فريدة من نوعها بميكنة طريقة التقديم بشكل كامل، حيث قام باالستغناء عن األعمال 
التقديم  طريق  عن  المواطنين  طلبات  وفرز  تلقى  فى  واإلسكان  التعمير  وبنك  البريد  مكاتب  بها  تقوم  كانت  التى 
اإللكترونى بعد إجراء تطوير وتعديل النظام اآللى والموقع اإللكترونى للصندوق، إذ يقوم المواطن بتسجيل بياناته 
عبر حساب على الموقع، ثم إرفاق كافة المستندات المطلوبة منه، ويقوم النظام برفض أية طلبات غير مستوفية 
لكافة األوراق المطلوبة، مما ساهم بشكل كبير فى الوصول لمعدالت كفاءة عالية، بأقل وقت وجهد وتكلفة، وكذلك 
تمكين إدارة الصندوق من االطالع على كافة البيانات أواًل بأول سواًء أعداد المتقدمين بكل مدينة وفئاتهم العمرية 

ودخل كل أسرة ... إلخ.

وبالفعل حققت تلك التجربة نجاحًا كبيرا، حيث بلغ عدد العمالء الذين قاموا بالتسجيل وإرفاق مستنداتهم على الموقع 
اإللكترونى ضمن اإلعالن التاسع حوالى 81.٥22 ألف مواطن.

رسم توضيحى لطريقة التقديم اإللكترونى:

2
الضغط على تسجيل 
من أعلى الصفحة 

الرئيسية على 
اليسار

3
ملء إستمارة 

التسجيل و إنتظار 
رسالة نصية بكود 

التفعيل

4
الضغط على إنشاء 

طلب دعم بعد 
الموافقة على 

الشروط و األحكام

8
يتم نقل المستخدم 

إلى الصفحة 
الشخصية مع إظهار 
الرسالة التالية تم 

“أرسال طلبك بنجاح”

7
يقوم العميل بإرفاق 
المستندات و األوراق 
المطلوبة إلنشاء طلب 

الدعم

6
لكل حقل من الحقول 
رسالة مساعدة تظهر 

فى حال وقوف 
المؤشر على عالمة )؟( 
المقابلة لعنوان الحقل

5
يقوم العميل بملء 
البيانات الموضحة 

بالصفحة

1
الدخول على الموقع 

اإللكترونى
www.mff.gov.eg

كانت الفترة الزمنية بين تقديم طلب الحصول على وحدة واستالمها تتراوح بين ٥ و 10 سنوات لكن عملية الميكنة سرعت 
أسرع، واستطاعت  لمستحقيها  الوحدات  والجهد، فصار تسليم  الوقت  بما وفرته من  الصندوق،  داخل  العمل  وتيرة 
إضفاء مصداقية ودقة، إذ صار يتم إعالن كشوف المستبعدين لعدم انطباق الشروط عليهم، وفتح باب التظلم على 
هذا االستبعاد إلكترونيا أيضا، بدال من االكتفاء بإعالن أسماء المقبولين فقط كما كان يحدث سابقا، وبالتالى صارت 
دورة تقديم الخدمة حوالى 11 أسبوعا بدءا من اإلعالن التاسع وذلك للوحدات الجاهزة أما الوحدات قيد اإلنشاء فتكون 

تلك المدة من تاريخ جاهزية الوحدة.
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يتم دعم هذه المراكز بثالثة موظفين على األقل، يتم تدربيهم على دورة عمل الصندوق من مراحل تقديم الطلبات 
حتى الوصول لمرحلة استالم الوحدة، وتقديم الدعم اللوجيستى لهم من خالل أجهزة كمبيوتر متصله بشكل مباشر 

بالنظام الخاص بالصندوق لسرعة الرد على استفسارات وشكاوى المواطنين. 

وقد أسست هذه المراكز لتقدم خدمة احترافية تضاهى خدمات الشركات الخاصة، وتسهم فى تيسير عملية متابعة 
الطلبات واالستفسار عن شروط البرنامج من مصدر موثوق. 
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ثانيًا : تطوير آليات التواصل مع المواطنين

انحاز الصندوق لفكرة االنتقال التدريجي بين النظام الورقي التقليدي وصوال إلى النظام اآللي »الرقمى« بالكامل، 
وكذلك تنويع وسائط التواصل مع المتعاملين إيمانا منه باختالف وتنوع خلفيات وثقافات المتعاملين معه اجتماعيا 
المجتمعية  بالثقافة  تصطدم  ما  أحيانا  فإنها  ودقة   وسرعة  فاعلية  من  الرقمنة  سبل  توفره  ما  رغم  إذ  واقتصاديا، 
عبر  المبالغ  بسداد  البعض  يقوم  كان  فمثاًل  الحديثة.  الوسائط  عبر  الحكومية  التعامالت  فى  للمتقدمين  المتشككة 
خدمة فوري ثم االتصال بمركز خدمة العمالء للتأكد من تسجيل سداد األقساط أو قيمة إعادة االستعالم، أو إصرار 
بعض المتقدمين على الحضور إلى مقر الصندوق للبحث عن الشكل التقليدي المليء بالتوقيعات واألختام لكشوف 

المقبولين والمرفوضين التى تم إعالنها على الموقع الرسمى للصندوق، رغم أنها تعلن على موقع اإلليكترونى.

وبهدف تعزيز ثقة المتقدمين فقد تم تنويع طرق وقنوات التواصل لتتماشى مع مختلف أعمارهم وثقافتهم كالتالى:

مراكز خدمة العمالء . -

مركز االتصاالت ) كول سنتر (. -

- .SMS خدمة الرسائل

الموقع اإللكترونى. -

أواًل : مراكز خدمة العمالء :

تغيير  بهدف  المواطنين،  مع  االحترافى  التعامل  الصندوق، هى  داخل  العمل  آليات  تطوير  خطة  نجاح  أول ضمانات 
عن  اإلجابة  نمط  أو  الطويلة،  والطوابير  البيروقراطية  اإلجراءات  ناحية  الحكومى، سواء من  للتعامل  الذهنية  الصورة 
مركز   13 الصندوق، فى  تعامالت موظفى  انطلقت  الفكرة  لهم، من هذه  الخدمات  وتأدية  المواطنين  استفسارات 
خدمة عمالء جديدة موزعة جغرافيا، لتغطى أغلب المدن الجديدة والمحافظات التى تشهد إقباال كثيفا على اإلسكان 

االجتماعى.

جهاز تنمية مدينة 1٥ مايو. 1

جهاز تنمية مدينة السادات. 2

الجهاز التنفيذى لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق. 3

جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة. 4

جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة. ٥

جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة. 6

جهاز تنمية مدينة العبور. 7

مركز المعلومات بمديرية اإلسكان بمحافظة الوادى الجديد. 8

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

جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة. 10

جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان. 11

جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة. 12

مديرية اإلسكان والمرافق بمحافظة كفرالشيخ. 13
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الساخـــن  الخـــط  على  طلباتهـــم  عن  العمالء  إستعلم  مكالمة   )٥,386,888( خالل  ومن  الخدمة  تلك  تفعيل  بداية  منذ 
المواطنين وتحملهم  القضاء على ظاهرة تكدس  التى ساهمت فى  إحدى اآلليات  )1188-٥777-090071117(  وهى 

مشقة السفر من القرى والمدن والمراكز البعيدة لمقر الوزراة والصندوق لالستفسار عن حالة طلباتهم.
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ثانيًا : مركز االتصاالت »كول سنتر« 

تم التعاقد مع شركة e-finance فى مايو 201٥ لتأسيس مركز اتصاالت لخدمة عمالء الصندوق وإنشاء خدمة االستعالم 
مع  المتعاملين  مدفوعات  وموقف  المطلوبة  والمستندات  الدفع  وأماكن  التقديم  كيفية  لمعرفة  الهاتف  طريق  عن 
أو  السكنية  بالوحدات  المتعلقة  منهم  المقدمة  الطلبات  موقف  عن  االستعالم  من  بها  يرتبط  قد  وما  الصندوق، 
االستعالم عن المشروعات السكنية المتاحة وشروطها، وذلك من خالل مراكز االتصال Call Center وتم تفعيل خدمة 
الخط الساخن 090071117 لالتصال من أى تليفون أرضى أو من أي تليفون محمول  على  1188 أو ٥777 للرد على 

استفسارت المواطنين.

أكثر  أعداد  توفير  يتطلب  الذي  األمر  االجتماعي،  لإلسكان  األخيرة  اإلعالنات  على  المتقدمين  أعداد  لزيادة  ونتيجة 
المواطنين  المحافظات  الستقبال  عدد من  على مستوى  أكثر من موقع  إعداد  وكذلك  العمالء  من موظفي خدمة 
الشركة  مع  التعاقد  تعديل  تم  والمال،  والوقت  الجهد  وبذل  السفر  لعناء  تعرضهم  دون  طلباتهم  عن  المستعلمين 
بزيادة سعة خطوط التليفونات حيث تم إضافة رقم ٥999 لمركز االتصاالت الخاص بالصندوق ويضم خطوطًا إضافية 
الستقبال مزيد من المكالمات استجابة لرغبات المواطنين وزيادة عدد  الموظفين مستقبلى مكالمات العمالء ليصل 
إلى 90 موظفا بحيث يتمكن الصندوق من تلقى 10 آالف مكالمة فى اليوم للرد على استفسارات المواطنين عن 
حالة طلباتهم، وتقديم التظلمات وطلبات إعادة االستعالم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساًء عدا يوم 

الجمعة والعطالت الرسمية بمعدل رد ال يقل عن 90% من المكالمات التي ترد لمركز االتصاالت.

وقد حرص الصندوق على عدم تحميل المتصلين تكلفة انتظار المكالمة، واحتساب التعريفة المحددة لسعر الدقيقة بناًء 
على التعريفة الموحدة بالشركة المصرية لالتصاالت، وال يحصل الصندوق على أى رسوم مقابل المكالمات التى ترد 

لمركز االتصاالت.

وتم تفعيل بعض الخدمات اإلضافية التى أدت إلى رفع كفاءة الخدمة التى تقدم للمواطنين على النحول التالى:

توفير خاصية موظف خدمة العمالء المتحرك والتي تتيح لبعض موظفى خدمة العمالء بالعمل عن بعد من خالل . 1
شبكة مغلقة من جميع شركات المحمول مع العلم بأن الشبكة مشفرة و مؤمنة بالكامل. 

توصيل خطوط خدمة العمالء الستقبال المكالمات من سنترالين مختلفين لضمان الخدمة فى حالة وجود عطل .. 2

3 .. CISCO , Microsoft, توفير أحدث األجهزة والتطبيقات التى تتواكب مع أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية مثل

اتصاالت . 4 عبر شبكة  متزامنة  بصورة  يعمل  كليهما  البيانات  لقواعد  مركزين  أكبر  على  الشركة  بيانات  قواعد  ربط 
مؤمنة وسريعة بألياف ضوئية بسعه 22 جيجا.   

يوجد أكثر من فرع يعمل بنفس الكفاءة والتقنيات مما يمكن من استخدام أى موقع للعمل فى أى وقت. . ٥

القدرة االستيعابية لمركز االتصاالت :

أكثر من مليون ونصف المليون اتصال شهريا  -

إمكانيه إرسال واستقبال 1٥00 مكالمة لحظيا  -

التغييرات  بالمشروع، مع تحديثها بشكل يومى لتشمل  الخاصة  بيانات تضم كافة اإلجراءات  وأنشأ الصندوق قاعدة 
التى تطرأ وإتاحتها لمستقبلى المكالمات، كما يتم عقد اجتماعات دورية شهرية مع مسئولى مركز االتصاالت لمتابعة 

مستوى الخدمة، ودقة المعلومات المبلغة.

وانعكس ذلك إيجابيا على الخدمة المقدمة لعمالء الصندوق حيث بلغ متوسط معدل الزيادة الشهرية للمكالمات الواردة 
حوالى 23% وهو األمر الذى ساهم فى حل 267.989 من الشكاوى التى تقدم بها العمالء من خالل مركز االتصاالت.

090071117
5777
5999
1188

أرقام خدمة العمالء:
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 »SMS« ثالثًا : خدمة الرسائل

لم يكتف الصندوق بشكل واحد من التعامالت الرقمية، وهو أمر سهل التواصل مع المتقدمين على اختالف ثقافاتهم 
ومراحلهم العمرية، وقدراتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وأبرز هذه الخدمات هى خدمة الرسائل النصية على 

المحمول، خاصة وأن الهاتف المحمول صار متوفرا فى أيدى كافة المواطنين من كل الطبقات.

ومن خالل )2.3 مليون رسالة نصية( »SMS« أرسلت لعمالء الصندوق خالل الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2018، 
وفر الصندوق المساعدة للمتعاملين معه خطوة بخطوة، واستطاع توفير خدمة االستفسار عن طلباتهم، ومتابعتها، 
وتوجيههم إلى جهات التمويل التى تم تحويل ملفاتهم إليها، وهى خدمات وفرت آالف األميال التى كان يقطعها 

المتعاملون ذهابا وإيابا، بخالف التزاحم والطوابير.

رابعًا : الموقع اإللكترونى 

إن إستراتيجية التطوير التى بدأها الصندوق منذ اليوم األول آلليات عمله، لم يكن ممكنا أن تتم دون تطوير الخدمات 
التى يقدمها موقع الصندوق بشكل مالئم، لذلك فإن خدمات الموقع اإللكترونى، تتنوع بهدف تبسيط عملية التقديم 
للمتعاملين، وتقليل حاجتهم لمساعدة العنصر البشرى إلى أدنى مستوى، وهو األمر الذى نجح الصندوق فى تحقيقه 

مع اإلعالن التاسع للبرنامج.

