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حول هذا التقرير

المعايير المرجعية �عداد التقارير
بين يديكم تقرير االستدامة الثاني الذي أعده صندوق ا�سكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري ، وقد قمنا 

بتدعيم جهودنا من خالل ا¢متثال لمعايير المبادرة العالمية �عداد التقارير ( GRI) كخيار أساسي ؛ حيث وضعت 

المبادرة معايير لتعليم وتعزيز ودفع تبني تلك المعايير من قبل المنظمات والحكومات والشركات . عالوة على 

التمويل العقاري على إنشاء إطار فريد لالستدامة يتوافق مع  ذلك حرص صندوق ا�سكان ا�جتماعى ودعم 

المبادرة  معايير  متطلبات  مع  يتماشى  وبما   ، المستدامة  التنمية  الهداف  العالمي  المتحدة  ا¢مم  عمل  إطار 

العالمية �عداد التقارير ( GRI) ، ولذلك فقد " تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية �عداد التقارير           

( GRI): خيار أساسي .

فترة ودورية إعداد التقارير
يغطى هذا التقرير السنوي العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ ( من ١يوليو حتى ٣٠ يونيه )

تاريخ أخر تقرير سنوي 
يوليو ٢٠١٨ 

لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل على 

صندوق ا�سكان ا�جتماعى ودعم التمويل العقاري (مصر) ،
٤٤-٤٦ ش الجيزة – أمام مجلس الدولة – الدقى – الجيزة – ص.ب : ٢٨٩ 

الموقع ا�لكتروني
 https://www.shmff.gov.eg 
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القسم ا¢ول

نبذة عن الصندوق



 نبذة عن الصندوق

والمناسب  والمتوسطة،  المنخفضة  الدخول  للمواطنين من ذوي  المالئم  المسكن  توفير  إلى  الدولة  تسعى 

اÔمن  العيش  لهم  ويضمن  ا�نسانية،  وكرامتهم  آدميتهم  لهم  يحفظ  بما  المحدودة  المالية  �مكانياتهم 

والكريم ، ولذلك فقد تدخلت الدولة �صدار قانون إنشاء صندوق ا�سكان ا�جتماعي ودعم التمويل العقاري 

بموجب القرار الجمهوري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، ليقوم على شئون ا�سكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، 

ويعتبر هيئة عامة خدمية، له الشخصية االعتبارية .

مجلس ا�دارة

والمرافق  ا�سكان  وزير  برئاسة  الوزراء  مجلس  رئيس  من  بقرار  يُشكل  إدارة  مجلس  الصندوق  إدارة  يتولى 

والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

وزير 
المالية

وزير 
 التخطيط

وزير التعاون
 الدولي

وزير التضامن 
ا�جتماعي 

رئيس الهيئة
 العامة للرقابة

 المالية

 نائب محافظ 
البنك المركزي

 المصري ويختاره 
المحافظ

 الرئيس 
التنفيذي 
للصندوق

وزير التنمية 
المحلية

وزير التنمية 
المحلية

أحد نواب 
رئيس مجلس 

الدولة

 ممثل عن
 وزارة الدفاع

نائبين للرئيس
 التنفيذي
 للصندوق

خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة 
في المجاالت المتصلة بنشاط الصندوق 

وفي المجاالت ذات الصلة  يُرشحهم
 الوزير المختص

٦٧



٨٩



الرؤية 

إنشاء وتطوير وتنمية المجتمعات السكنية المتكاملة لمنخفضي ومتوسطي الدخل ودعم نشاط التمويل العقارى، 

بما يحقق العدالة االجتماعية، والعمل على تحسين ا¢داء ، وتطوير آليات العمل ضماناً �ستدامة واستمرارية البرنامج ، 

ليصبح الصندوق رائداً على المستوى العربي وا�قليمي.

الغرض 

تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج ا�سكان االجتماعى، وتوفير الخدمات التجارية والمهنية الالزمة لهذه 

الوحدات، من خالل نظام التمويل العقارى ودعم ذوى الدخول المنخفضة.

المهام

١. تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج ا�سكان االجتماعي والخدمات وا¢نشطة التجارية 

   والمهنية الالزمة لهذه الوحدات.

٢. توفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى ٤٠٠ متر ، لمتوسطى الدخل ووحدات سكنية بحد اقصى ١٢٠  متر.

٣. إتاحة أراض للقطاع الخاص �نشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  والمحافظات.

٤. دعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن ، أو  االنتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهى بالتملك.

٥. دعم إيجار المساكن بجميع الوسائل ، بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى 

    والقيمة ا�يجارية فى حالتي بيع المساكن أو إيجارها با�يجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول 

    بعبء التمويل العقارى أو ا�يجار إلى الحدود التى تناسب دخولهم ، وإتخاذ ا�جراءات والتدابير التي تكفل 

    المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.

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

٧. استثمار أموال الصندوق عن طريق تمويل ا¢نشطة التجارية وا�دارية والمهنية الالزمة لخدمة وحدات  ا�سكان  

    االجتماعي فيجوز للصندوق استثمار أمواله بما يحقق أفضل عائد لخدمة  إسكان منخفضي ومتوسطي الدخل.

ا�ختصاصات

١. رسم السياسات العامة التي يتطلبها برنامج ا�سكان ا�جتماعي بمحاوره المختلفة في ضوء أحكام هذا  القانون. 

٢. رسم السياسات العامة التي يتطلبها دعم وضمان نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو ا�نتفاع  بها 

    أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك أو نشاط إيجار المساكن وذلك كله لذوي الدخول المحدودة بكافة  الوسائل  في 

   ضوء أحكام في ضوء أحكام هذا القانون و قانون التمويل العقاري.

٣. تحديد قيمة الدعم ونسبته سواء من إجمالى قيمة الوحدة السكنية بما يكفل تخفيض قيمتها أو من  قسط 

     التمويل العقارى بما يكفل النزول بعبء التمويل العقارى أو من القيمة ا�يجارية بما يكفل النزول بعبء  ا�يجار إلى 

     الحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المحدودة بما ال يُجاوز الحد الذي يقرره مجلس إدارة الصندوق. 

٤. تحديد الحاالت والمعايير والشروط التي بموجبها يقوم الصندوق بإتاحة الدعم المقرر لنشاط التمويل  العقارى 

      لذوي الدخول المحدودة . 

٥. مباشرة ا¢نشطة واتخاذ ا�جراءات والقرارات الالزمة لضمان تحقيق أغراضه.

٦. تحديد الحاالت والمشروعات التي يضمن فيها الصندوق مخاطر عدم سداد االلتزامات الناشئة عن نشاط  التمويل 

    العقاري من خالل اÔلية التي يتم إقرارها باالتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة  الصندوق، وإتخاذ 

ذوو  فيهم  بمن  المستثمرين   تعثر  أسباب  وتقرير  إثبات  وإجراءات  قواعد  وضع  ومنها  لذلك  الالزمة  الوسائل  كافة     

    الدخول المنخفضة، وله أن يقدم ذلك مباشرة أو عن طريق شركات أو صناديق متخصصة، أو من خالل وثائق تأمين 

    أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقاري للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الرسائل التي يوافق عليها 

    مجلس إدارته، كما يجوز لمجلس ا�دارة الموافقة على تأسيس أو المساهمة  في تأسيس وإنشاء شركات االستثمار 

    العقاري والصيانة والضمان والتأمين وا�دارة والتمويل العقاري والتأجير  التمويلي وإعادة التمويل العقارى والتوريق.

١٠١١



٧. وضع السياسة العامة للصندوق والسياسات التنفيذية له، ومراقبة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراض الصندوق.

٨. قبول ا�عانات والهبات والتبرعات والمنح وإصدار السندات بكل أنواعها، وعقد القروض مع الجهات المحلية 

    وا¢جنبية، ويشترط في القروض التي يعقدها الصندوق والسندات التى يصدرها موافقة وزارتي المالية والتخطيط، 

    أو وزارة التعاون الدولي بالنسبة إلى القروض والسندات الخارجية، وتكون القروض الداخلية في  الحدود المقررة في 

    الموازنة وذلك كله طبقاً للقواعد المقررة قانوناً.

٩. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.

١٠. إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية وا�دارية والفنية للصندوق والعاملين به دون 

    التقيد  بالقواعد واللوائح و المعمول بها في الحكومة. 

١١. اعتماد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية وا�قليمية والدولية المماثلة للتنسيق في 

    مجال ا�سكان ا�جتماعي والتمويل العقاري ووضع قواعد استخدام الخبراء واالستشاريين المصريين وا¢جانب.

١٢. إقرار الخطة والموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير  

     العمل بالصندوق ومركزه المالي.

١٣. وضع السياسة العامة الستثمار أموال الصندوق. 

١٤. تحديد مقابل ا¢عمال والخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

١٥. كل ما يرى وزير ا�سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

١٦. ويتم التصرف في النقد ا¢جنبي المخصص للصندوق الالزم من موازنته النقدية أو من ناتج القروض التي تبرم 

    لصالحه أو من مزاولة نشاطه أو من خالل مقابل ا¢عمال والخدمات التي يؤديها للغير أو من الهبات وا�عانات التي 

    يحصل عليها أو من السندات التي يصدرها.

١٧. السلطات المقررة للوزير المختص فى القوانين واللوائح والقرارات وذلك فى كل ما يتعلق بنشاط الصندوق، 

     وللمجلس أن يفوض رئيسه أو إلى الرئيس التنفيذى للصندوق أو لجنة من بين أعضائه أوغيرهم بمهمة محددة، 

    وذلك بناًء على عرض الرئيس التنفيذي للصندوق.

١٢١٣
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الهيكل التنظيمي



 قرارات مجلس إدارة الصندوق:

الجلسة رقم (١)  في ٢٠١٨/١٠/٣ تم إصدار القرارات التالية:

١) الموافقة على اعتماد كالً من محضر مجلس إدارة صندوق تمويل ا�سكان ا�جتماعى رقم ١٨ بجلسته  

   ا¢خيرة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢، ومحضر اجتماع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى رقم  

    ١١٠ بجلسته ا¢خيرة بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٠.

٢) الموافقة على استمرار عمل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة الداخلية بذات التشكيل مع االستعانة بمن تراه.

٣) الموافقة على إعتماد دليل إجراءات العمل بصندوق ا�سكان ا�جتماعى ودعم التمويل العقارى الذى  

     يتضمن كافة المستحدثات التى طرأت على برنامج ا�سكان ا�جتماعى خالل الفترة الماضية.

٤) الموافقة على اعتماد مشروع تقرير إنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وصندوق  تمويل 

    ا�سكان ا�جتماعى خالل الفترة من عام ٢٠١١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وتفويض اللجنة التنفيذية فى اختيار  التصميم 

     المناسب وإصداره.

٥) الموافقة على اشتراك الصندوق فى عضوية االتحاد ا¢فريقي لتمويل ا�سكان.

٦) الموافقة على مخاطبة كافة الجهات المعنية نحو إستكمال ا�جراءات الالزمة لحصول الصندوق على  قرض 

    إضافي من البنك الدولي بمبلغ ٥٠٠ مليون دوالر �ستكمال تنفيذ مشروع ا�سكان ا�جتماعى، على أن  تتحمل 

    وزارة المالية أعباء خدمة هذا القرض من عائد وأقساط.

٧) الموافقة على الشروع فى اتخاذ ا�جراءات الالزمة نحو إبرام بروتوكول تعاون ثالثى بين (البنك المركزى  

     المصرى – وزارة المالية – الصندوق) الستمرار قيام البنك المركزى بإتاحة التمويل الالزم لجهات التمويل  العقارى 

    (بعد إنتهاء المبادرة الحالية) بحوالى مبلغ ٤١,٤ مليار جنيه بعائد ٢٪ ، حتى تتمكن تلك الجهات من ا�ستمرار 

    فى إتاحة التمويل العقارى لمحدودى الدخل (بضوابط الصندوق) بنسبة ٧٪ حسب مستوى  الدخل الشهرى 

   على أن يتم تعويض البنك المركزى شهرياً عن الفرق بين نسبة الـ ٢٪ والعائد على ا�قراض والخصم الُمعلن من 

   البنك المركزى المصرى ، بحيث يقوم الصندوق من موارده الذاتية بسداد الُمستحق  للبنك المركزى بصفة 

   شهرية دورية حتى يونيو ٢٠١٩ ، على أن تقوم وزارة المالية بعد هذا التاريخ باستكمال  سداد الُمستحق للبنك 

  المركزى المصرى بصفة شهرية دورية حتى إنتهاء كافة ُمستحقات البنك المركزى  عن التمويالت العقارية 

  الممنوحة لعدد ٣١٩ ألف مواطن محدود دخل.

١٦١٧



١١) مخاطبة عدد من البنوك للحصول على أفضل عائد على مبالغ الصيانة أو البحث عن أفضل ا¢وعية االستثمارية 

    المتاحة بالبنوك سواء كانت شهادات إستثمار لمدد زمنية مؤجلة أو حسابات ذات عائد ثابت لتحقيق ا�ستفادة  

    القصوى ليكون بنسبة أعلى من متوسط أسعار الودائع السنوية الُمعلن من البنك المركزى المصرى.

١٢) مخاطبة شركة التعمير لخدمات الصيانة وتقديم عرض فنى ومالى تفصيلى للقيام بأعمال صيانة مشروعات 

   ا�سكان االجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات مع موافاتنا بدراسة جدوى تفصيلية عن إمكانية مساهمة

   الصندوق فى زيادة رأس مال الشركة.

١٣) يتولى الصندوق إستخدام العائد المحقق من ودائع الصيانة بالمدن الجديدة والمحافظات للحفاظ على 

     صالحية وحدات ا�سكان ا�جتماعى لäستخدام أطول فترة ممكنة من خالل ضمان صيانة أجزائها المشتركة 

     وملحقاتها المختلفة والحفاظ على المظهر العام والطابع المعمارى و النسق الحضارى لـ عقارات ا�سكان 

     ا�جتماعى الكائن بها تلك الوحدات ، بحيث يتم صيانة ا¢جزاء المشتركة الغير منوط بصيانتها أجهزة المدن 

     الجديدة أو المحافظات أو إتحادات الشاغلين وفقاً لمقتضيات العمل بكل مشروع في حينه.

١٤) يجوز للصندوق القيام بأعمال الصيانة المسئول عنها اتحاد الشاغلين فى حالة كفاية العائد السنوى المحقق على 

     وديعة الصيانة أو مقابل مبلغ إجمالي أو إشتراك دورى يؤديه اتحاد الشاغلين للصندوق، وذلك كله فى  حدود عائد 

    ودائع الصيانة الُمحصلة فعليا من عدد محدد من العقارات وعن العام السابق لتاريخ بداية إجراءات  الطرح والترسية 

    والتعاقد لذات العقارات ، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاقد مع أياً من شركات صيانة المبانى.

٨) الموافقة على تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد دراسة بشأن تكوين رأس مال الصندوق – أحد التوصيات النهائية  

    للدراسة المالية للموقف المالى للصندوق التى قام بإعدادها مكتب برايس ووترهاوس بناًء على تكليف من البنك 

    الدولي – بحوالى مليار جنيه سنوياً ال يتم توجيهه لتمويل تنفيذ العمليات ا�نشائية ، بل لتكوين إحتياطى مناسب 

   لمقابلة أى أعباء غير متوقعة تطرأ فى تكاليف ا�نشاء، و/ أو تمويل إستثمارات تدر عائد دورى للصندوق مثل  

   المساهمة فى زيادة رأس مال بنوك أو شركات.

٩) مخاطبة كافة العمالء محدودى الدخل الذين لم يقوموا بسداد وديعة الصيانة عن الوحدات السكنية التى ُخصصت

   لهم والبالغ عددهم ٢٣,١٥٧ عميل وكذلك أيضاً على المستفيدين من الوحدات ا�دارية واالستثمارية والتجارية  

   والمهنية السابق إبرام عقود بيع لها وعددها ١٢٨٣ وحدة بسداد قيمة وديعة الصيانة أسوة بباقى  العمالء بذات  

   المشروع إما نقداً أو بالتقسيط على ٣ سنوات مع الصندوق بسعر العائد الُمعلن من البنك المركزى  المصرى ، وفى  

   حالة عدم االلتزام باختيار أى بديل فيتم تحميلهم بقيمة تكاليف الصيانة الفعلية كمديونية ُمستحقة عليهم وفقاً  

   للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. 

١٠) تضمين كافة عقود بيع الوحدات ا�دارية واالستثمارية والتجارية والمهنية سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة بإلزام 

     المشترى بسداد نسبة ٥٪ من القيمة البيعية للوحدة كوديعة صيانة. 

١٨١٩



١٥) الموافقة على طرح ا�عالن العاشر لحجز وحدات سكنية للمواطنين من محدودى الدخل بكل من 

      (مدينة  اكتوبر الجديدة / حدائق أكتوبر – مدينة السادات – الغردقة – مدينة بدر – مدينة العاشر من رمضان

       مدينة  العبور الجديدة – مدينة المنيا الجديدة)  على أن يتضمن الشروط التالية:

       - وحدات غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى ٧٥م٢ بسعر بيع ١٨٥ ألف جنيه (قابل للتغيير فى حدود نسبة ١٠٪) 

       بخالف قيمة الوحدة كوديعة صيانة.

- فى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات يتم إخطارا عمالء ممن هم خارج ا¢ولوية بسحب 

   مقدمات الحجز.

- يتم بناء وفقاً ¢عداد المواطنين المتقدمين للحجز ووفقاً لæراضى المتاحة فى المكان المعلن عنه.

- أن يكون البيع بنظام التمويل العقارى بسعر عائد ٧٪ ثابت طوال فترة التمويل.

- زيادة الحد ا¢قصى لصافي الدخل الشهرى بنسبة ٢٠٪ عما سبق إعتماده ليصل إلى ٤٢٠٠ جنيه شهرياً 

  لæعزب و٥٧٠٠ جنيه شهرياً لæسرة بما يتناسب مع الزيادات التى طرأت على مستويات الدخل فى العامين 

  السابقين ، إضافة إلى زيادة معدالت التضخم والتي تم أخذها فى االعتبار عند تحديد قيمة الدعم 

  الممنوح ليصل إلى ٤٠ ألف جنيه كحد أقصى.

- تسليم الوحدات بعد ٣٠ شهر حيث يتم سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بواقع ١٠ دفعات 

  بقيمة ١٥٠٠ جنيه للوحدات غرفتين وصالة أو بقيمة ٢٠٠٠ جنيه للوحدات ثالث غرف وصالة تبدأ بعد ثالث 

  شهور من إنتهاء فترة التقديم با�عالن.

