
 

 لالستخدام الرسمي فقط
 PAD3356 رقم التقرير:

 
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 
 وثيقة البرنامج

 بشأن تقديم

 قرض إضافي مقترح
 

 مليون دوالر  500بمبلغ 
 
 إلى 
 

 جمهورية مصر العربية
 

 وعملية إعادة هيكلة مقترحة
 

 "باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج"لبرنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 2020فبراير   28 
 
 
 

 قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية واالبتكار
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
  

بواجباته الرسمية. وال يجوز بخالف ذلك الكشف  تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري، وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام 
 عن مضمونها بدون إذن من البنك الدولي. 
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  البنك الدولي 

 (P168582تمويل إضافي ) -الشامل برنامج التمويل العقاري 

 

 

 

 أسعار العملة والقيمة المعادلة لها 
 ( 2020فبراير    21)سعر الصرف الساري في 
 
 الجنيه المصري  وحدة العملة =
 دوالر أمريكي واحد =

 جنيه مصري= 1
 جنيه 15.56
 دوالر 0.06

  
 

 
 السنة المالية 

 ديسمبر  31 –يناير  1 
 

 قائمة االختصارات واألسماء المختصرة
 

AF  التمويل اإلضافي 
AMP برنامج التمويل العقاري الميسور 
ASA  خدمات تحليلية واستشارية 

CAPMAS  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
CBE  البنك المركزي المصري 
CPF  اإلستراتيجية إطار الشراكة 
DLI المؤشر المرتبط بالصرف 

DLR النتيجة المرتبطة بالصرف 
EDGE )أداة التميز في التصميم من أجل زيادة مستوى الكفاءة )إيدج 

EHS  البيئة والصحة والسالمة 
ESSA تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية 
FRA الهيئة العامة للرقابة المالية 
GDP  الناتج المحليإجمالي 

GFMIS  نظام معلومات إدارة مالية الحكومة 
GoE  الحكومة المصرية 

GPRS نظام الهرم األخضر لتقييم المباني 
GRM  آلية معالجة المظالم 
GSF  صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري 

GSMFF  صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 
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IMF  الدوليصندوق النقد 
ISR تقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه 

IT تكنولوجيا المعلومات 
IVA  جهة تحقق مستقلة 

MFD تعظيم تمويل التنمية 
M&E المتابعة والتقييم 

MHUUD وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
MoF  وزارة المالية 
MoU مذّكرة تفاهم 

NBRC  اإلسكان والبناءالمركز القومي لبحوث 
NPL قرض متعثر 
NPV  صافي القيمة الحالية 

NUCA هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
OHS  الصحة والسالمة المهنيتان 
PAP خطة عمل البرنامج 
PDO الهدف اإلنمائي للبرنامج 

PforR أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج 
PLR استعراض األداء والتعلم 
PPP الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
SCD  الدراسة التشخيصية المنهجية 
SHF  صندوق اإلسكان االجتماعي 

SHMFF  صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 
SLA  اتفاقية مستوى الخدمات 

WBG مجموعة البنك الدولي 
 

 

 فريد بلحاج أفريقيا:نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال 

 مارينا ويس المدير اإلقليمي:

 ناجي بن حسين مدير عام قطاع الممارسات بالمنطقة:

 جان بيسمي المدير بقطاع الممارسات:
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 جان ميشيل لوبيه، وليلى أشرف عبد القادر، ولوران جونيه رئيسا فريق العمل:
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 . 

 

 ( P150993 -المشروع األصلي )برنامج التمويل العقاري الشامل   –معلومات أساسية 
   

 رئيس )رؤساء( فريق العمل نوع األداة البلد

البنك الدولي لإلنشاء  العربيةجمهورية مصر 
والتعمير/المؤسسة الدولية 

 للتنمية

 جان ميشيل لوبيه

 أداة التمويل الرقم التعريفي للمشروع
هل تتضمَّن هذه العملية مكونا لتمويل 

 المشروعات االستثمارية؟
 

 مجال الممارسة )الرئيسي(

P150993 التمويل والتنافسية واالبتكار ال أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج 
  
 ADD_FIN_TBL1 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ: 

التعاون بين البنك الدولي ومؤسسة  هل يحمل هذا المشروع الصفة اإلقليمية؟
 مستوى مشترك التمويل الدولية

مترابط يتطلب مشروع تكميلي أو  نعم ال
 نشطاً  تنسيقاً 

 تاريخ اإلقفال تاريخ النفاذ تاريخ الموافقة األصلي 

 2022أبريل  30 2015نوفمبر  11 2015مايو  05
 
 الهدف )األهداف( اإلنمائي للبرنامج 
 

الدخل في جمهورية مصر العربية وتقوية قدرات  يهدف هذا البرنامج إلى تيسير تكلفة الحصول على الوحدات السكنية في السوق الرسمية لألسر محدودة 
  صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع اإلسكان االجتماعي.

…………….. 
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 التصنيفات )من واقع تقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه للمشروع األصلي( 
RATING_DRAFT_N

O       

 
 

 التنفيذ 

أحدث تقرير عن  
أوضاع التنفيذ  

 ونتائجه 

 
يوليو  11

2017 
 2018مايو  29

ديسمبر  24
2018 

يونيو   28
2019 

نوفمبر  19
2019 

 2020فبراير  18

م المحرز نحو تحقيق  التقدُّ
 مرِض إلى حد ما  للمشروع الهدف اإلنمائي

 

 مرِض إلى حد ما 
 

 مرِض إلى حد ما 
 

 مرِض إلى حد ما 
 

 مرِض إلى حد ما 
 

 مرِض إلى حد ما 
 

معدل سير التنفيذ 
 مرِض إلى حد ما  عام  بوجه

 

 مرِض إلى حد ما 
 

 مرِض إلى حد ما 
 

 مرِض إلى حد ما 
 

 مرِض إلى حد ما 
 

 مرِض إلى حد ما 
 

 كبيرة التصنيف العام للمخاطر 
 

 كبيرة
 

 كبيرة
 

 كبيرة
 

 كبيرة
 

 كبيرة
  

 
 

  (P168582 -تمويل إضافي  -برنامج التمويل العقاري الشامل  -التمويل اإلضافي )مصر –معلومات أساسية 
ADDFIN_TABLE 

 الحاجة الملحة أو قيود القدرات  نوع التمويل اإلضافي اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع

P168582 برنامج التمويل العقاري  -مصر
 إضافي تمويل  -الشامل 

 عملية إعادة هيكلة، 
 ال توسيع نطاق المشروع

 تاريخ الموافقة نوع األداة أداة التمويل
هل سيكون هناك تمويل إضافي 

 لمكون تمويل مشروعات االستثمار؟
 

البنك الدولي لإلنشاء  أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج
 ال 2020مارس  20 والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

التاريخ المتوقع لصرف التمويل 
 بالكامل

التعاون بين البنك الدولي ومؤسسة 
 مستوى مشترك التمويل الدولية  

 مشروع تكميلي أو مترابط يتطلب تنسيقًا نشطاً  نعم 

 هل يحمل هذا المشروع الصفة اإلقليمية؟

 ال
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 ملخص الصرف )من تقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه للمشروع األصلي( 
 المنصرف الرصيد المتبقي إجمالي المنصرف  صافي االرتباطات  مصدر األموال 

     178.26  321.74  500.00  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 

64 % 

      المؤسسة الدولية للتنمية 
 

  % 

      المنح
 

  % 

 
 ( P168582-تمويل إضافي  -العقاري الشامل برنامج التمويل  -تمويل إضافي )مصر –بيانات تمويل البرنامج 

 
 FIN_SUMM_WITH_IPF  بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات( 

 ملخص
 2,800.00 تكلفة البرنامج الحكومي 

 500.00 إجمالي التكلفة التشغيلية 
 500.00 إجمالي تكلفة البرنامج

 500.00 مجموع التمويل 
 0.00 الفجوة التمويلية 

 
 

 التمويل )بماليين الدوالرات( 
 500.00 البنك الدولي لإلنشاء و التعمير

  
  االمتثال  

 السياسة 

 شهرا على األقل؟  12هل كان يجري تنفيذ المشروع األصلي منذ 

 نعم
 شهرًا على األقل؟  12اإلنمائية وسير التنفيذ ُمْرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك  ألكثر من هل كانت تصنيفات األهداف 

 نعم
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 هل يحيد هذا المشروع عن إستراتيجية إطار الشراكة اإلستراتيجية  من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟ 

 ال

 هل يتطلب هذا البرنامج أي استثناءات من سياسات البنك؟

 ال

 البيانات المؤسسية 
 

 مجال الممارسة )الرئيسي( 
 التمويل والتنافسية واالبتكار

 
 مجاالت الممارسات المساهمة 

 
 الفحص لتحديد مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث 

 تم فحص هذه العملية لتحديد مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث في األمدين القصير والطويل 

 
 بقضايا المساواة بين الجنسين إجراءات مرتبطة 

 
 هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟

 
اسة التشخيصية  أ. التحليل لتحديد الفجوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث، السيما في ضوء الفجوات التي تم تحديدها في البالد من خالل الدر 

طار الشراكة اإلستراتيجية   المنهجية وا 
 
 نعم
 

 ب. اتخاذ إجراء )إجراءات( محدد لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في )أ( و/أو تحسين تمكين المرأة أو الرجل 
 
 نعم
 

 ج. إدراج مؤشرات في إطار النتائج لمتابعة مخرجات اإلجراءات المحددة في )ب(
 
 نعم
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 فريق العمل 
 

 موظفو البنك 
 الوحدة  التخصص  الدور  االسم 

 EMNF1 القطاع المالي  رئيس الفريق )إطار المساءلة واتخاذ القرار( جان ميشيل لوبيه
 EMNF1 القطاع المالي  رئيسة الفريق  ليلى أشرف عبد القادر أحمد

 EA2F1 القطاع المالي  رئيسة الفريق لوران جونيه
 EMNRU المشتريات واتخاذ القرار(أخصائي مشتريات )إطار المساءلة  جمال عبد هللا عبد العزيز

 EMNRU المشتريات أخصائي مشتريات بشير أحمد فهيم جابر صادق 
 EMNGU اإلدارة المالية  أخصائي إدارة مالية )إطار المساءلة واتخاذ القرار( محمد يحيى أحمد سعيد عبد الكريم

 SMNSO اإلجراءات الوقائية االجتماعية واتخاذ القرار(أخصائي شؤون اجتماعية )إطار المساءلة  فاوه نغينيفورم أكوو
 SMNEN اإلجراءات الوقائية البيئية أخصائي شؤون بيئية )إطار المساءلة واتخاذ القرار(  محمد فاروق إبراهيم قنديل

 EMNF1 القطاع المالي  عضو فريق العمل  علياء الديدي
 LEGAM قانونيةشؤون  مستشارة قانونية  كريستين ماكوري 

 EMNF1 اإلسكان عضو فريق العمل  كلود تافين

مستشار اإلجراءات الوقائية/تقييم األنظمة البيئية  إبراهيم إسماعيل محمد باسالمة
 SMNSO اإلجراءات الوقائية االجتماعية واالجتماعية

 EFNDR أسواق اإلسكان والمال  عضو فريق العمل  لواك شيكيير
 EMNF1 اإلسكان عضو فريق العمل  مارجا هوك سميت

 EMNF1 الترتيبات اللوجستية  عضو فريق العمل  مارجوري بونيسا إسبيريتو
 SMNEN اإلجراءات الوقائية البيئية أخصائي شؤون بيئية ميسرة محمود على شمس الدين 

 MNCEG اإلدارة  عضو فريق العمل  نرمين أحمد نور
 EFNLT التمويل العقاري  العمل عضو فريق  سيمون كريستوفر والي

 EMNF1 العمليات عضو فريق العمل  سيتف دبليو. وان يان لون 
 

 الفريق الموسع 
 الموقع  المؤسسة  المسمَّى الوظيفي  االسم 

  SGFGAS الرئيس التنفيذي فرانسوا دي ريكولفيس
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 جمهورية مصر العربية 
 تمويل إضافي  -العقاري الشامل برنامج التمويل 

 جدول المحتويات

 7 ................................................................................................................................ أوال. مقدمة 

 8 ....................................................................................... ثانيا. خلفية مرجعية ومبررات التمويل اإلضافي

 17 ............................................................................................................... ثالثا. التغييرات المقترحة 

 39 ......................................................................................................... رابعا. ملخص التقييم المسبق

 48 ............................................................................................................. خامسا. المخاطر الرئيسية

 50 ............................................................................................... سادسا. معالجة المظالم بالبنك الدولي

 51 ....................................................................................................... ملخص جدول التغيُّرات سابعا. 

 51 .............................................................................................................. ثامنا. التغيُّرات التفصيلية

I. 53 ...........................................................................................................إطار النتائج ومتابعتها 

 99 ................................................................................. : أداة منهجية لتصنيف مخاطر العمليات1المرفق 

 100.......................................................................................... ملحق إضافي -: التقييم الفني 2المرفق 

 107....................................................................... ملحق إضافي -: تقييم الُنُظم المالية والتعاقدية 3المرفق 

 113....................................................................... : تقييم النظم البيئية واالجتماعية: ملحق إضافي4المرفق 

لة5المرفق   119............................................................................................. : خطة عمل البرنامج المعدَّ

ر برنامج التمويل العقاري الميسور وخيارات الخروج المحتملة 6المرفق   129................................................. : تطوُّ

 133............................................................................. : استدامة برنامج التمويل العقاري الميسور7المرفق 

 136................................................................................ : دواعي دعم اإلسكان وأهميته في مصر 8المرفق 

 138......................... : عرض عام لمسح الطلب على اإلسكان أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء9المرفق 

 144...................................................: سياق مخاطر المناخ في المناطق السكنية العشوائية في مصر 10المرفق 

 147............................................... ترتيبات الصرف -: المؤشرات الجديدة والُمنقحة المرتبطة بالصرف 11المرفق 

 150.................................. : مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمشتري الوحدات السكنية ذوي الدخل المتوسط12المرفق 
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 مقدمة أوال. 