خدمات  تطوير  فلسفة  وتقوم 
المتعاملين  مساعدة  على  الموقع 
االستفسارات  عن  اإلجابة  من  بداية 
الشائعة عبر مجموعة من الفيديوهات 
التوضيحية عن كيفية التقديم للوحدات 
خدمة  المطروحة، وهى  والمشروعات 
التقديم  رقمنة  السهل  من  يكن  لم 
تفعيلها،  دون  من  التاسع  لإلعالن 
التطبيقات  من  متنوعة  بباقة  مرورا 
وإعداد  التقديم  إجراءات  تسهل  التى 
يتضمن  المثال  وعلى سبيل  األوراق، 
وتكلفة  ألقساط  حاسبة  آلة  الموقع 
إلى  باإلضافة  العقارى،  التمويل 
التطبيقات الرئيسية وهى التقديم من 
عن  العميل  واستعالم  الموقع،  خالل 
حالة الطلب بنفسه عبر الموقع، ونشر 

نتائج اإلعالنات السابقة والحالية.

وتتنوع أقسام الموقع الذى يتم تحديثه بصفة مستمرة بما يتسنى لكافة أطراف السوق التعرف على كيفية الحصول 
علي الدعم وقيمة الدعم المحددة لكل عميل علي حدة طبقًا لدخله، ويتضمن الموقع آخر األخبار والمستجدات بقطاع 
الخاصة  البيانات والمعلومات  العديد من  إلى  العقارى، باإلضافة  للتمويل  الحاكمة  اإلسكان االجتماعي والتشريعات 

بالسوق.

كما ينشر الموقع التقارير التى يقوم الصندوق بإعدادها شهريًا، وربع سنوى، وسنويا عن مستوي األداء وتقارير مقارنة 
عن الفترات المختلفة ومستوي اإلنجاز فى البرنامج، ويتيح لكافة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية التعرف 
على حالة الطلب عن طريق إدخال الرقم القومى وتجاوزت عدد زيارات العمالء للموقع اإللكترونى للصندوق حوالى 
7.٥٥7 مليون زيارة فى حين بلغ عدد العمالء المسجلين أكثر من 9٥3  ألف مواطن لديهم حساب على الموقع للدخول 

على الموقع والتسجيل ولالستفسار عن حالتهم.

1124
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مؤشرات األداء

ما ال تستطيع قياسه ،
 ال يمكنك تطويره

بيتر دراكر

الفصل الرابع

استطاع الصندوق دعم عدد يتجاوز الـ 155 ألف مواطن 
مليار   2.6 مبلغ  بإجمالي  وحدة سكنية  على  للحصول 
لشراء  الالزم  العقاري  التمويل  بتوفير  قام  ،كما  جنيه 
جنيه  مليار   14 الـ  تتجاوز  إجمالية  بقية  الوحدات  تلك 

بالتعاون مع جهات التمويل.
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مقدمة

فصل  فإن   ، للبرنامج  واالجتماعية  االقتصادية  األهداف  ألهمية  نظرا 
من  البرنامج  حققه  لما  ملخصا  يقدم  الصندوق  لعمل  األداء  مؤشرات 
خالل استعراض وتحليل للبيانات فى الفترة منذ انطالق برنامج اإلسكان 
االجتماعى وتوفير التمويل الالزم لتنفيذ ما يزيد عن 280 ألف وحدة سكنية، 
وجارى حاليا تنفيذ ما يزيد عن 228 ألف وحدة آخرين ، وجارى طرح تنفيذ 82 
ألف وحدة ليصل اجمالى الوحدات التى يتعامل عليها الصندوق ٥92 ألف 

حتى 30 يونيو 2018 بتكفة إجمالى تتجاوز الــ 100 مليار جنيه .
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وبقراءة ملخص تلك المؤشرات يتبين اآلتى :

الوحدات السكنية :. 1

تم اإلنتهاء بالفعل من تنفيذ ما يزيد عن 280 ألف وحدة سكنية، ، كما تم تخصيص أكثر من ٥0% من الوحدات التى 
التى تم تخصيصها  الوحدات  ، وذلك بخالف  البرنامج  المستفيدة من  تنفيذها وحصلت عليها األسر  تم االنتهاء من 

والمنفذة بواسطة القطاع الخاص، وبعض الوحدات المتبقية من المشروع القومى إلسكان الشباب السابق.

وبلغت حصة إقليم القاهرة الكبرى “القاهرة- الجيزة- القليوبية” ما يقرب من 292 ألف وحدة  بنسبة 49% وهي األكبر بين 
أقاليم الجمهورية السبع، مقابل نسبة 20 % من الوحدات فى اجمالى محافظات الصعيد “إقليم أسيوط- إقليم جنوب 
القاهرة  إقليم  المثال  ، على سبيل  الجديدة  والمدن  المحافظات  األقاليم  الصعيد”، وتشمل  إقليم شمال  الصعيد- 

الكبرى يشمل ثالث محافظات و خمسة مدن جديدة “السالم – القاهرة الجديدة- بدر- الشروق- 1٥ مايو”.

كثافة سكانية،  باقى األقاليم نظرا النه االقليم األعلى  بين  األكبر  الحصة  الكبرى على  القاهرة  إقليم  ويرجع حصول 
وبالتى هو األعلى طلبا على اإلسكان.

المواطنين المستفيدين :. 2

بمراجعة مؤشر األداء  بالبرنامج تم رصد خصائص المستفيدين ، حيث بلغ نسبة ٥٥.٥% من المستفيدين هم “متزوج 
ويعول” لـ ، وتصل أعلى نسبة للفئات العمرية بين المستفيدين هى الفئة العمرية بين “31لـ40” عاما بنسبة ٥3%، 

وهى مؤشرات تشير إلى نجاح الصندوق فى الوصول إلى الجمهور المستهدف من برنامج اإلسكان االجتماعى.

على مستوى شرائح الدخل فإن 88% من المستفيدين من البرنامج فى شريحة دخل أقل من 2٥00 جنيه شهريا، وعلى 
مستوى النوع فإن حوالى 20% من المستفيدين بوحدات البرنامج من اإلناث.

النسبة  ٥0% وهى  بنسبة  الخاص  القطاع  العاملين فى  فإن  العمل  لنوع  المستفيدين طبقا  بيانات  لتصنيف  ووفقا 
األعلى بين المستفيدين، يليها العاملين فى القطاع الحكومى بنسبة 38% ثم أصحاب المهن الحرة بنسبة 12% ، ثم 

العاملين فى القطاع الخاص.

وقد كان زيادة الوعى لدى المواطن بشروط البرنامج وأهدافه ، سببًا فى زيادة اإلقبال على وحدات البرنامج تدريجيا، 
والتي بدأت بحوالى 20 ألف متقدم فى اإلعالن األول، لتصل إلى 372 ألف متقدم فى اإلعالن الثامن، بخالف 70 
الشهداء  وأسر  والنقابات  اإليجار  محور  منهم  طلباتهم  بدراسة  الصندوق  يقوم  األخرى  اإلسكان  لمحاور  متقدم  ألف 

والمصابين والمواطنين السابق تقدمهم لحجز وحدات بالمشروع القومى لإلسكان خالل الفترة من 2009-200٥.

التمويل العقارى والدعم :. 3

استطاع البرنامج أن يتيح تمويل عقارى من خالل جهات التمويل العقارى المختلفة بقيمة 14.3 مليار جنيه، بخالف 2.6 
مليار جنيه دعم نقدى ال يرد يتم خصمه من ثمن الوحدة.

وصل متوسط قيمة قرض التمويل العقاري الممنوح لكل مستفيد 92 ألف جنيه، فى حين وصل متوسط قيمة الدعم 
المخصوم من اجمالى ثمن الوحدة 17 ألف جنيه.

ومثل العام المالى 2018/2017 طفرة على مستوى أداء الصندوق، حيث وصل قيمة التمويل العقارى الذى تم إتاحته 
لـ7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.٥ مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه 2017/2016.
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رابعًا : مؤشرات التطور فى مركز االتصاالت

تقرير المكالمات

مستوى الخدمة

خدمة الرسائل
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فى حين تضاعف قيمة الدعم المنصرف للمستفيدن فى العام المالى 2018/2017، لتكون قيمته 1.1مليار جنيه، مقابل 
0.6 مليار جنيه فى السنة المالية 2017/2016. 

خالل  االجتماعى،  اإلسكان  برنامج  من  المستفيدين  من  الصندوق  عمالء  اجراءات  النهاء  معدل  أعلى  وصل  كما 
2018/2017، ليصل إلى 76 ألف مستفيد، وكان شهر “مايو 2018 “ هو األعلى بين باقى شهور السنة إذ تم إنهاء 

إجراءات 9 اآلف مستفيد خالل هذا الشهر، بزيادة 3 آالف مستفيد عن الشهر السابق له “إبريل 2018”.

من  المستفيدين  من   %6٥ أن  الصندوق  رصد  إذ  المالى،  للشمول  القومية  الخطة  أهداف  خدمة  البرنامج  واستطاع 
البرنامج كانت أول مرة لهم للتعامل مع البنوك، من خالل البرنامج إلنهاء إجراءات التعاقد على وحداتهم والحصول على 

التمويل العقارى.

وفيما يلى استعراض تفصيلى للمؤشرات السابقة من خالل تحليل البيانات واإلحصاءات التالية :

أواًل : الوحدات السكنية:

أعداد الوحدات المنفذة / الجارى تنفيذها / الجارى الطرح

التوزيع الجغرافى ألعداد الوحدات السكنية بكل إقليم 

التوزيع الجغرافى ألعداد الوحدات السكنية المنفذة / الجارى تنفيذها / الجارى الطرح بكل محافظة

التوزيع الجغرافى للوحدات السكنية المخصصة

توزيع الوحدات السكنية المخصصة وفقا لنوع المشروع

ثانيًا : المتقدمين والمستفيدين :

أعداد المواطنين المتقدمين

وفقا للحالة االجتماعية 

وفقا للفئة العمرية 

وفقًا لنوع العمل 

وفقًا لشرائح الدخل 

وفقًا للنوع 

وفقًا لإلقليم والمحافظة 

ثالثًا : التمويل العقارى والدعم النقدى:

قيم التمويل العقارى الممنوح من جهات التمويل

قيم التمويل العقارى الممنوح سنويًا

قيم الدعم الممنوح سنويًا

قيم الدعم المنصرف شهريًا 

7677



أواًل : الوحدات السكنية

أعداد الوحدات المنفذة / الجارى تنفيذها / الجارى الطرح. 1

عدد الوحدات السكنية
592،892

تم التنفيذجارى التنفيذجارى الطرح

82،810228،507281،575
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تم التنفيذ
%47

جاري الطرح
%14

جاري التنفيذ
%39

التوزيع الجغرافى ألعداد الوحدات السكنية بكل إقليم . 1

592 ألف وحدة سكنية
جاري الطرح / جاري التنفيذ / تم التنفيذ

إقليم 
القاهرة 
الكبرى

إقليم 
اإلسكندرية

إقليم
الدلتا

إقليم
القناة

إقليم
شمال 
الصعيد

إقليم
جنوب 
الصعيد

إقليم
أسيوط

292294
وحدة

سكنية

26422
وحدة

سكنية

49539
وحدة

سكنية

106836
وحدة

سكنية

39796
وحدة

سكنية

56932
وحدة

سكنية

21073
وحدة

سكنية

105528
محافظة
القاهرة

13584
محافظة

األسكندرية

23277
محافظة
المنوفية

29536
محافظة
بورسعيد

8424
محافظة
الفيوم

11936
محافظة
أسوان

20161
محافظة
أسيوط

152594
محافظة
الجيزة

10954
محافظة
البحيرة

3148
محافظة
دمياط

54152
محافظة
الشرقية

19108
محافظة
المنيا

12884
محافظة

قنا

912
محافظة

الوادي الجديد

34172
محافظة
القليوبية

1884
محافظة
مرسى 
مطروح

4388
محافظة

كفر الشيخ

5056
محافظة

اإلسماعيلية

12264
محافظة

بني سويف

11952
محافظة
األقصر

4670
محافظة
الغربية

8976
محافظة
السويس

14148
محافظة
سوهاج

14056
محافظة
الدقهلية

2608
محافظة

شمال سيناء

6012
محافظة

البحر األحمر

6508
محافظة

جنوب سيناء

إقليم القاهرة الكبرى

إقليم اإلسكندرية

إقليم الدلتا

إقليم القناة

إقليم شمال الصعيد

إقليم جنوب الصعيد

إقليم أسيوط

7879



التوزيع الجغرافى ألعداد الوحدات السكنية المنفذة / الجارى تنفيذها / الجارى الطرح بكل محافظة. 1

إقليم القاهرة الكبرى
292،294 وحدة سكنية

القاهرةالقليوبيةالجيزة

جاري الطرح3546853619104

جاري التنفيذ730382355452992

تم التنفيذ440881008233432
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105528
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة القاهرة

اإلجمالى تم اإلنتهاءجارى تنفيذهجارى الطرحالمدينه

0352824726000السالم

0020642064القاهرة الجديدة

9072321122004061224بدر

0044164416الشروق

151003217352444031824مايو

191045299233432105528اإلجمالى 

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالسالمالقاهرة الجديدةبدرالشروق15 مايو

8081



152594
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة الجيزة

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى تنفيذهجارى الطرحالمدينة

44257402618الجيزة

7848484562095277256 حدائق أكتوبر

27576220082313672720 أكتوبر الجديده 

354687303844088152594 اإلجمالى

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالجيزةحدائق أكتوبرأكتوبر الجديده