- إعتماد جدول الدعم المقترح على أن يكون الدعم النقدى متدرج حسب الدخل وحده ا¢قصى ٤٠ 

  ألف جنيه لفئات الدخل الشهرى ٢٠٠٠ جنيه أو ادنى وأن يكون حده ا¢دنى ٥٠٠٠ جنيه لفئة الدخل 

  الشهري ٢٥٠٠ جنيه على أن يكتفي بدعم تكلفة التمويل لفئات الدخل أعلى من ٣٥٠٠ جنيه شهرياً.

- عدم تضمين عدد الوحدات المطروحة با�عالن العاشر (المزمع نشره).

- ا�عالن بكافة وسائل ا�عالم المستهدف با�عالن العاشر هو ٦٠ ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى.

  على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة واعتماد الشروط.

٢٠٢١

١٦. الموافقة على إعتماد نموذج ا�تفاق الثالثي ومخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية العتماد النموذج 

     المرفق بالتعميم على كافة الجهات المتعاملة ببرنامج ا�سكان ا�جتماعى وعدم إجراء أية تعديالت إال 

      بعد الرجوع للصندوق.

١٧. الموافقة على استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم ٧١٩ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ بتشكيل لجنة الحاالت العاجلة 

     والملحة المشكلة برئاسة الرئيس التنفيذى للصندوق على أن تعتمد قراراتها من السيد أ.د.م / وزير 

     ا�سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة الصندوق والتى تضم فى عضويتها ممثل 

     عن وزارة التضامن وذلك لبحث الحاالت التى ترد للوزارة أو للصندوق أو المزكاة من أعضاء مجلس النواب

١٨. الموافقة على إتاحة فائض الوحدات السكنية بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن بروتوكوالت التعاون 

      الُمبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية ليتم تخصيصها ضمن لجنة الحاالت العاجلة والملحة والتي يبلغ 

     عددها حالياً ٢٤٤٨ وحدة بعدد ١١ مدينة (وذلك بعد إستبعاد الوحدات غير الصالحة للسكن المطلوب 

     رفع كفاءتها أو الوحدات المطلوبة سحبها من جانب أجهزة المدن لتخصيصها بمعرفتها وفقاً لخطابات 

     واردة فى هذا الشأن)، على الموقف الحالى لها بالتحديد الوحدات السليمة والجاهزة منها للتسليم.

١٩. الموافقة على إعادة العرض على مجلس الوزراء للموافقة على استخدام الحصيلة المتوقعة من بيع 

     المحالت والوحدات ا�دارية و االستثمارية والمخازن فى تخفيض تكلفة إنشاء الوحدات السكنية.

٢٠. البدء فى تنفيذ مشروعات ا�سكان ا�جتماعى بالمواقع المشار إليها بالجدول رقم (١) على أن يكون سعر 

      البيع ٢٢٥ ألف جنيه قابل للتغيير فى حدود نسبة ١٠٪ ، وذلك لكل محافظة على حدى على النحو المبين 

      بالجدول المرفق.

٢١. الشروع فى تنفيذ وحدات ا�سكان االجتماعى الجارى إعداد دراسة الجدوى لها من قبل قطاع التشييد 

     والعالقات الخارجية بديوان عام وزارة ا�سكان فى المواقع التالية:

- ١٠ فدان خلف شركة مياه البحيرة بمدينة دمنهور.

- ١٠ فدان بمركز شطا (موقع القمامة) – محافظة دمياط.

- ١٠,٥ عمارة بكفر سعد – محافظة دمياط.

- موقع أبو جمالة طريق طنطا المحلة شرق السكة الحديد – محافظة الغربية.

وذلك إذا كان صافى تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية بعد خصم العائد التقديري لبيع الوحدات ا�دارية 

واالستثمارية والمحالت التجارية والمهنية يبلغ ٢٤٧,٥ ألف جنيه للوحدة كحد أقصى.



على أن يتم إخطار المواطنين ممن هم خارج ا¢ولوية ولم يقوموا بالتحويل على أماكن أخرى بحسب مقدم 

الحجز أو ا�نتظار لحين نشر إعالن جديد فى هذا الشأن وذلك فقط بالنسبة للمشروعات المشار إليها، وذلك 

خالل مدة تنفيذ ٣٠ شهر.

٢٢.  تنفيذ عدد ٥٧٠٠ وحدة إسكان إجتماعى بمساحة ٩٠م٢ بمحافظة بورسعيد بصافى تكلفة بعد خصم 

        العائد التقديري لبيع الوحدات ا�دارية والمحالت التجارية يبلغ ١٦١ ألف جنيه للوحدة ، على أن يتم البيع 

        وفقاً لشروط ا�عالن الثامن بمبلغ ١٥٤ ألف جنيه للوحدة على أن يتحمل الصندوق من موارده الذاتية 

        قيمة العجز التقديري والذى يبلغ حوالى ٤٠ مليون جنيه حيث لم يتم توفير مواقع بديلة لهؤالء الحاجزين 

        وبالتالى لم يتضمنهم إعالن التحويل ويتعين أن يتحمل الصندوق الفارق وفقاً للمذكرة التى وافق عليها 

        مجلس الوزراء بجلسته رقم "١٠٤" بتاريخ ٢٠١٨/١/١٠.

٢٣. الموافقة على إستكمال الجهاز المركزى للتعمير وقطاع التشييد والعالقات الخارجية بديوان عام وزارة 

       ا�سكان – على النحو المشار إليه أعاله – تنفيذ هذا المشروع وفقاً للمحدات الُمحدثة لتنفيذ عدد 

       ٩٦٧٢ وحدة سكنية (شاملة عدد ٦٠٤ وحدة تم تحويلها إلى محالت تجارية ومهنية) بمدينة بورفؤاد 

        شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد وهى:

٢٤. بيع عدد ٧٧٤٨ وحدة بمساحات ٧٠م٢ (إسكان إجتماعى) غرفتين وصالة بسعر ١٥٥ ألف جنيه / الوحدة.

٢٥. بيع عدد ١٣٢٠ وحدة بمساحات ١٢٠م٢ (إسكان استثماري) بسعر ٧٥٠ ألف جنيه للوحدة تقريبا (قابل 

       للتغيير فى حدود نسبة ١٠٪) وسيتم التسعير وفقاً لنسب تميز ا¢دوار ، وعلى أن يقوم المشترين 

       بالتقسيط على ثالثة سنوات – مدة تنفيذ المشروع – بنسبة ١٥٪ دفعة جدية حجز والباقى على عدد 

      (١٢) دفعة ربع سنوية أو بالتقسيط على خمسة سنوات بفائدة تعادل سعر االقراض والخصم الُمعلن 

      بالبنك المركزى وذلك على المدة ا�ضافية – سنتان – من تاريخ تسليم المشروع ، ويتم ا�عالن عن بيع تلك 

     الوحدات ليكون التنفيذ بناًء على عدد الُمتقدمين الفعلى وفى حالة تجاوز عدد طلبات الحاجزين عن 

     عدد الوحدات المتاحة يتم إجراء قرعة علنية.

٢٦.بيع عدد (١٠٢٠) محل تجارى ومهنى لعمارات ا�سكان ا�جتماعى بسعر ٣٠٠ ألف جنيه / المحل كحد أدنى.

٢٧. بيع عدد (١٠٥٦) محل تجارى ومهنى لعمارات ا�سكان االستثماري بسعر ٤٠٠ألف جنيه / المحل كحد أدنى.

٢٨.بيع مسطح ا¢راضي التي ستخصص للمركز التجارى بسعر ١٥ ألف جنيه /م٢ كحد أدنى.

٢٩.علماً بأن البيع سيتم بالمزاد العلنى للجزء ا�دارى والتجاري والمهني ، وذلك بهدف استيعاب الطلبات 

     الُمقدمة �نشاء وحدات إسكان إجتماعى بمحافظة بورسعيد.

٣٠.الموافقة على تحويل عدد ٢٠ وحدة إدارية بالدور ا¢رضى بمشروع ا�سكان ا�جتماعى بالغردقة – محافظة 

     البحر ا¢حمر إلى محالت تجارية على أساس التكلفة التقديرية لتحويل المتر المسطح من إدارى إلى تجارى تبلغ 

     ٥٠٠ جنيه للمتر، مع مراعاة عدم الموافقة على أنشطة مقلقة للراحة.

٣١.الموافقة على تخصيص قطع ا¢راضى المقام عليها مبنى الموزع وعدد ١٥ غرفة محوالت بإجمالى مساحة 

     ٤٥٤م٢ بمشروع إنشاء عدد ١١٣ عمارة بحوض الزهار – عرب العليقات – محافظة القليوبية لشركة شمال  القاهرة 

     لتوزيع الكهرباء لتوريد المهمات الالزمة لتغذية المشروع بالكهرباء وإطالق التيار بعد العرض على  مجلس الوزراء.

     

الجلسة رقم (٢) في ٢٠١٨/١٢/٢٥ وتم إصدار القرارات التالية:

    ١.مخاطبة بنك التعمير وا�سكان لكسر كافة ودائع الصيانة المودعة لديه وذلك بإستخدام أسعار العائد (الحالية 

      وهى ١٢٪ أو الُمعلنة بالبنك طبقاً لمدد الربط دون أى نسبة خصم).

   ٢.ُمطالبة كل من البنك ا¢هلى المصرى و بنك مصر بفتح حساب جارى بأفضل عائد يومى تودع فيه المبالغ التى 

      ستحول من بنك التعمير وا�سكان وكافة مبالغ الصيانة التى ستحصل الحقاً من البنوك، وذلك لحين استثمارها، 

      فضالً عن إيداع العائد الدورى المتولد من المبالغ المستثمرة بهذين الحسابين بصفة دورية.

   ٣.يتم الصرف من هذين الحسابين المشار إليهما لäحتياجات التشغيلية لصيانة وحدات برنامج ا�سكان ا�جتماعى 

      (وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن).

    ٤. مطالبة العمالء الذين أبرموا عقود بيع ولم يقوموا بسداد مبالغ الصيانة، وذلك عن طريق 

       ( رسائل نصية و خطابات مسجلة بعلم الوصول ) بعد تدعيمها بعقوبات رادعة لمن يتخلف عن السداد وبتكلفة 

       مباشرة تقديرية تبلغ حوالي ٣٣٩ ألف جنيه .

    ٥. الموافقة المبدئية على تصميم تقرير إنجازات الصندوق المعروض بالجلسة على أن يتم ا�نتهاء منه فى أقرب 

       فرصة مع مراعاة مالحظات السادة أعضاء اللجنة التنفيذية .
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٦. التعاقد با�تفاق المباشر مع شركة التعمير لخدمات الصيانة لäسكان ا�جتماعى ودار مصر ، بعد المساهمة فى 

  رأس مالها، لمدة خمس سنوات لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لعمارات ا�سكان االجتماعي بالمدن الجديدة 

  والمحافظات حتى لو تضمنت وحدات لم تُسدد مبالغ الصيانة، و بإجمالى عدد تقديرى يبلغ ٢٠٠ الف وحدة 

  سكنية قابل للزيادة أو النقص بنسبة تزيد عن ١٥٪ لكل بند من بنود الخدمات المتعاقد عليها، وذلك بإجمالى 

  تقديرى يبلغ ١٥٠ مليون جنيه سنوياً شامل ضريبة القيمة المضافة قابل للزيادة أو النقص بنسبة تزيد عن ١٥٪، 

  وذلك كله بذات الشروط وا¢سعار ، وذلك على أساس أن تكون ا¢سعار بحد أقصى (١٥٠٠ جنيه/العمارة – ٦٢٫٥٠ 

  جنيه/الوحدة – بخالف نسبة ١٠٪ زيادة سنوية) ، وذلك فى حدود عائد مبالغ الصيانة الُمستثمره والمتوقع 

   تحقيقه كل سنة تالية لتاريخ تكليف الشركة، وبغض النظر عن تباين مبالغ الصيانة الُمحصلة أو تحصيلها من عدمه    

  مع إستبعاد فقط العمارات التى لم تسدد كافة الوحدات بها مبالغ الصيانة المقرره، وذلك بعد العرض على 

  مجلس الوزراء لطلب موافقته.

٧. توقيع  بروتوكول تعاون بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقيام أجهزة المدن الجديدة 

   با¢شراف على ا¢عمال التي ستقدمها الشركة بالمدن الجديدة ومراجعة واعتماد (فنى – مالى) الفواتير 

   الشهرية التى ستقدمها الشركة  مع تحديد المقابل المادى لذلك ، وتوقيع بروتوكول تعاون مماثل مع ديوان 

   عام وزارة ا�سكان أو قطاع التشييد فيما يتعلق بالمحافظات مقابل نسبة إشراف يتم ا�تفاق عليها فى حينه.

٨. يتم تمويل تكلفة نظافة وصيانة كافة المساحات بعد غرفة التفتيش العمومية لكل عمارة إسكان إجتماعى مثل 

   (المسطحات الخضراء – الطرق – المرافق) من موازنة أجهزة المدن الجديدة (بالنسبة لوحدات المدن الجديدة) 

   ومن موازنة المحافظات (بالنسبة لوحدات المحافظات)، على أن يتم توجيه الخطابات الالزمة للجهات المعنية 

   فى هذا الشأن.

٩. الموافقة على الشروع فى تنفيذ عدد ١١٧ ألف وحدة سكنية وفقاً للجدول المعروض بعد إستبعاد حوالى 

    نسبة ٣٠٪ من أعداد المتقدمين فى ضوء معدالت الرفض التاريخية.

١٠. مخاطبة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقطاع التشييد والعالقات الخارجية بديوان عام وزارة 

    ا�سكان �عادة موافاة الصندوق بدراسة تفصيلية لتنفيذ عدد الوحدات المطلوبة ــ بناًء على نتائج ا�عالن 

    العاشر ــ تحديد تكلفة الوحدة السكنية فى كل موقع على حدى بعد تضمين كل مشروع بالمحال التجارية 

    والوحدات ا�دارية و االستثمارية وكل ما يلزم لتخفيض التكلفة بحيث ال تتخطى تكلفة تنفيذ الوحدة الـ ٢٣٥ 

    ألف جنيه / الوحدة السكنية ( ٣ غرف وصالة  ) ـ ١٩٥ ألف جنيه / الوحدة السكنية ( ٢ غرفة وصالة ) ،  مع التأكيد 

     على ضرورة إصدار قرارات تخصيص ا¢راضي الالزمة للتنفيذ. 

١١. إعداد مقترح تصميمات هندسية جديدة لوحدات وواجهات عمارات برنامج ا�سكان ا�جتماعى المزمع  

    إنشاؤها على أن تتضمن بعضها محالت تجارية أو وحدات إدارية بالدور ا¢رضى كما هو معمول به

     بمشروع تل العقارب.

١٢. طرح ا�عالن رقم (١١) �تاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة والغير مشغولة فى حدود عدد ٢٤,٧٨٩ 

     وحدة (١٦,٧٠١ وحدة بالمدن الجديدة – ٨,٠٨٨ وحدة بالمحافظات) ثالث غرف وصالة للبيع المدعوم 

     للمواطنين محدودي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة بالصعيد بسعر ا�عالن التاسع وهو ١٨٤ ألف 

     جنيه للوحدة وبذات شروط ا�عالن العاشر، بهدف المساهمة فى تنمية محافظات ومدن الصعيد.

١٣. تأجيل البت فى تحديد آلية/آليات إضافية للتصرف فى العدد الذى سيتبقى من الوحدات الزائدة والشاغرة 

     والغير مشغولة وهى فى حدود عدد ٤٥,٨٧٨ وحدة (١١,٢٤٤ وحدة بالمدن الجديدة – ٣٤,٦٣٤ وحدة 

     بالمحافظات) بخالف العدد الذى سيتبقى من ا�عالن رقم (١١)؛ وذلك لحين إعادة مناقشة التوصيات الخاصة 

     بآلية تحديد القيمة ا�يجارية المدعومة بمحور ا�يجار مع البنك الدولى، فضالً عن إجراء مزيد من الدراسة على 

     آلية تسعير تلك الوحدات بمحور البيع الحر كتوصية اللجنة التنفيذية.  

١٤. الموافقة على إعتماد المؤشرات المقترحة , وتكليف السيدة ا¢ستاذة / مى عبد الحميد - الرئيس التنفيذى 

     للصندوق بمناقشة البنك الدولى فيما يخص المؤشر الثانى الخاص بإصدار قانون للمطورين العقاريين لمد 

     الموعد النهائى ثالثة أشهر على ا¢قل وإعداد شروط جديدة خاصة بمحور ا�يجار.

١٥. الموافقة على زيادة عدد الوحدات السكنية التى يتم تخصيصها للحاالت العاجلة والملحة بـ ١٠٠ وحدة 

      سكنية إضافية ، ومخاطبة البنوك المشاركة للنظر فى إمكانية التبرع للحاالت العاجلة. 

الجلسة رقم (٣)  في ٢٠١٩/٣/٢٥ تم إصدار القرارات التالية:

١. الموافقة على تحويل عدد ٦٧ وحدة سكنية مساحة ٦٥م٢ بمشروع ا�سكان االجتماعى بمدينة بورفؤاد 

   بمحافظة بورسعيد سكنى إلى مكاتب إدارية بعد استقطاع المساحات الالزمة لمداخل مستقلة المناور �جراء 

   أعمال الصيانة لمواسير الصرف والتغذية وتركيب البطاريات وعدادات المياه ، وإصدار التراخيص الالزمة لهذا 

    الشأن وطرحها للبيع بالمزاد العلنى (أنشطة غير مقلقة للراحة ).

٢. الموافقة على إضافة ضوابط لتحويالت الحجز بمحور أسر الشهداء والمصابين وتعديل رغبة الحاجزين 

    للوحدة لتكون مرة واحدة بخطاب رسمى من الجهة التابعة لهم وعلى أال يكون العميل قام بتوقيع العقد 

    مع الجهة الممولة، ويستثنى من ذلك حالة تعديل الحجز بسبب عدم توافر الوحدات فى المكان ا¢صلي. 
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٣. الموافقة على تحمل صندوق ا�سكان ا�جتماعى ودعم التمويل العقارى سداد القيمة المطلوبة لعمل شبكة 

     الصرف المغطى الداخلية ومحطة الرفع وخط الطرد لصرف المياه ا¢رضية بالمنطقة إلى خليج السويس لمشروع 

     تنفيذ عدد (٨٤) عمارة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد لäسكان االجتماعي بحي عتاقة بمحافظة السويس 

     (منحة إماراتية)، وذلك بقيمة تقديرية تبلغ أربعة عشر مليون جنيه مصرى الغير، وذلك حتى يُمكن ا�ستفادة من 

      تلك الوحدات.