  500تسعى وثيقة البرنامج هذه إلى الحصول على موافقة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم قرض إضافي بمبلغ   .1
وسيكون التمويل اإلضافي  (.P168582مليون دوالر لجمهورية مصر العربية من أجل برنامج التمويل العقاري الشامل كتمويل إضافي )

ل العقاري الشامل الجاري تنفيذه في مصر،  وهو البرنامج األصلي للقرض باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا المقترح مرتبطا ببرنامج التموي 
(. ولتعزيز األثر اإلنمائي للبرنامج األصلي، ستهدف عملية إعادة هيكلة على المستوى الثاني إلى: )أ( تعديل اتفاقية P150993للنتائج )

إلى  2022أبريل  30( تمديد تاريخ إقفال البرنامج من 2كس التغييرات في وصف البرنامج؛ و)مصر( لتع-8498القرض األصلي  )رقم 
 ليتسق مع تاريخ إقفال التمويل اإلضافي.  2024ديسمبر  31

ُصمم البرنامج األصلي في مصر لدعم برنامج الحكومة المصرية لإلسكان االجتماعي، الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من   .2
ويتمثل الهدف اإلنمائي لهذا البرنامج في تيسير حصول األسر محدودة الدخل على وحدات   ان االجتماعي.حزمتها لشبكات األم

سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية في جمهورية مصر العربية وتقوية قدرات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل  
سكان االجتماعي. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد  العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع اإل

مليون دوالر لبرنامج التمويل العقاري الشامل )باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج(  500وافق على القرض األصلي البالغ 
وشرعت الحكومة المصرية في    .2022  أبريل  30وُيقفل القرض في    ،2015نوفمبر    11، ودخل حيز النفاذ في  2015مايو    5في  

بغرض توفير مليون وحدة سكنية لألسر ذات الدخل المحدود. ومول   2011في أعقاب ثورة  1تنفيذ برنامج اإلسكان االجتماعي
برنامج التمويل العقاري الشامل مباشرة النفقات المرتبطة لبرنامج الحكومة الرامي إلى إصالح السياسات والمؤسسات المسؤولة  

معقولة في السوق الرسمية، ومساندة تقديم الدعم  عن تيسير حصول األسر محدودة الدخل على وحدات سكنية مالئمة بأسعار 
 النقدي للمواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على وحدة سكنية.

( تدعيم  2( توسيع نطاق تقديم دعم اإلسكان، و)1سيساعد القرض اإلضافي المقترح على تمويل النفقات المرتبطة بما يلي: ) .3
فبعد أربع سنوات من التنفيذ، ُيظِهر  كلفة من خالل الجيل الثاني من اإلصالحات.البيئة المؤسسية والتنظيمية لإلسكان ميسور الت

البرنامج تحقيق نتائج ُمؤثِّرة من حيث االحتواء االجتماعي السيما بين المصريين المتزوجين حديثا من ذوي الدخل المحدود  
لدعم النقدي لإلسكان ميسور التكلفة لزيادة عدد المستفيدين وسيساعد القرض اإلضافي المقترح الحكومة على التوسع في تقديم ا والنساء.
. 2024% وللوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة، وهو أكثر من مليون وحدة سكنية لألسر محدودة الدخل بحلول عام 31بنسبة 

نا لتحقيق االستدامة على األمد الطويل  وال تزال هذه األجندة تمثل إحدى أهم أولويات السلطات المصرية. ودعما لجهود الحكومة وضما
لبرنامج اإلسكان االجتماعي، ستواصل الحكومة بفضل التمويل اإلضافي جهودها لتقوية اإلطار المؤسسي والقانوني لإلسكان ميسور التكلفة. 

 وتبقى األهداف اإلنمائية للمشروع في ظل التمويل اإلضافي هي نفس أهداف البرنامج األصلي.

 
حاليا صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم  الذي أنشأ صندوق اإلسكان االجتماعي )يطلق عليه 2014لعام  33قانون اإلسكان االجتماعي  1

 العقاري(. التمويل
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 خلفية مرجعية ومبررات التمويل اإلضافي ثانيا. 

 السياق العام للبلد والقطاع  .أ

تواصل مصر تحقيق معدالت نمو قوية، مع تحسن نواتج المالية العامة واستقرار موازين المعامالت الخارجية عند مستويات   .4
نت مصر بيئة اقتصادها الكلي في أعقاب إصالحات مهمة ل مواتية بشكل عام. لمالية العامة وأسعار الصرف وقطاع الطاقة بدعم  وقد حسَّ

مه صندوق النقد الدولي، وكذلك من سلسلة عمليات البنك الدولي لتمويل سياسات  د لمدة ثالث سنوات الذي قدَّ من تسهيل الصندوق الُممدَّ
% في السنة السابقة. وانخفضت نسبة 5.3مقابل  2019% في السنة المالية 5.6التنمية. وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

% في 13.4% قبل ذلك بسنة، ومقارنة بمستوى الذروة البالغ  9.9من    2019% في الربع األخير من السنة المالية  7.5البطالة لتصل إلى  
ن حسابات 2014السنة المالية  المالية العامة، إذ   . ومع ذلك، ال تزال مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل محدودة. واستمر تحسُّ
% قبل ذلك 9.7مقابل  2019% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 8.3الكلي اتجاهه النزولي ليصل إلى حوالي   واصل العجز

ل عجز الرصيد األولي للموازنة إلى ف2013% في السنة المالية 13بسنة،  ومقارنة بمستوى الذروة البالغ  ائض.  . عالوًة على ذلك، تحوَّ
، لكنه انخفض بدرجة كبيرة من 2019% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية  90.2ومازال الدين الحكومي لمصر مرتفعا عند  

وتمتلك مصر مستويات مواتية بشكل عام من صافي االحتياطيات الدولية، إذ    % من  إجمالي الناتج المحلي قبل ذلك بسنتين فقط.108
 حوالي ثمانية أشهر من الواردات السلعية.إنها ُتغطي 

% في  3.1وتراجع معدل التضخم إلى  % ممهدا السبيل إلى تخفيف السياسة النقدية.10انخفض معدل التضخم إلى أقل من   .5
نقطة أساس   350ولذلك خفض البنك المركزي المصري أسعار فائدته الرئيسية بما مجموعه  2% قبل ذلك بشهر.4.8من  2019أكتوبر 

. ومن المتوقع أن ُتؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى تحسين التدفق النقدي للقطاع الخاص من خالل 2019نوفمبر -خالل الفترة أغسطس
   تأثيرها على أسعار اإلقراض.

فقد كان معدل النمو االسمي لألجور أقل من  قتصاد الكلي، ما زالت األوضاع االجتماعية صعبة.على الرغم من تحسن بيئة اال .6
% من السكان  32.5. ولذلك، تآكلت قيمة األجور الحقيقية. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن 2018-2016معدل التضخم خالل السنوات 

، مع وصول معدالت الفقر إلى أعلى مستوياتها في المناطق الريفية في  2018كانوا يعيشون تحت خط الفقر الوطني خالل السنة المالية 
الوجه القبلي. وللتخفيف من التكاليف االجتماعية لإلصالحات وآثارها غير المتناسبة على  الفقراء، قامت الحكومة المصرية بتوسيع نطاق  

 2015% بين عامي  400مج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية بنسبة  آليات المساعدات االجتماعية المتاحة. وزادت مخصصات الموازنة لبرنا
. وبالمثل، ضاعفت الحكومة كمية المقررات التموينية لبرامج 2018مليون أسرة في ديسمبر  2.2، واتسع نطاق تغطيته ليشمل 2018و

 بطاقات الغذاء الذكية واسعة االنتشار.
 
السكنية المتاحة وارتفاع األسعار، بات الحصول على مسكن الئق أمرا يفوق قدرات شرائح  ومع النمو السكاني وقلة الوحدات  .7

فعلى مر السنين، أثَّر افتقار سياسات اإلسكان فيما مضى إلى الفاعلية والتنسيق وما اقترن بها من نمو سكاني   السكان األشد فقرا في مصر.

 
. الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عدَّل األوزان الترجيحية 2017% في يوليو 33بلغ معدل التضخم ذروته عند مستوى  2

 ، قد ال تكون أرقام التضخم قابلة للمقارنة بنفس الشهر من العام السابق.2019المستهلكين. وهكذا، ابتداء من سبتمبر  أسعار لبنود سلة
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وأظهرت بحوث أجريت أثناء إعداد البرنامج األصلي   3نية بأسعار معقولة في مصر.مرتفع وأسعار فائدة مرتفعة في مدى توفُّر وحدات سك
ر بحوالي  2014في  ألف وحدة إضافية لتلبية  254ألف وحدة سنويا باإلضافة إلى  300أن الطلب على الوحدات السكنية الجديدة ُيقدَّ

وتظهر أبحاث أولية اليوم أن الطلب   4ألف وحدة سنويا. 200ت السكنية الطلبات المتراكمة تدريجيا، بينما لم يتجاوز إجمالي إنتاج الوحدا
 عاما  40ألف وحدة سنويا بسبب زيادة نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن  700على الوحدات السكنية ربما وصل إلى 

وقد  5األهلية في المنطقة )سوريا وليبيا واليمن(.(، وكذلك بسبب آثار الهجرة الناجمة عن الصراعات 2017% في 60)التي ُقدِّرت بنحو 
أدى هذا النقص الحالي إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، مما جعل  من المتعذر حصول األسر محدودة الدخل على  

لكلي الُمعقَّدة التي أسهمت في  مسكن في السوق الرسمية، وأسهم في ظهور أحياء عشوائية. وتفاقمت هذه المشكلة بسبب بيئة االقتصاد ا 
 % خالل السنوات القليلة الماضية(، وضعف السوق العقارية. 20ارتفاع أسعار فائدة القروض العقارية )التي حامت حول نسبة  

 أداء البرنامج األصلي   .ب

ووصلت األموال   يذ.يمضي برنامج التمويل العقاري الشامل في طريقه نحو تحقيق هدفه اإلنمائي بعد أربع سنوات من التنف  .8
وتم تخصيص ما يقرب من  مليون دوالر(. 500مليون دوالر من  321% من إجمالي مبلغ القرض )64المنصرفة للبرنامج األصلي إلى 

ا وكان أداء البرنامج ُيصنَّف دائم 6% من نفقات البرنامج لتمويل الدعم المقدم للمواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على وحدة سكنية. 90
على أنه مرٍض إلى حد ما منذ إنشائه. ومن بين المؤشرات األربعة للهدف اإلنمائي للمشروع، تم الوفاء بأحدها )وهو إنشاء نظام لمتابعة 

مؤشرا تم  17ومن بين مؤشرات النتائج الوسيطة الثالثة والعشرين، فإن  وتقييم الوحدات السكنية(، وتشهد الثالثة الباقية تحقيق تقدم جيد.
 5لوفاء بها بالفعل أو تجاوزت المستهدف. ومن بين المؤشرات الثمانية المرتبطة بالصرف، فقد تحقَّقت خمسة بشكل كامل. أمَّا المؤشر ا

ألف مستفيد شهريا، لكن تم إحراز تقدم كبير،   20المرتبط بالصرف )عدد المستفيدين من الدعم( فلم يصل إلى المستوى الطموح المتوقع وهو  
آالف مستفيد على األقل شهريا. وتأخر   10دوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري اآلن قادرا على تقديم دعم نقدي إلى  وأصبح صن 

)مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية   8)دعم اإليجارات( والمؤشر  6المؤشر  -الوفاء بالمؤشرين الباقيين المرتبطين بالصرف 
دت اإلجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة   2018حظت مراجعة منتصف المدة في يوليو بأسعار معقولة(. وال تحقيق تقدم جيد في التنفيذ، وحدَّ

ر الوفاء بالمؤشرين المرتبطين بالصرف  صة لإليجارات، واختبار ُنُهج مختلفة للشراكات المحتملة  8و 6تأخُّ )بما في ذلك إنشاء وحدة ُمخصَّ
 )أي تفويض بنوك مختارة ضمان دعم الوحدات السكنية على أساس تجريبي(.  5اص، وتسريع وتيرة الوفاء بالمؤشر  بين القطاعين العام والخ

ويتولى تدقيق البيانات المالية   تم تقييم أداء اإلدارة المالية والتعاقدية للبرنامج األصلي بوجه عام على أنه مرٍض إلى حد ما.  .9
م المحاسب القانوني آراء مراجعة غير مشفوعة بتحفظات )تقارير  للبرنامج محاسب قانوني خارجي مستقل كما تقضي اتفاقية القرض، وقدَّ

ية الُموَصى بها في إطار البرنامج تدقيق نظيفة( عن البيانات المالية للبرنامج حتى اآلن. وتم بنجاح تنفيذ معظم تدابير الجوانب المالية والتعاقد
، ُأنشئت وحدة مستقلة للقيام بوظيفة المراجعة الداخلية، وتم تزويدها بالموظفين، وتضطلع بدورها والمهام الموكلة 2016األصلي. وفي عام 

 
 .32. نحو إستراتيجية لقطاع التنمية الحضرية. الفقرة 2008البنك الدولي.  3
 .2014المصدر: وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية،  4
مسحا استقصائيا للتعرف على نحو أفضل على االتجاهات الحالية في سوق اإلسكان في مصر.   مركزي للتعبئة العامة واإلحصاءأجرى الجهاز ال 5

لتحول لمنطقة ساند البنك الدولي هذا النشاط في سياق )الخدمات االستشارية واألنشطة التحليلية لحوكمة اإلسكان االجتماعي( التي يمولها صندوق دعم ا
 تفاصيلها. 9، ويعرض المرفق 2019ألوسط وشمال أفريقيا. أصبحت نتائج المسح متاحة في نوفمبر الشرق ا

ي البرنامج األصلي التمويل العقاري الشامل باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج قرابة ثلث كل دعم لمقدم ثمن وحدة سكنية 6 يصدره صندوق  ُيغطِّ
 العقاري. اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل
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ا في نظام معلومات اإلدارة المالية  إليها. وُأدِمجت برامج صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في ميزانية الدولة، وتم تسجيله
تحسين للحكومة. وُتنشر تقارير سير العمل الدورية والقوائم المالية السنوية على الموقع اإللكتروني للصندوق، ولكن ثمة حاجة إلى مزيد من ال

تحقق واستشاريين مستقلين(   وتمت عمليات توريد بسيطة أثناء التنفيذ )مثل التعاقد مع وكيل من حيث توقيت نشرها وطريقة عرضها.
 امتثاال للقوانين المحلية والمعايير المقبولة للبنك الدولي. 

ُيظِهر البرنامج تحقق نتائج إيجابية من حيث االحتواء االجتماعي السيما بين المصريين المتزوجين حديثا من ذوي الدخل   .10
ر برنامج التمويل العقاري الميسور1 اإلطارالبرنامج ) ، ساند  2019وحتى ديسمبر    المحدود.    287600( تقديم الدعم النقدي لنحو  : تطوُّ

% من المستفيدين 70، إذ إن  وقد ساهم البرنامج في تعزيز االحتواء االجتماعي وشمول الشباب  أسرة مستفيدة وفي كل المحافظات.
% من المستفيدين متزوجون 57عاما. ويعطي البرنامج أولوية أيضا لألسر، إذ إن    30% عن  18عاما، و  40من البرنامج تقل أعمارهم عن  

ولديهم أطفال صغار. وساهم البرنامج بشكل غير مباشر في تقليص زحف المساكن العشوائية على األراضي الزراعية وتعزيز خلق الوظائف  
ويظهر تحليل أداء البرنامج أنه في المتوسط خالل السنوات األربع   نشاءات. لأليدي العاملة الماهرة وغير الماهرة من خالل أنشطة البناء واإل

% من األسر المصرية على سلم توزيع الدخل، وأن نسبتهم 40% من األسر المستفيدة من البرنامج من بين أفقر  75الماضية كان أكثر من  
ج لإلسكان ميسور التكلفة القائم على التمويل العقاري وهذا أداء رائع لبرنام 2019.7% في 80إلى  2015% في 68زادت باطراد من 

والمعتمد على القطاع المصرفي في إصدار قروض عقارية بدون ضمانات حكومية. وفي معظم البلدان ذات المستوى المماثل لمصر من 
وعالوًة على ذلك، زادت  8األسر. حيث الدخل، فإن سوق التمويل العقاري ال تصل حتى إلى الشريحة المئينية الخمسين لتوزيع الدخل بين

ن كان يمكن التحقق منها( في تقييمها لمستويات دخل األسر، وهو ما فتح االستفادة من  البنوك باطراد إدراج العائدات غير الرسمية )وا 
ال لمراعاة البرنامج لألسر التي تحصل على دخول غير رسمية كان يتم استبعادها حتى اآلن في التقييم. وحيث إن اإلنفاق اال ستهالكي )ُمعدَّ

حجم األسرة وتكلفة المعيشة( هو إحدى أوسع الطرق استخداما في قياس الفقر، فإن بيانات متابعة المستفيدين الحالية بشأن مستويات دخل 
عايير التأهل التي يعتمدها البرنامج وُتبيِّن نماذج المحاكاة باستخدام المسح القومي لألسر وم  األسر ال تتيح تقييم حالة الفقر للمستفيدين األفراد.