34172
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة القليوبية

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى تنفيذهجارى الطرحالمدينه

536178638266148القليوبية

021768625628024مدينة العبور

536235541008234172 اإلجمالى

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالقليوبيةمدينة العبور
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إقليم األسكندرية
26422 وحدة سكنية

اإلسكندريةالبحيرةمرسى مطروح

جاري الطرح1441876192

جاري التنفيذ36019180

تم التنفيذ1380716013392
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1884
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة مرسى مطروح

اإلجمالى تم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

14436013801884مرسى مطروح

14436013801884 اإلجمالى

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذمرسى مطروح
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13584
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة األسكندرية

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينه

19200192االسكندرية

001339213392مدينة برج العرب

19201339213584 اإلجمالى

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذاالسكندريةمدينة برج العرب

10954
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة البحيرة

اإلجمالى تم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

146819185720البحيرة
10954

40801440النوبارية الجديدة

18761918716010954 اإلجمالى

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالبحيرةالنوبارية الجديدة

8485



إقليــم الدلتـــا
35483 وحدة سكنية

المنوفيةدمياطكفر الشيخالغربيةالدقهلية

جاري الطرح70884613687684640

جاري التنفيذ701610246465565576

تم التنفيذ633228002374182413061
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23277
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة المنوفية

اإلجمالى تم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينه

0405637817837المنوفية

46401520928015440السادات

464055761306123277 اإلجمالى

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالمنوفيةالسادات

3148
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة دمياط

اإلجمالى تم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

76855618243148دمياط

76855618243148اإلجمالى

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذدمياط

8687



14056
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة الدقهلية

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

7087016633214056الدقهلية

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالدقهلية
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4388
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة كفر الشيخ

اإلجمالى تم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

136864623744388كفر الشيخ

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذكفر الشيخ

4670
 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة الغربية

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

846102428004670الغربية

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالغربية

8889



29536

 إجمالى عدد الوحدات بمحافظة بورسعيد

اإلجمالى تم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينه

57004375719517270بورسعيد

3176475007926بورفؤاد

0434004340شرق بور سعيد

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذبورسعيدبورفؤادشرق بور سعيد

54152

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة الشرقية

اإلجمالى تم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

0144617263172الشرقية

520097203606050980العاشر من رمضان

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالشرقيةالعاشر من رمضان

إقليــم القناة
106836 وحدة سكنية

شمال 
سيناء

جنوب 
بور سعيدالشرقيةاإلسماعليةالسويسسيناء

جاري الطرح0006452008876

جاري التنفيذ2136028322401116613465

تم التنفيذ472650861444752377867195
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23148

   إجمالى عدد الوحدات بمحافظات
اإلسماعيلية ــ السويس ــ جنوب سيناء ــ شمال سيناء

االجمالى تم التنفيذجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

6424047525056اإلسماعيلية

0283261448976السويس

0065086508جنوب سيناء

021364722608شمال سيناء

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذاإلسماعيليةالسويسجنوب سيناءشمال سيناء

إقليــم جنوب الصعيد
56932 وحدة سكنية

أسوانقنااألقصرسوهاجالبحر األحمر

جاري الطرح00000240

جاري التنفيذ213612083360256845125216

تم التنفيذ472480410788938483726480
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11936

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة أسوان

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

013763600أسوان
11936  مدينة اسوان

24038402880الجديدة

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذأسوانمدينة اسوان الجديدة

12884

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة قنا

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

035283288قنا
12884

09845084مدينة قنا الجديدة

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذقنامدينة قنا الجديدة

11952

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة األقصر

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

09124128األقصر
11952

016565256طيبة الجديدة

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذاألقصرطيبة الجديدة

14148

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة سوهاج

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

05523508سوهاج

14148 04567200سوهاج الجديدة

0235280اخميم الجديدة

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذسوهاجسوهاج الجديدةاخميم الجديدة

6012

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة البحر األحمر

   تم االنتهاءالجارى تنفيذهالجارى طرحهالمدينة
االجمالىمن التنفيذ

0120848046012البحر األحمر

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالبحر األحمر

9495



إقليــم شمال الصعيد
39796 وحدة سكنية

الفيومالمنيابني سويف

جاري الطرح26025200

جاري التنفيذ370044885160

تم التنفيذ8304121003264
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8424

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة الفيوم

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

036243144 الفيوم
8424

01536120الفيوم الجديدة

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالفيومالفيوم الجديدة

19108

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة المنيا

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

38424481660المنيا
19108

2136204010440المنيا الجديدة

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالمنياالمنيا الجديدة

9697



إقليــم أسيوط
21073 وحدة سكنية

الوادى الجديدأسيوط

جاري الطرح00

جاري التنفيذ1560216

تم التنفيذ18601696
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12264

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة بني سويف

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

26037003000بني سويف
12264

005304بني سويف الجديدة

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذبني سويفبني سويف الجديدة

9899



w
w
w
.m

ff
.g

o
v
.e

g

w
w
w
.m

ff
.g

o
v
.e

g

20161

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة أسيوط

اإلجمالىتم اإلنتهاءجارى التنفيذجارى الطرحالمدينة

09127321أسيوط
20161

064811280 مدينة أسيوط الجديدة

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذأسيوط مدينة أسيوط الجديدة

912

إجمالى عدد الوحدات بمحافظة الوادي الجديد

   تم االنتهاءالجارى تنفيذهالجارى طرحهالمدينة
االجمالىمن التنفيذ

0216696912الوادي الجديد

جاري الطرح

جاري التنفيذ

تم التنفيذالوادي الجديد

إقليم الدلتا

إقليم جنوب الصعيد

إقليم اإلسكندرية

إقليم وسط الصعيد

إقليم الجيزة

إقليم شمال الصعيد

إقليم القاهرة

16%إقليم القناة

%26

%15

%11

%4

%8

%14

%6

4- التوزيع الجغرافى للوحدات السكنية المخصصة

183 ألف

وحدة سكنية تم تخصيصها

تم اإلنتهاء من تخصيص نسبة 70 % من الوحدات السكنية التى تم اإلنتهاء من تنفيذها

5- توزيع الوحدات السكنية المخصصة وفقا لنوع المشروع من 1/1/2014 حتى 30/6/2018

2014 / 2018المشروع

171.402اإلسكان اإلجتماعي

9.066المتبقى من المشروع القومى لإلسكان

1.898قطاع خاص

182,366اإلجمالى

100101



عدد العمالء المستفيدين 155066

2- وفقا للحالة االجتماعية 

%2014 / 2018الحالة االجتماعية

0.1 %136أرمل

1.4 %2.157أرمل و يعول

21 %32.559أعزب

18.5 %28.729متزوج

55.5 %86.064متزوج ويعول

0.6 %993مطلق

2.9 %4.428مطلق و يعول

100 %155.066االجمالى

تعتبر فئة المتزوجين العائلين أكبر الشرائح المستفيدة من خدمات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 
)مثلوا ٥٥.٥% من إجمالي المستفيدين( ويأتي بعدهم حديثي الزواج والشباب األعزب من الجنسين.

3- وفقا للفئة العمرية 

%2014 / 2018الفئات العمرية

30 - 2134.446% 22

40 - 3182.174% 53

45 - 4023.558% 15

50 - 4612.556% 8

2 %2.332اكبر من 50

100 %155.066االجمالي

باعتبارهم األكثر تطابقا مع  40 سنة هم األكثر االستفادة  إلى   31 مما يتضح معه أن فئة الشباب ذوي األعمار من 
اشتراطات الصندوق.

ثانيًا : المواطنين المتقدمين والمستفيدين

1- أعدد المواطنين المتقدمين 843375

773058

عدد المواطنين المتقدمين بإعالنات محور التمليك لمحدودى الدخل

70317

أعداد المواطنين المتقدمين بالمحاور األخرى
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األعالن التاسع
81522

األعالن الثامن
372836

األعالن السابع
71779

األعالن السادس
916

األعالن الخامس
105075

األعالن الرابع
40402

األعالن الثالث
66374

األعالن الثاني
14838

األعالن األول
19316

شهداء و مصابي 
الجيش و الشرطة و 

مصابى الثورة
1152

النقابات
13627

بورسعيد
25193

المحافظات
23238

اإليجار
7107

أرمل

أرمل و يعول

أعزب

متزوج

متزوج ويعول

مطلق

مطلق و يعول

% 22

% 53

% 15

% 8

% 2
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4- وفقًا لنوع العمل 

%2014 / 2018نوع العمل

38 %58778قطاع حكومى

50 %77920قطاع خاص

12 %18319مهن حرة

0 %49اخرى

100 %155.066 االجمالى

يمثل القطاع الخاص والمهن الحرة 62% من اجمالي الحاصلين على دعم.

5- وفقًا لشرائح الدخل 

%2014 / 2018 شرائح الدخل

 1000 - 5013.484% 2

 1500 - 100154.496% 35

 2000 - 150152.158% 34

 2500 - 200128.603% 19

 3000 - 250112.202% 8

 3500 - 30013.185% 2

 4000 - 3501476% 0

4750 - 4001462% 0

100 %155.066 اإلجمالي

أكثر من %70 من إجمالي المستفيدين من المشروع أصحاب الدخول ما بين 1000 إلى 2000 جنيه.

6- وفقًا للنوع 

%2014 / 2018النوع

18،2 %28،100أنثي

81،88 %126،966ذكر

100 %155.066االجمالى

قطاع حكومي

قطاع خاص

مهن حرة

أخرى
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انثى

ذكر

7- وفقًا لإلقليم و المحافظات 

%2014 / 2018المحافظة

اقليم القاهرة الكبرى
%27.02517.43القاهرة

%38.65424.93الجيزة
%3.1182.01القليوبية

%68.79744.37اجمالي المستفيدين في اقليم القاهرة الكبرى
اقليم االسكندرية

%1.8351.18االسكندرية
%2.2621.46البحيرة
%3470.22مطروح

%44442.87اجمالي المستفيدين في اقليم االسكندرية
اقليم الدلتا

%4.9993.22الدقهلية
%1.5701.01الغربية
%1.8411.19دمياط

%8.6715.59المنوفية
%4860.31كفر الشيخ

%17.56711.33اجمالي المستفيدين في اقليم الدلتا
اقليم القناة

%4.9633.20بورسعيد
%1.0650.69اإلسماعيلية

%4.7253.05السويس
%25.46416.42الشرقية

%4490.29جنوب سيناء
%10.001شمال سيناء

%3666723.65اجمالي المستفيدين في اقليم القناة
اقليم جنوب الصعيد

%4.0522.61أسوان
%2.3711.53قنا

%2.3511.52سوهاج
%1.2640.82األقصر

%2.9981.93البحر األحمر
%130368.4اجمالي المستفيدين في جنوب الصعيد

اقليم شمال الصعيد
%2970.19الفيوم
%4.5512.93المنيا

%4.6913.03بني سويف
%95396.1اجمالي المستفيدين في شمال الصعيد

إقليم اسيوط
%4.6623.01أسيوط

%3540.23الوادي الجديد
%50163.2اجمالي المستفيدين في اقليم اسيوط

%155.066100االجمالي

% 35

% 34

% 19

% 8
% 2 % 2
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%إقليم القاهرة الكبرى

17،43 %القاهرة

24،93 %الجيزة

2،01 %القليوبية

%إقليم االسكندرية

1،18 %االسكندرية

1،46 %البحيرة

0،22 %مطروح

%إقليم الدلتا

3.22 %الدقهلية

1.01 %الغربية

1.19 %دمياط

5.59 %المنوفية

0.31 %كفر الشيخ

%إقليم القناة

3،20 %بورسعيد

0،69 %اإلسماعلية

3،05 %السويس

16،42 %الشرقية

0،29 %جنوب سيناء

0،00 %شمال سيناء

%إقليم شمال الصعيد

0،19 %الفيوم

2،93 %المنيا

3،03 %بني سويف

%إقليم جنوب الصعيد

2،61 %أسوان

1،53 %قنا

1،52 %سوهاج

0،82 %األقصر

1،93 %البحر األحمر

%إقليم أسيوط

3،01 %أسيوط

0،23 %الوادي الجديد

مطروح

البحيرة

االسكندرية

القليوبية

الجيزة

القاهرة

شمال سيناء

جنوب سيناء

الشرقية

السويس

اإلسماعلية

بورسعيد
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الوادي الجديد

أسيوط

بني سويف

المنيا

الفيوم

البحر األحمر

األقصر

سوهاج

قنا

أسوان

كفر الشيخ

المنوفية

دمياط

الغربية

الدقهلية
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ثالثًا : التمويل العقارى والدعم النقدى

قيم التمويل العقارى والدعم النقدى. 1

قيمة الدعم الممنوحقيمة التمويل العقارىعدد العمالءالسنة

155.06614,394,332,2142.654.672.819من يناير 2014 حتى يونيو  2018

عدد العمالء

155،066
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قيم التمويل العقاري الممنوح من جهات التمويل :. 1

اجمالي التمويلعدد المستفيدينجهات التمويل

45.8793.944.231.186بنك التعمير واإلسكان

38.2583.648.521.333البنك االهلى

27.7922.716.554.754بنك مصر

15.3541.262.861.479بنك القاهرة

5.366550.761.826بنك التنمية الصناعية

4.756487.111.972 البنك التجاري الدولي

3.285353.357.521البنك العربي االفريقي الدولي

1.949192.836.474 بنك بلوم

2.058165.420.420البنك المصرى الخليجى

1.523151.917.597  بنك الشركة المصرفية العربية

1.300147.799.919شركه التعمير للتمويل العقارى ) األولى(

1.415122.751.064بنك االستثمار العربى

1.127118.507.133بنك المصرف المتحد

983101.965.348البنك العقاري المصري العربي

998100.299.788بنك االتحاد الوطني

79292.220.255شركة االهلي للتمويل العقاري

74681.466.428 شركة امالك للتمويل العقارى

62266.342.178بنك القطري الوطني االهلي

48951.048.305شركة كونتكت للتمويل العقاري

22622.949.318الشركه المصرية للتمويل العقارى

787.816.716بنك فيصل االسالمي المصري

707.591.200 بنك الكويت الوطني

155.06614.394.332.214اإلجمالي

قيمة الدعم
الممنوح للعمالء

2،654،672،819

17.120

متوسط الدعم
 المنصرف

 للعميل الواحد

قيمة التمويل
العقارى الممنوح

14،394،332،214

92.827

متوسط التمويل
 العقارى الممنوح
 للعميل الواحد
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حرص الصندوق على إشراك أكبر عدد ممكن من جهات التمويل في مشروع اإلسكان االجتماعي إيمانا منه بضرورة 
عمالء  تمويل  في  العقاري  التمويل  وشركات  للبنوك  المجال  فتح  عبر  العقاري  التمويل  سوق  لتنشيط  الجهود  بذل 
اإلسكان االجتماعي بما يزيد من رواج أعمالهم ويسهل من مهام العمالء في الحصول على تمويل في أسرع وقت 
وأقل مجهود عبر خلق مجال تنافسي بين الشركات والبنوك للحصول على عمالء من المستفيدين من برامج اإلسكان 

االجتماعي.