٤. تخصيص عدد (٥٠٠ ) وحدة سكنية ضمن مشروع ا�سكان ا�جتماعي في محيط واحد بمدينة قنا الجديدة  

     لتكون بمثابة مدينة سكنية لشباب المهندسين بالمحافظة بسعر ا�عالن التاسع وهو ١٨٤ ألف جنية للوحدة    

     بخالف مبلغ ٩٢٠٠ جنية كوديعة الصيانة وبذات شروط ا�عالن العاشر، مع إتخاذ الالزم نحو إبرام بروتوكول تعاون 

     بين الصندوق ونقابة الُمهندسين .

٥. أن يتم تطبيق ذات الشروط على كافة الوحدات الزائدة والغير مباعة التى ترد عليها طلبات شراء من أفراد تنطبق 

    عليهم شروط برنامج ا�سكان ا�جتماعى أو جهات تقوم بتخصيصها للعاملين ممن تنطبق عليهم شروط 

    البرنامج ، أو البيع الحر فى حاالت الشراء للغير منطبق عليهم شروط ا�سكان االجتماعى وفقاً لæسعار  التى 

    تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدون حصة فى ا¢رض المقام عليها المشروع ، والعرض على 

    مجلس ا�دارة لäحاطة.

٦. الموافقة على إمكانية فتح باب تحويل للمواطنين خارج أولوية الوحدات السكنية الجاري تنفيذها إلى  المشروعات 

    المتوفر بها وحدات فى نفس المحافظة وذلك كفرصة أخيرة للمواطنين خالل فتـرة زمنية ُمحددة  كما يلي:

١) فتح التحويل من مشروع مغاغة بمحافظة المنيا إلى مشروعى المنيا الجديدة ومركز المنيا حيث بلغ عدد  

   المواطنين خارج ا¢ولوية ٣٣٦ مواطن.

٢) فتح التحويل من مشروع دمنهور بمحافظة البحيرة إلى مشروعات وادى النطرون ومركز بدر  ومدينة  برج 

    العرب الجديدة حيث بلغ عدد المواطنين خارج ا¢ولوية ٩٨٠ مواطن.

٣) فتح التحويل من مشروع الدلنجات بمحافظة البحيرة إلى مشروعات وادى النطرون ومركز بدر ومدينة  برج 

    العرب الجديدة حيث بلغ عدد المواطنين خارج ا¢ولوية ٩٥ مواطن.

نفس  فى  وحدات  توافر  حال  الثامن  با�عالن  المثيلة  المدن  باقى  على  تنفيذها  يتم  قاعدة  سبق  ما  اعتبار  مع 

المواطنين عن طريق إرسال رسائل نصية (SMS) على أرقام  المجاورة، على أن يتم إخطار  المحافظات   / المحافظة 

الهاتف الُمسـجلة لدينا با�ضافة إلى نشر إعالن بالجرائد الرسمية فى نفس ا�عالن السابق الموافقة عليه فى شهر 

ديسمبر لعام ٢٠١٨  ضمن المذكرة الُمعروضة لوضع آلية إستمرار حاجزي ا�عالن التاسع بمدينة السادس من أكتوبر 

ممن هم خارج ا¢ولوية ولكن بشروط ا�عالن العاشر ضمن برنامج ا�سكان االجتماعي لمحدودي الدخل.

١. الموافقة على تحديد نسبة ٢٥ ٪ من عدد الوحدات  السكنية الجارى تنفيذها وطرحها ضمن مشروع ا�سكان 

   ا�جتماعى بمركز كفر الشيخ للمحولين من ا�سكان القومى إلى ا�سكان االجتماعى طبقاً لترتيب  ا¢ولويات وباقى 

  الحاجزين يتم إخطارهم بسحب مقدم الحجز، الباقى من الوحدات الجارى تنفيذها وطرحها ضمن مشروع 

  ا�سكان ا�جتماعى بمركز كفر الشيخ للحاجزين  با�عالن الثامن (تحت التشطيب - خالل عام) طبقا لترتيب ا¢ولويات 

  وباقى الحاجزين يتم إخطارهم بسحب  مقدم الحجز. 

٢. الموافقة على إعادة التعامل على ملفات العمالء الذين تم التخصيص لهم بُمختلف مراحل العمل اÔلي  

    للصندوق، على أن يتم رفض العمالء ما دون ذلك، منعاً لحرمان المواطنين من الوحدات السكنية المخصصة  لهم

 

الجلسة رقم (٤) في ٢٠١٩/٦/١٩ تم إصدار القرارات التالية:

١.  طرح ا�عالن الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة على أن يتم البيع بمتوسط أسعار التكلفة  الفعلية 

    لتلك الوحدات مضافاً إليها نسبة كهامش لتعويض جزء مما تحمله الصندوق من أعباء مالية نتيجة  ا�حتفاظ بتلك 

   الوحدات وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء.

٢. إعادة مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقطاع التشييد لعدم تضمين قيمة ا¢رض المقام عليها  

    فى تسعير الوحدات التى يتم طرحها كوحدات إستثمارية .

٣. إعادة بعض الوحدات التي يرى الصندوق أنه لن يتاح له تسويقها والمنفذة بمعرفة هيئة المجتمعات  العمرانية 

    وذلك بمتوسط سعر التكلفة في المدينة.

٤. البدء فى تنفيذ الوحدات السكنية ا�ضافية لحاجزى ا�عالن العاشر .
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٥. ا�حاطة والتوصية الستكمال مفاوضات الحصول على تمويل إضافي من البنك الدولى مع تعديل الموعد  

  المحدد لالنتهاء من المؤشر الخاص بإصدار قانون للمطورين العقاريين وتنظيم عملية البيع بالتقسيط بعد التسليم 

  إلى نهاية عام ٢٠٢١ إن أمكن ذلك .

٦. الموافقة علي العرض علي مجلس الوزراء لطلب الموافقة علي :

أ. إستكمال تنفيذ مشروع ١٠٠٫٤ فدان بمنطقة شمال الحي الرابع بمدينة بدر والمخصصة لمحافظة القاهرة، وذلك 

   بتنفيذ عدد ٢٩٩ وحدة إسكان إجتماعي إضافية بخالف عدد ٧٦٨ وحدة إسكان حر  وعدد ٣٧ وحدة إدارية 

   ومنطقة خدمات (تجارية – إدارية – حضانة) بإجمالي تكلفة تقديرية ١٫١١٧ مليون جنيه، وبصافي عائد متوقع ١٠٤٫٥ 

   مليون جنيه، على أن يتم ا�عالن عن حجز وحدات ا�سكان الحر للتأكد من وجود طلب  يُعادل على ا¢قل العدد 

   الذي سيتم تنفيذه قبل الشروع في التنفيذ وفى حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء قرعة 

   علنية، وتتحمل محافظة القاهرة تكلفة شبكات المرافق (مياه – صرف – كهرباء - تنسيق موقع عام ........) طبقاً للقرار 

   الوزاري رقم (١٢٨) الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٣/٨ ، توجيه الوزارات المعنية بتمويل وتنفيذ الوحدات الخدمية الالزمة علي

  أرض المشروع. على أال يتم البدء فى التنفيذ إال بعد صدور قرار السيد أ.د.م / رئيس مجلس الوزراء بإعادة تخصيص 

  قطعة  ا¢رض المشار إليها أعاله لصالح صندوق ا�سكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري بدون مقابل وطرح  

  إعالن بيع الوحدات ا�ستثمارية با¢سعار وفقاً لدراسة الجدوى الستبيان عدد الطلبات الفعلية. 

ب. الموافقة على :

- طرح إعالن بيع الوحدات المستهدف/الجارى تنفيذها (إسكان االستثمارى) بمساحة ١٢٠م٢ بالمدن التالية : 

١.ب - مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع تنفيذ عدد ٩٦٧٢ 

وحدة سكنية وكذا   الوحدات االستثمارية ضمن مشروع تنفيذ عدد ٥٧٠٠ وحدة إسكان إجتماعي على أن يكون 

سعر البيع لæدوار   المتوسطة ٨٠٠ ألف جنيه / الوحدة وا¢دوار ا¢ول وا¢خير ٧٧٥ ألف جنيه / الوحدة (قابل للتغيير فى  

حدود نسبة ١٠٪) ووفقاً لدراسة الجدوى .

٢.ب - مدينة شطا بمحافظة دمياط ضمن مشروع تنفيذ عدد ٣٣٦ وحدة إسكان إجتماعى بموقع شطا ٢ عدد 

   الوحدات ١١٢ وحدة بمساحة ١٢٠م٢ على أن يكون سعر البيع ٥٠٠ ألف جنيه / الوحدة (قابل للتغيير فى حدود نسبة 

   ١٠٪) مع إضافة نسب التميز لæدوار بواسطة جهات التنفيذ ووفقاً لدراسة الجدوى.

٣.ب - محافظة دمياط ضمن مشروع تنفيذ عدد ٣٣٦ وحدة إسكان اجتماعى موقع الزرقاء بمنطقة العلمين عدد   

    الوحدات ٥٠ وحدة مساحة ١٠٥م٢ على أن يكون سعر البيع ٧٥٠ ألف جنيه / الوحدة  (قابل للتغيير فى حدود  نسبة 

   ١٠٪) مع إضافة نسب التميز لæدوار بواسطة جهات التنفيذ ووفقاً لدراسة الجدوى.

٤.ب - أن يكون البيع بالتقسيط علي ٣ سنوات بواقع ١٥ ٪ دفعة جدية حجز والباقى على عدد (١٢) دفعة ربع سنوية 

    أو بالتقسيط على خمسة سنوات بفائدة تعادل سعر االقراض والخصم الُمعلن بالبنك المركزي وذلك على المدة 

    ا�ضافية سنتان بعدد (٨) دفعات ربع سنوية - من تاريخ تسليم الوحدة .

٥.ب-  أن يتم البناء وفقاً لعدد الُمتقدمين الفعلي ، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء 

     قرعة علنية.

٦.ب-  بيع عدد ٣٤٠٠ وحدة من وحدات ا�سكان ا�جتماعي لتعويض النوبيين على أن يتم البيع بسعر التكلفة مضافاً 

   إليه  نسبة ٥٪ من إجمالى ثمن بيع الوحدة كوديعة صيانة (ال ترد)، على أن يتم مخاطبة مجلس الوزراء لتحديد 

   الجهة المسؤولة عن سداد قيمة تلك الوحدات وطريقة  السداد على أن يتم البيع بسعر التكلفة الفعلية مضافاً 

   إليها  نسبة ٥٪ مصروفات إدارية بخالف قيمة الـ ٥٪  وديعة الصيانة وفقاً للقواعد المعمول بها .

٧.ب- تنفيذ عدد  ٥١٠٠ وحدة إسكان اجتماعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر ا¢حمر ثالث غرف وصالة بمساحة  ٩٠ 

   م،٢ وعدد ٩٠٠ وحدة غرفتين وصالة مساحة ٧٥م٢، الستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين با�عالن العاشر 

   بمدينة الغردقة، فضالً عن تنفيذ ١٦٠٠ وحدة إسكان استثماري بمساحة ١٢٠م٢ + عدد ٢٩٠ وحدة  تجارية + عدد 

   ٢٩٠ وحدة إدارية + عدد ٣ حضانة + عدد ٣ مخابز ، �ستخدام العائد الُمتوقع من بيع تلك  الوحدات فى تخفيض 

   تكلفة إنشاء وحدات ا�سكان ا�جتماعي، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ ٢٫٦٨٣ مليار جنيه.

٢٨٢٩



القسم الثاني

إستراتيجية ومحاور برنامج ا�سكان االجتماعى

١١



أوالً : ا�ستراتيجية

تم وضع ا�ستراتيجية الخاصة ببرنامج ا�سكان االجتماعي والتى ارتكزت على عدد من ا¢فكار والمبادئ بما يحقق 

االستخدام ا¢مثل للموارد والوسائل والظروف والقوى المتاحة ووضعها فى منظومة واحدة 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 :

 التمييز ا�يجابى (االستهداف) :

وتطوير  مراجعة  مراحل  خالل  االجتماعى،  ا�سكان  برنامج  اهتمامات  فى  ا¢ول  المركز  دخالً  ا¢قل  فئة  احتلت 

البرنامج المستمرة، كما استحدثت تقسيمات أخرى داخل فئة ا¢قل دخالً، هى فئات ذوى االحتياجات الخاصة 

بنسبة ٥٪ وا¢رامل والمطلقات - وأسر الشهداء والمصابين، واستيعاب قطاعا كبيرا من الشباب الذى يعمل فى 

راعى  فقد  لذا  والفنيين.  الحرفيين  من  الحرة  المهن  أصحاب  وخصوصا  عليه،  المؤمن  وغير  الخاص  القطاع 

يتم  كان  التى  الضخمة  الشريحة  تلك  تضمين  المستفيدين  تحديد  وضوابط  شروط  وضع  عند  البرنامج 

الوزراء باالستغناء عن  الفئة فقد صدرت قرارات مجلس  البرنامج ضم هذه  استبعادها سابقاً، ولكي يستطيع 

تقديم المستند التأمينى، واللجوء إلى مكتب محاسب قانونى مسجل للحصول على شهادة إثبات الدخل 

العقارى  التمويل  لمنح  الذى أصدر شروط موحدة  المركزى  البنك  مع  التنسيق  تم  كما  الحرة،  المهن  ¢صحاب 

الحرة والحرفيين ما دام  المهن  البرنامج بعدم رفض أصحاب  المشاركة فى  البنوك  إلزام  والتى من ضمنها 

ينطبق عليهم الشروط العامة. 

واعتمد البرنامج على نظام ا¢ولويات وليس نظام القرعة والتي يصدر قرار بها من مجلس الوزراء ويعاد النظر فيها 

الوحدات لæسر ا¢كثر  المتغيرات االقتصادية واالجتماعية، حيث تكون ا¢ولوية فى تخصيص  من فترة ¢خرى في ضوء 

عدداً وا¢قل دخالً  ويتم التخصيص من خالل منظومة تخصيص آلية تتم بشكل عشوائي دون تدخل العنصر البشري. 

الركائز

 التمييز ا�يجابى 
(االستهداف)

المسكن المالئم 

دعم المستحقين

استدامة التمويل

وبالفعل وافق مجلس إدارة الصندوق بجلسته رقم ١ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣ 
فى ضوء معدالت التضخم وبحوث الدخل وا�نفاق على زيادة الحد 

ا¢قصى ¢صحاب الدخل الشهرى المسموح لهم بالتقدم 
لحجز وحدات سكنية ضمن البرنامج لتصبح ٤٢٠٠ جنيه شهرياً لæعزب 

و٥٧٠٠ جنيه شهرياً لæسرة  ٣٢٣٣



المسكن المالئم :

ال يقف المسكن المالئم الذى يوفره البرنامج عند التعريف الضيق لوحدة سكنية فقط، ولكنه يتبنى مفهوما أكثر 

صحية  وخدمات  المرافق  كاملة  وحدات  توفير  يتم  حيث  متكاملة  مجتمعات  تأسيس  وهو  ورفاهية  رحابة 

وتعليمية وشبكة طرق مواصالت ومحال تجارية ومهنية بأنشطة مختلفة لخدمة المجتمعات الجديدة خاصة 

كهدف  والخدمات  المرافق  متكاملة  سكنية  مجتمعات  توفير  البرنامج  إستراتيجية  وضعت  الجديدة،  بالمدن 

متكامل لها منذ اللحظة ا¢ولي، وبالتوازي مع تنفيذ الوحدات كان هناك تنسيق مشترك مع الجهات الحكومية 

المختلفة لتوفير الخدمات للمجتمعات السكنية التى يستهدفها البرنامج، من خالل تنفيذ ٧٦١ مشروعا خدميا 

الطرح  مراحل  فى  مشروعا  و١٦٢  تنفيذه  جار  مشروعا  و٢٧٢  تنفيذه،  من  االنتهاء  تم  مشروعا   ٣٢٧ منها 

وموزعين على النحو التالى:
١٠٨٣

٣٢٥

ً

٥٨

١١٤

١٤٦

١٢٦

٩٣

٢٢٩

٨٧

٣٤٣٥

كما روعى فى البرنامج تحقيق أمن الحيازة من خالل عقود ثالثية 
بين المستفيد وصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقاري 

( مالك الوحدة ) «ممثل البرنامج» وجهات التمويل العقاري«البنوك أو 
شركات التمويل العقاري» وتنوعت محاور مشروعاإلسكان االجتماعي 
ما بين وحدات تمليك لمحدودي الدخل، وأخرى 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.

وقد ساهم ذلك فى تطوير نظم الدعم والمتابعة وبناء قاعدة
معلومات عن السوق العقاري والتوقعات المستقبلية له وتفادي

مخاطر تقلبات السوق بإطالق مؤشر ألسعار العقارات.

وحدد البنك المركزي المصري بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية
والصندوق الحد األقصى للخصم من الدخل والذي اليجاوز نسبة

٣٥٪ من الدخل الشهري للمستفيد، بما يضمن للمواطن توافر جزء
كبير من دخله الشهري لسد احتياجاته األساسية األخرى وتصل إلى

٤٠٪فى حالة تمويل قيمة وديعة الصيانة.



ولكى يكون برنامج ا�سكان االجتماعى أكثر فاعلية فى تلبية متطلبات السكن، إنتهج الصندوق سياسة جديدة 

للبناء  المعدة  ا¢راضى  قطع  توفير  يتم  حيث  المستهدفه،  للشرائح  السكن  على  الفعلى  الطلب  رصد  فى 

البيع  أسعار  لتحديد  وذلك  المشروعات  تنفيذ  فى  ا�نابة  جهات  تعدها  التى  الجدوى  دراسات  وإعتماد 

لتحديد  للمواطنين  ا�عالن  بعد طرح  إال  التنفيذ  البدء فى  بكل موقع وعدم  إنشاؤها  المطلوب  والخدمات 

عدد الطلبات الفعلية لحجز الوحدات السكنية، كما تم طرح وحدات سكنية بمساحات ٧٥م٢ و٩٠م٢ لتتناسب 

مع احتياجات ا¢سر ا¢قل عدداً.