% من األسر في برنامج التأجير هي على 40% من األسر مؤهلة لالستفادة من برنامج التملك اعتمادا على الرهن العقاري، وأن 32.5أن 
حتياجا. وال يشترط برنامج األرجح فقيرة. والمستفيدون الباقون من البرنامجين كليهما ُيعتبرون من شرائح السكان محدودي الدخل األكثر ا

وفي المستقبل، قد يدرس صندوق اإلسكان  اإليجارات العامة حدا أدنى لمستوى الدخل ويمكن أن يصل إلى نسبة أكبر من األسر الفقيرة.
نسبة األسر  االجتماعي ودعم التمويل العقاري تحسين نظامه للمتابعة من أجل قياس متغيرات حالة الرفاهة للمستفيدين حتى يمكنه تقييم

  9الفقيرة التي يخدمها، على الرغم من أن البرنامج ليس برنامجا للحماية االجتماعية.

% من إجمالي 20إذ تمثل النساء نسبة  يمنح البرنامج أولوية لألسر التي تعيلها النساء مما يسهم في تعزيز شمول الجنسين، .11
وتظهر دراسات حكومية أن   %.13وهذه نسبة مئوية كبيرة بالنظر إلى أن نسبة األسر في مصر التي تعولها النساء تبلغ نحو    10المستفيدين.

لتمكين االقتصادي للمرأة وتؤكد النتائج التي خلصت إليها دراسة عن ا % من األصول العقارية في مصر.90الرجال يمتلكون ما يزيد عن 

 
ذلك كل استنادا إلى بيانات دخل األسر من تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر، بما في  7

 دخل من "العمل" ماعدا الدخل من العقارات )اإليجارات المحتسبة( والتحويالت المالية.
 .HOFINET.orgالمصدر:  8
 دير حالة الفقر للمستفيدين باستخدام مسوح دورية سريعة تتيح حساب نفقات االستهالك.يجري تق 9

 % أرامل لديهن أطفال.1.46% مطلقات لديهن أطفال، و 2.63% نساء عازبات، و5.17% أسر تعولها نساء لهن زوج وأطفال، و7.95 10



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 11الصفحة    

 

عالوة   11% من الرجال. 95% فقط من السيدات في مصر تمتلكن أصوال عقارية )سواء بمفردهن أو بشكل مشترك( مقابل  5أن    2019لعام  
على ذلك، تشترط العادات االجتماعية في مصر أن يكون الرجل قادرا على توفير المسكن حتى يتمكن من الزواج وهو ما يعزز الفجوة بين 

عن   2017ووفقا لتقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لعام    12الجنسين ويثني النساء بشكل غير مباشر عن امتالك مسكن.
وطوال فترة الزواج،  .""في كثير من األحيان تكون لدى الزوجة أصول محدودة للغاية أو ال تملك أي أصولكين االقتصادي للنساء فإنه التم

وُتظِهر هذه األرقام فجوة واضحة في الملكية بين الرجال والنساء، وهو  يجري تسجيل الممتلكات ومنها منزل األسرة في العادة باسم الزوج."
 ر أهمية مساهمة البرنامج في معالجة هذه التفاوتات.ما ُيفسِّ 

 

ر برنامج التمويل العقاري الميسور1 اإلطار  : تطوُّ

األعلى في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، اتصف نظام دعم  اإلسكان في مصر بسوء التوجيه، إذ كان يصل في معظمه إلى الشريحة  
% من سعر الوحدة السكنية في المتوسط(، ويؤدي إلى تشويه سوق 90من المستفيدين ذوي الدخل المتوسط،  ويفتقر بشدة إلى الكفاءة )يتضمن دفع 

حفظة عجزا في م -وهو بنك حكومي -التمويل العقاري. ولم يكن يشارك في هذا النظام مقرضون من القطاع الخاص، وسجل بنك اإلسكان والتعمير 
 قروضه العقارية المدعومة في معظمها.

السابق لصندوق اإلسكان   -وعمل البنك الدولي مع وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري   
دة السكنية )برنامج التمويل العقاري الميسور( وذلك لوضع برنامج قومي لتقديم دعم لمقدم ثمن الوح -االجتماعي ودعم التمويل العقاري القائم حاليا

بهدف خفض مقدار الدعم المطلوب للوصول إلى األسر محدودة الدخل. وهو يتضمن مساهمات من األسر نفسها بجعل الدعم مشروطا بأخذ األسر 
را ألن المرتبات الحكومية ترتفع  بحكم القانون بتلك % )نظ7قرضا عقاريا بأقل سعر فائدة في السوق مع زيادة األقساط الشهرية للقرض سنويا بنسبة 

%، لكن القيود القانونية على 12 -11النسبة سنويا( وأقل مقدم لثمن الوحدة السكنية. وفي ذلك الوقت، كانت أسعار فائدة القروض العقارية في حدود 
المستهدفة )من المئين العشرين إلى المئين الستين على سلم توزيع نسبة القسط إلى الدخل وشروط القرض جعلت من الصعب للغاية الوصول إلى الفئة  

ي فترة ما الدخل(. وبمرور الوقت، ُأزيلت هذه القيود، وأدت حالة عدم اليقين والغموض التي تلف األوضاع السياسية واالقتصادية، وارتفاع التضخم ف
% في عام 20مويل العقاري. ووصلت  أسعار فائدة القروض العقارية إلى أكثر من بعد الثورة إلى توقف اإلقراض ألغراض بناء الوحدات السكنية والت

2012 . 

،  بتزويد البنوك بسيولة منخفضة 2014مليار جنيه لقطاع اإلسكان في مايو    20وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي المصري حزمة حوافز قيمتها  
دخل المحدود في إطار برنامج التمويل العقاري الميسور بسعر فائدة ثابت مدعوم بدرجة كبيرة يبلغ التكلفة لتمكينها من إقراض األسر المستحقة ذات ال

بنكا يشارك في برنامج التمويل العقاري الميسور، وهو ما  24%، وبمرور الوقت كان 4.5عاما. وُأتيح للبنوك هامش فائدة ثابت قدره  20% لمدة 7
 افية واسعة.ساعد على وصول البرنامج إلى رقعة جغر 

لمساندة صندوق  2015ووافق البنك الدولي على قرض باستخدام "أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج" من أجل برنامج تمويل اإلسكان الشامل في مايو 
مة الدعم في إطار اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في جهوده لتوسيع نطاق برنامجه، وتقويته كمؤسسة قائمة بذاتها. وظلت مكونات حز 

 
مجموعة البنك الدولي.  واشنطن العاصمة: التمكين االقتصادي للمرأة )اللغة اإلنجليزية(. دراسة عن  . 2018زيتون، نهلة أحمد محمد صالح الدين.  11

Study-Empowerment-Economic-http://documents.worldbank.org/curated/en/861491551113547855/Women . 
 (.1081س، ورقة العمل منتدى البحوث االقتصادية: )دور سوق اإلسكان في توقيت الزواج في مصر واألردن وتون 12
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 برنامج البنك المركزي المصري كما هي، لكن بمرور الوقت تم تحديث قيم الدعم لمقدم ثمن الوحدة السكنية، والحد األقصى ألسعار المسكن، 
 وما يتصل بها من حجم القرض بحسب معدل التضخم. وتتمثل السمات المحددة للبرنامج الحالي فيما يلي:

م صغير نسب  ( أ) ألف جنيه )ما يعادل  40يا من ثمن الوحدة السكنية وهو تصاعدي، أي كلما قل الدخل زاد الدعم، وبحد أقصى قدره  دعم ُمقدَّ
 من السعر الحالي للوحدة السكنية(.  %8ألف جنيه )  20ألف جنيه( وبمتوسط  260% من السعر الحالي للوحدة السكنية والبالغ 15

ي برنامج التمويل العقاري الشامل ق رابة ثلث كل دعم لمقدم ثمن وحدة سكنية يصدره صندوق اإلسكان االجتماعي وُيغطِّ
 ودعم التمويل العقاري.

 %.50% من ثمن الوحدة وكحد أقصى قدره 15مقدم ثمن الوحدة السكنية المشتراة الذي يدفعه المستفيد كحد أدنى قدره  ( ب )

% سنويا وفقا لقانون الخدمة المدنية 7% مع جدول سداد يزيد فيه القسط الشهري بمقدار 7عاما بسعر فائدة مدعوم قدره  20قرض مدته  ( ج)
 % سنويا. 7الذي يقضي بزيادة إجمالي األجر الشامل للعاملين بالحكومة 

المصري للقروض العقارية في برنامج التمويل العقاري الميسور، واستعيض عنه بنظام ، توقف تمويل السيولة المقدم من البنك المركزي 2019ومنذ يناير 
ل إلى نظام جديد، من  المتوقع أن يتم فيه   تدفع فيه وزارة المالية دعم سعر الفائدة وتستخدم البنوك أموالها في تمويل القروض العقارية. وهذا ترتيب للتحوُّ

 . 2020ائدة بحلول الحملة اإلعالنية القادمة لإلسكان ميسور التكلفة التي سُتطَلق في النصف األول من عام  تنفيذ آلية الخروج من دعم أسعار الف

أسهم البرنامج األصلي في تقوية قدرات األطر المؤسسية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجعله  .12
ند برنامج التمويل العقاري الشامل التدعيم المؤسسي للصندوق )وهو فقد سا للحوكمة في القطاع العام. به مثاال جيدا ُيحتذى

الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ(، وأسهم في وضع سياسات فعالة وشفافة لإلسكان ميسور التكلفة، والتشجيع على تصميم  
ندوق مجلس إدارة وفريق إداري وللص برامج فعالة وجيدة التوجيه لدعم اإلسكان للفئات األقل دخال، السيما النساء والشباب.

يتمتعون بالمهنية، وضوابط قوية للرقابة الداخلية، ولديه التزامات باإلفصاح بشكل دوري، وأنظمة قوية للمتابعة والتقييم من أجل  
وهو أيضا مثال جيد لمراعاة المساواة بين الجنسين، إذ تتولى فيه النساء مناصب  رصد التقدم المحرز وتأثير سياسات اإلسكان.

 إدارية رفيعة )منها الرئيس التنفيذي للصندوق، ورؤساء بعض اإلدارات، وبضعة أعضاء في مجلس اإلدارة(.

األصلي لكنها ازدادت  كانت وتيرة تقديم الدعم النقدي في بادئ األمر أبطأ من الُمتوقع خالل مرحلة تصميم البرنامج .13
بدأ البرنامج بداية بطيئة للغاية. وخالل العام األول للبرنامج، لم يتمكن صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل   بمرور الوقت.

  10مستفيد شهريا. واآلن، أصبح الصندوق قادرا على تقديم دعم لنحو  3000العقاري من تقديم دعم نقدي إال لما يصل إلى 
ولكن البرنامج   13وهذا مستوى جيد بالمقارنة بالمستويات العالمية.  ألف وحدة سنويا(. 120ستفيد في المتوسط شهريا )أو آالف م

  2019ألف أسرة بحلول  500األصلي كانت طموحاته أكبر من ذلك، وكان يتوقع أن يستطيع الصندوق تقديم دعم نقدي إلى 
قام والخبرة أثناء التنفيذ إلى استنتاج أن هذه المستويات المستهدفة كانت مفرطة في وتؤدِّي هذه األر  ألف أسرة شهريا. 20بمعدل 
وُيظِهر تحليل لسير عمل الصندوق أنه عندما يعمل بكامل طاقته  ومع تنفيذ مزيد من اإلصالحات التشغيلية سيكون  التفاؤل.

 .مستفيد شهريا 12000–11000باستطاعته أن يقدم دعما كحد أقصى لما يبلغ 

 
 وحدة سكنية مدعومة شهريا. 8000على سبيل المثال، تسلم فرنسا نحو  13
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على الرغم من األداء المتين للبرنامج، لم يشارك القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة كما كان     .14
مستفيدا لدعم امتالك أو     1950، تم فقط تقديم دعم لما يبلغ 2020ووفقا آلخر تقرير عن أوضاع التنفيذ ونتائجه في فبراير    متوقعا. 

. وُيعزى ضعف إقبال القطاع  2020ألفا بحلول عام    250ات القطاع الخاص، لكن كان المستهدف  تأجير وحدات سكنية أنشأتها شرك 
، أثير الكثير من القضايا  2011األول، أنه بعد الثورة المصرية في    الخاص على المشاركة في اإلسكان ميسور التكلفة إلى ثالثة أسباب. 

الحكومة وشركات التطوير العقاري الخاصة )بسبب االستخدام غير المالئم   القانونية التي تتعلق بتخصيص األراضي واستخدامها بين 
ألراض مخصصة لإلسكان االجتماعي( وتعيَّن إعادة التفاوض بشأنها، وهو ما خلق مشكلة ثقة زادت من صعوبة الشراكات بين  

والثاني، أن الشروط التي تعرضها الحكومة على شركات التطوير العقاري الخاصة لبناء وحدات سكنية ميسورة    القطاعين العام والخاص. 
والثالث أنه خالل األعوام القليلة الماضية، شهدت مصر طفرة مربحة من أنشطة البناء في   التكلفة لم تكن مجدية ماليا وال تكفل تكافؤ الفرص. 