2- حجم التمويل العقارى الممنوح سنويا:

قيمة التمويل العقارىالعام المالي

2014 / 201317,065,540

2015 / 2014437,734,003

2016 / 20152,729,173,348

2017 / 20163,503,011,677

2018 / 20177,707,347,646

14,394,332,214اإلجمالي

3- قيم الدعم المنصرف كل عام:

عدد العمالءقيمة الدعم العام المالي

2014 / 20137,808,350411

2015 / 2014127,422,4456434

2016 / 2015653,701,74634276

2017 / 2016671,086,05937779

2018 / 20171,194,654,21976166

2,654,672,819155066اإلجمالي

4- قيم الدعم المنصرف شهريا خالل 2018:

عدد العمالءقيمة الدعمالشهر

94,374,7005925يناير 2018

104,999,9117088فبراير 2018

98,854,6696729مارس 2018

97,684,9176632ابريل 2018

126,474,4549090مايو 2018

76,123,9935038يونيو 2018
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2018 / 2017

2017 / 2016

2016 / 2015

2015 / 2014

2014 / 2013

يونيو 2018

مايو 2018

ابريل 2018

مارس 2018

فبراير 2018

يناير 2018

2018 / 2017

2017 / 2016

2016 / 2015

2015 / 2014

2014 / 2013
بنك التعمير واإلسكان %30

البنك األهلى المصرى %2٥

بنك مصر %18 بنك القاهرة %10

بنك التنمية الصناعية %3

البنك التجارى الدولى %3

البنك العربى األفريقى الدولى %2

بنك بلوم %1

البنك المصرى الخليجى %1

بنك الشركة المصرفية العربية %1

شركة أمالك للتمويل العقارى %0

شركة التعمير للتمويل العقارى %0

بنك اإلستثمار العربى %1

بنك المصرف المتحد %1

البنك العقارى المصرى العربى %1

بنك اإلتحاد الوطنى %1

شركة االهلى للتمويل العقارى %1

شركة كونتكت للتمويل العقارى %0.3٥

الشركة المصرية للتمويل العقارى %0،1٥

بنك فيصل االسالمى %0،0٥

البنك الكويتى الوطنى %0،0٥

بنك قطر الوطنى 0،46 %
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رابعًا مؤشرات التطور في مركز اإلتصاالت

خدمة العمالء :

مركز اإلتصاالت. 1

تقرير المكالمات من 2015 حتى 2018

2018201720162015

131706620163862177121280371

مكالمات تم الرد عليها119725718169181750830273201

مكالمات مفقودة1198091994684262917170

مستوى الخدمة
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يوليو - 16

أغسطس - 16

سبتمبر - 16

أكتوبر - 16

نوفمبر - 16

ديسمبر - 16

يناير - 17

فبراير - 17

مارس - 17

أبريل - 17

مايو - 17

يونيو - 17

يوليو - 17

أغسطس - 17

سبتمبر - 17

أكتوبر - 17

نوفمبر - 17

ديسمبر - 17

يناير - 18

فبراير - 18

مارس - 18

أبريل - 18

مايو - 18

يونيو - 18

خدمة الرسائل. 1

عدد الرسائلالشهر

17375يوليو - 16

24451أغسطس - 16

24451سبتمبر - 16

189143أكتوبر - 16

215687نوفمبر - 16

134698ديسمبر - 16

88066يناير - 17

60840فبراير - 17

96707مارس - 17

66246أبريل - 17

30547مايو - 17

90656يونيو - 17

109945يوليو - 17

121666أغسطس - 17

111912سبتمبر - 17

139705أكتوبر - 17

139121نوفمبر - 17

150968ديسمبر - 17

120907يناير - 18

117933فبراير - 18

12317مارس - 18

119994أبريل - 18

114936مايو - 18

7633يونيو - 18

2305904اإلجمالى

2018

2017

2016

2015% 97

% 80

% 90

% 91
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تحقيق أهداف برنامج
اإلصالح اإلقتصادى وخطط التنمية

التنمية المستدامة هي 
الطريق إلى المستقبل الذي 
نريده للجميع. ويوفر إطارا 

لتوليد النمو االقتصادي ، 
وتحقيق العدالة االجتماعية

بان كي مون

الفصل الخامس
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تجاربها  فى  العالم  دول  لمواكبة  مصر  تسعى 
الناجحة وصناعة التمويل العقارى، الذى من شأنه 
العقارية وتنميتها وتعظيم  الثروة  االستفادة من 
أنها  كما  االجتماعية  العدالة  إرساء  فى  دورها 

محرك أساسي لحوالي 96 صناعة أخرى.
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مقدمة

تعد صناعة التمويل العقارى إحدى أهم دعائم أى اقتصاد وطنى ناجح، ومؤشرا 
للتقدم والنمو االقتصادي، ويشهد على ذلك تجارب العديد من الدول المتقدمة 
التى يمثل هذا النشاط مكونًا أصياًل من اقتصادها، وقد أصبح لزاما أن تواكب 
والذى  العقارى،  التمويل  صناعة  فى  الناجحة  تجاربها  فى  العالم  دول  مصر 
المجتمعى  العقارية وتنميتها وتعظيم دورها  الثروة  من شأنه االستفادة من 
الحصول  الدخل من  تمكين محدودى  االجتماعية عن طريق  العدالة  إرساء  فى 
تطور  مؤشرات  تنعكس  وبالتالى  إمكاناتهم  مع  يتناسب  مالئم  مسكن  على 
التمويل العقارى بشكل مباشر فى دعم برنامج اإلصالح والتنمية االقتصادية 

المستدامة. 

ويلقي نمو قطاع التمويل العقارى بظالله على تحسن مناخ االستثمار الذى 
یرتبط ارتباطًا طردیًا بكفاءة القطاع المالي ودرجة تطوره، ووجود قطاع إسكان 
قوى مع نظام ناجح للتمويل العقارى یعمالن على تنشیط قطاع البناء والتشیید 
فالقطاع  القطاع؛  بذلك  المرتبطة  الصناعات  فى  البطالة  معدالت  وخفض 
العقاري هو محرك أساسي لحوالي 96 صناعة أخرى، وينعكس بشكل مباشر 
على قطاعات تجارية أخرى منها حجم مبيعات السلع المعمرة على سبيل المثال.

يدفع  الدخل،  محدودى  لألفراد  اإلقراض  على  شديدة  قيود  فرض  أن  كما 
نهائیـــا  الشراء  قرار  عن  التخلى  أو  عقار  شراء  قرار  لتأجيل  إما  الشريحة  هذه 
وتوجیه فائض أموالهم إلى االستهالك، فترتفع نسبة االستھالك وتنخفض 
المدخرات، وبالتالى سینعكس ذلك سلبًا على معدالت االستثمار. فى حین 
على  األفراد  سیساعد  میسرة،  وبشروط  العقارى  للتمویل  نظام  وجود  أن 
مما  بالتبعیة  االستثمار  معدالت  فترتفع  االدخار،  إلى  ویوجههم  االقتراض 
سیؤثر فى النهایة على رفع معدالت النمو االقتصادى، وهو ما ينطبق على 
آليات برنامج اإلسكان االجتماعى الجديد، والذى ييسر إجراءات حصول األفراد 

محدودى الدخل على التمويل الالزم لشراء مسكن.

العقارى  التمویل  مؤسسات  عمل  على  البرنامج  تيسيرات  انعكست  وقد 
الطلب  تشجیع  في  ساهمت  كما  العقارى،  النشاط  دعم  في  تساهم  التي 
إجمالي قیم  الغرض 78 % من  إلى ھذا  العائلي، حیث وجهت  على اإلسكان 
لإلسكان  فكانت  المتبقیة  النسبة  أما   ،2017 عام  بنھایة  الممنوحة  التمویالت 
اإلداري والتجاري والخدمي وفقًا للتقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية فى 

عام 2018.
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مساهمة البرنامج فى تحقيق بعض أهداف برنامج اإلصالح االقتصادى عن طريق:

السيطرة على اإلسكان غير الرسمي.. 1

تنشيط عدد من القطاعات.. 2

توطين ثقافة الشمول المالى لدى األقل دخال.. 3

تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.. 4

تحقيق رؤي وأهداف اإلستراتيجيات العالمية والمحلية.. ٥

أواًل : السيطرة على اإلسكان غير الرسمي

استبق البرنامج توجيه الفوائض البسيطة من مدخرات الفئات األقل دخال التى كانت توجه إلى شراء سكن منخفض 
التكاليف فى المناطق العشوائية أو غير المخططة، وال يوفر اشتراطات السكن المالئم للمعايير األممية ليمثل قيمة 
البناء العشوائي  مضافة إلى االقتصاد باستهالكه فى نشاط استهالكي )المسكن المالئم (، بشكل يحد من أزمة 
من جهة، سواء بناء بدون ترخيص أو بناء فى مناطق غير مخططة، ومن جهة أخرى يزيد من تدفق األموال إلى السوق 
الرسمي، وذلك عن طريق تمكين تلك الفئات من الحصول على سكن يالئم قدراتهم الشرائية باستخدام آلية التمويل 

العقارى طويل األجل إلى جانب الدعم المباشر الذي يتم خصمه من ثمن الوحدة.

الرسمي إلى  الخروج من إطار االقتصاد  التى كان مقررا لها  المالية  التدفقات  البرنامج صحح توجيه هذه  بذلك يكون 
المالئم طبقا  السكن  أغلب مواصفات  التكاليف، ينطبق عليه  الرسمي، وضمن توفير سكن منخفض  االقتصاد غير 

للمواثيق الدولية، وأعاد دفعها فى شرايين االقتصاد الرسمي مرة أخرى لتوفير فرص عمل مباشرة  وغير مباشرة.
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ثانيًا : تنشيط عدد من القطاعات

 ساهم البرنامج فى التنشيط المباشر لعدد من القطاعات من خالل تفاعله مع كل منها بدرجات مختلفة، وتمكن البرنامج 
من تحويل هذه الخدمة من عبء على الدولة إلى محفز لالقتصاد، بل تحول إلى آلية تضمن استدامة توفير السكن 

المالئم للفئات األقل دخال بناء على رصد حقيقى الحتياجات السوق.

قطاع المقاوالت

ساهم البرنامج بشكل مباشر فى تشغيل 137 شركة مقاوالت مسجلة لدى االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، 
 6 مدار  على  االجتماعى  اإلسكان  وحدات  تنفيذ  مواقع  داخل  مباشرة  عمل  فرصة  مليون(  األعمال )٥.1  هذه  وفرت 
سنوات، باإلضافة الى فرص العمل غير المباشرة التى تلبي احتياجات العمال والمهندسين والمعدات داخل مواقع 
التى تم تنفيذها فى مشروع اإلسكان  المنتشرة فى 22 مدينة جديدة و18 محافظة، ووصل عدد الوحدات،  العمل 
االجتماعى إلى 281 ألف وحدة بمشروع اإلسكان االجتماعى وجار تنفيذ 229 ألف وحدة بقيمة 46 مليار جنيه، فضاًل عن 

عدد 83 ألف وحدة سكنية جارى الطرح وذلك حتى 2018/6/30.
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القطاع المصرفي

ساهم االعتماد على التمويل العقارى فى إطار منظومة البرنامج فى إنعاش قطاع التمويل العقارى، إذ يشارك فى 
تنفيذ البرنامج 23 جهة تمويل، منها 9 شركات تمويل عقارى، و14 بنكا بينها 4 بنوك حكومية فقط و10 بنوك خاصة، 
التمويل  المركزى لدعم قطاع  البنك  البرنامج وشروط مبادرة  الجهات قروض تمويل عقارى طبقا لشروط  منحت هذه 
العقارى، بقيمة 14.3 مليار جنيه للمستفيدين ضمن البرنامج حتى 2018/6/30، وحصل هؤالء المستفيدون على دعم 

نقدى بقيمة 2.٥ مليار جنيه خالل نفس الفترة.