إنفوجراف عن آلية طرح ا�عالنات :

هذا با�ضافة إلى قيام الصندوق بالتعاقد مع شركة التعمير لتقديم خدمات الصيانة  لتقوم بصيانة الوحدات 

لäسكان  الصيانة  لخدمات  التعمير  شركة  مع  المباشر  با�تفاق  التعاقد  العقارية،  الثروة  على  والحفاظ  السكنية 

ا�جتماعى ودار مصر، بعد المساهمة فى رأس مالها، لمدة خمس سنوات لتقديم خدمات الصيانة والنظافة 

لعمارات ا�سكان االجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات حتى لو تضمنت وحدات لم تُسدد مبالغ الصيانة، و 

بإجمالى عدد تقديرى يبلغ ٢٠٠ ألف وحدة سكنية قابل للزيادة أو النقص بنسبة تزيد عن ١٥٪ لكل بند من بنود 

المضافة  القيمة  يبلغ ١٥٠ مليون جنيه سنوياً شامل ضريبة  بإجمالى تقديرى  المتعاقد عليها، وذلك  الخدمات 

تكون  أن  أساس  على  وذلك  وا¢سعار،  الشروط  بذات  كله  وذلك   ،٪١٥ عن  تزيد  بنسبة  النقص  أو  للزيادة  قابل 

ا¢سعار بحد أقصى (١٥٠٠ جنيه/العمارة – ٦٢٫٥٠ جنيه/الوحدة – بخالف نسبة ١٠٪ زيادة سنوية)، وذلك فى حدود 

عائد مبالغ الصيانة الُمستثمره والمتوقع تحقيقه كل سنة تالية لتاريخ تكليف الشركة، وبغض النظر عن تباين مبالغ 

الصيانة الُمحصلة أو تحصيلها من عدمه مع إستبعاد فقط العمارات التى لم تسدد كافة الوحدات بها مبالغ 

الصيانة المقرره، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء لطلب موافقته.

دعم المستحقين

تم تصميم برنامج لتوفير الدعم للمواطنين المستحقين وفقاً لشروط ا�ستفادة من البرنامج التى يتم إقرارها 

من مجلس الوزراء وذلك لتمكين الفئات المستهدفة وتحقيق االستفادة القصوى من قدرات هذه الفئات على 

الفئات  دعم  يتم  لذلك  البسيطة،  مدخراتهم  مع  يتناسب  بما  ا¢مد  طويلة  ا¢قساط  سداد  فى  االلتزام 

المستحقة من خالل ثالثة أشكال من الدعم وهى :

- الدعم النقدى:

يعد البرنامج إحدى أهم التجارب الحكومية التى نجحت في تطبيق الدعم النقدي المباشر المشروط لæفراد، 

بديالً عن نظام الدعم العيني، إذ يتم توجيه دعم نقدى اليرد لحاجزى الوحدات خصما من المقدم المطلوب 

للمستحقين  توجيهه  وضمان  القطاع،  هذا  في  الدعم  بمخصصات  التالعب  تفادياً  السكنية،  للوحدة  وليس 

حيث يتم إجراء :

- استعالم ميدانى للتأكد من صحة بيانات الدخل المقدمة.

- استعالم ميدانى للتأكد من عدم امتالك مسكن.

- البحث فى قواعد بيانات جهات الدولة المختلفة للتحقق من سابقة الحصول على دعم إسكان من الدولة.

- استعالم ائتمانى الذى يعد بمعرفة البنوك الممولة.

٣٦٣٧



- دعم فائدة التمويل العقارى

استطاع البرنامج بالتعاون مع البنك المركزى المصرى الوصول ¢قل نسبة للفائدة على التمويل العقارى فى تاريخ 

بإتاحة تمويل عقارى بمبلغ ٢٠  المركزى المصرى فى فبراير ٢٠١٤ وتعديالتها  البنك  ا�سكان، حيث صدرت مبادرة 

مليار جنيه �ستخدامه فى تمويل محدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد ٥٪ لمن اليزيد دخله الشهرى عن 

٢١٠٠ جنيه ونسبة ٧٪ لمن ال يتجاوز دخله الشهرى ٤٧٥٠ جنيه شهريا (حالياً  ال يتجاوز ٤٢٠٠ جنيه للفرد و ٥٧٠٠ 

جنيه لæسرة )  با�ضافة إلى مد فترة سداد ا¢قساط لقرض التمويل العقارى بين ١٠ لـ ٢٠ سنة.

فى   الدخل  ومتوسطى  لمحدودى  العقارى  التمويل  قطاع  لتنشيط  المصرى  المركزى  البنك  مبادرة  إنتهت 

٢٠١٩/١/٢٨ بإستنفاذ كافة المبلغ المتاح ضمن مبادرة البنك المركزى حيث قام الصندوق بإستخدام ٢٠ مليار و

 ٢١٥,٤٤٤ وعددهم  الدخل  محدودى  من  الصندوق  لعمالء  العقارى  التمويل  إتاحة  فى  جنيه  مليون   ٥٢٧

مواطن.

وإستكماالً لدور الصندوق فى تمكين الفئات المستهدفة وإتاحة التمويل الالزم لدعم سعر العائد على التمويل 

العقارى  فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بتاريخ ٢٠١٩/١/٣٠ الستكمال توفير التمويل العقارى الالزم 

للمواطنين من محدودى الدخل، على أن يسري هذا البروتوكول فور وصول الرصيد المستخدم من المبادرة 

المشار إليها مع البنك المركزي إلى مبلغ عشرين مليار جنيه وينتهي بوصول هذا الرصيد إلى مبلغ ستين مليار 

جنيه أو تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢ أيهما أقرب، على أن يستمر التزام وزارة المالية بتحمل مبلغ الفارق في سعر العائد عن 

التمويالت العقارية ا�ضافية الممنوحة خالل مدة سريان هذا البروتوكول حتى نهاية مدتها، ويتم مراجعة هذا 

البروتوكول بعد انتهاء مدته في ضوء المؤشرات االقتصادية والنقدية والمالية العامة وأسعار العائد السارية 

ومستويات الدخل،  بسعر عائد ميسر (٧٪) بحيث تقوم وزارة المالية بسداد قيمة الفرق بين سعر فائدة السوق 

ونسبة الـ ٧٪ ُمضافاً إليه هامش يبلغ ٢٪، وذلك فى حدود مبلغ ٤٠ مليار جنيه لدعم العائد، وتقدر التكلفة التي 

ستتحملها وزارة المالية �تاحة كل من الدعم النقدي المباشر ودعم سعر العائد ما يقرب من ٧٧ مليار جنيه لما 

يقرب من ٣٠٠ ألف وحدة سكنية.

٣٨٣٩

- دعم سعر الوحدة السكنية 

استند البرنامج فى تحديد أسعار الوحدات السكنية التى يتم بيعها للمواطنين المستحقين أصحاب الدخول 

المنخفضة على عدم وضع هامش للربح من تلك الوحدات فضالً عن عدم تحميلها بقيمة قطع ا¢راضى التى 

يتم البناء عليها أو تكلفة تنفيذ المرافق والخدمات العامة بكل مشروع، وتدرجت أسعار الوحدات السكنية ( ثالث 

المحروقات  أسعار  وزيادة  ا¢جنبية  العمالت  صرف  سعر  وتحرير  االقتصادية  المتغيرات  ضوء  فى   ( وصالة  غرف 

كالتالى: 

- فى عام ٢٠١٦ تم زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة ١٤٪  لتصبح ١٥٤ الف جنيه.

- فى عام ٢٠١٧ تم زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة ١٩٪ لتصبح ١٨٤ ألف جنيه.

- وبتاريخ  ٢٠١٨/١٠/٣ وافق مجلس ا�دارة بجلسته رقم ١ على تعديل أسعار الوحدات السكنية التى يتم طرحها 

للمواطنين لتصبح ٢٢٥ ألف جنيه ( قابل للتغيير فى حدود نسبة ١٠٪) بالنسبة للوحدات السكنية (٣غرف وصالة )    

و١٨٥ ألف جنيه بالنسبة للوحدات السكنية ( ٢غرفة وصالة ).



- صورة توقيع بروتوكول وزارة المالية

كما نجح البرنامج فى تنشيط قطاع التمويل العقارى بشكل كبير وملحوظ وذلك من خالل توفير التمويل العقارى لحوالى 

٢٤٩,٤٥١ ألف مواطن حتى ٣٠-٦-٢٠١٩ بقيمة تبلغ ٢٤ مليار جنيه عن طريق ٢٧ جهة تمويل (بنوك ــ شركات)  تم توقيع 

بروتوكوالت تعاون معها لتقديم التمويل العقارى للمواطنين المستحقين ضمن شروط برنامج ا�سكان االجتماعى.

٤٠٤١

استدامة التمويل

ذللت آلية التمويل العقاري معضلة التمويل المستدام لبرامج ا�سكان المدعوم، حيث يقوم المواطنون بسداد 

أخرى  مرة  البرنامج  تمويل  مقابل  المشروع،  تمويل  في  المشاركة  العقارى  التمويل  شركات  أو  للبنوك  القروض 

بقيمة ثمن الوحدة فور منح التمويل للمواطن بما يضمن دورة مالية سريعة مستمرة لتوفير الطلب على السكن 

في مواجهة الزيادة السكانية وارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات وهى أداة استطاعت تخفيف عبء إنشاء المساكن 

عن الموازنة العامة للدولة وتتفق مع الممارسات والتجارب العالمية.

ثانياً : محاور برنامج ا�سكان االجتماعى 

تم تصميم عدد من المحاور التى تستهدف شرائح مختلفة وتتضمن ضوابط وشروط تتفق مع إمكانيات كافة ا¢سر 

المستهدفة ويتم تحديثها دورياً طبقا لمعدالت التضخم وبحوث الدخل وا�نفاق.

 وتشمل هذه المحاور مايلى   :

١ -محور التمليك : 

يستهدف هذا المحور تمكين الفئات ا¢قل دخالً من الحصول على وحدات سكنية مدعومة بحيث يتم سداد ثمن 

الوحدة كاÔتى :



٤٢٤٣

أوالً : قيمة قرض التمويل العقارى الذى يحصل عليه المستفيد من جهات التمويل والذى يتم سداده على فترات ما 

البنك  الصادرة عن  القواعد  له وفى ضوء  االئتمانية  والجدارة  العميل وعمره  لدخل  ٢٠ سنة ويحدد وفقا  لـ   ١٠ بين 

المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الصندوق. 

ثانياً : دعم نقدى من الصندوق اليرد وفقا لمستوى دخل كل عميل يخصم من ثمن الوحدة لمواكبة إرتفاع أسعار 

الوحدات السكنية وتخفيف العبء على المواطن.

ثالثاً : المقدم الذى يسدده المستفيد والذى يتراوح ما بين ١٥ – ٥٠٪ ً من قيمة الوحدة السكنية يحدد وفقا للبندين السابقين.

وشهد هذا المحور عدة تطورات خالل العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث تم إتخاذ ا�جراءات التالية :

- تم زيادة الحد ا¢قصى للدخل الشهرى للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية ضمن هذا 

   المحور ليصل إلى (٤٢٠٠ جنيه شهرياً لæعزب، و ٥٧٠٠ جنيه شهرياً لæسرة) .

- تم زيادة قيمة الدعم النقدى الذى يمنح للمواطنين المنطبق عليهم الشروط في نوفمبر ٢٠١٨  ليصل إلى ٤٠ ألف 

   جنيه كحد أقصى، بدالً من ٢٥ ألف جنيه. 

- تم طرح وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين ٧٥-٩٠م٢ ضمن ا�عالن العاشر فى نوفمبر ٢٠١٨، حيث تم فتح باب 

   الحجز فى ا¢سبوع ا¢ول للمواطنين من ذوى االحتياجات الخاصة فقط  ولكافة المواطنين حتى ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ 

  وبلغ عددمسددين مبالغ جدية الحجز بالبريد ٢٢١ ألف مواطن.

  وبلغ عدد المتقدمين ٢١٧١٥٠ مواطن منهم ١٦٣٨٧ مواطن تقدم لحجز وحدات سكنية  بمساحة ٧٥م٢، 

  و ٢٠٠٧٦٣ الف مواطن  لحجز وحدات سكنية بمساحة ٩٠م٢.

- تم إتاحة الفرصة للمواطنين ممن هم خارج ا¢ولوية با�عالن الثامن والتاسع ويرغبون في ا�ستمرار بالحجز وتوفير 

  وحدة سكنية وفقاً لشروط الدخل وأسعار الوحدات السكنية الجديدة والتى يتم تطبيقها با�عالن العاشر للتقديم 

  واستكمال مقدم الحجز المطلوب با�عالن العاشر.

- تم طرح وحدات سكنية ضمن ا�عالن الحادي عشر فى أبريل ٢٠١٩ حيث تم فتح باب الحجز فى ا¢سبوع ا¢ول للمواطنين 

  من ذوى االحتياجات الخاصة فقط  ولكافة المواطنين حتى نهاية يوليو ٢٠١٩وبلغ عدد المتقدمين ١٣ ألف مواطن.

- تم إنهاء إجراءات ٩٣ ألف مواطن بمتوسط ٧٧٥٠ عميل شهرياً وتوفير تمويل عقارى لهم بما يقرب من ٩٫٥ مليار جنيه.

صورة ا�عالن العاشر



٤٥٤٦

عدد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بمساحة ٧٥ م٢ ضمن االعالن العاشر

عدد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بمساحة ٩٠ م٢ ضمن االعالن العاشر
عدد المتقدمين للحجز بكل محافظة

إجمالي من قامو بالتسجيل على الموقع 

صورة ا�عالن الحادى عشر



٤٧٤٨
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٢ -محور ا�يجار

تلبيًة الحتياجات فئة المواطنين غير القادرين على التملك داخل مظلة البرنامج بالرغم من انطباق شروط استحقاقهم 

إال أنه يتم رفض هذه الفئة فى مرحلة استكمال ا�جراءات بالبنوك حيث يقل دخل هذه ا¢سر عن ١٠٠٠ جنيه شهريا 

المتبقى من ثمن الوحدة السكنية،  المبلغ  التى يمكن توفيرها ال تكفى لسداد  العقارى  التمويل  وبالتالى فإن قيمة 

لذلك وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (٤٢) بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١٦ على مقترح الصندوق باستحداث محور 

"ا�يجار"، ويستهدف الفئات التى يقل دخلها عن  ١٥٠٠ جنيه شهرياً.

يتراوح ا�يجار الشهري للوحدات من ٣٠٠ جنيه (غرفتين وصالة) و حتى ٤١٠ جنيه (٣ غرف وصالة) ويزيد بنسبة ٧٪ سنوياً 

ويكون عدد سنوات ا�يجار بحد أقصي ٧ سنوات قابلة للتجديد لمدة ٧ سنوات أخرى، كما يمكن للمستأجر تملك 

الوحدة بعد أول عقد ( ٧ سنوات) واعتبار مبالغ ا�يجار الشهرية المدفوعة كدفعة مقدمة للوحدة.

تم طرح ٦٠٠٠ وحدة سكنية على مستوى ٢٤ مدينة / مركز بإحدى عشر محافظة تقدم للحجز عدد ٧٠٠٠ متقدم 

وعدد المقبولين ٥٣٧١، تم التعاقد مع إجمالى عدد ٨٢٣ مواطن وجاري التعاقد مع ٣٣٧ مواطن، منهم ٢٩٦ 

مواطن خالل العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

٣ -محور النقابات المهنية 

لبناء  أراضي  قطع  على  المهنية  النقابات  بعض  حصلت  حيث  عاماً،   ١٢ من  يقرب  لما  مؤجلة  ظلت  أزمة  لحل  سعياً 

ا¢راضى  المشروع، وظلت  لتنفيذ  الالزم  التمويل  توفير  تتمكن من  لكن لم  التشطيب لæعضاء  وحدات سكنية كاملة 

محل نزاع بين الدولة والنقابات.

لذلك وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (٤٢) بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١٦ على مقترح الصندوق بإستحداث محور 

"النقابات المهنية"، وتم طرح عدد ٢٠ ألف وحدة سكنية فى أكتوبر ٢٠١٦ وتقدم لهذا المحور عدد ١٦ ألف مواطن.

بداية  منذ  المستفيدين  عدد  إجمالى  ليصل   ٢٠١٩/٢٠١٨ المالي  العام  خالل  مواطن   ٣٣٩٦ المستفيدين   عدد  بلغ 

إطالق هذا المحور إلى  ٧٦٦٠ مواطن.



٤٩٥٠

٤- محور أسر الشهداء والمصابين

تم تخصيص وحدات سكنية ¢سر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وذلك تقديراً لما قدموه من أرواح 

أبنائهم تضحية وفداًء  لهذا الوطن، وهو المحور الذى تم تنظيم إجراءاته من خالل قرارات مجلس الوزراء فى أكتوبر 

الشهداء  ¢سر  االجتماعى  ا�سكان  مشروع  من  سكنية  وحدات  تخصيص  على  الوزراء  مجلس  وافق  حيث   ٢٠١٥

والمصابين. بلغ عدد المستفيدين ٤١٦مواطن خالل العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ ليصل إجمالى عدد المستفيدين منذ 

بداية إطالق هذا المحور إلى  ١٢١١ مواطن.

٥- - محور المحافظات ( محور استيعاب المتقدمين قبل عام ٢٠١٤ )

تم إطالق هذا المحور حيث تبين أن هناك عدداً من المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات حجز لوحدات ضمن 

ولم  الرفض  أو  بالقبول  طلباتهم  فى  البت  يتم  ولم  المحافظات،  طريق  عن  السابق  لäسكان  القومى  المشروع 

إنشاء  على   ٢٠١٤/١٢/١٠ بتاريخ   ٢٢ رقم  بجلسته  الوزراء  مجلس  وافق  لذلك  المشروع.  ضمن  وحدات  على  يحصلوا 

محور الستيعاب المواطنين السابق تقدمهم لحجز وحدات سكنية ضمن المشروع القومى لäسكان الذي تم ا�عالن 

عنه منذ عام ٢٠٠٥ ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنيه لهم في حينه، 

ثم وافق مجلس الوزراء أيضاً بجلسته رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢١ على ضم الحاجزين منذ عام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١١.

بلغ عدد  ألف عميل،   ٢٦ يزيد عن  ما  المحور  للصندوق على هذا  اÔلى  النظام  الطلبات على  إجمالي عدد  وبلغ 

المستفيدين ٢٢٢١ مواطن خالل العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ ليصل إجمالى المستفيدين منذ بداية إطالق هذا المحور 

إلى ٤٨٦٣مواطن.

٦- محور العاملين بالخارج 

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (٦٩) بتاريخ ٣ أبريل ٢٠١٧ على استحداث هذا المحور استجابة لطلبات المصريين 

العاملين بالخارج والتي نقلتها وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

ويتم حجز الوحدات السكنية إلكترونياًً والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج، حيث يتم سداد دفعة مقدمة 

قيمتها ٢٥٪  من إجمالي ثمن الوحدة، ويسدد المبلغ المتبقى علي ٣ أقساط سنوية.