لت اه  تمام شركات التطوير العقاري الخاصة من اإلسكان ميسور التكلفة إلى إسكان ذوي الدخل المرتفع. ونتيجًة لذلك، نفَّذت  سوق اإلسكان الراقي حوَّ
 . 2011% من مشروعات اإلسكان ميسور التكلفة منذ عام  99شركات البناء الحكومية  

برنامج التمويل العقاري الشامل وساعد  في المقابل، قامت المؤسسات المالية الخاصة بدور قوي في دعم البرنامج.    .15
على اجتذاب مؤسسات اإلقراض إلى هذا القطاع الجديد من السوق، وكذلك على إثبات أن اإلقراض لهذا القطاع يمكن أن يكون  

لفة واستخدم البرنامج في بدايته الجهاز المصرفي الحكومي كقناة توزيع لتقديم التمويل العقاري بتك  مربحا دون خلق مخاطر ائتمان. 
شركات خاصة متخصصة في التمويل العقاري مذكرات تفاهم للمشاركة في  8بنكا خاصا و  14ميسورة. ووقع حتى اآلن أكثر من 

% من قروض التمويل العقاري ميسور التكلفة. 23البرنامج. وكانت الشراكة ناجحة، واآلن تقوم المؤسسات المالية الخاصة بتقديم 
 %. 0.2ميسور التكلفة مرتفعة جدا، ال يزيد معدل القروض المتعثرة فيها عن  وجودة محفظة التمويل العقاري 

ن التأجير الخاص في البرنامج تقدما خالل السنوات األربع الماضية.  .16 ق مكوِِّ وكان البرنامج األصلي يتوقع دعم أصحاب    لم يحقِِّ
العقارات والمستأجرين من خالل تصميم خدمات دعم ُمعيَّنة. ولكن هذا المسار للعمل لم ينطلق قط. وركَّزت الحكومة المصرية على برنامج 

ص داخل صندوق اإلسكان    وعالوًة على ذلك، حال االفتقار إلى  14التملك ألن األسر المصرية تولي أهمية كبيرة المتالك المسكن. هيكل ُمخصَّ
ا االجتماعي ودعم التمويل العقاري،  وغياب البيانات عن الطلب على تأجير الوحدات السكنية، والفهم الشامل للقيود الرئيسية التي يواجهه

 أصحاب العقارات من القطاع الخاص دون تركيز الصندوق على التأجير الميسور.

 لسياق االستراتيجي مبررات التمويل اإلضافي وا  .ج

وال يزال توفير مسكن الئق للفقراء يمثل أولوية  تظل مبررات تمويل البرنامج األصلي سارية على التمويل اإلضافي. .17
ومازال برنامج الرئيس لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل يمثل أولوية، وتبدي السلطات  قصوى للحكومة المصرية،

وال تزال االفتراضات الرئيسية التي تبرر التدخالت في إطار البرنامج   15المصرية التزاما قويا بتحقيق هذه األهداف الطموحة. 
فاع أسعار الوحدات السكنية؛ و)ب( البيئة المعقدة على صعيد  )أ( نقص المعروض المتاح وارت األصلي كما هي دونما تغير:

 
 .9تأكد هذا في دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في اآلونة األخيرة عن الطلب على الوحدات السكنية، انظر المرفق  14

، وتأكد في وقت أقرب في إطار برنامج الحكومة الحالي: 2015، وتم تأكيده في 2014أُعلن هذا في الحملة االنتخابية للرئيس السيسي في  15
https://www.reuters.com/article/us-egypt-housing-idUSKBN0TS14620151209   

https://www.reuters.com/article/us-egypt-housing-idUSKBN0TS14620151209
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االقتصاد الكلي التي أدت إلى ارتفاع معدالت التضخم وأسعار الفائدة، وجعل ذلك من المستحيل على محدودي الدخل تملك 
ه من  وفي ظل هذه الظروف، بات من الصعب توفير مسكن مالئم بأسعار معقولة في السوق الرسمية للفقرا   منزل. ء بدون تدخل فاعل وموجَّ

الدولة لمعالجة هذه المشكلة. بيد أن مثل هذا التدخل يتطلب قدرات مؤسسية قوية لتصميم سياسات تدعم التمويل الميسور للوحدات السكنية  
وقد نفَّذ  صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري )وهو المؤسسة المسؤولة    وال تخلق في الوقت نفسه اختالالت في السوق.

، وذلك بدعم من برنامج التمويل العقاري 2014عن سياسات اإلسكان في مصر( التفويض الموكل إليه بفعالية منذ إنشائه في 
 حوكمة اإلسكان االجتماعي.الشامل الجاري تنفيذه وتعزيز الخدمات االستشارية واألنشطة التحليلية ل

م برنامج اإلسكان االجتماعي دليال قويا على أهمية توسعته بالنظر إلى تأثيره الكبير وتدني تكلفته على المالية العامة.  .18 وبالنسبة   ُيقدِِّ
(، فقد  1)الشكل   2014ألف وحدة سكنية ألسر محدودة الدخل منذ عام   280لبرنامج وطني رئيسي لإلسكان استطاع تسليم وتخصيص أكثر من  

ارة اإلسكان  كانت المخصصات المالية المباشرة التي قدمها الحكومة للبرنامج متواضعة. وحتى إذا ُأِخذ في االعتبار إجمالي مبلغ الدعم المقدم من وز 
ل دعم  صندوق اإلسكان االجتماعي و  دعم التمويل العقاري جزءا منه(، فإن  والمرافق والتنمية العمرانية ألغراض توفير اإلسكان والمرافق )الذي ُيشكِّ

% من إجمالي الناتج  0.02% من إجمالي اإلنفاق الحكومي، و 0.08% فقط من إجمالي مدفوعات الدعم الحكومي، و 0.3هذا اإلجمالي يبلغ 
% من  92ت االجتماعية على  ، وهي آخر سنة ُأتيحت عنها هذه األرقام. وبالمقارنة، استحوذت برامج التحويال 2016/ 2015المحلي للسنة المالية  

 % من إجمالي الناتج المحلي. 7% من إجمالي اإلنفاق الحكومي، و 23إجمالي مدفوعات الدعم، و 

  : حصة دعم صندوق اإلسكان االجتماعي لإلسكان في إجمالي الدعم1الشكل 

 
 .مصر -: وزارة الماليةالمصدر

 

أفقر شرائح السكان، وهو ما يتطلب توسعا فوريا ألنشطة البرنامج، أثَّر اإلصالح الهيكلي الحالي تأثيرا سلبيا على  .19
فقد ارتفعت تكاليف البناء وأسعار الوحدات السكنية أيضا، وال تزال   ويعني أن التمويل اإلضافي جاء في وقته المناسب تماما.

ل عقبة كبيرة أمام األسر محدودة الدخل. ولذلك، من الضروري التوسع في تقديم الدعم   القدرة على تحمُّل تكاليف السكن تشكِّ
النقدي للمواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على وحدة سكنية في إطار شبكة األمان االجتماعي الشاملة، ولتعزيز السالم  

ي ألف مستفيد في إطار برنامج التمويل العقار  725االجتماعي واالستقرار. وقد استهدف البرنامج األصلي تقديم دعم لما يبلغ 
%. وسيتيح هذا  31الميسور. ويهدف التمويل اإلضافي المقترح إلى التوسع في تقديم الدعم النقدي لزيادة عدد المستفيدين بنسبة 

ألف مستفيد ألغراض التملك بحلول عام   950لصندق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تقديم دعم نقدي لما يبلغ 
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  2500ألف أسرة محدودة الدخل )أقل من  100زيز للبرنامج لضمان أن يتاح ألكثر من . وسيجري أيضا مزيد من التع2024
دوالرا( ليست مؤهلة لالستفادة من برنامج التمويل العقاري الميسور الحصول على مسكن ميسور التكلفة من خالل    146جنيه أو  

 تجديد برنامج التأجير.

فبعد أربع سنوات من التنفيذ، أظهر البرنامج   ة اإليجابية للبرنامج.وستؤدي هذه التوسعة إلى تقوية النواتج االجتماعي .20
(. وسُيساهم البرنامج في تيسير استفادة الشرائح ذات 11-10تحقق نتائج إيجابية من حيث االحتواء االجتماعي )انظر الفقرتين 

الدخل( من برامج اإلسكان المناسبة بنظام الدخل المنخفض والمتوسط )داخل الشريحة المئينية العشرين والسبعين على سلم توزيع  
التملك والتأجير. وسيساعد هذا أيضا في الحد من نمو اإلسكان العشوائي غير الُمنظَّم. ومن المتوقع أن يعتمد البرنامج آليات 

معقولة.  تهدف إلى تعزيز االحتواء االجتماعي وتيسير حصول مختلف الشرائح المحرومة واألكثر احتياجا على مسكن بتكلفة
وسُيركِّز البرنامج على إدراج شريحة كبيرة من السكان كانت مستبعدة من اإلسكان الالئق والميسور، وبذلك يعزز استفادة مختلف 
الشرائح المهمشة اجتماعيا من البرنامج على نحو منصف، ومنها األسر التي تعولها نساء، واألسر الفقيرة في المحافظات المهمشة 

 لم تحظ بنصيبها من التنمية، وذوي االحتياجات الخاصة.  والمناطق التي

ثمَّة حاجة إلى إطالق جيل ثان من اإلصالحات المؤسسية والتنظيمية لدعم التوسع في تقديم الدعم النقدي، وتقوية   .21
التمويل  منظومة اإلسكان ميسور التكلفة، وتحقيق مزيد من التحسين للقدرات المؤسسية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم

   العقاري.

 ينبغي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ إصالحات داخلية هدفها تحسين عملياته وهيكله المؤسسي.  .22
ويجب على الصندوق تنفيذ مزيد من اإلصالحات المؤسسية لضمان أن أنظمة حوكمته وهياكله الداخلية مواتية تماما لتحقيق األهداف 

لى سبيل المثال، إجراءات تقديم الدعم النقدي ال تزال مرهقة من الناحية اإلدارية وتتطلب بعض الضبط والتعديل لخدمة المستفيدين الطموحة. ع
المقترح المرتبط بالصرف الجديد(. ويواجه مقدمو الطلبات كثرة األوراق المطلوبة والبيروقراطية في   12من البرنامج بكفاءة أكبر )المؤشر 

، وينبغي توحيدها حتى يمكن التعامل بفاعلية أكبر مع شكاوى المواطنين، والحد من االحتيال ) المؤشر المرتبط بالصرف المقترح اإلجراءات
( وُيعد السكن على أساس اإليجار عنصرا رئيسيا في اإلسكان ميسور التكلفة، وال تزال الوحدات السكنية الشاغرة  قضية مهمة 3.1الجديد 

يوجد هيكل مؤسسي مختص داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري لدعم تصميم السياسات ذات  في مصر، ولكن ال
(. كما يشكل تغير المناخ خطرا كبيرا لمصر. ولذلك، ينبغي للحكومة 6.2و 6.1الصلة )المؤشران المرتبطان بالصرف الجديدان المقترحان 

 (.11يير المراعية للبيئة في اإلسكان ميسور التكلفة )المؤشر المرتبط بالصرف المقترح المصرية أن تكون مثال يحتذى وتدمج المعا

ُيتيح انقضاء العمل بالتسهيل االئتماني المقدم من البنك المركزي المصري فرصة لمراجعة معايير نموذج الدعم لجعله أكثر   .23
مليار  20وقد أُغِلق التسهيل االئتماني المقدم من البنك المركزي المصري وقيمته  شفافية وكفاءة وأيسر تكلفة من منظور المالية العامة.

في أعقاب توصية من صندوق النقد الدولي. ونتيجة لذلك، ُيدَفع اآلن دعم أسعار الفائدة من الموازنة العامة، وهو ما  2019جنيه في يناير 
العمل بالتسهيل االئتماني المقدم من البنك المركزي المصري فرصة إلعادة التفكير في  يرفع النفقات اإلجمالية للمالية العامة. وُيتيح انقضاء

ان األسس التي يقوم عليها برنامج اإلسكان ميسور التكلفة. ويعد دعم سعر الفائدة باهظا وتنازليا، ولذلك، من الضروري مساندة صندوق اإلسك
عم أسعار الفائدة لضمان الحفاظ على استدامة البرنامج وأن يظل مسؤوال من منظور االجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يلغي تدريجيا د
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(. وينبغي تنفيذ إلغاء هذا الدعم على نحو تدريجي ُمنظَّم لتقليل أثر تغييرات 9المالية العامة )المؤشر المرتبط بالصرف المقترح الجديد 
 لحد من  األثر على المالية العامة بالنسبة للحكومة.البرنامج على شرائح السكان المستهدفة، وفي الوقت ذاته ا

اتخذ القطاع الخاص والسلطات الحكومية خطوات إلعادة بناء الثقة واستكشاف فرص جديدة لشراكات بين القطاعين  .24
اك القطاع ولتقليص نفقات المالية العامة للحكومة من الضروري إعادة إشر   العام والخاص في بناء وحدات سكنية ميسورة التكلفة.

الخاص في بناء وحدات سكنية ذات أسعار معقولة. وال ُيمكن لمصر معالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية بدون مشاركة قوية 
من القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك وشركاء البناء والمطورون العقاريون في سوق إسكان محدودي الدخل. وإلعادة بناء الزخم  

، يجب على صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 2011طاع الناشئ من السوق قبل ثورة الذي تحقَّق في هذا الق
 إظهار أنه شريك فعال موثوق به، وضمان تكافؤ الفرص لكل جهات القطاع الخاص.  

التمويل العقاري الميسور وقد أظهر المطورون العقاريون في اآلونة األخيرة اهتماما قويا باإلسكان ميسور التكلفة. ويتيح برنامج 
فرصا لتنويع األنشطة، ومصدرا دخل ثابتا  للمطورين العقاريين، واستمرار تشغيل األيدي العاملة في قطاع اإلنشاءات. ويتطلب 
قيام شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص قواعد واضحة لمشاركة القطاع العام، وكذلك ضمان تنظيم القطاع واإلشراف عليه  

وقد وافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص   16كل مالئم لحماية المستفيدين من البرنامج.بش
تعالج المخاوف المهمة لشركات التطوير العقاري الخاصة لتسهيل مشاركتها في اإلسكان ميسور التكلفة )انظر  2020في يناير 
 (. ونتيجة لذلك،  8.3و 8.2و 8.1ة بالصرف المقترحة الجديدة ( )المؤشرات المرتبط47-46الفقرتين 

 آالف وحدة سكنية في المرحلة التجريبية. 10تعهد المطورون العقاريون من القطاع الخاص ببناء 

يشهد القطاع العقاري انكماشا بسبب تقلبات األسعار واإلنتاج وهو ما قد تكون له عواقب اقتصادية سلبية إذا لم ُتتخذ  .25
وأكَّدت بحوث أولية بشأن األعمال المصرفية الموازية ُأجريت في سياق إعداد التمويل اإلضافي المقترح  ءات تنظيمية قريبا لعالجه.إجرا

ألف  150مشروعا ُتمثِّل ما يقرب من  51حدوث زيادة ملموسة في مبيعات التقسيط لشركات التطوير العقاري الخاصة. ومن عينٍة من 
مليار جنيه، بيعت كل الوحدات بالتقسيط في سوق اإلسكان الراقي. ويفوق هذا النظام لألعمال المصرفية  463وحدة سكنية قيمتها 

% من إجمالي الناتج المحلي. وتثير هذه الممارسات مخاطر كبيرة 10الموازية نصف إجمالي اإلقراض المصرفي للقطاع الخاص، وُيمثِّل  
ارية، وحماية المستهلكين، والتعبئة واسعة النطاق لمدخرات األفراد في األمد الطويل، وسمعة على االقتصاد من حيث تقلُّب الدورة العق

السلطات التنظيمية. ومن شأن التنظيم الجيد لقطاع التطوير العقاري أن يؤدي إلى: )أ( إطالق العنان للتوسع في أشكال التمويل المضمون 
أثناء مرحلة اإلنشاءات والتي ال يسمح بها البنك المركزي المصري بدال من البيع بالتقسيط(؛ )ب( إعادة  17)من خالل القروض العقارية

التمويل )من خالل قروض مصرفية للمطورين العقاريين(؛ و)ج( تعزيز حماية المستهلكين )المؤشر المرتبط بالصرف المقترح الجديد 
 (.10.2و 10.1

 
عة مع مطورين من القطاع الخاص خالل مرحلة إعداد التمويل اإلضافي. سيعالج التمويل اإلضافي المقترح التحديات ال 16 تي تم ُأجريت مشاورات موسَّ

( تعميم 3ان تكافؤ الفرص؛ و) ( ضم2( ضمان تحديد مواقع جيدة للبناء بالقرب من الخدمات ومراكز العمل والتوظيف؛ ) 1تحديدها من خالل: ) 
 إجراءات طلب وحدات سكنية تبنيها شركات القطاع الخاص.