كما ساهمت هذه التمويالت فى تحقيق انتعاش فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث استطاع البرنامج من 
خالل آلية التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى وقرض البنك الدولي، وضع سياسات جديدة دفعت البنوك األجنبية 
والشركات لضخ استثماراتها بشكل مباشر فى تنفيذ برنامج حكومى تنموي ذي أهداف اجتماعية باألساس وهو برنامج 

اإلسكان االجتماعى، وهو نموذج فريد يعد تطبيقه األول من نوعه فى مصر.

هيئة البريد والجهاز المركزي لإلحصاء وبنك التعمير واإلسكان

فى المراحل االنتقالية للتطوير المؤسسي للصندوق، تم توقيع أكثر من بروتوكول تعاون بين الصندوق وهيئة البريد 
والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، جميعها ساهمت فى تنشيط هذه القطاعات، حيث استقبلت مكاتب البريد 
فى  البرنامج  بدأ  منذ  للصندوق  موجه  الوصول  بعلم  مسجل  خطاب  ألف  و600  حوالة  ألف   600 من  أكثر  المميكنة 
2014 وحتى 2017، وكان يتم تسليم أغلب هذه الخطابات إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء لالستفادة من 
الطاقات البشرية واإلمكانيات المتوفرة لديه، لتسجيل وحصر بيانات المتقدمين للبرنامج وإضافتهم إلى النظام الخاص 

بالصندوق.

باإلضافة إلى التعاون المشترك مع بنك التعمير واإلسكان سواء فى تلقى طلبات العمالء، أو تلقى قيمة حواالت 
عليها شروط  تنطبق  ال  التى  المجموعات  أو  المكتملة  غير  الطلبات  تصفية  والمساهمة فى  إعالن،  لكل  المقدمات 

المشروع.
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الدفع الرقمي

استطاعت البنية المؤسسية الجديدة للصندوق، أن تدعم قطاعا جديدا فى االقتصاد هو الدفع الرقمي من خالل شركة 
»فورى« لتحصيل مقدمات حجز العمالء واألقساط، ليصل إجمالي ما تم سداده من خالل هذه الخدمة 4 مليارات جنيه 

خالل فترة أقل من عام بكافة المراكز والمدن على مستوى الجمهورية.

وعلى سبيل المثال سدد حوالى 27٥ ألف مواطن مستفيد سواًء أقساط أو مقدمات حجز بقيمة تجاوزت الـ 4 مليارات 
جنيه من خالل خدمات »فورى« المتاحة بمعظم المحافظات، كان أغلبهم يستخدم الخدمة للمرة األولى، وبعضهم كانت 

أول مرة يقوم بسداد مبالغ لجهة حكومية من خالل خدمات الدفع اإللكترونى.

ثالثًا : توطين ثقافة الشمول المالى

يدعم برنامج اإلسكان االجتماعي محاور فكرة الشمول المالى، والرقمنة؛ وهو توجه عام تتبناه الدولة بقيادة الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، الذى أعلن عن تأسيس المجلس القومى للمدفوعات مطلع 2017 بتوصية من المجلس األعلى 
لالستثمار، لتكن »أولى مهامه تفعيل مفاهيم الشمول المالى، وتقليل استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، 
ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات اإللكترونية في الدفع بديال عنها، وتطوير نظم الدفع القومية والعمل على 

تحقيق مفاهيم الشمول المالي«.

العمل،  دورة  اختصار  بهدف  الصندوق  داخل  العمل  آليات  وتطوير  لرقمنة  خطة  فى  بالفعل  بدأ  قد  الصندوق  وكان 
وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لعمالء الصندوق الذين تجاوز عددهم 600، وسهلت هذه الخطوات اندماجه سريعا 
فى خطة تفعيل مفاهيم الشمول المالى، كما تم اختصار وضغط دورة عمله إلى 11 أسبوعا فقط، وزيادة عدد ملفات 

العمالء التى يتم تحويلها للبنوك لتصل إلى 10 آالف ملف فى الشهر.

انتشار مفهوم  إن  إذ  واألفراد،  االقتصاد  على  كثيرة  إيجابيات  من  له  لما  السياسية  القيادة  عليه  حرصت  توجه  وهو 
الشمول المالى وزيادة عدد المواطنين المتعاملين من خالل البنوك والنظام المصرفى بشكل عام، يتيح لألفراد تحقيق 
أفضل استفادة من مدخراتهم المتاحة فى الجهات المصرفية، إضافة إلى تحسين نسب النمو االقتصادى، فيمكن 
لتأثيثها، ثم الحقا يمكنهم االعتماد على جهات  أو  الوحدات  األفراد من الحصول على قروض أخرى سواء لتشطيب 
التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، بدال من تجميد كافة أصول أموالهم فى الحصول على مسكن، أو 

العجز عن توفير الموارد الالزمة لذلك، أو تبديد هذه الموارد المحدودة فى االستهالك.

إن أكثر العقبات التى تواجه تحقيق مفاهيم الشمول المالى، هي تلك الثقافة المجتمعية السائدة لدى الفئات األقل 
دخال، من أن التعامالت البنكية تخص الطبقات األعلى دخال وحدها، لكن واحدة من أهم إنجازات الصندوق، أنه استطاع 
تغيير هذه الثقافة لدى المتعاملين معه، وإقناعهم بأن التعامالت البنكية تسهل الحصول على الخدمات الحكومية دون 

عناء البيروقراطية أو االنتظار فى طوابير طويلة.

ويتبنى الصندوق سياسات تتوافق مع أهداف إستراتيجية الشمول المالى ألن التوسع فيها وتطبيقها ينعكس بشكل 
مباشر على راحة ورفاهية المواطن، بداية من أنها توفر له الوقت الذى كان يستغرقه للتوجه إلى المصالح الحكومية 
لسداد األقساط أو مقدم الحجز، إلى توفير نفقات االنتقال، ومنحه الكثير من المرونة حيث يستطيع المستفيد سداد 

ما عليه من التزامات فى أى وقت من اليوم، فلم يعد ملزما بمواعيد العمل الرسمية فى القطاع الحكومى.

ومما هو جدير بالذكر أن عدد العمالء الجدد الذين لم يسبق لهم التعامل مع أى بنك قبل الحصول على الوحدة السكنية 
ببرنامج اإلسكان اإلجتماعى بلغ 98 ألف مواطن وذلك بنسبة 6٥% من إجمالى المستفيدين من البرنامج فى بداية عام 
2018 وفقًا لما ورد من الشركة المصرية لالستعالم االئتمانى I Score  ، كانت هذه هى المرة األولى لهم فى التعامل 
مع البنوك، وإنشاء حساب بنكى وإصدار دفتر شيكات وبالفعل، نظرًا لقيام جميع المستفيدين بفتح حسابات بنكية 
ضمن خطوات إنهاء إجراءاتهم لدى البنوك الممولة لهم ليتمكنوا من الحصول على قرض التمويل العقارى، األمر الذى 

انعكس إيجابيًا على أعداد الحسابات الجديدة التى تتعامل مع النظام المصرفى.

 ونظرا للتأثير الواسع لبرنامج اإلسكان االجتماعي على االقتصاد، استنادا إلى آلية التمويل العقاري التي تضمن له 
تحقيق االستدامة والتمكين، بدأت الدولة في وضع خطط ورؤى مستقبلية لقطاع التمويل العقاري، استنادا إلى التجربة 

الفريدة  للتمويل العقاري واإلسكان االجتماعي، ضمن الخطة المستقبلية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية.

لم يتوقف تأثير برنامج اإلسكان االجتماعي على مستوى التفاعل المباشر مع المكونات االقتصادية التى تشارك في 
تنفيذ البرنامج، ولكن تمتد دوائر تأثير البرنامج لخدمة خطط تطوير االقتصاد المصري وتطوير السياسات المالية وتحقيق 

أهداف برنامج اإلصالح االقتصادى ودعم فكرة الشمول المالى مواكبًا أهداف التنمية المستدامة.
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رابعًا : تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 

يستهدف محور التنمية العمرانية ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر المعروفة برؤية مصر 2030، زيادة مساحة 
المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، وهو الهدف الذى ينقسم إلى شقين: 

الشق األول: تحقيق االتزان في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية.

الشق الثاني: تعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان قدرتها على جذب الزيادة السكانية واحتوائها.

وهى األهداف التى يساهم برنامج اإلسكان االجتماعى من خالل آلية التمويل العقارى فى تحقيقها، وتوفير سكن 
مالئم لشريحة محدودى الدخل، وباألخص فى المدن الجديدة ضمن خطط التوسع فى زيادة مساحة المعمور طبقا 

للمخططات اإلستراتيجية المستقبلية الموضوعة لكل مدينة. 

كما يساهم البرنامج فى تحسين مؤشر »االرتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية«، من خالل رفع مستوى جودة الحيز 
المعمور الحالي والمستقبلي، بتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات وتنسيق المواقع »الالند سكيب«، 
ويتفادى البرنامج مشكالت برامج اإلسكان منخفض التكاليف السابقة، من خالل مراعاة مساحة الوحدة السكنية لتكون 

مالئمة لمتوسط عدد أفراد األسرة المصرية طبقا لبيانات المركزى لإلحصاء. 

وتراعى عروض الشوارع الداخلية والفراغات الفاصلة بين العمارات وبعضها البعض بما يحفظ خصوصية كل وحدة، 
ونصيب الفرد من المساحات الخضراء فى كل موقع من مواقع تنفيذ البرنامج فى المدن الجديدة. 

ويراعي البرنامج أال تكون الوحدات السكنية فى عزلة عن الخدمات األساسية والتى كانت من أخطاء البرامج السابقة، 
فتم تصميم المواقع ليكون داخل كل موقع مركز تجارى لخدمة سكان كل منطقة مثل )صيدلية- مخبز- سوبر ماركت 
...إلخ(، ويمكن زيادة عدد هذه المراكز على حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، وتم تصميم وحدات إدارية لكل منطقة 

لتوفير مستوى آخر من الخدمات داخل هذه التجمعات الجديدة، مثل )عيادة – مكتب محاماة – مقر شركة ...إلخ(.  

ويزيد برنامج اإلسكان االجتماعى من معدل »متوسط التوطن السكاني بالمجتمعات العمرانية الجديدة نسبة للزيادة 
استيعاب  المؤشر مدى  لمصر 2030، ويقيس هذا  المستدامة  التنمية  إستراتيجية  آخر ضمن  السكانية« وهو مؤشر 
المجتمعات العمرانية الجديدة للزيادة السكانية بالحضر عن طريق تنسيق زيادتها السكانية بالمتوسط العام مع األخذ في 

االعتبار حجم سكانها النسبي.

الحالية، فى  إتاحة الوحدة السكنية بمقر العمل أو اإلقامة  وتسهم شروط برنامج اإلسكان االجتماعى، الخاصة بربط 
تحسين مؤشر »نسبة المقيمين من العاملين بالمجتمعات العمرانية الجديدة«، ويقيس هذا المؤشر مدى ارتباط فرص 

العمل بالمجتمعات العمرانية الجديدة بالسكن ومدى التوطن الحقيقي بتلك المجتمعات.

كما يحقق البرنامج عدة أهداف أخرى بشكل غير مباشر ضمن محور العدالة االجتماعية الذى يستهدف تعزيز االندماج 
المجتمعي ،وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتحفيز فرص الحراك االجتماعي وتحقيق الحماية للفئات األولى 

بالرعاية وضمان عدالة التوزيع. 

خامسًا : تحقيق رؤي وأهداف اإلستراتيجيات العالمية والمحلية

إن من أهم مؤشرات نجاح برنامج اإلسكان االجتماعى هى قدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد على السكن وحل 
إلى  باإلضافة  والوطنية لإلصالح  القومية  للخطط  العام  اإلطار  على  الحفاظ  مع  عقود،  مدار  على  تفاقمت  مشكلة 

مواكبة الرؤى العالمية للتحضر، واألجندات الدولية المعنية بنفس القضية، ويلبى أحدث المعايير التى خلصت لها.

من  عدد  فى  السياسية  القيادة  وضعتها  التى  الوطنية  األجندة  مع  كلى  بشكل  يتفق  االجتماعى  اإلسكان  فبرنامج 
الوثائق مثل »إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030« باإلضافة إلى اإلستراتيجية القومية للخدمات المالية 

غير المصرفية.

وعلى المستوى الدولى يتواءم برنامج اإلسكان االجتماعى المصرى مع األجندة الحضارية العالمية الجديدة »هابيتات 
3«، التى تم إقرارها فى إعالن كيتو عاصمة اإلكوادور، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة الدولية 2030 الصادرة عن 

األمم المتحدة عام 201٥. 1

إذ  التحضر،  وإدارة  بالسكن  المعنية  الدولية  المواثيق واإلعالنات  أحدث  تأسيسه عن مواكبة  البرنامج فى  ولم يغفل 
يتسق برنامج اإلسكان االجتماعى، مع األهداف الثالث2 والخامس3 والحادى عشر4 فى وثيقة أهداف التنمية المستدامة 

الدولية 2030، والتى تنص على :

المساواة

يحقق برنامج اإلسكان االجتماعى المساواة بين الجنسين من خالل آليات تعتمد على إزالة الفوارق والموانع التى قد 
يترتب عليها أى تمييز يتسبب فى عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين، بل إن برنامج اإلسكان االجتماعى يحقق ما هو أبعد 

من ذلك من خالل التمييز اإليجابي للنساء خاصة التى تعول سواء أرملة أو مطلقة. 