بلغ عدد المستفيدين ٦٥٦مواطن خالل العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨.

بمختلف محافظات  يوليو ٢٠١٨،  بداية  بالخارج فى  العاملين  المصريين  العمالء  لعدد ٦٥٦ عميل من  التخصيص  تم 

الجمهورية ومدنها الجديدة حتى يتم تقديم ا�هتمام والرعاية للمصريين العاملين بالخارج.

٧- محور ا�سكان الحر

١٧٠ وحدة سكنية  وتم تخصيص وبيع عدد  ا¢على دخالً  للفئات  الحر  في سبتمبر ٢٠١٨  المحور  إعالن   تم إطالق 

للمواطنين المصريين.



القسم الثالث

التطور التكنولوجى والتحول الرقمى



اوالً: التطور التكنولوجي والتحول الرقمي

المعلومات  تكنولوجيا  على  باعتمادها  الرقمي  للتحول  المتطلعة  الحكومية  الهيئات  أوائل  من  الصندوق  يعتبر 

وتحويل جميع ا¢عمال إلى الصورة ا¢توماتيكية لتسهيل سير العمل سواء للمواطن أو للعاملين داخل الصندوق، حيث 

تحول نظام سير العمل داخلياً وخارجياً ببرنامج ا�سكان االجتماعي إلى النظام ا¢وتوماتيكي الرقمي كنموذج ناجح 

العمل،  سير  ودقة  المهام  إنجاز  وسرعة  والعدالة  الشفافية  لتحقيق  ورقياً  المعلومات  تداول  عدم  على  يحافظ 

وتمثلت مهمة التحول الرقمي فى جزئين أساسين هما:

١- ميكنة دورة العمل

قام الصندوق باالستغناء عن ا¢عمال اليدوية التى كانت تقوم بها مكاتب البريد وبنك التعمير وا�سكان فى تلقى وفرز 

طلبات المواطنين عن طريق التقديم ا�لكتروني وذلك بعد إجراء تطوير وتعديل النظام اÔلي والموقع  ا�لكتروني.

الموقع  ينشأه على  المطلوبة منه عبر حساب  المستندات  بياناته وإرفاق كافة  بتسجيل  المواطن يقوم  حيث أصبح 

ا�لكتروني للصندوق دون الحاجة للتعامل المباشر مع ممثلي الصندوق حرصاً على المساواة وإتاحة الفرصة للجميع.

ا¢مر الذى ساهم بشكل كبير فى الوصول لمعدالت كفاءة عالية، بأقل وقت وجهد وتكلفة، وتمكين إدارة الصندوق 

من ا�طالع على كافة البيانات وا�حصاءات أولًا بأول.

بتاريخ ٢٠١٧/٨ و بلغ عدد العمالء الذين  التاسع الذى تم طرحه  التجربة بداية من ا�عالن  البدء فى تفعيل هذه  تم 

قاموا بالتسجيل وإرفاق مستنداتهم على الموقع ا�لكتروني ضمن ا�عالن التاسع ٨١٫٥ ألف مواطن.

وخالل العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ تم طرح ا�عالن العاشر بذات طريقة التقديم المميكنة مسددين مبالغ جدية الحجز بالبريد ٢٢١ الف 

مواطن وبلغ عدد المتقدمين ٢١٧١٥٠ مواطن.

٢- الربط ا�لكتروني

والدفعات  ا¢قساط  وتحصيل  الدفع  خدمات  �تاحة  وفوري   E-FINANCE نظام  مع  ا�لكتروني  الربط  إجراء  تم 

المستحقة ا¢مر الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الدفع والتحصيل ومتابعته أوالً بأول.

كما قام الصندوق بإجراء الربط ا�لكتروني بين النظام اÔلى له وقواعد بيانات الجهات المتعاملة ضمن دورة عمل 

العمل  وتيرة  وتسريع  وتسهيل  المعلومات  تكنولوجيا  من  القصوى  ا�ستفادة  لتحقيق  االجتماعي  ا�سكان  برنامج 

وإختصار الوقت، وبا¢خص الجهات التالية:

أ- جهات التمويل العقارى:

• يقوم النظام بتوفير شاشة للبنوك من أجل ممارسة أعمالها من خالل الشاشة. 

• يقوم كل بنك بالحصول على المعلومات الخاصة بالعميل وإدراج نتائج الدراسة االئتمانية.

• بعد الموافقة يقوم البنك برفع العقد على النظام لكي يتم إمضاءه.

ب- قواعد بيانات الجهات التي سبق وأن كانت تقدم برامج إسكان حكومى:

يتم تبادل بيانات المستفيدين وا�ستعالم ضمن قواعد بيانات ( هيئة الرقابة ا�دارية ــ بنك التعمير وا�سكان 

المحافظات ) من الجهات عن سبق ا�ستفادة بوحدات سكنية أو قطع أراضى أو دعم من الدولة لضمان عدم 

ا�ستفادة أكثر من مرة.

جـ- جهات تحصيل مقدمات الحجز وشراء كراسات الشروط:

تم إجراء الربط ا�لكتروني مع جميع مكاتب البريد لتمكين المواطن من شراء كراسة الشروط من أقرب فرع له 

وتسجيل بياناته ودفع مبلغ جدية الحجز.

د- جهات فرز الطلبات:

تم الربط مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء ووزارة ا�نتاج الحربي لمراجعة وفرز الطلبات المقدمة من 

العمالء لتحديد مستوفى وغير مستوفى المستندات وحتى يتمكنوا من مسح الملفات ضوئياً ورفعها على 

النظام اÔلي الخاص بالصندوق.
٥٣٥٤
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٣- االنظمة ا�لكترونية المستحدثة

أ- التقارير وا�حصائيات

يقوم النظام اÔلي للصندوق باستغالل المعلومات فى إتاحة كافة التقارير ا�حصائية مثل:

- تقرير العمالء الذين قاموا بالدفع في البريد.                     

- تقرير العمالء الذين قاموا بالحجز على الموقع ا�لكتروني.

- تقرير العمالء الذين قاموا بالدفع والحجز.                    

- تقرير عن أعداد المستردين لمقدمات الحجز.

- تقرير أسباب الرفض.

- تقرير المستفيدين موزعاً بالمحافظات.                             

- تقرير تفصيلي لجهات عمل المستثمرين.

- تقرير طلبات الدعم الخاصة بالمستخدمين.                  

- تقرير المتابعة اليومية.

:(DASHBOARD) جـ- إدارة ومتابعة تسجيل الوحداتإنشاء شاشة بموقف ملفات المواطنين

برنامج لتسجيل ومتابعة الوحدات المستلمة وأخذ عينة عشوائية يقوم موظفي الضبطية القضائية باستخدامها 

للكشف عن أي عملية إحتيال أو تزوير.

٥٥٥٦

ب- نظام متابعة أداء العاملين



هـ- نظام الشكاوى:

أطلق الصندوق في إبريل ٢٠١٩ نظاماً إلكترونياً للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد للتظلم عن طريق 

الموقع ا�لكتروني للصندوق وقد تلقى الصندوق حوالي ٣١٫٨٠٧ شكوى وتم حل ٢٦٫٧٩١ شكوى خالل الفترة من 

٢٠١٩/٤/١ إلى ٢٠١٩/٥/٣٠.

و- نظام تقديم البالغات والمخالفات:

تم إطالق خدمة إلكترونية تتيح إمكانية التقدم بالبالغات عن أي مخالفات من خالل الموقع الرسمي للصندوق وذلك 

لتعزيز وإشراك المواطنين في الحفاظ على مشروعات ا�سكان االجتماعي، بحيث يتم تسجيل بيانات البالغ، ويقوم 

الضبطية  مأموري  بتوجه  بدورها  تقوم  التي  المختصة  للجهات  وتحويلها  البالغات  كافة  باستقبال  الصندوق 

ا�جراءات  وإتخاذ  بالواقعة  محضر  وإعداد  المقدم  البالغ  صحة  من  للتأكد  تفتيشية  حمالت  وإعداد  القضائية 

القانونية الالزمة.

د- نظام فحص ومراجعة ملفات العمالء

- برنامج لفحص ومراجعة ملفات العمالء لتحديد المنطبق منها والغير منطبق.

 (SMS) ٢- خدمة الرسائل القصيرة

الطلب  االستفسار عن موقف وحالة  المواطن من  لتمكين  القصيرة  الرسائل  – ١١٢٤ لخدمة   ٩٣١١ أرقام  تم تخصيص 

المقدم للحصول على وحدة سكنية.

تم إطالق هذه الخدمة منذ يوليو عام ٢٠١٦: 

الرسائل  عدد  وبلغ  منه،  المطلوبة  والمستندات  للعميل  الحالي  الوضع  لتوضيح  النظام  من  تلقائية  رسائل  وهي 

المرسلة للمواطنين من خدمة ١١٢٤ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ ما يقرب من ٣ مليون رسالة.

عدد الرسائل

٥٧٥٨

ثانياً: آليات التواصل مع العمالء

١- الموقع ا�لكتروني

- أتاح الموقع ا�لكتروني للصندوق خدمات االستعالم عن حالة وموقف الطلب بكافة مراحله المختلفة مما ساهم 

المباشر طوال  التعامل  اعتاد  الذي  الجمهور  البرنامج لدى  الوقت والجهد وتعزيز مصداقية  بشكل كبير في توفير 

السنوات الماضية  مع موظفي خدمة العمالء وذلك عن طريق إدخال الرقم القومي وتجاوزت عدد زيارات العمالء 

زيارة في ٢٠١٩/٢٠١٨ فى حين وصل عدد حسابات  مليون  زيارة منها ١٦٫٤  مليون  للصندوق ٢٨  ا�لكتروني  للموقع 

العمالء على الموقع إلى  ٥١٣٠٦٣ حساب.



التواصل  العاشر فقط، �تاحة  باالستفسار عن ا�عالن  برقم (٩٣١١) خاص   (SMS) القصيرة الرسائل  ١) تم تفعيل خدمة 

بشكل سريع مع عمالء ا�عالن العاشر، والذين تم رفضهم رفض مبدأي بسبب عدم استيفاء ا¢وراق المطلوبة، حيث 

تم إعالمهم باÔتي:

• أسباب الرفض                    • كيفية تقديم التظلم وا¢وراق المطلوبة             • الموقع المتاح لتقديم التظلم

٣- مركز االتصاالت :

ا�سكان  لبرنامج  المتقدمين  الصندوق  عمالء  على  للرد  وذلك   (٥٧٧٧-٥٩٩٩-١١٨٨-٠٩٠٠٧١١١٧) ساخن  خط   ٤ تفعيل  تم 

االجتماعى وتلقى مركز ا�تصاالت أكثر من ٧ مليون مكالمة، تم الرد على ٩٦ ٪ منها، وبلغ متوسط مستوى الخدمة ٩٠ ٪ .

٥٩٦٠



٦٢٦٣

۱٫۹٥٪

٤٫۷۳٪
٥٪

۱٪

۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

۳۰

-



٦٤٦٥

٤- مراكز خدمة العمالء

تم افتتاح مركزين جديدين لخدمة العمالء وهم (مديرية ا�سكان والمرافق بمحافظة المنيا / مركز خدمة عمالء 

بورسعيد) با�ضافة إلى المراكز الحالية ليصل إجمالي عدد مراكز الخدمة إلى ١٥ مركز لخدمة المواطنين. 

١) جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو.

٢) جهاز تنمية مدينة السادات.

٣) الجهاز التنفيذى لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق.

٤) جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

٥) جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

٦) جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.

٧) جهاز تنمية مدينة العبور.

٨) مركز المعلومات بمديرية ا�سكان بمحافظة الوادى الجديد.

٩) الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف (ادارة التسكين ).

١٠) جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.

١١) جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

١٢) جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة.

١٣) مديرية ا�سكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ.

١٤) مركز خدمة عمالء بورسعيد.

١٥) مركز مديرية ا�سكان والمرافق بمحافظة المنيا.



٦٦٦٧



القسم الرابع

الرقابة والتفتيش ( منظومة الضبطية القضائية )



أوالً: الرقابة والتفتيش ( منظومة الضبطية القضائية )

قام الصندوق بتنفيذ آلية لمراقبة نسب ا�شغال بالوحدات التي تم تخصيصها وقد تم وضع دليل ا�جراءات الخاص

بهذه المنظومة، كما قامت إدارة التفتيش بوضع دليل إجراءات أعمال الضبطية القضائية في متابعة وحدات مشروع 

ا�سكان االجتماعي، على النحو التالي:.

إجراءات المتابعة والتفتيش لوحدات ا�سكان االجتماعي:

١. متابعة وحدات ا�سكان االجتماعي وفحص الشكاوى المحالة من الصندوق بواسطة مأموري الضبط القضائي 

   المختصين كل في نطاق اختصاصه . 

٢. في حالة رصد مخالفات بوحدات مشروع ا�سكان االجتماعي ، يتم تحديد نوع المخالفة ( بيع / إيجار / تغيير نشاط ...).

٣. يتم تحرير محضر بالمخالفة وفقاً للنموذج المخصص لذلك .

٤. يتم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للمخالفة (صورة رقم قومي للمقيم بالوحدة السكنية، صورة عقد ا�يجار 

    البيع / ا�ستضافة، صور فوتوغرافية حال تغيير النشاط).

٥. يتم استيفاء بيانات المستفيد بالوحدة السكنية ورقمه القومي على نماذج المحاضر الُمحررة .

٦. يتم إعداد سجل خاص لتسجيل كافة المحاضر الُمحررة لمخالفات قانون ا�سكان االجتماعي وإعطاء رقم  

   مسلسل لها خاص بكل جهة على حدى معتمداً من رئيس جهاز المدينة / مدير مديرية ا�سكان .

٧. يتم إرسال كافة المحاضر المحررة مرفقاً بها المستندات المؤيدة إلى صندوق ا�سكان االجتماعي ودعم 

   التمويل العقاري لتقوم ا�دارة القانونية بإعداد مذكرة للعرض على الرئيس التنفيذي للصندوق لطلب تحريك 

   الدعوى الجنائية ضد المخالفين.

٨.يتم إعادة إرسال تلك المحاضر والسابق تحريرها إلى كافة أجهزة المدن ومديريات ا�سكان كُل في دائرة  

   اختصاصه - بعد إرفاق طلب تحريك الدعوى الجنائية – للتوجه إلى قسم الشرطة/النيابة المختصة لقيدها 

   برقم قضائي.

 ٩. يتم تسجيل الرقم القضائي بالسجل الُمعد لذلك والمنوه عنه بالبند رقم ٦.

١٠. يتم موافاة الصندوق بصور المحاضر مثبتاً بها الرقم القضائي لمتابعة ا�جراءات القانونية في هذا الشأن .

وصندوق  ا�سكان  ومديريات  المدن  بأجهزة  العاملين  بعض  بتخويل   ٢٠١٨ لعام   ١١٤٤٩ رقم  العدل  وزير  قرار  صدر 

الضبط  – صفة مأموري  اختصاصه  الوظيفية كل في دائرة  العقاري بصفتهم  التمويل  االجتماعي ودعم  االسكان 

ا�سكان  قانون  بإصدار   ٢٠١٨ لسنة   ٩٣ رقم  القانون  الحكام  بالمخالفة  تقع  التي  للجرائم  بالنسبة  وذلك  القضائي 

االجتماعي ودعم التمويل العقاري وعددهم كاÔتى :- 

٧٠٧١
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وقد تم عقد عدة إجتماعات متتالية لمناقشة ومراجعة آلية العمل لرصد معدالت الوحدات المشغولة والشاغرة 

وإعداد قاعدة بيانات لكافة الوحدات المستلمة على مستوى الجمهورية (أجهزة مدن/مديريات ا�سكان)

كما تم عقد عدة دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية تضمنت عدد  ١٨٦ موظف، فضالً عن مجموعة 

ثالث  على  تقسيمهم  تم  وقد  هذا  ا�سكان،  مديريات  ومديري  المدن  أجهزة  ورؤساء  القانونيين  السادة  من 

دورات تدريبية موزعة كاÔتي  :

- الدورة االولى :٢٠١٩/٤/١.                     - الدورة الثانية: ٢٠١٩/٤/٢٨.                      - الدورة الثالثة:٢٠١٩/٤/٣٠.

واشتمل البرنامج التدريبي للسادة مأموري الضبط القضائي على عدة محاور يمكن إيجازها في اÔتي:-

١. ا�طار القانوني المنظم لمشروعات ا�سكان االجتماعي.

٢. سلطات ومسئوليات مأموري الضبط القضائي. 

٣. آلية العمل بين الصندوق ومأموري الضبط القضائي.

٤. النماذج المقترحة �ثبات مخالفات القانون المنظم لمشروعات ا�سكان االجتماعي.

ثانياً: تقرير المخالفات من خالل الزيارات الميدانية

ورد إلى الصندوق عدد ١٤٠٩ محضر ضبطية قضائية من جميع المحافظات : 

١- تم تحريك عدد ٣٦٠ محضر ومنظورة أمام القضاء .

٢- تم إعادة عدد ٣٩٢ محضر الستيفاء بعض المعلومات .

٣- تم حفظ عدد ٥٨٤ محضر التي لم يفرض للمخالفة الواردة بها عقوبة جنائية(عدم شغل وحدة ). 

٤- جاري دراسة عدد ٧٣ محضر لتحريك الدعوى الجنائية بصددها.

هذا بخالف مشاركة أعضاء ا�دارة القانونية في النزول ¢جهزة المدن ومديريات ا�سكان بأعمال الضبطية القضائية .

ثالثاً: دورة منظومة الشكاوى ا�لكترونية 

يقوم الُمبلَغ بالدخول إلى موقع الصندوق فتظهر خانة الشكاوى ا�لكترونية وبالضغط عليها  تظهر خانتين هما : 

إضافة تعليق عن ا�بالغ عن المخالفة
مدى رضاء العميل

٧٢٧٣



عدم ثنـــاء
رضاء أكتب 

تعليق

٧٤٧٥

ب- في حالة ا�بالغ عن مخالفة 

١. يتم الضغط على الخانة الخاصة بها فيظهر للُمبلَغ استيفاء البيانات ا¢ساسية له وتشمل :

٢. اسم الُمبلغ ، الرقم القومي ، نوع المخالفة ، عنوان الوحدة السكنية المخالفة ..................

٣. يتم إعداد خطاب من قبل إدارة المراجعة الداخلية لتوجيه المخالفة إلى جهاز مدينة / مديرية ا�سكان المختصة.