 ال يسمح البنك المركزي المصري للبنوك بتقديم قروض عقارية لمشترين أفراد خالل مرحلة اإلنشاءات. 17
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ويتسق التمويل اإلضافي مع إطار الشراكة    في تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي.  سُيسهم التمويل اإلضافي المقترح .26
(، والنتائج الرئيسية للدراسة التشخيصية المنهجية )الدراسة  94554اإلستراتيجية لمصر )إطار الشراكة اإلستراتيجية، رقم التقرير 

مصر(.  -135709م )استعراض األداء والتعلم، رقم التقرير  (، واستعراض األداء والتعل99722التشخيصية المنهجية، رقم التقرير  
إلطار الشراكة اإلستراتيجية )تحسين نظم الحوكمة،  3و 2و 1يتسق البرنامج األصلي والتمويل اإلضافي المقترح مع األهداف 

لدراسة التشخيصية  وتنمية القطاع الخاص، وتحسين فرص تحقيق الدخل في األجل القصير للفقراء(، ومع إحدى أهم أولويات ا
إلطار الشراكة اإلستراتيجية زيادة سبل الحصول على مسكن للسكان محدودي  3.3المنهجية )تحسين الحوكمة(. ُيعرِّف الهدف 

الدخل بأنه أولوية رئيسية. وينص اإلطار على أن توفير اإلسكان ميسور التكلفة سيسهم على نحو مباشر في تحقيق هدفي  
القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك( على نحو مستدام من خالل معالجة العديد من  مجموعة البنك الدولي ) 

المعوقات الرئيسية أمام تحقيق النمو والرفاهة للفقراء. وبالتالي، فإن توفير الدعم الموجه على نحو أفضل لإلسكان ميسور التكلفة  
ل زيادة النسبة المئوية للدخل المتاح لتغطية التكاليف األخرى غير سيكون له تأثير مباشر وفوري على أوضاع الفقر من خال

المتعلقة بالسكن وبتقليل تكاليف النقل وزيادة القرب من فرص العمل واألسواق والخدمات. ويواصل إطار األداء والتعلم مساندة 
شمول الجنسين مع ركيزة إستراتيجية مجموعة التمويل العقاري الشامل بوصفه أولوية رئيسية. وتتسق إجراءات البرنامج المتصلة ب

 البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين بشأن "إزالة الحواجز أمام امتالك النساء لألصول العقارية وتصرفهن فيها".

عة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي .27 ا يسهم التمويل اإلضافي في تنفيذ إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الموسَّ
وسيساند التمويل اإلضافي المقترح أيضا إعداد شراكات بين القطاعين العام والخاص حتى تسهم  ونهج تعظيم تمويل التنمية.

الشركات الخاصة في إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل وإلدخال مالكي عقارات اإليجار من القطاع الخاص في قطاع إسكان  
الف وحدة سكنية ذات أسعار معقولة. ويتضمن   125شركات القطاع الخاص ما يقرب من  محدودي الدخل. ومن المتوقع أن تبني  

البرنامج األصلي والتمويل اإلضافي المقترح كالهما مؤشرات مرتبطة بالصرف تستهدف مشاركة القطاع الخاص في اإلسكان  
تأجير وحدات سكنية أنشأتها جهات  بشأن عدد الدعم الذي يساند شراء أو 8.3و  8.2و 8.1و  8ميسور التكلفة )المؤشرات 

خاصة(. عالوًة على ذلك، في سياق مذكرة التفاهم بين وزارة المالية وصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيلعب 
ولة الالزمة  القطاع المصرفي، ومنه البنوك الخاصة دورا أكثر تفاعلية في تمويل القروض العقارية لإلسكان ميسور التكلفة ألن السي

للقروض المدعومة ستأتي من رأسمال البنوك المشاركة. ويتسق نهج تعظيم تمويل التنمية وكذلك أهداف الشمول االجتماعي  
(، والسيما 2019واالقتصادي أيضا مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الموسعة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مارس  

 لعقد االجتماعي.ركيزتها الخاصة بتجديد ا 

 التغييرات المقترحة ثالثا. 

سيساند التمويل اإلضافي المقترح التوسع في تسليم الوحدات السكنية المدعومة، وتقوية إصالحات منظومة اإلسكان   .28
)الشكل ميسور التكلفة، وتحقيق مزيد من التحسين للقدرات المؤسسية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

ثا.  2ويتضمن المرفق    (.2 وعلى غرار البرنامج األصلي، سيهدف التمويل اإلضافي إلى اإلسهام في تحسين نظم    تقييما فنيا ُمحدَّ
حوكمة القطاع العام في مجال اإلسكان ميسور التكلفة )بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص( وزيادة سبل الحصول على مسكن في  
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لمحدودي الدخل في األمد الطويل. وفي نهاية البرنامج، من المتوقع أن تكون مصر قد حقَّقت ما يلي: )أ( تحسين  السوق الرسمية  
البيئة التنظيمية لإلسكان؛ )ب( تقوية نظم الحوكمة واإلطار المؤسسي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ )ج(  

افية في عمليات هذا الصندوق؛ )د( زيادة عدد األسر المستفيدة من برامج التمليك تحسين الكفاءة التشغيلية والمساءلة والشف
واإليجار الميسور؛ و)ه( زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة. ولتحقيق هذه النواتج سيعمل 

االحتواء االجتماعي ويسر التكلفة من منظور المالية  البرنامج من أجل:  )أ( مساندة وْضع وتنفيذ نظام يتسم بمزيد من الشفافية و 
العامة ليحل محل الدعم باهظ التكلفة ألسعار الفائدة، وتنظيم مهنة المطورين العقاريين من القطاع الخاص )المؤشران المرتبطان 

يل العقاري من خالل (؛ )ب( تقوية نظم حوكمة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمو 10و  9بالصرف المقترحان الجديدان 
دارة المطالبات، واإليجار( )المؤشرات المرتبطة بالصرف المقترحة الجديدة   (؛ )ج(  11و  6.1و   3.1إنشاء إدارات جديدة )للبيئة، وا 

تحسين الكفاءة التشغيلية للصندوق عن طريق تنفيذ ترتيبات جديدة لسير العمل  )المؤشران المرتبطان بالصرف المقترحان الجديدان  
(؛  )د( زيادة سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة عن طريق توسيع نطاق تقديم الدعم من أجل التمليك  12.1و  12

ع   (؛ و)ه(  6.2و  6.1والمؤشران المرتبطان بالصرف الجديدان    5ووضع برنامج جديد لإليجار )المؤشر المرتبط بالصرف الُموسَّ
  8ص في إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة )المؤشرات المرتبطة بالصرف المقترحة التشجيع على زيادة مشاركة القطاع الخا

 (. 8.3و 8.2و 8.1و 

 : نظرية التغيير: مصر برنامج التمويل العقاري الشامل2الشكل 
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مؤسسية  سيشتمل التمويل اإلضافي المقترح على: )أ( توسيع المؤشرات المرتبطة بالصرف الحالية وكذلك مؤشرات  .29
كان البرنامج األصلي يتألف من أربعة مكونات: تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي   وتنظيمية جديدة مرتبطة بالصرف. 

(؛ وتحسين سبل الحصول على  2(؛ وتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج اإلسكان االجتماعي )المكون 1لقطاع اإلسكان )المكون 
(. وسيبني التمويل اإلضافي 4(؛ والنهوض باإلسكان االجتماعي في مواقع جيدة )المكون 3)المكون    وحدات سكنية بأسعار معقولة 

،  3% من التمويل اإلضافي على مساندة توسيع نطاق المكون 73على المكونات الثالثة األولى للبرنامج األصلي. وسيتركز نحو 
  2و 1األطر المؤسسية الخاصة بعمليات اإلنشاء في إطار المكونين % الباقية فسوف تتركَّز على إجراءات بناء 27أمَّا نسبة ال 

نات )بماليين الدوالرات( 1دول  الج )  (. وتتسق كل اإلضافات والتعديالت المقترحة مع الهدف اإلنمائي : تخصيص التكلفة حسب المكوِّ
اإلنمائي للمشروع كما هو دون تغيير. ولم تتغيَّر حدود البرنامج. وسيستمر التمويل اإلضافي في  للعملية األصلية. وما زال الهدف 

تمويل تقديم الدعم وما يرتبط به من التكاليف التشغيلية في حدود برنامج اإلسكان ميسور التكلفة. وتم تضمين البرنامج مؤشرات 
.ج( ومؤشرا إضافيا للهدف اإلنمائي للمشروع 3.ب، و 3.أ، و 3ظر األقسام  جديدة مرتبطة بالصرف ونتائج جديدة مرتبطة بالصرف )ان 

من أجل تتبع التقدم المحرز في إنجاز التمويل اإلضافي الجديد. وظل إطار المتابعة والتقييم كما هو، لكن تم تنقيح اإلطار الزمني 
 (. 2024ديسمبر   31لتحقيق النتائج ليعكس تاريخ إقفال التمويل اإلضافي ) 

نات )بماليين الدوالرات(1دول الج  : تخصيص التكلفة حسب المكوِِّ

 الحالي المكون 

 تخصيص الكلفة
التمويل 
اإلضاف
 ي

 اإلجمالي إعادة التخصيص

ن   229 0 129 100 : تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي لقطاع اإلسكان1المكوِّ
ن   56 0 6 50  الشفافية والمساءلة في برامج اإلسكان االجتماعي: تعزيز 2المكوِّ
ن   690 0 365 325 : تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة3المكوِّ
ن   25 0 0 25  : النهوض باإلسكان االجتماعي في مواقع جيدة4المكوِّ
 1,000 0 500 500  اإلجمالي

 مليون دوالر(  129: تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي لقطاع اإلسكان ) 1المكون التغييرات المقترحة في  .أ

 مليون دوالر(  15تحسين الكفاءة التشغيلية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري )  ( أ)

وسيجري تنفيذ إجراءات أكثر   النقدي.سيسهم هذا التمويل اإلضافي في تعزيز وتحسين الكفاءة التشغيلية إلجراءات تقديم الدعم   .30
فعالية لسير العمل لتسهيل التوسع في توزيع الدعم من أجل التملك. وسيقوم صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري بتصميم 

تلقى البنوك المختارة في  وحدة سكنية بأسعار معقولة في مواقع مختلفة.  وست  5000وتنفيذ مشروعات تجريبية مع العديد من البنوك إلنشاء 
جراءات تسليمها(.  المواقع المستهدفة تفويضا كامال من الصندوق  لعملية استصدار الموافقة على الدعم )ضمان دعم الوحدات السكنية وا 

ضيق، وستساعد    وسُتسَتخدم المشروعات التجريبية التي يقوم الصندوق بإعدادها في اختبار عملية تفويض كاملة للبنوك المشاركة على نطاق
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ع التمويل اإلضافي المقترح على خفض عدد تدخالت الصندوق   في التخلي عن النظام القائم على اإلعالنات على المستوى الوطني. وسُيشجِّ
قائمة.  أثناء عملية استصدار الموافقة على تقديم الدعم النقدي. وكخطوة تالية، سيجري تنفيذ تحليل سير العمل من أجل تبسيط اإلجراءات ال
ز التزام البنوك بال برنامج( وستصبح العملية أكثر كفاءة )وهو ما يتيح تحقيق زيادات أخرى للقروض العقارية لإلسكان ميسور التكلفة، مما ُيعزِّ

 وذلك بخفض عدد الخطوات في إجراءات استصدار الموافقة على تقديم الدعم النقدي. 

يتضمَّن التمويل اإلضافي المقترح المؤشر المرتبط بالصرف  والنتائج المرتبطة بالصرف الجديدة.المؤشرات المرتبطة بالصرف   .31
النتيجة المرتبطة   ، مع نتيجتين مرتبطتين بالصرف، وهما:'تحسين كفاءة إجراءات طلب الحصول على الدعم واستصدار الموافقة عليه'  12

يات فحص الطلبات، والتحليل، وتقديم الدعم، وتنفيذ التوصيات‘، والنتيجة ’إجراء مراجعة وتبسيط اإلجراءات وعمل  12.1بالصرف  
 ’تفويض تجريبي إلجراءات الضمان لبنوك مختارة‘. 12.2المرتبطة بالصرف 

 مليون دوالر(  100تحسين البيئة المالية واالقتصادية والتنظيمية للتمويل العقاري ميسور التكلفة )  ( ب)

(i)  مليون دوالر( 50دة )آلية الخروج من دعم أسعار الفائ 

سيسهم التمويل اإلضافي في إعداد واعتماد وتنفيذ آلية للدعم تتسم باالستدامة المالية والسالمة من منظور المالية العامة   .32
لي،  واالحتواء االجتماعي وتكفل الخروج تدريجيا من دعم أسعار الفائدة. وستتوقف وتيرة تنفيذ إستراتيجية الخروج على بيئة االقتصاد الك

غير أنه حتى مع استمرار ثبات أسعار الفائدة المرتفعة في األمد المتوسط، أو حتى مع احتمال حدوث زيادة لها،  والسيما أسعار الفائدة.
والمكسيك ة  يمكن مع ذلك تنفيذ آلية للخروج تتسم باالستدامة. وقد عمد العديد من البلدان في أنحاء العالم منذ الثمانينيات منها الواليات المتحد

  وكوريا الجنوبية إلى  إبدال دعم أسعار الفائدة بنظام للدعم أكثر كفاءة وشفافية يقوم على دعم مقدم من ثمن الوحدة السكنية يتدرج على 
 حسب الدخل.  