التمكين
مكنت المرونة التى يتمتع بها برنامج اإلسكان االجتماعى الصندوق من تطوير شروط وضمانات اإلعالنات المتتالية 
للبرنامج، بالشكل الذى يسمح بالتوسع فى تمكين شرائح جديدة ومتنوعة من الفئات المستحقة للحصول على مسكن 
األسر  يمكن  الصندوق  فأصبح  واألجندة(،   - )األهداف  الوثيقتين  فى  التمكين  أهداف  يخدم  الذى  بالشكل  مدعوم، 
الخاصة،  االحتياجات  وذوى  الخاص،  القطاع  فى  والعاملين  الرسمى،  غير  االقتصاد  فى  والعاملين  الدخل،  محدودة 

واألرامل والمطلقات. 

االنتماء
يحقق البرنامج تعزيز االنتماء كما نصت الرؤية المشتركة لألجندة الحضرية الجديدة، من خالل التوسع فى محور التمليك، 
فكثير من المستفيدين من البرنامج يمثل لهم البرنامج أول فرصة للتملك، فمن جهة يفضل المصريون الحصول على 
سكن بنظام التمليك مقارنة بنظام اإليجار، ويعتبر محور التمليك فى برنامج اإلسكان هو األكبر، ويتم خدمة هذا المحور 

من خالل آليات دعم مختلفة منها مباردة البنك المركزى وقرض البنك الدولى. 

1- وهى وثيقة بديلة لوثيقة األهداف اإلنمائية لأللفية التى انتهت فى 2015.

2- ينص البند الثالث من أهداف التنمية المستدامة : صحة جيدة. ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع من جميع األعمار.

3- ينص البند الخامس من أهداف التنمية المستدامة : المساواة بين الجنسين تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

4- ينص البند الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة : المدن والمجتمعات المستدامة. جعل المدن والمستوطنات اإلنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
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االستدامة 
يعزز برنامج اإلسكان االجتماعى مفهوم االستدامة من خالل تبنيه آلليات التمويل العقارى، التى تمكن الحكومة من 
توفير التمويل الالزم الستدامة تقديم خدمات السكن الحكومى المدعوم، فنموذج برنامج اإلسكان االجتماعى يعتبر 

من البرامج القليلة التى استطاعت الوصول إلى االستدامة فى التمويل دون زياة أعباء الموازنة العامة للدولة. 

واستحدث البرنامج آلية جديدة هى شركات للصيانة وإدارة الخدمات داخل مواقع اإلسكان االجتماعى، بما يضمن إدارة 
أفضل للثروة العقارية التى يضيفها البرنامج سنويا. 

الرفاهية 
يحقق برنامج اإلسكان االجتماعى هذا الهدف من خالل توفير وحدات سكنية بمساحة 90م، وهى من المساحات الكبرى 
لوحدات اإلسكان المدعوم مقارنة بمثيالتها فى باقى الدول، ويتم تسلميها لمستحقيها كاملة التشطيب والمرافق 
والخدمات، لضمان تحسين جودة الحياة للمستهدفين من البرنامج، كما يتبنى البرنامج مفهوم واسع للخدمات، فيراعى 
الكثافات السكانية فى المناطق التى يتم بناء الوحدات بها، ويخصص مساحات لتوفير وحدات تجارية وإدارية لخدمة 
انتباهها  للفت  المختلفة  والمحلية  المركزية  اإلدارات  مع  بالتنسيق  الصندوق  ويقوم  المناطق،  لهذه  الجدد  السكان 
لتضمين خدمة الكثافات السكانية الجديدة فى خططها المستقبليه سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو األمن أو 

المواصالت. 
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االندماج االجتماعى 

االجتماعى،  اإلسكان  برنامج  جوانب  أحد  االجتماعى فى  االندماج  يتحقق 
من حيث اختيار األماكن التى يتم بناء الوحدات الجديدة بها، فأغلبها يتوزع 
واتساع  الجيد  التخطيط  مميزات  من  تشمله  ما  بكل  الجديدة  المدن  فى 

الشوارع والفراغات العامة والمساحات الخضراء. 

إلى جانب الميزة األهم وهى التكلفة التى يتيحها برنامج اإلسكان االجتماعى 
لمستفيديه فى حدود 11 ألف دوالر، فوحدات اإلسكان االجتماعى فى 
المدن الجديدة هي األقل على اإلطالق فى كافة المدن الجديدة التى يتم 

البناء فيها، وهى أقل الوحدات تكلفة على مستوى العالم.  

وهو ما يضمن عدم انغالق المدن الجديدة على أصحاب الدخول المرتفعة 
فقط، ويضمن التنوع داخل هذه المدن وجعلها أكثر قدرة على النمو بشكل 
لألجندة  المشتركة  للرؤية  طبقا  عادلة  مدن  يجعلها  ما  ومستدام،  سليم 

الحضارية الجديدة. 
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شركاء النجاح

العمل الجماعي هو 
القدرة على العمل 

معا برؤية مشتركة 
ويمنحنا القدرة على 

توجيه اإلنجازات 
الفردية باتجاه األهداف

أندرو كارنجي

الفصل السادس
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التنسيق  البرنامج نموذج مختلف وفريد من  قدم 
الخاص  الدولة والقطاع  والتعاون بين مؤسسات 

بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
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مقدمة
تعزيز  هو  العقارى  التمويل  صندوق  عمل  فلسفة  به  تتميز  ما  أهم  إن 
العاملة  المؤسسات  كافة  والتنسيق مع  الدولة،  بين مؤسسات  التعاون 
ذات  أو  الخاص  أو  العام  القطاع  إلى  تنتمى  كانت  سواء  المجال  بنفس 
مع  واإلمكانيات  الخبرات  تبادل  على  قائمة  عالقة  وبناء  خاصة،  طبيعة 
المنشودة فى  القومية  لتنفيذ األهداف  آن واحد  كلها فى  الجهات  هذه 
مجال السكن، لذا فإن أهم ما يفتخر به الصندوق اليوم هو هذه الحالة من 
الصندوق  كللت عمل  بعد يوم وقد  يوما  تزداد  التى  والتواصل  االتساق 

منذ انطالقه.

الجمهورية  رئاسة  من  بداية  الدولة  فى  العليا  الجهات  كافة  حرصت  وقد 
الدكتور  الوزراء فى عهدي  الفتاح السيسى، ومجلس  الرئيس عبد  بقيادة 
من  الحالة  هذه  دعم  على  مدبولى  مصطفى  ودكتور  إسماعيل  شريف 
تضافر الجهود التى أثمرت هذه الصورة الجديدة للعمل الحكومي المحترف.

فالنجاح الذى حققه برنامج اإلسكان االجتماعي متمثال في تحقيق أهدافه 
منذ انطالقه 2014 يرجع إلى نموذج مختلف وفريد للتنسيق بين الجهات 
الحكومية والقطاع الخاص، جميعها انصهرت داخل خطة عمل وإستراتيجية 
برنامج اإلسكان االجتماعي، الذى استطاع تحقيق أهدافه االجتماعية طبقا 
للدستور، وكذلك بمشاركة جهات دولية وحكومات شقيقة ساهمت فى 

ذلك النجاح. 

وال يمكن للصندوق أن يصدر اليوم هذا التقرير، الذى يطمح إلى تقديم 
إلى  اإلشارة  دون  الدولة،  من  المدعوم  اإلسكان  حالة  عن  شاملة  صورة 
كوكبة كبيرة من شركاء النجاح الذين ساهموا بقدر ما ساهم الصندوق فى 
وهي  الحكومى.  العمل  من  تماما  جديدة  لصورة  التأسيس  مرحلة  نجاح 
مرحلة تكون فيها مؤسسات الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين 
التعقيدات  عن  بعيدة  نموذجية  عمل  دورة  وفى  قياسى،  زمن  فى 
توجيه  حسن  على  قادرة  نفسه  الوقت  وفى  والروتين،  والبيروقراطية 

الدعم الحكومى.

العالمية للمسكن اآلدمى، سواء على مستوى التنفيذ الداخلى للوحدات 
المرافق  كافة  وتوافر  للمنطقة،  العمرانى  التنسيق  أو  التشطيب  كاملة 

أحياء  عليها  التى خرجت  المشرفة  الصورة  التعاون، هو  ثمار هذا  أهم  إن 
اإلسكان االجتماعى، كاملة الخدمات والمرافق، الئقة من حيث المعايي

والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية.

طريق  عن  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ماقدمته  بالذكر  جدير  هو  ومما 
المواطنين من  ألف وحدة سكنية لصالح  بتنفيذ ٥0  لوزارة اإلسكان  منحة 
عدة  على  موزعة  االجتماعي  اإلسكان  مشروع  ضمن  الدخل  محدودي 
ووقع  وبورسعيد،  واألسكندرية  والجيزة  القاهرة  ضمنها  من  محافظات 
اإلماراتي سلطان  الدولة  ووزير  مدبولي  الدكتور مصطفى  وزيراإلسكان 
الجابر في عام 201٥ اتفاقًا لبناء ٥0 ألف وحدة سكنية، يستفيد منها 3٥0 
ألف مواطن في 18 محافظة، فيما يعد أكبر دعم يتلقاه مشروع اإلسكان 

االجتماعي من دولة عربية.
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البنك الدولي

لم تتوقف مساهمات البنك الدولى فى توفير الدعم فقط بل فى الدعم الفنى للمشروع، والتنسيق مع الجهات الدولية، 
وإثراء تجربة صندوق التمويل العقارى بتجارب الدولة المثيلة لمصر، ومساعدة الصندوق على االستفادة من خالصة هذه 
التجارب، بل دراسة العيوب السابقة بهدف تطوير دورة عمل الصندوق وتقديم شكل جديد أكثر مرونة وقدرة على فرز 

مستحقى الدعم.

قام البنك الدولي بتوفير دراسات دولية حول أفضل الحلول العملية لحل مشكلة اإلسكان في مصر عبر توفيرالمساعدة 
الفنية لكٍل من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية وصندوقَي التمويل العقاري، واإلسكان االجتماعي في وضع 
سياسات لتعزيز الحوكمة والشفافية، وخاصة عبر إنشاء أنظمة للمراقبة والتقييم والمراجعة الداخلية وآلية لتلقي ومعالجة 

الشكاوي.

وتساند مجموعة البنك الدولي الحكومة المصرية في تنمية قطاع اإلسكان والقطاع المالي منذ أكثر من عشر سنوات 
عبر وضع البرامج المالئمة وإعداد مجموعة من األدوات من الخدمات المالية للمدخالت االستشارية ومن تبادل المعارف 

للخدمات التنسيقية، ويقدم البنك الدعم لمصر من خالل دعم فني ومالي.

استخدامه  )تم  دوالر  مليون   300 مبلغ  بإجمالي  ميسر  قرض  االجتماعي  اإلسكان  لمشروع  الدولي  البنك  أتاح  حيث 
بالكامل( يهدف إلي:

للقطاع  - أكبر  لتشجيع مشاركة  المالي  للقطاع  المؤسسية  التحتية  البنية  العقاري وتقوية  التمويل  برنامج  تعزيز 
الخاص لزيادة النمو وتحقيق انخفاض مستدام للفقر.

تعزيز اإلطار القانوني، والتنظيمي، والمؤسسي لبرنامج دعم التمويل العقاري من خالل تحديد مؤشرات الدعم  -
وفقًا للتغيرات في االقتصاد الكلي وقطاع اإلسكان أو تقديم آلية تأمين أو ضمان للتمويل العقاري.

تطوير آلية فعالة وتتميز بالكفاءة لدعم التمويل العقاري من خالل إنشاء نظم متابعة و تقييم داخل وخارج موقع -

المشروع. -

تجميع معلومات عن سوق  - الشفافية واستهداف دعم اإلسكان من خالل  لتعزيز  المؤسسي  اإلطار  تحسين 
اإلسكان.

اجراء المزيد من التطوير آللية فعالة وتتميز بالكفاءة لدعم التمويل العقاري من خالل األخذ في االعتبار نتائج  -
تقييم األثر األول.

تحسين اإلطار المؤسسي لزيادة الشفافية واستهداف دعم اإلسكان من خالل التوسع في قاعدة معلومات  -
سوق اإلسكان عن طريق إدراج قائمة أسعار المساكن لكل قطاع في المناطق العمرانية  الرئيسية.

كما أتاح البنك قرضا ميسرا ثانيا قيمته ٥00 مليون دوالر بسعر عائد ساٍر حتي30 يونيو 2020 جاري طلب التنسيق للمد 
عامين إضافيين وذلك بهدف :

استحداث مهام المراجعة الداخلية وتشغيلها من أجل تقديم الضمان فيما يتعلق ببرامج التملك والتــــــأجير.   -
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وضع نظام للمتابعة والتقييم فيما يتعلق باإلسكان وتشغيله، وإنشاء وحدة للمتابعة والتقييم داخل الصندوق،  -
ووضع خطة متعددة السنوات واألهداف السنوية التي تستند إلى المعلومات المقدمة من نظام المتابعة 

والتقييم.

إيجاد وتشغيل آلية تهدف إلى ضمان الحوكمة والشفافية داخل الصندوق فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج. -

وضع آلية لمراقبة معدلي اإلشغال والشغور فيما يتعلق بالوحدات السكنية من جانب األسر التي تتلقى الدعم  -
اإلسكاني في جانب الطلب ونسبة تملك األسر ذات الدخل المنخفض للوحدات المشغولة بعد عام واحد على 

األقل من تلقي الدعم في إطار برنامج التمويل العقاري الميسور.

دعم األسر لتملك وحدات سكنية جديدة في كل سنة مالية أثناء تنفيذ البرنامج في إطار برنامج التمويل العقاري  -
الميسور.