٤. يتم توقيع هذا الخطاب من الرئيس التنفيذى للصندوق ويتم رفع الخطاب على نظام الشكاوى ا�لكترونية ضمن 

    منطقة التوجيه ويتم إرسال رسالة إلى الُمبلَغ وفقاً للنص اÔتى ( تم التعامل على الشكوى .. نشكركم على حسن 

    تعاونكم ) علماً بأن هذه الرسالة ترسل آلياً .

٥. يتم إمهال جهاز المدينة / مديرية ا�سكان المختصة مدة تتراوح مابين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع من تاريخ تحرير 

    الخطاب الموجه إليهم بالمخالفة المراد التحرى عنها للرد وهنا نواجه إحدى حالتين هما:

أ. حالة رد جهاز المدينة / مديرية ا�سكان المختصة وتحرير المحاضر الالزمة ضد المخالفين وفقاً للنماذج المبلغة 

    وموافاتنا بها يتم توجيه المحاضر الى ا�دارة القانونية �عداد مذكرة للسيدة ا¢ستاذة الرئيس التنفيذي للتصريح 

    باتخاذ ا�جراءات القانونية .

ب. حالة عدم الرد في المدة المحددة يتم إعداد االستعجاالت الالزمة وتوجيهها إلى أجهزة المدن / مديريات 

     ا�سكان المختصة والمتابعة .

٦. حال الموافقة باتخاذ ا�جراءات القانونية يتم إرسال محاضر الضبطية القضائية والسابق موافاتنا بها إلى جهاز 

    المدينة / مديرية ا�سكان المختصة مرة أخرى �ثبات رقم قضائي على تلك المحاضر من النيابة المختصة وموافاة 

    الصندوق بها مرة أخرى لمتابعة ا�جراءات القانونية من قبل إدارة الشئون القانونية بالصندوق .

٧. في حالة ما إذا كانت الشكوى ليست من إختصاص الصندوق يتم تحويلها إلى خانة عدم ا�ختصاص ويتم إرسال 

    رسالة إلى الُمبلَغ وفقاً للنص اÔتى ( تم فحص الشكوى وتبين أنها خارج إختصاص الصندوق ) .

جـ- إضافة تعليق عن مدى رضاء الُمبلغ 

١. عند الضغط على هذه الخانة يظهر خانتين هما  ( ثناء / وعدم رضا )

٢. يتم الضغط على إحدى الخانتين فيظهر للُمبلَغ خانة أخرى مكتوب عليها " أكتب تعليق " 

٣. يتم التعامل على التعليق وفقاً لكل حالة على حدى 

أً- خريطة تدفق منظومة الشكاوي االلكترونية 



الميدانية بصورة عشوائية لمتابعة أعمال مأموري الضبطية القضائية لعدد من  الزيارات  تم إجراء مجموعة من 

أجهزة المدن ومديريات ا�سكان وبياناتها كاÔتي:

- الزيارات التفتيشية ¢جهزة المدن ومديريات ا�سكان

 رابعاً: ا�جراءات القانونية من الفترة ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٦/٣٠:

ا�دارة القانونية تقدم الخدمات ا�ستشارية القانونية لكافة ا�دارات بالصندوق وفقاً لæنظمة القانونية 

واللوائح المعمول بها والدفاع والمرافعة عن الصندوق ومقدراته أمام كافة أنواع المحاكم وجهات التحقيق 

والجهات الرقابية ا¢خرى.

أوالً : القضايا التي تنظر في الوقت الحالي أمام المحاكم بالمحافظات وعددها ٩٦ قضية وبيانها كا¢تي:

١. محافظة القاهرة والجيزة :عدد ٣٥ دعوي.

٢. محافظة بورسعيد :عدد ٢٥ دعوي.

٣. محافظة بني سويف : عدد ١١ دعوي.

٤. محافظة دمياط : عدد ٦ دعوي.

٥.محافظة المنوفية : عدد ٥ دعوي.

٦.محافظة الشرقية : عدد ٤ دعوي.

٧. محافظة أسوان :عدد ٣ دعوي.

٨.محافظة المنيا :عدد ٢ دعوي.

٩.محافظة الغربية : عدد ٢ دعوي.

١٠. محافظة القليوبية : عدد ٢ دعوي.

١١. محافظة الدقهلية : عدد ١ دعوي.

تباشرها  والتي  بصفته،  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  ا�سكان  وزير  ترفع ضد معالي  التي  القضايا  بخالف  وذلك 

هيئة قضايا الدولة وتقوم ا�دارة القانونية بإعداد مذكرات وإرسالها للهيئة عن طريق السيدة ا¢ستاذة مدير عام 

الشئون القانونية بالوزارة.

علماً بأنه لم تصدر أي أحكام نهائية ضد الصندوق.

ثانياً: القضايا والشكاوى التي نظرت أمام النيابة ا�دارية:

تم حل عدد ٦٠٠ قضية وشكوى ضد الصندوق، وتلك الشكاوى والقضايا لم تصدر فيها أي إدانة على الصندوق. 

ثالثاً: الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة  وعددها ٨٠٠٣ شكوى وهي :

١) ورد عدد ٢١٩٤ شكوى من المواطنين.

٢) شكاوى من أعضاء مجلس النواب: عدد ٢٠٠ شكوى.

٣) الشكوى الواردة من خالل بوابة الشكاوى الحكومية حتى تاريخه وعددها ٥٦٠٩ شكوى وتم حلها جميعاً 

    بنسبة إنجاز ١٠٠٪ .

٧٦٧٧

 /

2018/08/07

2018/08/14

2018/08/15

2018/09/02

۱٥2019/04/15

2019/04/18

–2019/06/18

2019/06/17-16

2019/06/19

2019/06/20-19

2019/06/26

2019/07/01



القسم الخامس 

مؤشرات ا¢داء



أوالً: مؤشرات ا¢داء

صمم البرنامج بطريقة مرنة تراعي متطلبات كافة المواطنين، فقد استهدف البرنامج فئات معينة بغرض تمكينهم 

المركز ا¢ول فى إهتمامات برنامج ا�سكان  من الحصول على حقوق إقتصادية وإجتماعية ،أحتلت فئة ا¢قل دخالً 

ا�جتماعى، خالل مراحل مراجعة وتطوير البرنامج المستمرة.

١- الوحدات السكنية :

تم تخصيص حوالي  ٩٦ ألف وحدة سكنية، وقد بلغت حصة إقليم القاهرة الكبرى ”القاهرة- الجيزة- القليوبية“ 

ما يقرب من  ٦٨٫٢٪ وهي ا¢كبر في ا¢قاليم الجمهورية السبع ويرجع حصول إقليم القاهرة الكبرى على الحصة 

ا¢كبر بين باقى ا¢قاليم نظراً ¢نه ا�قليم ا¢على كثافة سكانية وبالتالي هو ا¢على طلباً على ا�سكان.

٢- المواطنين المستفيدين : 

بمراجعة مؤشرات ا¢داء بالبرنامج تم رصد أن هناك تنوعاً كبيراً فى نوعية المستفيدين من الوحدات السكنية 

بالمشروع، وهو ما يؤكد نجاح المشروع فى استهداف شريحة محدودى الدخل من مختلف ا¢عمال وا¢عمار، 

حيث بلغ ٥٩٪من المستفيدين هم متزوج ويعول، و٤٩٪ منهم في الفئة العمرية بين ٣١-٤٠.

على مستوى شرائح الدخل فإن ٨٠٫٧٢٪ من المستفيدين من البرنامج في الشريحة ا¢قل من ٢٥٠٠ جنيه شهرياً 

وعلى مستوى النوع فإن حوالي ٢٤٪ من المستفيدين من ا�ناث.

ووفق تصنيف بيانات المستفيدين وفقاً لنوع العمل فإن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون حوالي ٥٠٪ وهي النسبة 

ا¢على بين القطاعات ويليها القطاع الحكومي بنسبة حوالي ٣٢٪..

٣- لتمويل العقاري والدعم :

استطاع البرنامج أن يتيح تمويل عقارى من خالل جهات التمويل العقارى المختلفة بقيمة  ٩٫٥مليار جنيه من 

إجمالي التمويل الممنوح، بخالف ١,٣٥٣,٧٩١,٩٣٢ جنيه دعم نقدي.

وقد وصل متوسط قرض التمويل العقاري الممنوح لكل مستفيد ١٠٢ ألف جنيه، في حين وصل متوسط قيمة 

الدعم المنصرف للفرد حوالي ١٥ ألف جنيه.

٨٠٨١



٨٢٨٣

 أهم المؤشرات



   

٠٠٢ ٤ ٧ ٢٢ ٤ ٧ ٢

  ٠٠٢ ٠ ٦ ٤٢ ٠ ٦ ٤

 ٣ ٣ ٣ ٠ ٠٣ ٣ ٥ ٥ ٢٢ ٥ ٤ ٦ ٤٩ ٢ ٣ ١ ٦

 ٠٠٤ ٤ ١ ٦٤ ٤ ١ ٦

 ١ ٠١ ٥ ٥ ١ ٦ ٨٩ ٧ ٩ ٢٢ ٤ ٩ ٦ ٠

٣ ٣ ٣ ٠ ٠٤ ٨ ٧ ٢ ٠٤ ٤ ٢ ٠ ٨١ ٢ ٦ ٢ ٢ ٨

   

٠٢ ٥ ٧ ٤٠٢ ٥ ٧ ٤

  ) (١ ٥ ١ ٦ ٨٣ ٨ ٧ ٦ ٠٣ ٨ ٤ ٤ ٨٩ ٢ ٣ ٧ ٦

   ) (٧ ٥ ٦٣ ٥ ٤ ٧ ٢٣ ٥ ٦ ٨ ٨٧ ١ ٩ ١ ٦

١ ٥ ٩ ٢ ٤٧ ٦ ٨ ٠ ٦٧ ٤ ١ ٣ ٦١ ٦ ٦ ٨ ٦ ٦

   

٠١ ٧ ٨ ٦٣ ٨ ٢ ٦٥ ٦ ١ ٢

 ٠٧ ٢١ ٧ ٩ ٢١ ٨ ٦ ٤

  ٢ ٢ ٢ ٧ ٢١ ٧ ١ ٦ ٠١ ١ ٥ ٩ ٢٥ ١ ٠ ٢ ٤

٢ ٢ ٢ ٧ ٢١ ٩ ٠ ١ ٨١ ٧ ٢ ١ ٠٥ ٨ ٥ ٠ ٠

الجارى الطرح        الجارى التنفیذ        تم التنفیذ

القاھرة

۳۳۳۰۰٤۸۷۲۰٤٤۲۰۸

القلیوبیة

٥۸٥۰۰ وحدة سكنیة

۲۲۲۷۲۱۹۰۱۸۱۷۲۱۰

الجیزة

۱٦٦۸٦٦ وحدة سكنیة

۱٥۹۲٤۷٦۸۰٦۷٤۱۳٦

 ۱۲٦۲۲۸ وحدة سكنیة

٨٤٨٥

 الوحدات السكنية

٣٤١٧٨٥ ٨١٦٥٢ ٢٢١٩٢١ ٣٥٤٦٤٢



   

٢ ٨ ٨٦ ٩ ٠ ٤٦ ٤ ٥ ٢١ ٣ ٦ ٤ ٤

٢ ٨ ٨٦ ٩ ٠ ٤٦ ٤ ٥ ٢١ ٣ ٦ ٤ ٤

   

٠٤ ٠ ٥ ٦٣ ٧ ٨ ١٧ ٨ ٣ ٧

 ٣ ٧ ١ ٠٣ ٠ ٦ ٠٩ ٣ ٨ ٠١ ٦ ١ ٥ ٠

٣ ٧ ١ ٠٧ ١ ١ ٦١ ٣ ١ ٦ ١٢ ٣ ٩ ٨ ٧

   

١ ٢ ٣ ٢٢ ٢ ٠٢ ٤ ٠ ٠٣ ٨ ٥ ٢

  ٠٠٠٠

١ ٢ ٣ ٢٢ ٢ ٠٢ ٤ ٠ ٠٣ ٨ ٥ ٢

   

 ١ ٠ ٠ ٨٥ ٨ ٤٢ ٨ ١ ٦٤ ٤ ٠ ٨

١ ٠ ٠ ٨٥ ٨ ٤٢ ٨ ١ ٦٤ ٤ ٠ ٨

   

٠٠٣ ٨ ٣ ٥٣ ٨ ٣ ٥

٠٠٣ ٨ ٣ ٥٣ ٨ ٣ ٥

   

٠٠٠٠

  ٠٠١ ٣ ٣ ٩ ٢١ ٣ ٣ ٩ ٢

٠٠١ ٣ ٣ ٩ ٢١ ٣ ٣ ٩ ٢

   

١ ٤ ٧ ٤١ ٠ ٣ ٢٦ ٦ ٤ ٦٩ ١ ٥ ٢

  ٤ ٠ ٨٠١ ٤ ٤ ٠١ ٨ ٤ ٨

١ ٨ ٨ ٢١ ٠ ٣ ٢٨ ٠ ٨ ٦١ ١ ٠ ٠ ٠

   

 ٠٣ ٦ ٠١ ٣ ٨ ٠١ ٧ ٤ ٠

  ٠٠٠٠

٠٣ ٦ ٠١ ٣ ٨ ٠١ ٧ ٤ ٠

الجارى الطرح        الجارى التنفیذ        تم التنفیذ

االسكندریة

۰۰۱۳۳۹۲

مرسي مطروح

۱۷٤۰ وحدة سكنیة

۰۳٦۰۱۳۸۰

البحیرة

۱۱۰۰۰ وحدة سكنیة

۱۸۸۲۱۰۳۲۸۰۸٦

الجارى الطرح        الجارى التنفیذ        تم التنفیذ ۱۳۳۹۲ وحدة سكنیة

الدقھلیة

۲۸۸٦۹۰٤٦٤٥۲

دمیاط

۳۸٥۲ وحدة سكنیة

۱۲۳۲۲۲۰۲٤۰۰

كفر الشیخ

٤٤۰۸ وحدة سكنیة

۱۰۰۸٥۸٤۲۸۱٦

الغربیة

۳۸۳٥ وحدة سكنیة

۰۰۳۸۳٥

المنوفیة

۲۳۹۸۷ وحدة سكنیة

۳۷۱۰۷۱۱٦۱۳۱٦۱

 ۱۳٦٤٤ وحدة سكنیة

 
 

٨٦٨٧



٨٨٨٩

   

٠١ ٤ ٩ ٥١ ٠ ٠ ٧ ٥١ ١ ٥ ٧ ٠

 ""٠١ ٣ ٧ ٩ ٦٠١ ٣ ٧ ٩ ٦

   ٠٤ ٣ ٤ ٠٠٤ ٣ ٤ ٠

٠١ ٩ ٦ ٣ ١١ ٠ ٠ ٧ ٥٢ ٩ ٧ ٠ ٦

   

٠٢ ٠ ٠٤ ٧ ٩ ٢٤ ٩ ٩ ٢

٠٢ ٠ ٠٤ ٧ ٩ ٢٤ ٩ ٩ ٢

   

٠٢ ٨ ٣ ٢٦ ١ ٤ ٤٨ ٩ ٧ ٦

٠٢ ٨ ٣ ٢٦ ١ ٤ ٤٨ ٩ ٧ ٦

   

٠٩ ٢ ٠٢ ٢ ٥ ٢٣ ١ ٧ ٢

   ١ ٥ ٦ ٠١ ٩ ٢ ٠ ٠٣ ٧ ٩ ٦ ٠٥ ٨ ٧ ٢ ٠

١ ٥ ٦ ٠٢ ٠ ١ ٢ ٠٤ ٠ ٢ ١ ٢٦ ١ ٨ ٩ ٢

   

 ٠٢ ١ ٣ ٦٤ ٧ ٢٢ ٦ ٠ ٨

 ٠٠٦ ٥ ٠ ٨٦ ٥ ٠ ٨

٠٢ ١ ٣ ٦٦ ٩ ٨ ٠٩ ١ ١ ٦

۰۰٤۰٦۰٤۰٦۰
۰۳۳٦۷۳۲۰۷٦٥٦
۰۱٥۸٤۸٤۸۲٤۳۲
۰۱۹۲۰۱۲۲۲۸۱٤۱٤۸

۰۱۸۹٦٤۹۲۰٦۸۱٦
۰۷٤٤٥۳۲٤٦۰٦۸
۰۲٦٤۰۱۰۲٤٤۱۲۸۸٤

۰٤۸۰٤٥٦۰٥۰٤۰
۰۰٦۹۱۲٦۹۱۲
۰٤۸۰۱۱٤۷۲۱۱۹٥۲

۰۱۱۹۲۳۷۸٤٤۹۷٦
۰۲۷۰۰٤۰۲۰٦۷۲۰
۰۰۰۰
۰۳۸۹۲۷۸۰٤۱۱٦۹٦

۰۸۳۲٤۹٦٤٥۷۹٦
۰۸۳۲٤۹٦٤٥۷۹٦

الجارى الطرح        الجارى التنفیذ        تم التنفیذ

بورسعید

۰۱۹٦۳۱۱۰۰۷٥

السویس

۸۹۷٦ وحدة سكنیة

۰۲۸۳۲٦۱٤٤

الشرقیة

٦۱۸۹۲ وحدة سكنیة

۱٥٦۰۲۰۱۲۰٤۰۲۱۲

سیناء

۹۱۱٦ وحدة سكنیة

۰۲۱۳٦٦۹۸۰

اإلسماعیلیة

٤۹۹۲ وحدة سكنیة

۰۲۰۰٤۷۹۲

 ۲۹۷۰٦ وحدة سكنیة

الجارى الطرح        الجارى التنفیذ        تم التنفیذ

سوھاج

۰۱۹۲۰۱۲۲۲۸

االقصر

۱۱۹٥۲  وحدة سكنیة

۰٤۸۰۱۱٤۷۲

اسوان

۱۱٦۹٦ وحدة سكنیة

۰۳۸۹۲۷۸۰٤

البحر االحمر

٥۷۹٦ وحدة سكنیة

۰۸۳۲٤۹٦٤

قنا

۱۲۸۸٤ وحدة سكنیة

۰۲٦٤۰۱۰۲٤٤

 ۱٤۱٤۸ وحدة سكنیة



٩٠٩١

۰۱۲۰٦٦٤۸٦۷٦۸

۰۳۸٤۱۲۷۲۱٦٥٦

۰٥۰٤۷۹۲۰۸٤۲٤

۰۳۰۹٤٤۱٦٦۷۲٦۰

۰۰٥۳۰٤٥۳۰٤
۰۳۰۹٤۹٤۷۰۱۲٥٦٤

۳۳۲۰٤۱۰۸٤٤٤۰

۱٤٤۲٥۲۰۱۰٤٤۰۱۳۱۰٤

٤۷٦۲٥۲۰۱٤٥٤۸۱۷٥٤٤

الجارى الطرح        الجارى التنفیذ        تم التنفیذ

الفیوم

۰٥۰٤۷۹۲۰

المنیا

۱۷٥٤٤ وحدة سكنیة

٤۷٦۲٥۲۰۱٤٥٤۸

بني سویف

۱۲٥٦٤ وحدة سكنیة

۰۳۰۹٤۹٤۷۰

 ۸٤۲٤ وحدة سكنیة

الجارى الطرح        الجارى التنفیذ        تم التنفیذ

الوادي الجدید

۹۱۲ وحدة سكنیة

۰٤۸۸٦٤

أسیوط

۲۰۱٦۱ وحدة سكنیة

۰۳۱۲۱۹۸٤۹

۰۷۲۸۱٦۱۸۲۳۳

۰۲٤۰۱۱٦۸۸۱۱۹۲۸

۰۳۱۲۱۹۸٤۹۲۰۱٦۱

۰٤۸۸٦٤۹۱۲

۰٤۸۸٦٤۹۱۲



٩٢٩٣

المواطنين المستفيدين

٢٤٩,٤٥١ مواطن إجمالى عدد العمالء المستفيدين

١ مليون متقدم
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٩٦٩٧

 )(

رسم بياني يوضح التمويل الممنوح من جهات التمويل

    