وستعتمد الحكومة   الذي سُتطَلق فيها حملة إعالنية جديدة.   2020سُتنفَّذ منهجية جديدة لتقديم الدعم خالل النصف األول من عام   .33
(. ونظرا  4و  3 المصرية آلية للخروج من دعم أسعار الفائدة إللغاء دعم أسعار الفائدة تدريجيا، وزيادة دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية )الشكالن 

المتوسط(، فإنه  % في 15ألن مستوى الدعم الحالي لمقدم ثمن الوحدة السكنية صغير نسبيا بالمقارنة بأسعار الوحدات السكنية )في حدود 
% من ثمن الوحدة السكنية 33يستوعب زيادة مطردة في أسعار الفائدة، مع اإلبقاء في الوقت ذاته على مستوى تيسير التكلفة مستقرا  ال يتجاوز  

في الوقت نفسه لضمان   عند أدنى مستويات الدخل. ويعد هذا مستوى متواضعا للدعم بالمعايير الدولية. وسيتعيَّن مراجعة المعايير األخرى للدعم 
د أسعار استدامة آلية الخروج واستمرار البرنامج في خدمة األسر بين الشريحتين المئينيتين العشرين والسبعين على سلم توزيع الدخل. وحينما تزي 

خذ في االعتبار التغيرات في دخل الفائدة المدعومة تدريجيا سنويا، وترتفع األقساط الشهرية، سيتم تعديل حجم دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية ليأ 
ن األسرة وأسعار الوحدات السكنية. وسُتتيح مراجعة حجم الوحدات السكنية وخصائصها األخرى وأسعارها في مختلف المناطق الجغرافية مزيدا م

ئدة السوق كما هو متوقع حاليا، التنويع لخيارات المسكن  بحسب تفضيالت األسر المؤهلة وقدرتها على السداد. وحتى إذا لم تتراجع أسعار فا 
نصافا لمقدم ثمن الوحدة السكنية )اإلطار   (.  وفي السيناريو 2فإن دعم أسعار الفائدة سيتم الخروج منه تدريجيا واستيعابه في دعم أكثر كفاءة وا 

لالطالع   6م الوحدة السكنية. انظر المرفق  غير المحتمل لزيادة في أسعار الفائدة، فإن اإلستراتيجية سترتكز بالمثل على زيادة في دعم ثمن مقد 
 على تحليل مفصل آللية الخروج من دعم أسعار الفائدة.
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 سنوات 4: مثال على التحول على مدى 4الشكل  : نظام الدعم الحالي3الشكل 

 
 

 تقديرات خبراء البنك الدولي المصدر: : تقديرات خبراء البنك الدولي.المصدر
 = سعر الفائدة. IR مالحظة:

 

 : إستراتيجية الخروج التدريجي والتكيفي من دعم أسعار الفائدة2اإلطار 

 التقدير الحصيف لتطور أحوال السوق 

، ارتفعت أسعار 2016الجنيه المصري في نوفمبر  تستند إستراتيجية الخروج إلى تقدير حصيف ألسعار الفائدة مستقبال في األسواق. وفي أعقاب تعويم  
%. 18% على أساس سعر فائدة البنك المركزي )الكوريدور( البالغ أكثر من 20% إلى أكثر من 12-%11الفائدة على القروض طويلة األجل من 

وتشير التوقعات الحالية إلى أنه سيعود . 2019% في سبتمبر 13.75ووصل إلى  2019وبدأ سعر فائدة البنك المركزي يتناقص ابتداء من فبراير 
 %.14-13القادمة، وهو ما يشير إلى أن أسعار فائدة السوق ستبلغ  24-18% خالل الشهور ال11إلى 

 المنهجية والنمذجة

ادر على: )أ( اختبار أجرى صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري بدعم من المساعدات الفنية للبنك الدولي دراسة إلعداد نموذج مالي ق
فردية مجموعة متنوعة من خطط التمويل للقروض الفردية للبرنامج مع دعم ألسعار الفائدة أو بدونه؛ و)ب( تقديم تنبؤات بشأن مصروفات القروض ال

اس التغيرات في أسعار الفائدة، وكذلك المصروفات الكلية للبرنامج. ويتيح النموذج الخاص بالقروض الفردية للصندوق فحص الكثير من النواتج على أس
  وقيمة الوحدات السكنية، ومستويات الدخل، وحجم دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية، ومبلغ مقدم الثمن الذي يدفعه المقترض. وفي الوقت نفسه،

قعة في تكاليف التشييد وكذلك الزيادات بدأ الصندوق إعداد مبادئ إستراتيجية للخروج من دعم أسعار الفائدة، مع األخذ في االعتبار الزيادات المتو 
 المتوقعة في مستويات مستويات الدخل.

 إستراتيجية تدريجية وتكيفية

، يشير النموذج إلى أنه من المحتمل الخروج تدريجيا من دعم أسعار 2021% بحلول 12-11استنادا إلى التنبؤ بوصول أسعار فائدة السوق إلى 
قادمة واالعتماد حصريا على )زيادة( دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية في تمويل اإلسكان ميسور التكلفة. أما خطوات الفائدة خالل السنوات القليلة ال
ل الرئيسية فهي كما يلي:  التحوُّ

ويق أسعار الفائدة ستزيد تدريجيا حتى تصل إلى مستويات السوق خالل ثالث سنوات إلى أربعة. في كل عام )أو كل ستة أشهر تبعا لكيفية تس •
صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري للوحدات السكنية(، ستكون أسعار الفائدة على القروض الجديدة أعلى مما كانت عليه في 

 % لإلعالن التالي.8.5اإلعالنات السابقة لتبدأ عند 
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الوحدة لألسر األقل دخال. على الرغم من ارتفاع دعم  % من تكلفة50ارتفاع النسبة المئوية لدعم مقدم ثمن الوحدة السكنية بحيث ال تتجاوز   •
% عن مزيج مؤلف 30-25مقدم ثمن الوحدة السكنية وفقا لما أظهرته نماذج المحاكاة، فإن التكلفة الكلية لبرنامج الدعم ستقل مع ذلك بنسبة 

% من تكلفة الوحدة السكنية 30% إلى  45يبلغ إجماال  % ودعم مقدم ثمن الوحدة. وتظهر األمثلة الدولية أن دعما  7من سعر فائدة مدعوم قدره  
مع تناقص سريع له عند مستويات الدخل األعلى ُيعتبر مستوى معقوال، السيما خالل مرحلة الخروج من دعم أسعار الفائدة. وتمثل المكسيك 

ندونيسيا بعض البلدان التي تعتمد أنظمة دعم في حدود هذا النطاق أو أعلى من ذلك.  وشيلي وا 

دوالرا( شهريا إلى  216-92جنيه )حوالي  3500-1500سيتم تعديل استهداف فئات الدخل بالقيمة االسمية من الشريحة األصلية البالغة  •
دوالرا( بحسب معدل التضخم في األسعار واألجور، مع التأكُّد من بقاء الشريحة المستهدفة على سلم   315-154جنيه )حوالي    2500-5700

 ا هي دونما تغير.توزيع الدخل كم
مة من خالل البرنامج متنوعة، مع تخصيص الوحدات األصغر حجما واألقل تكلفة لألسر ذات  • ستكون أنواع الوحدات السكنية الُمقدَّ

 المنخفض. الدخل
 

% 12-11النهائية سعر فائدة قدره في ضوء التطورات االقتصادية في اآلونة األخيرة، سيكون مسار للخروج مستند إلى أربع خطوات سنوية ونتيجته 
 واقعيا ألنه:

 يظل مسارا يستم بالحنكة فيما يتصل بتطورات السوق المحتملة )سيكون من الممكن تنفيذ زيادة أسعار الفائدة على دفعات نصف سنوية لتسهيل •
 عملية الخروج(؛ 

 يتيح إجراء تعديالت في المسار حينما تتطلب ذلك تحركات أسعار الفائدة والتضخم؛ •

 الئتمانية على الُمقرض؛، ويكون مقبوال للجمهور ولن يزيد المخاطر ا  •

 يستمر في خدمة األسر بين الشريحة المئينية العشرين والشريحة السبعين على سلم توزيع الدخل. •

(، فإن برنامج التمويل العقاري الميسور سيعتمد على نحو متزايد على %18وأخيرا، في الحالة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة عند مستواها الحالي ) 
 ثمن الوحدة السكنية من أجل الخروج من دعم أسعار الفائدة وفقا للشروط التالية: دعم مقدم

% من قيمة العقار لألسر األقل دخال )لكن التكلفة الكلية لبرنامج 55-50ارتفاع النسبة المئوية لدعم مقدم ثمن الوحدة السكنية بحيث ال تتجاوز   •
 % ودعم مقدم ثمن الوحدة(. 7دة مدعوم قدره % عن مزيج مؤلف من سعر فائ30-25الدعم ستقل بنسبة 

ة العامة سيلزم زيادة الحد األدنى للدخل االسمي لالستفادة من البرنامج تمشيا مع أحدث بيانات للدخل واإلنفاق صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئ •
جنيه(.   وستتوقف مستويات الدعم  2500يع الدخل ) واإلحصاء، وذلك إلبقاء البرنامج ميسور التكلفة للشريحة الميئنية العشرين على سلم توز 

 اإلجمالي على نوع الوحدات السكنية وثمنها.

األولي هي وضع منهجية جديدة تصف العملية خطوة   سيتم الوفاء بالمؤشر المرتبط بالصرف آللية الخروج على مرحلتين. .34
 خطوة، والسكان المستهدفين )من الشريحة المئينية العشرين إلى الشريحة السبعين على سلم توزيع الدخل(، والجدول الزمني الُمزمع لتنفيذ

عداد المنهجية المقترحة على نحو يكون مقبوال الخروج من دعم أسعار الفائدة تدريجيا خالل السنوات الثالث إلى األربع المقبلة.  وسيجري إ 
. والثانية أنه سيجري تنفيذ 2020للبنك الدولي، وسيوافق عليها مجلس إدارة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في عام 

. وسيتم 2020لنصف األول من عام المنهجية الجديدة بعد اعتمادها عقب إطالق الحملة اإلعالنية القادمة لإلسكان ميسور التكلفة في ا
 التحقُّق من التنفيذ سنويا باإلفادة عما إذا كانت الحملة اإلعالنية تتسق والمنهجية الجديدة.
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’إعداد واعتماد وتنفيذ  9يتضمن التمويل اإلضافي المقترح إنشاء المؤشر المرتبط بالصرف  المؤشر المرتبط بالصرف المقترح.   .35
 نظام بديل يكفل الخروج تدريجيا من دعم أسعار الفائدة‘.

(ii) ( 50تنظيم مهنة التطوير العقاري وممارسات البيع بالتقسيط )مليون دوالر 

وسيتبع الجدول الزمني  مهنة المطورين العقاريين والبيع بالتقسيط.سيساند التمويل اإلضافي اعتماد التشريع الالزم لتنظيم  .36
يمية للتنفيذ نهجا تدريجيا لتمكين القطاع من التكيُّف مع التعديالت التنظيمية المقترحة. ويتضمَّن هذا المكون مستويين من التدخالت التنظ

 اء(:والرقابية في أثناء مرحلة اإلنشاءات، ومرحلة التقسيط )ما بعد اإلنش

خالل مرحلة اإلنشاءات، تظهر حاجة ملحة إلى جعل ترتيب حساب الضمان الُمقيَّد )أو ترتيبات مماثلة( إلزاميا )وبموجبه  •
ص أموال أصحاب الوحدات السكنية للمشروع العقاري الخاص بها ولتمويل التسليم الفعلي للوحدة المشتراة في الميعاد  ُتخصَّ

استخدام األموال التي يقدمها العمالء في تشطيب مشروعات أخرى(.  وستتولى تنظيم هذه ووفق الجودة المتوقعة بدال من 
العملية وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية بموجب تشريع خاص )قانون المطورين العقاريين الذي يختلف عن المشروع 

كيان تنظيمي تحت إشراف وزارة اإلسكان والمرافق   الحالي الذي أعده القطاع ويقترح إنشاء كيان ذاتي التنظيم(. وسيقوم
 والتنمية العمرانية بتنظيم مهنة التطوير العقاري )على غرار مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أو الهند(.

وفي مرحلة التقسيط )بعد اكتمال برنامج اإلسكان(، سيتم تنظيم نشاط المطورين  العقاريين من خالل قواعد ترسي تكافؤ   •
ص مع البنوك والشركات العقارية. والوسيلة المثالية لتنظيم هذا النشاط أن تضطلع بها الهيئة العامة للرقابة المالية، الفر 

 وسيلزم إدخال تعديالت على قانون الرهن العقاري )أو سن قانون آخر إذا اقتضت الضرورة(.

ضمَّن التمويل اإلضافي المقترح المؤشر المرتبط يت المؤشرات المرتبطة بالصرف والنتائج المرتبطة بالصرف المقترحة.  .37
م مهنة التطوير العقاري والبيع بالتقسيط‘ مع النتيجة المرتبطة بالصرف  10بالصرف  ’اعتماد قانون   10.1’اعتماد تشريع ُينظِّ

مضمون المقبول للبنك الدولي،  المطورين العقاريين )بما في ذلك تنفيذ اللوائح التنفيذية، والهيئة التنظيمية ذات الصلة( بالشكل وال
’اعتماد اللوائح التنفيذية للبيع بالتقسيط بعد اإلنشاء بما في ذلك النظام الرقابي بالشكل   10.2والنتيجة المرتبطة بالصرف 
 والمضمون المقبول للبنك‘.

 مليون دوالر( 14التنظيم المؤسسي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري ) ( ج)

 مليون دوالر( 14البيئة )وحدة 

وسيتم تحديد المعايير  سيساند التمويل اإلضافي تفعيل وحدة البيئة داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.  .38
الرئيسية للتفعيل، ومنها الحد األدنى لمتطلبات تعيين الموظفين، ومؤشرات األداء الرئيسية )مثل عدد مراجعات الصحة والسالمة  

مهنية التي أجريت، وعدد المراجعات البيئية، واإلجراءات التصحيحية التي وافق عليها المطورون، وتوثيق النتائج في تقارير ال
سير العمل الفصلية( في دليل عمليات وحدة البيئة الجديدة )التي هي أحد إجراءات خطة عمل البرنامج( التي سيجري إعدادها 

 على نحو مقبول للبنك الدولي. 
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سيساند البرنامج أيضا تنفيذ المبادرات الخضراء الرئيسية. وسيساند البرنامج عملية توثيق تمويل وحدات اإلسكان االجتماعي   .39
% من الوحدات 9ألف وحدة خالل عمر البرنامج )نحو  25والمستوى األولي المستهدف هو  التي يقوم بإنشائها القطاعين العام والخاص.

ث سنوات من تنفيذ البرنامج(. ومن المتوقع أن يبدأ هذا النشاط بداية بطيئة، ثم تتسارع وتيرته فيما بعد حالما التي سيتم إنشاؤها في ثال
وألن تكاليف اإلنشاء   يستوعب المطورون مفاهيم البناء األخضر. وسيجري أيضا إدراج معايير التوثيق في دليل عمليات وحدة البيئة الجديدة.

سكان االجتماعي، فإن البرنامج سيقتصر على التوثيق من خالل نظام تقييم الهرم األخضر في  ستؤخذ في االعتبار في اإل
المستوى األولى الذي يستتبع مقاييس الختيار الموقع، والتصميمات واختيار مواد البناء واعتماد بعض تجهيزات الصرف الصحي  

ايير البناء األخضر في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وهو نظام ويضاهي نظام تقييم الهرم األخضر مع واألدوات الموفرة للكهرباء.
طوعي. وال يلزم القانون المطورين باستخدامه. ولخلق طلب في مصر على المباني المعتمدة وفق نظام الهرم األخضر لتقييم المباني يلزم 

بعد ذلك،  سُتذِكي المنافسة الطلب على مبان سكنية وتجارية كحد أدنى إنشاء كتلة حرجة من المباني الحاصلة على شهادة الهرم األخضر. و 
% فقط من 9خضراء عالية الجودة وحاصلة على شهادة الهرم األخضر. ومع أنه في إطار هذا البرنامج، من المخطط أن تكون نسبة 

ألف وحدة سكنية( ُيعتبر إضافة كبيرة إلى    25  اإلنشاءات الجديدة ملتزمة/معتمدة وفقا لمعايير نظام الهرم األخضر، فإن العدد التقديري )وهو
ير الرصيد القائم من المباني الموافقة لمعايير الهرم األخضر في البالد. وسيؤدي هذا الجهد إلى زيادة الطلب على المباني الملتزمة بمعاي

صدار شهادات اعتمادها. نظام الهرم األخضر إجماال في مصر، وتدريب الخبراء في تصميم المباني وفقا لنظام الهرم األ خضر وتدقيقها وا 
خ،  ولذلك، سيكون لهذه المبادرة تأثير طويل األمد واسع النطاق يتجاوز كثيرا المباني السكنية المدعومة، ويسهم في تخفيف آثار تغير المنا

دماجها في شهادة وجهود التكيف معها في مصر. ويمكن إضافة اعتبارات مخاطر الفيضان والسيول إلى معايير اختيار مواق ع البناء، وا 
 المستوى األول لنظام الهرم األخضر، وهو ما يؤدي إلى قدر كبير من التكيف مع تغير المناخ في مصر.