دعم األسر الجديدة المشاركة في برامج اإليجار في كل سنة مالية أثناء فترة تنفيذ البرنامج. -

دعم المقدم في جانب الطلب لتمكين شراء أو تأجير الوحدات السكنية التي تقع على بعد 60 دقيقة أو أقل من -

 أقرب مركز عمل. -

دعم المقدم في جانب الطلب من أجل شراء أو تأجير الوحدات السكنية التي شيدتها كيانات القطاع الخاص في  -
ها الكيانات التي يمتلك ما ال يقل عن ٥1%  ف كيانات القطاع الخاص بأنَّ كل سنة مالية أثناء تنفيذ البرنامج. )وُتعرَّ

من أسهمها أفراد، أو ُأدرجت أسهمها في سوق األوراق المالية(.
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البنك المركزي المصري

االجتماعي، ودون جهوده  اإلسكان  بمشروع  نجاحات  الصندوق من  فيما حققه  الشركاء  أهم  أحد  المركزي  البنك  يعد 
منظومة  في  تحول  نقطة  الدخل  محدودي  لصالح  منخفض  عائد  بسعر  تمويل  توفير  في  ساهمت  التي  ومبادرته 
يوما مفصليا في  فبراير 2014  نعتبر  االجتماعي  األقل دخال، ونحن في صندوق اإلسكان  بالفئات  الخاص  اإلسكان 
تاريخ جهود الدولة لتوفير مسكن مالئم للمواطنين، حيث أتاحت المبادرة 10 مليارات جنيه تمويالت لصالح المحتاجين 
لسكن يؤويهم في جميع المحافظات، بل إن البنك المركزي جدد تلك المبادرة وخصص 10 مليارات جنيه أخرى الستكمال 
الهدف المشترك لتوفير احتياجات المواطنين، في إشارة الستمرار إيمانه بالدور االجتماعي للقطاع المصرفي الوطني 

لحل مشاكل المواطنين، تم استخدام أكثر من 7٥% بنهاية يونيو 2018 .

ويتحمل البنك المركزى فارق الفائدة بين الـ 2% التى يقوم بمنحها للبنوك المشاركة وتكلفة الفائدة السائدة فى السوق 
والتى تقدر بحوالى 7% تقريبًا ويبلغ جملة مايتحمله البنك المركزى نتيجة لتلك المبادرة مايجاوز 4٥ مليار جنيه خالل 20 

عاما.

وزارة التعاون الدولي

في 7 أغسطس 2016م تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعاون الدولي ووزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية، فى إطار منحة مشروع » تعزيز اإلسكان االجتماعي« بالتعاون مع البنك الدولى، بقيمة 2.٥ مليون دوالر، 

والمخصصة لصالح صندوق اإلسكان االجتماعي، التابع لوزارة اإلسكان.

ويهدف برنامج »تعزيز اإلسكان االجتماعي في مصر “ لتعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية في صندوق اإلسكان 
من  وتمكينه  الصندوق،  كفاءة  لتحسين  مصر  في  اإلسكان  بمنظومة  الخاصة  السياسة  بأدوات  وإمداده  االجتماعي 
صياغة إستراتيجية حديثة لإلسكان، تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في اإلسكان االجتماعي، من خالل وضع آليات 
للتعاون لتفعيل مشروع »تعزيز اإلسكان االجتماعي في مصر«، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، 
والوحدات  اإلدارات  وتشغيل  وإنشاء  االجتماعي،  اإلسكان  مجال  الخاص في  القطاع  اتفاق إلشراك  إلى  والوصول 

الداخلية لصندوق اإلسكان االجتماعي، وبناء قدرات العاملين به، وإعداد دليل تشغيل لوحداته.

كما ساهمت وزارة التعاون الدولى فى توفير قرض ميسر من البنك الدولى لمشروع اإلسكان االجتماعي بإجمالي  
مبلغ300 مليون دوالر والذى تم  استخدامه بالكامل، وقرض آخر ميسر ثاٍن بإجمالى ٥00 مليون دوالر حتي30 يونيو 

.2020

وزارة المالية 

قامت وزراة المالية بإتاحة االعتمادات المالية الالزمة للصندوق لمزاولة نشاطه سواء تموياًل من الموارد الذاتية للصندوق 
أو من خالل عجز الخزانة العامة للدولة كما ساهمت بسداد فوائد قرض البنك الدولي بقيمة 84 مليون جنيه حتي نهاية 
عام 2017 باإلضافة إلي 2٥ مليون جنيه مصاريف استثمارية عبارة عن )مباٍن سكنية – تشييدات – تجهيزات( وأيضًا عززت 
عدم خضوع عقود التمويل العقارى لضريبة الدمغة النسبية مما يعنى مزيدًا من تشجيع الحصول على تمويل عقارى 

وتخفيض تكلفة التمويل على كل من المستثمر وجهات التمويل العقارى.

وزارة االتصاالت

ساهمت وزارة االتصاالت في تطوير وميكنة آليات عمل الصندوق، عبر إطالق البوابة اإللكترونية للصندوق والتي تم 
استخدامها في التسجيل لوحدات اإلعالن التاسع )ألول مصر في تاريخ اإلسكان(، مما أدى إلى زيادة سرعة تقديم 
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وزارة  التعاقد مع  تم  ألف مواطن، ومؤخرا  الوزارة واستوعب ملفات 81٥00  التي طرحتها  الوحدات  المواطنين على 
في  والحيادية  النزاهة  تضمن  عشوائية  بطريقة  السكنية  الوحدات  لتخصيص  إلكترونية  آلية  تنفيذ  على  االتصاالت 

تخصيص الوحدات للمواطنين دون تدخل بشري، سعيا وراء االلتزام بالشفافية والمساواة بين المتقدمين.

البوابة  خالل  من  الصندوق  مع  للمتعاملين  الخدمات  تقديم  لتسهيل  اإللكترونية  الحكومة  تطبيقات  تنفيذ  تم  كما 
اإللكترونية، كما يوجد نظام آلي لتسجيل بيانات العمالء واالستعالم عنه بدون الحاجة لحضور العمالء إلى مقر الصندوق 
وفى حالة قبول العميل يتم إرسال ملفات العمالء إلى البنوك لتمويلهم وتخصيص وحدات سكنية لهم، بجانب مركز 

خدمة عمالء واتصاالت لخدمة العمالء.

وزارة التضامن االجتماعي

المتقدمين للحصول على  برنامج اإلسكان االجتماعي في  عملية االستعالم عن المواطنين  التضامن،  تساند وزارة 
وحدات اإليجار، وذلك عبر الكشف على أرقامهم التأمينية والتأكد من صحتها، فضال عن استخراج رقم تأمين لمن ال 

يملكون رقما، بهدف استيعاب عدد أكبر من المواطنين وتسهيل تقديمهم في برنامج اإلسكان االجتماعي.

جهات اإلنابة فى تنفيذ الوحدات السكنية 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات اإلسكان االجتماعي واإلشراف على تنفيذ 
عدد 402 ألف وحدة سكنية بإجمالى تكلفة تتجاوز الـ 69 مليار جنيه وذلك حتى 2018/6/30، بغرض توفير مسكن مالئم 
للمواطنين محدودي الدخل، ويقوم برنامج اإلسكان االجتماعي بتوفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق 
التي يتم تحديدها، وفى إطار مشاركة الهيئة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوى 

تشطيب جيد للشباب ومحدودي الدخل وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

قطاع التشييد والعالقات الخارجية 

يتولى قطاع التشييد اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات اإلسكان االجتماعي واإلشراف على تنفيذ عدد 104 ألف وحدة 
توفير  بغرض  جنيه وذلك حتى 2018/6/30،  مليار  الـ 18  تتجاوز  تكلفة  بإجمالى  المختلفة  والمراكز  بالمحافظات  سكنية 
الدخل  لذوى  سكنية  وحدات  بتوفير  االجتماعي  اإلسكان  برنامج  ويقوم  الدخل،  محدودي  للمواطنين  مالئم  مسكن 

المحدود في المناطق التي يتم تحديدها وبالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير.

w
w
w
.m

ff
.g

o
v
.e

g

w
w
w
.m

ff
.g

o
v
.e

g

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

التقديم  يتم  كان  االجتماعي خاصة في مراحله األولى، والتى  لبرنامج اإلسكان  الدعم  المركزي لإلحصاء  الجهاز  قدم 
فيها يدويا، بناء على دورة مستندية ورقية تقليدية، حيث قام فريق دعم فنى كبير من الجهاز بتجميع أوراق المتقدمين 
وفحصها ومراجعتها المراجعة المبدئية من حيث استيفاء األوراق المطلوبة وتصنيف ملفات المتقدمين وإجراء مسح 

ضوئى لها وإدخالها. 

هيئة البريد

تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، يقضى بتسلم البريد مقدمات حجز وحدات اإلسكان االجتماعي، 
على  التقديم  في  المواطنين  طلبات  تلقى  عن  فضال  بالمشروع،  المختلفة  المراحل  إعالنات  شروط  كراسات  وبيع 

الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل بمشروع اإلسكان االجتماعي.

بنك التعمير واإلسكان 

كان بنك التعمير واإلسكان شريكا أساسيا في مراحل تلقى طلبات المواطنين المتقدمين للبرنامج، من خالل تخصيص 
الحساب الذهبي الذى يستقبل كافة مقدمات الحجز الخاصة بالمتقدمين لبرنامج اإلسكان االجتماعي، واتاحة أول قاعدة 
بيانات للمستفيدين من البرنامج على النظام الخاص بالبنك، واستقبال المقبولين من البرنامج لالستعالم عم موقف 

طلباتهم وتوجيههم للخطوة التالية، وذلك قبل مراحل رقمنة وميكنة دورة عمل برنامج اإلسكان االجتماعي. 

شركات االستعالم الميداني:

نجح صندوق اإلسكان االجتماعي في التعاقد مع 20 شركة من الشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات االستعالم 
والتحري الميداني، طبقا للقوانين والقرارات المنظمة وذلك للقيام بأعمال االستعالم عن محل إقامة وعمل المتقدمين 
وصحة األوراق والمستندات المقدمة، وتتعامل هذه الشركات مع البنوك المصرية في مجال االستعالم الميداني عن 

العمالء، وذلك ورغبة من إدارة الصندوق من وصول الدعم لمستحقيه وسرعة إنهاء إجراءات منح الدعم.
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جهات التمويل العقارى:

خالل سنوات قليلة نجحت إدارة صندوق اإلسكان االجتماعي في زيادة عدد جهات التمويل العقاري الذي يساهم في 
تسهيل وصول المواطنين لتمويل الوحدات السكنية التي تناسبهم عبر قروض بنكية، بعد سنوات عانى منها الكثير 
من المستحقين من تعنت البنوك معهم، واشتراطها لضمانات مجحفة أثرت على إقبال المصريين على آلية التمويل 

العقاري، ووصل عدد جهات التمويل المتعاقد معها إلى 19 بنكًا، وهى:

بنك التعمير واإلسكان  -

البنك األهلى المصرى  -

بنك مصر  -

بنك القاهرة  -

بنك التنمية الصناعية  -

البنك التجارى الدولى  -

البنك العربى اإلفريقى الدولي -

البنك المصرى الخليجى  -

بنك بلوم  -

بنك الشركة المصرفية العربية -

المصرف المتحد  -

بنك االستثمار العربى  -

بنك االتحاد الوطنى  -

البنك العقارى المصرى العربى -

بنك قطر الوطنى األهلي -

بنك الكويت الوطنى -

بنك فيصل اإلسالمى المصري -

شركة التعمير)األولى( للتمويل العقاري  -

شركة األهلى للتمويل  -

شركة كونتكت للتمويل العقاري  -

شركة أمالك للتمويل  -

الشركة المصرية للتمويل العقاري -

األمر الذى يساهم فى اتساع قاعدة التمويل العقاري وقدرة الصندوق على التعامل على عدد عمالء أكبر فى الفترة 
القادمة، تماشيًا مع تدافع طلبات المواطنين محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية ببرنامج اإلسكان االجتماعي، 

ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
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األهداف المستقبلية والتحديات

جزء من بناء
أمة جديدة

يعني بناء روح التسامح
والحب واالحترام

بين الناس في هذا البلد.
نيلسون مانديال

الفصل السابع
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تكفل الدولة للمواطنين الحق فى السكن المالئم 
اإلنسانية  الكرامة  يحفظ  بما  والصحى  واآلمن 
خطة  بوضع  الدولة  وتلتزم  االجتماعية،  والعدالة 

وطنية لإلسكان تراعى الخصوصية البيئية.
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مقدمة

يستقبل صندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقارى عامه الخامس، وقد كللت جهوده 
المسار  على  الدولة  من  المدعوم  اإلسكان  مشروعات  وضع  فى  بالنجاح  المدة  هذه  خالل 
الصحيح، فباإلضافة إلى تنفيذه تسع مراحل من مشروع اإلسكان االجتماعى المدعوم، انشغل 
الصندوق بإصالحات البنية القانونية والتشريعية، والتأسيس لدورة عمل مثالية تتالفى عيوب 

الماضى، وتناسب المسئوليات الجديدة التى يضطلع بها الصندوق فى المرحلة المقبلة.

وقد سعى الصندوق خالل المرحلة السابقة إلى تأسيس طور جديد من التعامل مع قضية 
السكن بوجه عام، تنصهر فيه إمكانات كافة قطاعات الدولة المعنية بالسكن مع المستثمرين 
وشركات القطاع الخاص، باإلضافة إلى موارد المواطنين األفراد، فى بوتقة واحدة لحل أزمة 
السكن التى تفاقمت خالل عقود، وقد شهدت هذه األعوام الخمسة نجاحا منقطع النظير لهذه 
الشراكة، رغم كل ما واجهته من تحديات أهمها على اإلطالق توصيل الدعم لمستحقيه دون 

وضع مزيد من األعباء على كاهل الدولة، وتوفير مصادر دعم وتمويل تضمن االستمرارية.