  ٤ ٧ ٬ ٥ ٢ ٩٤ ٬ ٠ ٨ ٧ ٬ ٦ ٥ ٠ ٬ ٨ ٣ ٨٧ ٬ ٥ ٤ ٦٧ ١ ٨ ٬ ١ ٦ ١ ٬ ٩ ٨ ٨

 ٣ ٨ ٬ ٢ ٤ ٩٣ ٬ ٦ ٤ ٧ ٬ ٦ ٦ ٠ ٬ ٨ ٨ ٩٣ ٠ ٬ ١ ٠ ٤٣ ٬ ٠ ٧ ٨ ٬ ٣ ١ ٣ ٬ ٩ ٥ ٧

 ٢ ٧ ٬ ٧ ٨ ٥٢ ٬ ٧ ١ ٥ ٬ ٩ ١ ١ ٬ ٤ ٣ ٤١ ٩ ٬ ٨ ٦ ٩٢ ٬ ٠ ٩ ١ ٬ ٥ ٩ ٨ ٬ ٣ ٥ ٤

 ١ ٥ ٬ ٣ ٦ ٠١ ٬ ٢ ٦ ٣ ٬ ٤ ٧ ٣ ٬ ٣ ٢ ٩٧ ٬ ٦ ٧ ٢٦ ٧ ٣ ٬ ٦ ١ ٢ ٬ ٣ ٠ ٦

  ٥ ٬ ٣ ٨ ٠٥ ٥ ٢ ٬ ٢ ٢ ٤ ٬ ٧ ٠ ٠٣ ٬ ٨ ٨ ٤٤ ٠ ٢ ٬ ٠ ٠ ٦ ٬ ٢ ٥ ١

   ٤ ٬ ٧ ٦ ١٤ ٨ ٧ ٬ ٨ ٢ ١ ٬ ١ ٧ ٢٤ ٬ ٥ ١ ٥٥ ٠ ٢ ٬ ٠ ٤ ٤ ٬ ٦ ٧ ٠

   ٣ ٬ ٢ ٨ ٧٣ ٥ ٣ ٬ ٥ ٧ ٤ ٬ ٠ ٢ ٦٢ ٬ ٢ ٢ ٥٢ ٣ ٦ ٬ ٠ ٧ ٠ ٬ ٥ ٩ ٧
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القسم السادس

إتفاقيات التعاون الدولي والمحلي



إتفاقيات التعاون الدولي والمحلي

تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ا�سكان االجتماعى ودعم التمويل العقارى ووزارة المالية في يناير ٢٠١٩ بغرض قيام 

ا¢جل  طويل  العقارى  التمويل  على  العائد  سعر  ودعم  المباشر  النقدي  الدعم  من  كل  بإتاحة  والصندوق  المالية  وزارة 

للمواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على وحدة سكنية بمشروع ا�سكان االجتماعى بنفس شروط مبادرة البنك المركزي 

المصري، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل، وتتحمل وزارة المالية دعم العائد.

وتقدر التكلفة التي ستتحملها وزارة المالية من أجل بيع ما يقرب من ٣٠٠ الف وحدة سكنية ما يقرب من  ٧٧ مليار جنيه، 

ليكون العائد٧٪ سنوياً (متناقصة)، على أن يكون وذلك ساري حتى استنفاذ رصيد التمويل العقاري الممنوح او حتى 

٣٠/٦/٢٠٢٢ أيهما اقرب .

١٠٠١٠١

اوالً تعاقدات  التعاون المحلي:

١) خالل يوليو ٢٠١٨، تم التعاقد مع بنك التنمية الصناعية بمبلغ مليار جنيه لمدة سنتين.

٢) خالل أغسطس ٢٠١٨، تم التعاقد مع بنك CIB (البنك التجاري الدولي) بمبلغ مليار وخمسمائة ألف جنيه لمدة 

    سنتين، وتم التعاقد مع البنك المصري لتنمية الصادرات بمبلغ مائة مليون جنيه لمدة سنتين.

٣) خالل أكتوبر ٢٠١٨، تم التعاقد مع شركة تمويل للتمويل العقاري بمبلغ مائة مليون جنيه لمدة سنتين. 

٤) خالل نوفمبر ٢٠١٨، تم إبرام بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة االجتماعيين لتخصيص عدد ٣٠٠ وحدة بمدينة برج 

    العرب الجديدة ¢عضاء النقابة عن طريق التمويل العقاري لæعضاء.

٥) خالل ديسمبر ٢٠١٨، تم إسناد تجديد رخص برمجيات شركة أى بى أم لمدة عام بإجمالى مبلغ ٣,١ مليون 

     جنيه، وذلك بناًء على الممارسة المحدودة التى تم طرحها فى هذا الشأن.

٦) خالل ديسمبر ٢٠١٨، تم إسناد تجديد تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني وا�ضافات والتعديالت للنظام   

    اÔلى الُمستخدم بالصندوق لمدة عام بإجمالى مبلغ ٥,١٢٢ مليون جنيه، وذلك بناًء على الممارسة المحددة

    التى تم طرحها فى هذا الشأن.

٧) خالل يناير ٢٠١٩، تم تحويل كافة مبالغ الصيانة الُمحصلة من عمالء مشروع ا�سكان االجتماعي من بنك التعمير  

    وا�سكان وما يستجد تحصيله تباعاً �عادة استثمارها - بعائد أعلى مما كان يتيحه بنك التعمير وا�سكان - بكل من  

    البنك ا¢هلي المصري بشراء شهادات استثمار، وبنك مصر �ستثمارها فى شراء سندات خزانة. 

٨) خالل يناير ٢٠١٩، تم إبرام بروتوكول تعاون مع البنك ا¢هلي المصري لتقديم بعض الخدمات لعمالء مشروع  

    ا�سكان الحر من ا¢فراد الذين تم بيع وحدات سكنية لهم بالسعر الحر وبالتقسيط على ثالث سنوات بأقساط ربع  

    سنوية، تتمثل فى (فتح حسابات بنكية للعمالء – استخراج دفاتر شيكات للعمالء – استكتاب كل عميل على عدد 

    ١٢ شيك بنكي يمثل عدد ا¢قساط الُمستحقة – حفظ الشيكات البنكية لحين تاريخ استحقاقها – ُمخاطبة كل 

     جهاز مدينة جديدة أو مديرية إسكان بإنهاء العميل ا�جراءات السابقة حتى يتمكن الجهاز أو المديرية من توقيع  

     عقد البيع للعميل نيابة عن الصندوق – تحصيل قيمة ا¢قساط الربع سنوية من العمالء فى مواعيدها محملة  

     بفوائد التأخير إن وجدت. 

٩) خالل يناير ٢٠١٩ ، تم إبرام عقد بيع عدد ٤٢ وحدة سكنية بمحافظة شمال سيناء لمديرية التربية والتعليم 

    بالمحافظة بإجمالي مبلغ ٧ مليون و٧١٧ ألف جنيه.



١٠٢١٠٣

توقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية

صورة من احد المواقعتوقيع بروتوكول مع بنك الشركة العربية المصرفية

توقيع بروتوكول مع بنك المصرف المتحد



١٠) خالل شهر فبراير ٢٠١٩، تم التعاقد مع الهيئة القومية لäنتاج الحربي – مركز نظم المعلومات والحواسب لتقديم 

    خدمات فرز وفحص ومراجعة مستندات عمالء الصندوق المتقدمين با�عالن العاشر وغيرهم وذلك بإجمالى 

    مبلغ ٨٤٠ ألف جنيه.

١١) خالل شهر إبريل ٢٠١٩، تم تجديد التعاقد مع الهيئة القومية لäنتاج الحربي التابعة لوزارة ا�نتاج الحربي لمدة عام  

    لتقديم خدمات ا¢من والبوفية والنظافة والبريد لمقر الصندوق بالدقي ومقر الصندوق بعماد الدين بإجمالي 

    مبلغ ٢٩٠٢١٦٤ جنيه.

١٢) خالل إبريل ٢٠١٩، تم إبرام عقد بيع عدد ٢٦٤ وحدة سكنية بمدينة المستقبل بمحافظة ا�سماعيلية 

     بإجمالى مبلغ ٢٨٫٢٧٤ جنيه بالتقسيط على ثالث سنوات.

١٣) في يونيو ٢٠١٩، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ا�سكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك التنمية 

    الصناعية لتمويل وحدات ا�سكان االجتماعى لمحدودي الدخل لعدد ٤٨٨ وحدة سكنية، تتراوح مساحتها 

    ا�جمالية ٩٠ م٢ للمواطنين محدودي الّدخل، وذلك بفائدة ٥٪ و٧٪ على فترة سداد تصل لــ ٢٠ عاماً ضمن ُمبادرة 

   البنك المركزي للتمويل الَعقاري.

١٤) خالل يونيو ٢٠١٩، تم التعاقد مع عدد (٥) شركات لتقديم خدمات االستعالم والتحري الميداني عن عدد ١٧٥ ألف 

    عميل من عمالء مشروع ا�سكان االجتماعي لمدة عامين بإجمالى مبلغ ١٦,١٥ مليون جنيه، وذلك بناًء على الممارسة    

   العامة التى تم طرحها فى هذا الشأن.    

١٠٤١٠٥



برنامج ا�سكان االجتماعي المقترح للتعاون مع القطاع الخاص:

التنمية في كل القطاعات ولذلك يعمل الصندوق على أن  تؤمن الحكومة أن القطاع الخاص شريك أساسي فى 

يشارك  فى تنفيذ المشروعات في جميع القطاعات ومنها  قطاع ا�سكان االجتماعى، الذي يقوم بتنفيذ وحدات 

إسكان مدعومة للمواطنين المستحقين. والذى يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التى تتولى الدولة تنفيذها 

فى الوقت الحالي، لتوفير وحدات سكنية حضارية، فى مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تليق بشريحة الشباب 

ومحدودي الدخل. وكذلك المشاركة فى إتاحة وحدات با�سكان المتوسط، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات 

السكنية بمختلف أنواعها، حيث أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما ال يدع 

مجاالً للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية التى تشهدها مصر حالياً 

فى مختلف المجاالت.

تم عقد عدة ورش عمل مع  الحكومة وقد  مع  إلي جنب  جنباً  التنمية  عملية  من  جزًء هاماً  الخاص  القطاع  يمثل 

مطوري القطاع الخاص وتم ا�تفاق على أهم مالمح المبادرة والتي تتمثل في اÔتي:

مبادرات  الخاص، ولبحث  والقطاع  ا�سكان  بين قطاع  للتعاون  استراتيجية  لوضع خطط  اجتماعات  تم عقد عدة   -

وآليات جديدة �شراك الُمطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي، والمشروعات ا¢خرى التي تُنفذها 

أرض  تخصيص  على  تعتمد  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة  مع  الشراكة  وفكرة  العمرانية،  المجتمعات  هيئة 

الهيئة  وتقوم  العقاري،  المجال  كبيرة في  خبرة  بالكفاءة، ولها سابقة  لها  كبرى، مشهود  عقاري  تطوير  لشركة 

بتقديم تسهيالت في سداد قيمة ا¢رض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي 

الهيئة  المشروع (السكنية والخدمية) تقوم  التسهيالت أن يكون للهيئة حصة من وحدات  وعيني)، ويقابل هذه 

بتحديدها.

 

- هذا وقد تم مناقشة مبادرة تم اعتمادها فى مجلس الوزراء، والتي تنص على أنه فى حالة طلب الشركة إقامة 

مشروع استثماري، وسداد قيمة ا¢رض بشكل عينى من خالل تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة 

أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم  تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة 

ا�سكان  وحدات  عليها  الُمقام  ا¢رض  تظل  أن  على  الموقع،  تنسيق  وأعمال  المرافق،  أعمال  شاملة  التشطيب، 

االجتماعي مملوكة للدولة، وبالشروط التالية:

(أن يكون ما سبق بواقع نسبة ٣٠٪ من المساحة المطلوبة لäسكان االستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع - 

مراعاة إدراج بنود بالعقود الُمبرمة مع ذوي الشأن تتضمن:

أ-مدة التنفيذ.

ب-الموعد المحدد لäستالم. 

جـ-المواصفات الخاصة بأعمال التشطيب.

د-وتنسيق الموقع، وغيرها. 

ووفقاً �حكام الالئحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية: 

- يتم تنفيذ ا�سكان االجتماعي كامل التشطيب شامالً أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية ال تزيد عن سنتين 

من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تسليم جميع الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي للهيئة والتي تقوم 

بتسليمها لصندوق ا�سكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في 

هذا الشأن 

- بالنسبة لمدة تنفيذ ا�سكان االستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام الالئحة العقارية.

- يتم االستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لها ولم يتم استقطاع 

أو إلغاء أو وجود مديونية خاصة با¢راضي السابق تخصيصها لتلك الشركات، مع ضرورة التزام الُمطورين ببيع وحدات 

الدخل  حيث  من  الصندوق  وبشروط  والصندوق  الوزارة  مع  عليها  الُمتفق  السعرية  بالحدود  االجتماعي  ا�سكان 

للبدء في  وأنه  للُمستحقين،  الُمدعمة  الوحدات  لضمان وصول  المدعوم فقط  العقاري  التمويل  وبنظام  والسن 

إجراءات التفاوض الرسمي يتعين ضرورة إطالق مبادرة لمشاركة القطاع الخاص في ا�سكان االجتماعي في عدد 

تجريبي في حدود ١٠ آالف وحدة سكنية وفقاً لما يلي:

١٠٦١٠٧



١) تطوير مبادئ توجيهية جديدة لشراكة القطاعين العام والخاص بموجبها يتم تقديم مقترحات جديدة لطرح 

   مشروعات تجريبية PPP تقارب ١٠٫٠٠٠ وحدة.

٢) توفير ١٢٥ ألف وحدة سكنية عن طريق القطاع الخاص (بناء ٢٥ ألف وحدة سكنية كل عام) خالل ٥ سنوات.

٣) إتاحة التمويل والدعم للمستفيدين المنطبق عليهم الشروط.

٤) ضمان إتاحة أسعار الوحدات لتتناسب مع محدودي الدخل.

٥) طرح برامج لäيجار بالتعاون مع للقطاع الخاص.

رؤساء   من  عدد  بمقابلة  الدولي  البنك  بعثة  قامت  االجتماعي:  ا�سكان  برنامج  في  الخاص  القطاع  مشاركة   (٦

شركات القطاع الخاص في مجال التشييد والبناء وأجمعوا على رغبتهم في المشاركة والبناء لبرنامج ا�سكان  

االجتماعي خالل الفترة القادمة بُناًء على الُمبادرة التي إقترحها ممثلو الُمطورين العقاريين في السابق. وقد قام 

الصندوق بصرف مبلغ ١٢٥ مليون دوالر كشريحة أولى من القرض عام ٢٠١٥، ثم تم صرف ٧٩ مليون دوالر كشريحة 

ثانية طبقاً لما تم تحقيقه من المؤشرات عام ٢٠١٦، ثم تم صرف الشريحة الثالثة والبالغ قيمتها ٥٣ مليون دوالر عام 

٢٠١٧، وتم صرف الشريحة الرابعة بقيمة ٦٣٫٦ مليون دوالر عام ٢٠١٨، وفي مارس ٢٠١٩،  تم  ا�تفاق على مؤشرات 

الصرف/ النتائج المرتبطة بالصرف الجديدة.

١٠٨١٠٩



١٢٠

 ثانياً التعاون الدولي:

أ- زيارة مقرر ا¢مم المتحدة للصندوق:

برنامج  بأنه قد تم تطوير  بزيارة للصندوق، والتي أشادت  ليليان فرحة مقرر ا¢مم المتحدة لمصر  قامت السيدة / 

ا�سكان االجتماعي المصري من قبل الحكومة وأصبح يستخدم أساليب حديثة لتمويل المواطنين وذلك لمساعدة 

ما بين ٧٥ إلي ٨٠٪ من ا¢سر المصرية والتي تحتاج إلي دعم من أجل الحصول على وحدة سكنية، وبالرغم من 

إنتقاد البرنامج سابقاً لعدم الوصول إلي الشرائح ا¢فقر في المجتمع، إال أنه يصل إلي أعداد كبيرة من المواطنين 

ذوي الدخول المحدودة من جميع فئات المجتمع، وتأمل ليليان أن يتلقى هذا البرنامج دعماً مستمراً حتى يمكن 

االستمرار فيه، كما صرحت بالتزام مصر بأهداف التنمية الُمستدامة لتحديث وتطوير العشوائيات مع إعطاء ا¢ولوية 

للمناطق الغير آمنة أو المناطق التي تُعتبر ُمهددة للحياة. هذا با�ضافة إلي التزام الدولة بالقضاء على المناطق 

الغير آمنة "بحلول عام ٢٠١٩" وتطوير المناطق الغير ُمخططة على المدى المتوسط ووقف التوسع في بناء أي 

عشوائيات جديدة على المدى الطويل.