’تفعيل وحدة البيئة   11يتضمَّن التمويل اإلضافي المقترح المؤشر المرتبط بالصرف  المؤشر المرتبط بالصرف المقترح. .40
ألف وحدة لإلسكان   25’حصول  11.1داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري‘ والمؤشر المرتبط بالصرف 
خضر وفقا للمعايير المنصوص عليها في االجتماعي أنشأها مطورون من القطاع العام أو الخاص على شهادة تقييم الهرم األ

 دليل العمليات‘.

 ماليين دوالر(  6: تعزيز الشفافية والمساءلة في برامج اإلسكان االجتماعي )2التغييرات المقترحة في المكون  .ب

 ماليين دوالر( 6وحدة إدارة المطالبات )

ز التمويل اإلضافي قدرات  صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمو  .41 وبالبناء  يل العقاري بإنشاء وحدة إلدارة المطالبات.سُيعزِِّ
م في الوفاء بالمؤشر المرتبط بالصرف  )إنشاء وتفعيل آلية للمساءلة والشفافية داخل صندوق اإلسكان االجتماعي   3على ما تحقَّق من تقدُّ

الم، سيقوم الصندوق بتبسيط إجراءاته اإلدارية وسير ودعم التمويل العقاري من أجل تنفيذ البرنامج( والحاجة إلى تعزيز آليته لمعالجة المظ
العمل لتجهيز المطالبات. وسيتم ذلك من خالل إنشاء وحدة مختصة إلدارة المطالبات وتزويدها بما فيه الكفاية من  الموظفين، والرقابة، 

جراءات التشغيل القياسية المؤسسية، ودورات التدريب الالزمة لتحسين تنسيق التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات، والشكاوى،  وا 
والمالحظات التقييمية على البرنامج. وستعزز وحدة مختصة إلدارة المطالبات القدرات المؤسسة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 

، والمالحظات التقييمية، والشكاوى العقاري على إدارة: )أ( كم متزايد من طلبات دعم الوحدات السكنية؛ )ب( طلبات الحصول على المعلومات
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وحينما يكتمل تزويد وحدة إدارة المطالبات    المتصلة بالطلبات المذكورة، والبرنامج بوجه عام؛ و)ج(  التواصل المنتظم والتوعية بشأن البرنامج.
 بالعدد الكافي من الموظفين ويبدأ تفعيلها فإنها كحد أدني ستعمل على: 

ط؛ اعتماد وتطبيق نظام تشغ  •  يل ُمبسَّ

 توفير ما يكفي من الموظفين ودورات التدريب لتنسيق التعامل مع المطالبات؛   •

تنفيذ اتفاقيات على مستوى الخدمات بين وحدة إدارة المطالبات والوحدات ذات الصلة في صندوق اإلسكان االجتماعي   •
 المطالبات وتسويتها؛  ودعم التمويل العقاري أو أصحاب المصلحة الذين لهم دور رئيسي في تجهيز

 الحفاظ على قنوات كافية وشاملة لتلقي المطالبات ومتابعتها؛   •

 تنفيذ حمالت ممنهجة للتوعية والتواصل؛    •

 الحفاظ على أنظمة كافية لتسهيل تجهيز المطالبات )بما في ذلك نظام لتتبع القضايا(؛   •

 مراجعات دورية، ونشر تقارير متابعة المطالبات.   •

’إنشاء وحدة عاملة ومزودة  بما يكفي من الموظفين   3.1سيتم إدخال المؤشر المرتبط بالصرف    المؤشر المقترح المرتبط بالصرف. .42
 إلدارة وتجهيز المطالبات‘ في إطار التمويل اإلضافي المقترح.

 مليون دوالر(  365: تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة )3التغييرات المقترحة في المكون   .ج

ع في تقد (أ)  مليون دوالر(  250يم الدعم للمواطنين المتقدمين بطلبات لتملك الوحدات السكنية )التوسُّ
 

ومن المتوقع أن يحصل عدد إضافي   (.5يهدف التمويل اإلضافي إلى التوسع في تقديم الدعم النقدي )المؤشر المرتبط بالصرف   .43
( على دعم نقدي لتملُّك وحدات سكنية. ويبدو أن الوتيرة األصلية المتوقعة لتقديم الدعم في البرنامج األصلي )وهي %31من المستفيدين )

سكان االجتماعي يهدف ألف وحدة لإل  950ألفا بحلول تاريخ إقفال البرنامج من إجمالي    725ألف مستفيد سنويا لتصل إلى    200أكثر من 
أثناء   برنامج الحكومة المصرية إلى توفيرها(  كانت مفرطة في التفاؤل، السيما بالنظر إلى اعتبارات التوقيت. وأكَّدت التقييمات التي ُأجريت

فإنه بتعديل تاريخ إقفال   ألفا شهريا. ولذلك،  12-ألفا  11إعداد التمويل اإلضافي أن الحد األقصى المستهدف لعدد المستفيدين بالدعم سيكون  
مليون دوالر  250(، وبتخصيص تمويل إضافي قدره 2024ديسمبر  31القرض األصلي ليتسق مع إقفال التمويل اإلضافي المقترح )أي 

ام ألف مستفيد بحلول ع 950لهذا المكون، سيكون بمقدور صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تقديم دعم نقدي لما يبلغ 
 (.5وهو ما يوافق الهدف النهائي لبرنامج الحكومة )الشكل  2024
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 : عدد األسر التي تلقت دعما نقديا في جانب الطلب )المستويات الحالية والمستهدفة(5الشكل 

 
 : صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.المصدر

مساندة توسيع سبل حصول النساء على ملكية األصول وتدابير  في  5عالوًة على ذلك، سيستمر المؤشر المرتبط بالصرف   .44
وفي سياق برنامج التمويل العقاري الميسور، سيستمر إعطاء أولوية لألسر التي تعولها نساء خالل عملية ضمان   تخفيف آثار تغيُّر المناخ.

ز التمويل اإلضافي المقترح أنشطة التو  اصل ونشر المعلومات لتحفيز النساء على استخدام المكاتب تمويل الوحدات السكنية المدعومة. وسُيعزِّ
الموجودة في أنحاء البالد وعبر شبكة اإلنترنت في طلب الحصول على الدعم، ومن ثم تحقيق المستوى المستهدف للبرنامج، وهو وصول 

لمتوقعة لتغيُّر المناخ في مصر هو ارتفاع منسوب %. وفيما يتعلق باعتبارات تغيُّر المناخ، فإن أحد األثار ا24نسبة النساء المستفيدات إلى  
ولذلك، فمن المحتمل أن تتأثر المجتمعات التي تعتمد  مياه البحر وتغيرات ممكنة/محتملة في أنماط الفيضان السنوي الطبيعي لنهر النيل.

ي التغيُّر في أنماط السيول والفيضان في سبل كسب عيشها على النيل، وكذلك المجتمعات على ساحل البحر المتوسط بتغيُّر المناخ. وُيؤدِّ 
ب  العادة إلى هجرة المواطنين الفقراء من الريف إلى الحضر. وسيزداد الطلب على الوحدات السكنية ميسورة التكلفة في المناطق الحضرية بسب 

ن المهاجرين، وستشتد مشكلة اإلسكان العشوائي. وسيكون األفراد الذين تقل دخولهم عن خط الفقر أك ثر عرضًة آلثار تغير المناخ. وسُيمكِّ
ه السكان األكثر احتياجا من التكيُّف مع التحديات التي يخلقها تغيُّر المناخ، وسيعالج مشكلة اإلسكان العشوائي في ال مناطق الدعم الُموجَّ

 اد المباني الخضراء.ألف وحدة سكنية منشأة حديثا جزءا من مبادرة اعتم 25، سيكون 39وكما ورد في الفقرة  الحضرية.

سيشتمل توسيع نطاق البرنامج الذي يسانده التمويل اإلضافي المقترح على زيادة العدد المستهدف للدعم  توسيع مقترح للبرنامج. .45
(، وتخصيص تمويل إضافي  2024ديسمبر  31ألفا بحلول موعد إتمام البرنامج ) 950ألفا إلى  725النقدي المقدم ألغراض التملك من 

ألف مستفيد. وسُيمكِّن هذا التوسيع البرنامج من الوصول إلى هدف  225مليون دوالر إلدراج الدعم اإلضافي الذي يشمل  250 قدره
د بمقدار  228 ألف أسرة تعولها نساء. وستتم زيادة الدعم النقدي للمواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على وحدة سكنية والذي تحدَّ
دوالر )التمويل األصلي واإلضافي معا( ألخذ الضغوط التضخمية السابقة    553.73واحد في البرنامج األصلي إلى  دوالرات للمستفيد ال 310

 في الحسبان.
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 مليون دوالر(  84مشاركة القطاع الخاص في مشروعات اإلسكان ميسور التكلفة ) (ب)
 

شراكات بين القطاعين العام والخاص في سيساند التمويل اإلضافي اتخاذ إجراءات ملموسة للتشجيع على مجموعة قوية من ال .46
، كانت مشاركة القطاع الخاص في اإلسكان ميسور التكلفة محدودة 14وكما هو مذكور في الفقرة  مشروعات اإلسكان ميسور التكلفة.

د مطورون عقاريون من القطاع الخاص عدة عقبات تعوق إمكانية قيام شراكات فعالة بين ا لقطاعين العام والخاص. للغاية حتى اآلن. وقد حدَّ
 ومن هذه العقبات القيود على الكثافة البنائية )عدد الوحدات السكنية في المبنى الواحد(، واالستخدام المختلط للمباني 
)أي لألغراض التجارية والسكنية(، والمنافسة مع شركات التشييد الحكومية، وبعض قواعد البناء )مثل متطلبات تخصيص مساحات لوقوف  

وهي الجهة الرئيسية لتخصيص األراضي في المدن  -،  18السيارات وحجم األرض وموقعها(. وجعلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
عاون مع القطاع الخاص أكثر صعوبة. فعلى سبيل المثال، تشترط الهيئة على المطورين العقاريين الحصول على  الت  -19الجديدة بمصر 

خطاب ضمان من مؤسسة مالية لتزويدهم باألرض إلنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة. أمَّا شركات التطوير الحكومية ومنها الهيئة فليست 
خطاب الضمان تكلفة التشغيل على المطورين من القطاع الخاص بسبب ارتفاع الرسوم التي تفرضها ملزمة باالمتثال لهذا الشرط. ويزيد 

المؤسسات المالية على إصدار هذا الصك. وقد صدر قبل عامين قرار عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية يقضي بإلغاء هذا الشرط 
 لكن لم يتم قط تنفيذه.

( إلعادة التعاون مع القطاع الخاص، وضمان تكافؤ الفرص بين  3ات ملموسة )انظر اإلطار تتخذ الحكومة المصرية إجراء  .47
وسيساند التمويل اإلضافي وضع صفقات   القطاعين العام والخاص، وهو ما يعني أن التمويل اإلضافي جاء في وقته المناسب تماما.

كنية ميسورة التكلفة. والهدف من ذلك هو إطالق العنان للشراكات بين جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنشاء الوحدات الس
القطاعين بشروط مقبولة تكون مجدية من الناحية المالية للطرفين وتضمن تكافؤ الفرص على نحو فعَّال. وهو ضروري لضمان أن تظل هذه 

يدة للمشروعات العمرانية وأن يتاح لها الحصول عل الخدمات الشراكات ميسورة التكلفة بالنسبة للسكان المستهدفين، وضمان اختيار مواقع ج
 والبنية التحتية األساسية )المدارس والمحالت التجارية ووسائل النقل والمواصالت ومراكز العمل(. وستبقى إجراءات الضمان لتقديم الدعم 

دها القطاع الخاص  النقدي كما هي للمشروعات العمرانية التي يقيمها القطاع الخاص أو العام. وستجري  معالجة العقبات الرئيسية التي حدَّ
في سياق هذه الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص، السيما خطاب الضمان الذي تشترطه هيئة المجتمعات العمرانية. وستتيح 

اد من زيادة مشاركة شركات التطوير العقاري الهيئة للمطورين العقاريين الدفع بالتقسيط مع فترات سماح. وسُتمكِّن هذه المرونة في السد
الخاصة متوسطة الحجم في صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيكون أيضا بعض الوحدات التي تقام في سياق الشراكة بين 

اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل القطاعين جزءا من مبادرة اعتماد البناء األخضر التي ُتنفَّذ من خالل وحدة البيئة الجديدة داخل صندوق 
ع التمويل اإلضافي اتخاذ إجراءات ملموسة من خالل المؤشرين المرتبطين بالصرف  لمساندة مشاركة القطاع  8.3-8.1العقاري. وسُيشجِّ

م والخاص تعالج الخاص في مشروعات اإلسكان ميسور التكلفة، بما في ذلك: )أ( وضع وتنفيذ ضوابط جديدة للشراكات بين القطاعين العا

 
بمهمة إنشاء مراكز حضرية جديدة، وا عادة توزيع السكان وُعِهد إليها  1979/ 59بموجب القانون  1979أُنشئت هيئة المجتمعات العمرانية في عام  18

ي إلسكان من وادي النيل، والحد من الزحف العمراني على األراضي الزراعية، وتطوير مناطق جديدة خارج المدن والقرى القائمة، وضمان توفير األراض
 وزير اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية. ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية هو

، طلبت الحكومة المصرية من البنك الدولي مساعدة فنية لمساندة أجندة اإلصالح بشأن تسجيل األراضي والعقارات. هذا مجال 2019في نوفمبر  19
 يل العقاري.حيوي لإلصالح في مصر ألن تسجيل العقارات هو أحد العقبات الرئيسية أمام تطوير أسواق التمو 
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دها المطورون من القطاع الخاص،  )ب( الدعوة لتقديم مقترحات في إطار الضوابط الجديدة للشراكات بين القطاعين،  20العقبات التي حدَّ
آالف وحدة سكنية. وسيظل البرنامج يتسم  10و)ج( تعميم وتنفيذ ثالثة مشروعات تجريبية للشراكة بين القطاعين تتضمن ما ال يقل عن 