يؤمن الصندوق أن الضمانة األهم لنجاحه هي التزامه بالعمل وفقا لمخططات التنمية العامة، 
واإلستراتيجيات التى وضعتها القيادة السياسية، إذ يخدم الصندوق هذه الخطط فى أحد أهم 
قطاعات التنمية العمرانية، والتى ال تصب فقط فى صالح حل أزمة السكن، ولكن االرتقاء 
بالبنية التحتية التى يحتاجها ملف اإلصالح االقتصادى، وتعد أحد أعمدة رؤية مصر المستقبلية 

.2030

أرض  على  الخطط  هذه  لتحقيق  الدولة  تملكها  التى  األدوات  أهم  إحدى  الصندوق  ويعتبر 
الواقع، إذا يختص عمله بواحد من أهم االلتزامات التي وضعها الدستور على كاهل الدولة 
الهدف  هذا  تحقيق  فإن  كذلك  السكن،  الحق فى  وهو  اختالف طبقاتهم  على  األفراد  تجاه 
إلى  باإلضافة  االجتماعية،  والعدالة  الشاملة،  التنمية  تحقيق  خانة  بشكل منظم يصب فى 
خطة  طريق  فى  خطوات  كلها  وهى  العمراني،  التمدد  مسار  وتعديل  الحياة  جودة  تحسين 
إصالحات البنية التحتية، وإعادة هيكلة االقتصاد المصري بحيث يضمن ذلك للمجتمع المصري 

تحوال آمنا لالقتصاد الرأسمالي المفتوح.

يستهدف أيضا الصندوق تحقيق خطة طالما سعت إلى تنفيذها الحكومات، وهى الخروج من 
الوادي الضيق، وإفساح المجال لتنمية الظهير الصحراوي للمحافظات والمدن المصرية، بشكل 
يضمن تحقيق التوازن الجغرافي والبيئي واالجتماعي وما يتبع ذلك من تأثيرات على الكتلة 

السكانية والعمرانية.
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األهداف المستقبلية :

تقليص دورة العمل بالبرنامج بداية من تقدم المواطن للحجز مرورًا بمرحلة االستعالم الميدانى ثم االستعالم . 1
االئتمانى ثم تخصيص الوحدة السكنية واالنتهاء من إجراءات التعاقد ) إجراء التوكيالت ــ توقيع العقود ( بحيث يتم 

االنتهاء من 10 آالف ملف شهريًا.

زيادة عدد البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة تحت مظلة برنامج اإلسكان االجتماعي لخدمة أعداد أكبر من . 2
المستفيدين من البرنامج من جهة، ومن جهة أخرى تنشيط القطاع المالي غير المصرفي ودفعه للنمو مستقبال، 

إذ نجح البرنامج بالفعل في جذب 23 جهة تمويل عقاري خالل األربع سنوات الماضية.

تطبيق نظام الدعم النقدي المباشر حيث وافق مجلس الوزراء بالفعل على مقترح الصندوق بزيادة حجم الدعم . 3
النقدي لكل وحدة يحصل عليها مستفيد من خالل البرنامج ليتراوح ما بين ٥ إلى40 ألف جنيه بما يتناسب مع زيادة 

أسعار الوحدات السكنية.

برنامج . 4 من  للمستفيدين  منحها  يتم  التى  العقاري  التمويل  قروض  على  الفائدة  لدعم  الالزم  التمويل  توفير 
اإلسكان االجتماعى إما عن طريق استمرار البنك المركزى المصرى فى ضخ شرائح إضافية ضمن المبادرة بقيمة 
40 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل المقدم من خالل البنك المركزي لــ 60 مليار جنيه، أو بموافقة وزارة المالية 
على تحمل قيمة دعم الفائدة التى يتم تحصيلها من عمالء البرنامج ضمانًا الستمرار وجود الطلب على الوحدات 

السكنية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار العائد الحالية غير المدعومة، وتقدر تلك األعباء بـ ٥0 مليار جنيه. 

توفير قطع أراٍض جديدة معدة للبناء بالمحافظات التى يوجد بها إقبال كثيف عن طريق التنسيق مع كافة الجهات . 5
صاحبة الوالية والتى تمتلك قطع أراٍض غير مستغلة فى نطاق زمام تلك المحافظات وتوقيع بروتوكوالت تعاون  

لتوفير قطع أراٍض بديلة لها بالمدن الجديدة.

توفير التمويل الالزم لبناء عدد ما بين 100 - 1٥0 ألف وحدة سكنية سنويًا خالل الخمس سنوات القادمة وذلك . 6
فى ضوء حجم الطلب الفعلى.

االنتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية السابق طرحها بإعالنات الصندوق سواًء الكراسة الزرقاء أو للمواطنين السابق . 7
تقدمهم للحجز ولم تكِف عدد الوحدات المتاحة الستيعاب كافة طلباتهم حيث تم االنتهاء من تنفيذ أكثر من 24٥ 

ألف وحدة سكنية وجاٍر تنفيذ أكثر من 2٥٥ ألف وحدة سكنية.

استيعاب كافة شرائح المجتمع من المستحقين للحصول على دعم في قطاع السكن والذي ينطبق عليهم شروط . 8
االجتماعى   اإلسكان  برنامج  محاور  لشروط  تعديالت مستمرة  خالل  من  ذلك  ويتم  االجتماعي،  اإلسكان  برنامج 
باستيعاب الطلب من أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص وحتى العاملين في إطار االقتصاد غير  

الرسمي، مادام ينطبق عليهم شروط البرنامج.

مراجعة شرائح الدخل المستهدفة من البرنامج فى ضوء نتائج بحث الدخل واإلنفاق الذي يصدر دوريًا عن الجهاز . 9
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وكذا مستويات دخل األسر واألفراد ومعدالت التضخم ونسب الفقر.

إطالق أول مؤشر لسوق اإلسكان في مصر، من خالل بناء أول قاعدة بيانات عن الطلب في سوق اإلسكان . 10
المنخفض والمتوسط.

الكوبونات، للفئات األقل دخاًل والتي ال تتحمل . 11  »voucher دعم اإليجار في السوق العقاري من خالل نظام » 
قدراتها المالية الوفاء بالتزامات محور التمليك الذى يوفر الوحدات بنظام التمويل العقاري، بهدف التوسع في 
تلبية الطلب لهذه الفئات واستغالل الرصيد الضخم من الوحدات السكنية المغلقة والخالية والذى يقترب من 10 

ماليين وحدة.

تفعيل منظومة الرقابة والتفتيش لوضع ضوابط أكثر صرامة وسد أي ثغرات إدارية أو قانونية تسمح بالتالعب  . 12
المدعومة  الوحدات  استغالل  أو  »التسقيع«  ظاهرة  مواجهة  مع  لمستحقيها  والوحدات  الدعم  وصول  وعدم 
القانون بضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية فور استالمها  للمضاربة في سوق العقارات وتطبيق أحكام 

وعلى نحو منتظم.

إشراك القطاع الخاص ) المطورين العقاريين ( فى تنفيذ الوحدات السكنية سواًء بالشراكة أو بإتاحة قطع أراٍض  . 13
معدة للبناء، وهو ما من شأنه زيادة عدد الوحدات و رفع عبء البناء و التمويل نسبيا عن الدولة.

توفير الخدمات الالزمة للمواطنين المستفيدين فلم تعد الدولة تبنى للفقراء ليظلوا فقراء ولكن لتدفع بهم إلى  . 14
مستوى معيشة أفضل يمكنهم من أن يكونوا مواطنين صالحين لديهم انتماء ويعيشون في بيئة صحية تمكنهم  

من أن يكونوا قيمة مضافة للمجتمع واالقتصاد الوطني.

العامة واإلحصاء بها وسيتم . 15 للتعبئة  المركزى  الجهاز  بالفعل تكليف  إعداد دراسة الطلب على اإلسكان حيث تم 
االنتهاء منها خالل عام .

تحسين مستوى خدمة العمالء عن طريق البحث عن سبل أيسر للتواصل مع المواطنين سواًء عن طريق التعاقد . 16
نماذج  العمل ووضع  نظام  ميكنة  إلى  باإلضافة  الجمهورية،  محافظات  بكافة  فروع  لها  التى  الجهات  إحدى  مع 
محددة يتفق عليها مع كافة الجهات المتعاملة فى البرنامج للمواطنين الراغبين فى تعديل أو إضافة أى مستند 

جديد أثناء إنهاء إجراءات الحصول على الوحدة السكنية.

االنتهاء من بيع الوحدات السكنية الشاغرة لتوفير التدفقات النقدية الالزمة عن طريق طرحها فى إعالنات بيع حر . 17
بالقيمة السوقية لها وبشروط غير مقيدة.

وضع آلية محددة لصيانة الوحدات السكنية سواًء عن طريق تأسيس شركة إلدارة الصيانة أو التعاقد مع إحدى . 18
الجهات أو الشركات لتقديم الخدمات الالزمة لكافة الوحدات السكنية ضمن البرنامج.

مالية . 19 مؤسسات  أو  شركات  فى  المشاركة  أو  تأسيس  طريق  عن  سواًء  الصندوق  أموال  استثمار  سبل  بحث 
لتعظيم العوائد المالية بما يمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
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التحديات

معدالت التضخم التى تؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات نتيجة للزيادة في تكلفة مواد البناء سواء المحلية أو التي . 1
يتم استيرادها من الخارج، حيث ارتفع سعر تكلفة الوحدة التي يتم توفيرها من خالل برنامج اإلسكان االجتماعي،  
للوحدة  ألف جنيه  لـ240  بين 220  الشقة  يتراوح سعر  ألف جنيه، وأخيرا  إلى 182  ثم  ألفا  إلى 1٥4  ألفا  من 13٥ 
مع األخذ في االعتبار أن المواطن يحصل على الوحدة بسعر التكلفة مع عدم احتساب قيمة األرض التى يتم 

تخصيصها مرفقة مجانا لصالح البرنامج.

االستدامة المالية ألن البرنامج يستهدف توفير مليون وحدة سكنية لسد العجز في الطلب على الوحدات السكنية . 2
بإدارة  الصندوق  يقوم  ألف وحدة سنويًا حيث   1٥0  – توفير 120  بمتوسط  الدخل واألقل دخال  للفئات محدودة 
أكثر من 10٥ مليارات جنيه يتم استخدامها فى تنفيذ الوحدات السكنية ثم استخدام حصيلة البيع بنظام التمويل 
بيع  الحفاظ على معدالت  جانب  إلى  إضافية  تمويل  توفير مصادر  يتطلب  الذى  األمر  البناء  إعادة  العقارى فى 

الوحدات السكنية واالستثمار قصير األجل لتوفير التدفقات النقدية الالزمة.

المعلومات والبيانات التى يجب أن تكون متاحة عن سوق السكن ألنه في ظل غياب المعلومات الدقيقة عن . 3
السوق وعمليات التداول ومتوسط الدخول لألفراد واألسر لن يكون هناك قراءة وتقييم واضحان للوضع الحالي 
وبالتالي عدم القدرة على وضع خطة عمل للفئات المستهدفة في السوق وتلبية احتياجاتها بشكل فعلى وسريع.

تفضيل . 4 وعدم  اإليجار  على  باإلقبال  مقارنة  السكن  على  الحصول  في  التمليك  نمط  إلى  تميل  التى  الثقافة 
التعامل مع البنوك أو الحصول على قروض تحمل أعباء دين سواء مرتفعة أو مدعومة، كما يسعى الصندوق 

لتغيير الصورة الذهنية السائدة عن ضعف مستوى اإلسكان الحكومي المدعوم.

ضعف التسجيل العقارى وهو سبب رئيسي وراء ضعف انتشار التمويل العقاري، حيث ال تتجاوز نسبة العقارات  . 5
المسجلة عن الـ1٥ % من الثروة العقارية القائمة بالفعل، ويتسبب ذلك فى تعطيل التعامل على هذه الوحدات، 
ففي حالة التوسع فى تسجيل العقارات، سيتمكن الصندوق من التوسع فى سداد دعم نقدى لمشترى وحدات 
قائمة بالفعل لتحريك مخزون العقارات الشاغرة ومن تنفيذ مستوى جديد من التمويل العقاري للفئات محدودة 
الدخل، من خالل تفعيل نظام اإليجار فضاًل عن إمكانية تفعيل أكبر لنظام اإليجار المدعوم ) الكوبونات ( حيث يمكن 
للصندوق دعم الفئات المستحقة شهريًا الستئجار سكن مسجل بالقطاع الخاص؛ علمًا بأنه بالفعل صدر قانون 
التسجيل العقارى فى المدن الجديدة وجار إعداد الالئحة التنفيذية للبدء فى تفعيله. ولكن يظل التحدى األكبر فى 
المخزون العقارى والذى تتجاوز قيمته تريليونات الجنيهات وهو العقارات بالمدن والمحافظات القائمة، والذي يحتاج 
إلى إصدار قانون جديد للسجل العينى وتضمينه مواد تحفيزيه للمخاطبين به أو إلزامهم باإلقدام على تسجيل 

الوحدات السكنية لتحقيق الغرض المرجو منه.

 عدم وجود مؤشر قياسى ألسعار العقارات )House Price index( والذى يعتمد على بيانات تداول العقارات فى . 6
السوق الثانوى، وهذا المؤشر له أهمية بالغة للتنبؤ بتحرى أسعار العقارات لمساعدة الجهات المعنية في اتخاذ 

القرارات االقتصادية المناسبة.
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