ب- البنك الدولي:

قام البنك الدولي بعدد من الزيارات واالجتماعات بمقر الصندوق والتي كانت من أهدافها متابعة التقدم فيما 

االجتماعي  ا�سكان  برنامج  أداء  لمؤشرات  الهيكلة  إعادة  في  والنظر  االجتماعي  ا�سكان  برنامج  تنفيذ  يخص 

ومتابعة إيجاد حلول بديلة لدعم الفائدة خاصة حين قرب انتهاء استخدام مبلغ ٢٠ مليار جنيه الممنوحة من البنك 

المركزي من ُمبادرته والتي كان من المتوقع  انتهائها في ديسمبر ٢٠١٨، ومن أهم  نتائج الزيارات:

١- بحث ضرورة إيجاد آلية جديدة للدعم وتوفير تمويل مدعوم خالل السنتين القادمتين حتى يتمكن الصندوق 

    من الوفاء بالتزاماته بدعم الوحدات السكنية المتعاقد عليها، ذلك بعد نفاذ رصيد مبادرة البنك المركزي المصري. 

٢- تم وضع مسودة بروتوكول ينص على الشراكة بين البنك المركزي ووزارة المالية لتسهيل إجراءات الدعم للبنوك 

    الُمشاركة  في البرنامج لتسهيل إجراءات الدعم للبنوك المشاركة في البرنامج مع وزارة المالية، وفي أكتوبر  ٢٠١٨

   تم مراجعة:

١) آلية دعم الفائدة الجديدة:  تعمل الحكومة المصرية على إيجاد آلية بديلة لدعم الفائدة خالل ٢٠١٩-٢٠٢٤ 

   (تقدر بحوالي ١١ مليار جنيه) وذلك بعد نفاذ رصيد ُمبادرة البنك المركزي المصري  وذلك من خالل التعاون المتبادل 

   بين البنك المركزي ووزارة المالية، وقد تم دعم ٢١٢ ألف مواطن حتى أكتوبر ٢٠١٨ وهناك ٢٢٠ ألف وحدة منفذة 

   في إنتظار  ا�نتهاء من تمويلها با�ضافة إلي ٦٠ ألف وحدة التي قد تم ا�عالن عنهم في نوفمبر الماضي 

   با�عالن العاشر. 

١١٠١١١



في  العقارية  الشركات  لممارسات  مبدئية  ائتمانية  دراسة  بإعداد  الدولي  البنك  خبراء  مع  بالتعاون  الصندوق  قام 

السوق المصرية وكان من أهم نقاط الدارسة:

١- وصف لهذه الصناعة حيث تتضمن (عدد الُمطورين وسوق ا¢سهم والماساهمون الرئيسيون). 

٢- وصف جانب الطلب من حيث (ا¢فراد، والمستثمرين العقاريين، إلخ.).

٣- تشخيص للممارسات البيع بالتقسيط (ا�تجاهات الحالية والحديثة) بما في ذلك التصنيف، والتمصير،والعوامل 

   المحلية، وحجم وتقدير إجمالي كمية المخزون وا�نتاج السنوي وحجم وخصائص المحفظة والفائدة المطبقة 

  والمقدمات وطرق الدفع بالتقسيط، وآجال االستحقاق وأداء المحفظة (بما في ذلك حجم القروض المتعثرة).

٤- تقييم ا�جراءات التعاقدية للبيع بالتقسيط بين ُمطورين القطاع الخاص والُمشترين المتوقعين (الشروط وا¢حكام، 

     ا�خالل بالعقد، وإجراءات تطبيق ا�خالء بالنسبة لæسر المتعثرة فى السداد).

٥- البحوث الُمتعلقة بالدعاوى الحالية (رسمية وغير رسمية) عن البيع بالتقسيط وا�خالل بالعقود سواء من ُمطورين

    القطاع الخاص أو الُمشترين (متضمنة ا¢دلة القولية).

٦- ا�ستراتيجيات التسويقية الُمستخدمة من قبل ُمطورين القطاع الخاص والمخاطر الُمحتملة لحماية المستهلك 

     (ا�حتيال أو التجاوزات).

٧- الممارسات المالية من قبل ُمطورين القطاع الخاص: أسلوب السداد الُمستخدم من الُمشترين الُمحتملين 

    والبائعين (أي حفظها في حساب الضمان الُمجنب، يستخدم لسداد مشاريع حالية أو سابقة، تُستخدم كرأس 

    مال عامل، ما هي الموارد المالية ا¢خرى (إن وجدت).

٨- تقدير أثر مبيعات التقسيط على الوضع المالي العام لُمطوري القطاع الخاص.

٩- احتمال وقوع مخاطر بالقطاع المالي، بما في ذلك ا�رتباطات المباشرة وغير المباشرة للقطاع المصرفي 

    وأسواق رأس المال، (أي تهديد البنوك وصناديق االستثمار عن طريق الُمطورين العقاريين بالقطاع الخاص)، 

    وفي االقتصاد ككل.

١٠- خارطة الطريق الُمقترحة لتنفيذ الخطط التنظيمية وا�شرافية الُمقترحة.

با�ضافة إلي بعض المقترحات وفقاً لتجارب بعض الدول العربية والتي تضمنت اÔتي:

١- إنشاء بوابة إلكترونية لقواعد المعلومات العقارية هدفها متابعة  شفافية السوق من خالل إطالق مؤشرات 

    لمراقبة أسعار بيع العقارات وا�يجارات ونسب ا�شغال.

٢- استحداث برامج لتنشيط القطاع العام والخاص والشراكة بين القطاعين.

٣- تنظيم معارض عقارية بالتنسيق مع الجهات ذات صلة.

٤- رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي المصري.

٥- رفع نسبة النمو السنوي وفقاً لبرنامج رؤية مصر ٢٠٣٠.

٦- تقليل التقلبات الدورية وغيرها من مخاطر االستقرار المالي في معامالت تمويل ا¢وراق المالية عن طريق 

    تحسين الشفافية ومواءمة الحوافز في التوريق.

١١٢١١٣
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١١٦١١٧

ثالثا:ً االجتماعات والُمباحثات لتطوير برنامج ا�سكان االجتماعى:

١) تم عقد ورشة عمل مع جهات التمويل من البنوك والشركات  تم وضع تصور �جراءات العمل الخاصة بالبرنامج 

   والتوصل لُسبل تطوير هذه ا�جراءات وذلك فى يوليو ٢٠١٨.

٢) تم عقد ورشة عمل مع جهات التمويل من البنوك والشركات لمتابعة ما تم االنتهاء إليه في يوليو ٢٠١٨، وتطوير 

    إجراءات العمل الخاصة بالبرنامح في أكتوبر ٢٠١٨.

٣) تم عقد العديد من االجتماعات مع بعثة البنك الدولي بشأن الشراكة مع الُمطورين العقاريين في تنفيذ 

    مشروعات ا�سكان في مارس ٢٠١٩.

٤) تم عقد عدة اجتماعات حكومية مع ُمطورين القطاع الخاص العقاريين في يونيو ٢٠١٩ لبحث آلية مشاركتهم 

    في تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل في إطار تطوير برنامج ا�سكان االجتماعي.



القسم السابع 

دراسة الطلب على ا�سكان التجريبية لبحث ا�سكان 
لمحوري التمليك وا�يجار وأهم مالمحها:



دراسة الطلب على ا�سكان التجريبية لبحث ا�سكان لمحوري التمليك وا�يجار وأهم مالمحها:

تم عمل دراسة لتحديد حجم الطلب على ا�سكان بالتعاون مع البنك الدولي وعن طريق الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة وا�حصاء، وقد بلغ حجم عينة الدراسة التجريبية (٦٦٠ أسرة معيشية) موزعة على (٣٣) قطعة مساحية وكل 

قطعة مساحية (٢٠ أسرة)، وقد بلغ إجمالي عدد أفراد العينة في الدراسة التجريبية: ٢٢٥٣ شخص، عدد ا�ناث: 

(٥٠٫٣٪) ١١٣٣، وعدد الذكور: (٤٩٫٧٪) ١١٢٠.

تم تنفيذ المسح التجريبي في (٤) محافظات:

محافظة القاهرة عـدد (٣٠٠ أسرة)، ومحافظة ا�سكندرية عدد (١٦٠ أسرة ) تمثالن المحافظات الحضرية، ومحافظة 

عن  ممثلة  أسرة)    ١٠٠) عدد  المنيا  ومحافظة  البحري،  الوجه  محافظات  عن  ممثلة  أسرة)   ١٠٠) عدد  الدقهلية 

محافظات الوجه القبلي .

تم إختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة، مع ا¢خذ في االعتبار المستوى ا�جتماعي وا�قتصادي في إختيار المناطق.

باحث وقد تضمن  لـ عدد (٣٤)  القاهرة  العامة وا�حصاء بمحافظة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  بمقر  التدريب  تم إجراء 

البرنامج التدريبي المواضيع التالية: 

- استمارة المسح.                                                                                  - كيفية استخدام التابلت.

- منهجية الترميز.                                                                                   - كيفية كسب ثقة ا¢سرة.

مؤشرات الدراسة التجريبية: 

- إجمالي ا¢سر المستهدفة: (٦٦٠) أسرة.                                       - إجمالي ا¢سر غير المستدل عليها: ٧ (١٫١٪).

- إجمالي االستمارات المستوفاة: ٥٥٦ (٨٤٫٢٪)                              - إجمالي حاالت الرفض: ٤١ (٦٫٢٪).

- إجمالي ا¢سر غير الموجودة طوال فترة البحث:٣٣(٥٫٠٪)     - إجمالي ا¢سر المغلقة طوال فترة البحث: ٢٣ (٣٫٥٪) 

١٢٠١٢١

إجمالي عدد ا¢سر في العينة وفًقا لنوع الوحدة السكنية: 

التوزيع العددي والنسبي �جمالي أفراد العينة وفًقا لفئات السن:

كما تناول البحث أيضاً دراسة نوع حيازة السكن الحالي لæسر المستهدفة بالدراسة:

@ هبـة : ( وحدة أو أكثر تكون حيازتها للفرد أو ا¢سرة دون مقابل مادى كنتيجة عالقة قرابة مثالً 

بين الحائز ومالك الوحدة السكنية كأن يكون المالك ( أب / أم / أخ / صهر .... ألخ )

 :٥٥٦

 /

*



١٢٢١٢٣

وأظهرت الدراسة النتائج عن نوع حيازة السكن (التملك) ودفع ا¢قساط االتي:

كما تبين من خالل البحث أن إجمالي ا¢سر (التملك) الذين يدفعون أقساط:

بالنسبة للوعي العام ببرنامج ا�سكان االجتماعي فقد تبين أن إجمالي ا¢فراد (١٨سنة فأكثر) الذين لديهم 

علم بالبرامج الحكومية لäسكان ا�جتماعي يمثلون نسبة (٦٧٪)، وإجمالي ا¢فراد (١٨ سنة فأكثر) الذين ليس 

لديهم علم بالبرامج الحكومية لäسكان ا�جتماعي يمثلون نسبة (٣٣٪).

وقد تبين وفقاً للدراسة التجريبية للعينة المذكورة أن إجمالي ا¢فراد المستأجرين تم تقسيمهم كاÔتي:

التوزيع العددي والنسبي �جمالي أفراد العينة وفًقا للعالقة بقوة العمل (١٥ سنة فأكثر):

) :(۱۸۳

)۱٥:(۱٥۷۲



١٢٤١٢٥

ووفًقا لنوع حيازة المسكن المفضل ا�نتقال إليه:

كما تناولت الدراسة أيضاً أسباب إختيار الحي أو المنطقة السكنية: 

وبدراسة أسباب االنتقال، فقد اتضح اÔتي:

:

 :۲۰۷

 :٥٥٦

 :۲۰۷



١٢٦١٢٧

إستطالع الرأي للراغبين في ملكية الوحدات تبين اÔتي:

التوزيع العددي والنسبي لæفراد الراغبين في ا�نتقال لمسكن آخر وفًقا للدخل الشهري:

التوزيع العددي والنسبي لæفراد الراغبين في االنتقال لمسكن آخر (تمليك) وفًقا لسعر الوحدة المفضل:

التوزيع العددي والنسبي �جمالي أفراد العينة وفًقا للعالقة بقوة العمل (١٥ سنة فأكثر):

) :(۱٦٥
) :(۱٦٥

۲٥۰٫۰۰۰

۲٥۰٫۰۰۰٥۰۰٫۰۰۰

٥۰۰٫۰۰۰

۲

۲

٥۰۰۰

٥۰۰۰۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰



القسم الثامن 

تطويرالموارد البشرية 



أوالً: تطوير الموارد البشرية 

التي من  الالزمة  ا¢دوات  توفير  للموظفين، حرص علي  بيئة عمل مالئمة  توفير  الصندوق على  إطار حرص  في 

شأنها رفع كفاءة العاملين بالصندوق على المستوى المركزي والمحلي فقد قام الصندوق بما يلي:

١) خالل شهر سبتمبر ٢٠١٨، تم إعتماد الهيكل التنظيمى من مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ رأى الجهاز 

   المركزى للتنظيم وا�دارة. 

٢) خالل شهر ديسمبر ٢٠١٨، تم اعتماد جدول وظائف الصندوق للوظائف القيادية وا�شرافية، بطاقات وصف 

    الوظائف القيادية.

٣) خالل شهر ديسمبر ٢٠١٨، تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على العمل بالئحة الموارد 

     البشرية والئحته التنفيذية السابق إقرارها والعمل بهما بصندوق تمويل ا�سكان ا�جتماعى. 

٤) خالل عام  ٢٠١٩/٢٠١٨ تم التعاقد مع عدد ١٧ عمالة مؤقتة، وتم تجديد التعاقد مع عدد ٢٩ عمالة مؤقتة.

٥) خالل عام ٢٠١٩/٢٠١٨، تم تعيين عدد  ٢ وظيفة قيادية، وتم التجديد لعدد ١ وظيفة قيادية.

٦) خالل عام ٢٠١٩/٢٠١٨، تم نقل عدد ٧ موظف للعمل بالصندوق من جهات إدارية أخرى.

ثانياً: برامج تدريبية وورش عمل: 

تم تدريب ٦٠ موظف لبناء القدرات من خالل حضور ٢٩ برنامج تدريبي حيث تم:

١. تدريب عدد ٢٤ موظف خالل الفترة ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٨/١٢/٣١.

٢. تدريب عدد ٣٦ موظف خالل الفترة ٢٠١٩/١/١ حتي ٢٠١٩/٦/٣٠.

٣. التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المختلفة طبقاً لتخصصات العاملين.

١٣٠١٣١



إعداد استطالع رأي للموظفين بصفة دورية:

تم إجراء إستطالع رأي للموظفين بالصندوق في ٢٠١٩، وذلك لمواكبة تهيئة بيئة العمل للموظفين من أجل ا�طالع 

علي المشاكل التي تواجههم وإيجاد الطرق المناسبة لحلها والعمل علي توفير مطالبهم لتحسين ظروف العمل 

الخاصة بهم مما يساعد في دفعهم للعمل بإنتاجية أكبر، وقد خلص ا�ستطالع الى بعض االقتراحات كما يلي:

          االقتراحات                                                                                                      الموقف

معالجة تكدس الموظفين بالمكاتب                                                                       جاري العمل عليها

زيادة عدد الموظفين داخل ا�دارات                                                                      جاري العمل عليها

إتاحة دورات تدريبية تخصصية لجميع ا�دارات                                               جاري العمل عليها

توفير وحدات سكنية للموظفين مدعومة                                               جاري العمل عليها

ا�هتمام بالنواحي الترفيهية المزايا التشجيعية                                               جاري العمل عليها

عمل لقاءات ربع سنوية بين قيادات الصندوق والموظفين                        جاري العمل عليها

جاري العمل عليها إعالم الموظفين باللوائح الداخلية، وقواعد العمل ونشرها عليهم 

برامج التدريب الُمنفذة خالل العام المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩:
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 International housing finance workshop for Egypt 

international experience and lessons learned ٥ 

٣٣  web design diploma ١٥ 
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 ٢ ٨٦ 



١٣٤١٣٥

معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI رقم ١٠٢: ا�فصاحات العامة (الخيارات ا¢ساسية) ٢٠١٦

الملف التنظيمي / المعلومات ا¢ساسية

هيكل الحوكمة

إشراك ذوي المصلحة

رقم الصفحةفئة المعلوماتا�فصاحات

G102-1٦فئة المعلومات

G102-2١٠-١١ا¢نشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

G102-3١١موقع المقر الرئيسي 

G102-4٦٥موقع العمليات 

G102-5٢٢-٢٥، ٧٧الملكية والشكل القانوني

G102-6٣٢-٣٣ا¢سواق المستهدفة

G102-7٨٤،١٨-٩١، ١٣٠نطاق المؤسسة

G102-8خرينÔ١٣٠معلومات الموظفين والعمال ا

G102-10١٣٠-١٣١التغييرات المحورية في المؤسسة وسلسلة التوريد الخاصة بها

G102-18٧، ١٠-٢٩الحوكمة

G102-22   ٧تكوين أعلى هيئة إدارة ولجانها

G102-23٧رئيس أعلى هيئة إدارة

G102-40١١٣-١٢٩قائمة مجموعات أصحاب المصلحة 

G102-43١٠٠-١١٧نهج إشراك ذوي المصلحة

G102-44١٢٠-١٢٧الموضوعات الرئيسية والمخاوف المثارة

إعداد التقارير

G102-46١٠٠-١١٧تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع

G102-48٦إعادة صياغة المعلومات

G102-47٨٠-١١٧قائمة الموضوعات ذات ا¢همية النسبية

G102-49١٣٤التغييرات في إعداد التقارير

G102-50٢فترة إعداد التقارير

G102-51 ٢تاريخ إعداد آخر تقرير

G102-52٢دورة إعداد التقارير

G102-53٢نقطة االتصال لتلقي ا¢سئلة الخاصة بالتقرير

G102-54١٣٤المعايير المرجعية �عداد التقرير

G102-55GRI ١٣٤ فهرس محتوى

G203-1٨٠-٩٧استثمارات البنية التحتية والخدمات المدعومة

G205-1٧٠-٧٧العمليات التي تم تقييمها من ناحية المخاطر المتعلقة بالفساد

G205-3٧٧،٧٣وقائع الفساد المؤكدة وا�جراءات المتخذة

G401-1١٣٠تعييين الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين للعمل

GRI معيار المبادرة العالمية للتقارير           رقم ٢٠٣ : ا¢ثار االقتصادية غير المباشرة ٢٠١٦

 GRIمعيار المبادرة العالمية للتقارير           رقم ٢٠٥ : مكافحة الفساد

 GRIمعيار المبادرة العالمية للتقارير           رقم ٤٠١ : التوظيف