ركة حقيقية للقطاع الخاص. وستجرى دراسات تشخيصية وللرصد  بالمرونة الختبار مختلف نهج الشراكة بين القطاعين لتحقيق هدف مشا
والتقييم  في منتصف مدة التنفيذ لتحديد المجاالت التي تتطلب مزيدا من التحسين. وبصرف النظر عن نموذج الشراكة بين القطاعين العام 

 سكنية ستبقى كما هي دونما تغيير.والخاص، فإن المبادئ الرئيسية ليسر التكلفة، وتكافؤ الفرص، وموقع بناء الوحدات ال
 

 :  إطار جديد للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة في مصر3اإلطار 
 

 السياق العام
ن في ال ُيمكن لمصر معالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية بدون مشاركة قوية من القطاع الخاص، ومنه البنوك وشركاء البناء والمطورون العقاريو 

ن في هذا القطاع الناشئ من السوق قبل ثورة  ، يجب على صندوق اإلسكان 2011سوق إسكان محدودي الدخل. وإلعادة بناء الزخم الذي تكوَّ
تماعي ودعم التمويل العقاري إظهار أنه شريك فعال وموثوق به، وضمان تكافؤ الفرص لكل جهات القطاع الخاص. وكان الصندوق ناجحا في االج

% من قروض برنامج التمويل العقاري الميسور تضمنها مؤسسات مالية خاصة. بيد 23إقامة شراكات فعَّالة مع مؤسسات مالية خاصة. وما يقرب من  
 اون مع شركات التطوير العقاري الخاصة لم يتقدم كثيرا منذ إنشاء البرنامج.   أن التع

 
 المشكالت

مستفيدا لدعم امتالك أو تأجير وحدات سكنية أنشأتها شركات القطاع    1950خالل السنوات األربع الماضية، سجَّل البرنامج تقديم دعم نقدي لما يبلغ  
. وُيعزى ضعف إقبال القطاع الخاص على المشاركة في اإلسكان ميسور 2020ألف وحدة بحلول عام  250الخاص، لكن كان المستهدف المتوقع 

 التكلفة إلى ثالثة أسباب.
، أثير الكثير من القضايا القانونية التي تتعلق بتخصيص األراضي واستخدامها بين الحكومة وشركات 2011بعد الثورة المصرية في    الثقة:   •

ة )بسبب االستخدام غير المالئم ألراض مخصصة لإلسكان االجتماعي( وتعيَّن إعادة التفاوض بشأنها، وهو ما التطوير العقاري الخاص
 خلق مشكلة ثقة زادت من صعوبة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ية )عدد الوحدات السكنية في المبنى فالقيود على الكثافة البنائ اللوائح البيروقراطية الجامدة تجعل الشراكات بين القطاعين غير مجدية.   •
اء الواحد(، واالستخدام المختلط للمباني )أي لألغراض التجارية مقابل السكنية(، والمنافسة مع شركات التشييد الحكومية، وبعض قواعد البن

ه مستحيلة، ودفع المطورين )مثل متطلبات مواقف السيارات وحجم األرض وموقعها( جعلت الجدوى االقتصادية لمشاركة القطاع الخاص شب
   من القطاع الخاص إلى تحويل اهتمامهم إلى المشروعات العمرانية الراقية. 

يشكو المطورون من القطاع الخاص من أن سعر األرض التي تبيعها هيئة المجتمعات   ارتفاع تكلفة األرض ودور هيئة المجتمعات العمرانية.   •
ى العمرانية )وهي المؤسسة العامة المسؤولة عن بيع األراضي لتطويرها في المدن الجديدة( مرتفع للغاية. عالوة على ذلك، تشترط الهيئة عل

 لتزويدهم باألرض إلنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة. المطورين العقاريين الحصول على خطاب ضمان من مؤسسة مالية  
فالسعر الذي يدفعه مطورو القطاع العام ال يتضمن ثمن األرض، وتكلفة البنية    تكافؤ الفرص بين المطورين العقاريين من القطاعين الخاص والعام.    •

 اع الخاص دفع تكاليف كل البنود المذكورة آنفا،  التحتية للمرافق، والخدمات العامة. ولكن في المقابل ُيتوقَّع من مطوري القط 
 %. 30وهو ما يخلق مشكالت منافسة بين شركات التطوير العقاري العامة والخاصة، ويؤدي في بعض الحاالت إلى فرق في السعر يصل إلى  

 
الموافقات وافق عليها رسميا وزير اإلسكان ورئيسا مجلسي إدارة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية. هذه  20

 . 2020ويناير  2019اكتملت في نوفمبر 
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 فرصة جديدة للتعاون 
 اتخذت الحكومة المصرية إجراءات في هذا الصدد، ووقعت في اآلونة األخيرة صفقة جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين 

 10شاء  من القطاع الخاص ُبغية إطالق منظومة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص. وسيبدأ تطبيق الصفقة الجديدة للشراكة بمرحلة تجريبية تتضمن إن
 آالف وحدة سكنية. وتتمثل الشروط الرئيسية للصفقة فيما يلي:

م هيئة المجتمعات العمرانية قطع أرض ذات موقع جيد إلى مطورين من القطاع الخاص. •  ُتقدِّ
متوسطي الدخل % إلسكان  70% من الوحدات السكنية ميسورة التكلفة )واألرض مجانا(، و30سُيسمح للمطورين بأن يبنوا على هذه القطع   •

 )األرض بسعر السوق(.
م هيئة المجتمعات العمرانية خيارات دفع مرنة لشراء األرض:   •  % مقدم ثمن األرض، وسداد الثمن على أقساط على مدى 10سُتقدِّ

 سنوات مع فترة سماح من السداد للسنوات  الثالث األولى. وال يلزم تقديم خطاب ضمان. 10
 ألف جنيه تبعا للموقع ودراسة الجدوى االقتصادية ذات الصلة.   450ألف جنيه و   350يسورة التكلفة في نطاق بين  سيتم تحديد أسعار الوحدات م  •
 مترا مربعا كحد أقصى. 83مترا مربعا وحتى  80مساحة الوحدة السكنية:  •
 شخصا في الفدان الواحد. 240كثافة السكان في الفدان الواحد:  •
 اريخ تسلم التراخيص.سنوات من ت 3فترة تنفيذ المشروع:  •
اعي سيجري تنفيذ عملية البيع من خالل الُمطِور وفقا للوائح والتعليمات واإلجراءات المعمول بها في وزارة اإلسكان وصندوق اإلسكان االجتم •

 ودعم التمويل العقاري.
 القطاع العام والخاص. إجراءات الضمان لدعم الوحدات السكنية ستكون هي نفسها للوحدات السكنية التي يقوم بإنشائها •

صفقات شراكات وتتيح الصفقة المقترحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسا متينا للتعاون بين مطوري القطاع الخاص والحكومة. وسُتشكِّل هذه ال 
م على إسناد هيئة المجتمعات العمرانية أنشطة حقيقية بين القطاعين، إذ إن القطاع الخاص سيتحمل مخاطر اإلنشاءات، أمَّا فيما مضى فقد كان األمر يقو 

لط لألرض، اإلنشاءات إلى جهات خارجية. وتعالج الصفقة المقترحة المخاوف الرئيسية لمطوري القطاع الخاص، ومنها مسألة الكثافة، واالستخدام المخت 
لغاء شرط خطاب الضمان. وتعهدت هيئة المجتمعات العمرانية  والمباني السكنية المختلطة )لذوي الدخل المتوسط والمنخفض(، وأساليب الدفع المرنة،  وا 

م األرض ا  لمخصصة بتقديم أراض ذات موقع جيد، وهو أمر حيوي لنجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنها خيارات الدفع المرنة. وسُتقدَّ
كات اإلنشاءات الخاصة والعامة. وستساعد صفقة الشراكة بين القطاعين لإلسكان ميسور التكلفة مجانا، وهو ما يسهم في ضمان تكافؤ الفرص بين شر 

 أيضا في تخفيف نفقات المالية العامة ألن القطاع الخاص سيتحمَّل تكاليف اإلنشاءات وتسويق الوحدات السكنية. 

وهدفه   8سيبقى المؤشر المرتبط بالصرف  والمؤشرات الجديدة. 8التغيرات المقترحة على المؤشر الحالي المرتبط بالصرف   .48
ديسمبر  31ألف وحدة سكنية مدعومة يبنيها القطاع الخاص بدون تغيير لكن التاريخ المستهدف للوفاء به سيتم تمديده إلى  250األصلي 
 بط بالصرف . باإلضافة إلى هذا، فإن التمويل اإلضافي المقترح سيضيف ثالثة مؤشرات مرتبطة بالصرف: المؤشر المرت 2024
’إعداد وتنفيذ ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تعالج المعوقات الرئيسية التي عبَّر عنها القطاع الخاص‘، والمؤشر  8.1

عميم ، ت8.3الدعوة إلى تقديم مقترحات في ظل الضوابط الجديدة للشراكة بين القطاعين‘، والمؤشر المرتبط بالصرف    8.2المرتبط بالصرف  
 آالف وحدة سكنية‘.  10مشروعات تجريبية للشراكة بين القطاعين تشتمل على إنشاء  3وتنفيذ 

 مليون دوالر(  29.75إعداد وتنفيذ برنامج لإليجار ميسور التكلفة )  (ج)

يعون  في سياق تنفيذ آلية للخروج من دعم أسعار الفائدة، تشتد الحاجة إلى برنامج لإليجار لخدمة السكان الذين ال يستط .49
ومن الضروري إعداد برنامج فعَّال لإليجار يخدم  الذين ال يستطيعون تحمُّل أعباء قرض  تحمُّل أعباء قرض عقاري أو يفضلون اإليجار.
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 عقاري )الفئات األقل دخال( أو يفضلون اإليجار على التملك )الشباب(. ويخدم برنامج التمويل العقاري الميسور األسر التي يتراوح دخلها 
جنيه )تقريبا  2500دوالرا(. لكن شريحة كبيرة من األسر الفقيرة يقل دخلها عن  316-92جنيه شهريا )تقريبا  5700جنيه و 1500ن بي 

% من األسر 90دوالرا( ال تستطيع مع ذلك دفع القسط الشهري أو ليست مؤهلة للحصول على قرض عقاري. وعلى الرغم من أن  154
ل ملكية الوحد ة السكنية، فإن الشباب ذوي الدخل المتوسط يفضلون بصفة مؤقتة أيضا العيش في أماكن إقامة مستأجرة حتى  المصرية ُتفضِّ

 يحافظوا على قدرتهم على التنقل أو يستفيدوا من اإلقامة في موقع متميز.

للتشجيع على تنمية   سيساند التمويل اإلضافي تقوية القدرات المؤسسية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري   .50
 سوق اإليجار ميسور التكلفة في مصر:

سيتضمَّن التمويل اإلضافي إنشاء وحدة لإليجار داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل  .الجوانب المؤسسية  •
العقاري تكون مهمتها تصميم وتنفيذ إستراتيجيات وسياسات وخطط عمل لتنمية اإليجارات. وسيشتمل أيضا على منصة 

بي الطلب والعرض في سوق اإليجار. وستتيح رقمية هدفها تسهيل تسجيل أصحاب العقارات والمستأجرين والتوفيق بين جان 
المنصة التعرف على كل المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب العقارات والمستأجرون بشأن القوانين واإلجراءات وأنواع 
نة التعاقدات القائمة، وخبرات الوساطة في سوق اإليجارات، وكذلك بشأن الحقوق والمزايا والواجبات التي تتصل ببرامج ُمعيَّ 

 لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.

سيساند التمويل اإلضافي أيضا إعداد وتنفيذ حزمة من الحوافز الرامية إلى تحفيز أصحاب العقارات األفراد   .حزم الحوافز •
وحدات اإليجار    على تأجير شققهم السكنية/منازلهم لألسر ذات الدخل المنخفض/المتوسط. ولن يتعلق هذا بالمستثمرين في

السكنية المبنية حديثا فقط، ولكنه سيحفز أيضا مالك الوحدات الشاغرة أو غير الُمشطَّبة في األحياء المخططة والعشوائية 
على السواء على تشطيب أو تجديد هذه الوحدات وطرحها في السوق. وسيعالج هذا اإلجراء جزئيا المستويات المرتفعة 

( حزمة ألصحاب العقارات تحتوي على 1ي السوق. وستتألف الحزمة من برنامجين منفصلين: )حاليا للعقارات الخالية ف
( حزمة للمستأجرين بشأن إعداد برامج دعم للمستأجرين بقصد سد الفجوة بين اإليجار الذي يطلبه المستثمر 2ضمانات؛ و)

ر بنسبة   . % من الدخل25وقسط اإليجار الميسور الدفع للمستأجر والذي ُيقدَّ

سيعطي صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري أفضلية لألسر التي تعولها نساء في   .المساواة بين الجنسين  •
 معايير التصنيف لتقديم دعم إليجار وحدات سكنية.

المؤشر  لن يتم تعديل المكون الخاص بالدعم في والمؤشرات الجديدة. 6التغيرات المقترحة على المؤشر المرتبط بالصرف   .51
دوالر لألخذ في االعتبار الضغوط التضخمية  590.53دوالر إلى  476.07المرتبط بالصرف، لكن القيمة النقدية لدعم اإليجار ستزيد من 

’إنشاء وحدة عاملة لإليجار ومنصة رقمية داخل صندوق اإلسكان   6.1ويضيف التمويل اإلضافي المقترح المؤشر المرتبط بالصرف    السابقة.
’تنفيذ حزمة  6.2ماعي ودعم التمويل العقاري تربط أصحاب العقارات الخاصة والمستأجرين المؤهلين‘، والمؤشر المرتبط بالصرف االجت 

 حوافز لإليجار تشتمل على خدمة تأمين من مخاطر اإليجار، ودعم مباشر للمستأجرين‘.
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 الترتيبات المؤسسية وبروتوكوالت التحقق .د
 

ويصنَّف أداء    االجتماعي ودعم التمويل العقاري هو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ التمويل اإلضافي.سيظل صندوق اإلسكان   .52
الصندوق بأنه مرٍض. والصندوق مزود بما يكفي من الموظفين المؤهلين ولديه أنظمة حوكمة قوية. ونظرا ألن التمويل اإلضافي يهدف إلى 

ء نفس الجهة القائمة على إدارة التنفيذ لضمان استمرارية البرنامج الجاري. وألن التمويل اإلضافي  توسيع البرنامج األصلي، فمن الضروري إبقا
دارة  يساند تحقيق مزيد من التحسين للقدرات المؤسسية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري )أي وحدات البيئة واإليجار وا 

ن لضمان سالمة التنفيذ ألنشطة البرنامج الجديد. وستبقى بروتوكوالت التحقق من خالل وكيل  المطالبات(، فسيلزم تعيين مزيد من الموظفي 
 التحقق المستقل كما هي دونما تغيير.

 نفقات البرنامج  .ه

ويشتمل إطار اإلنفاق على خمسة مكونات  كانت النفقات الفعلية في إطار العملية األصلية أقل مما كان متوقعا أثناء اإلعداد. .53
، وهي: )أ( نفقات عامة؛ )ب( الدراسات والخطط وبناء القدرات؛ )ج( بيانات وأنظمة اإلسكان؛ )د( برامج الطلب على الوحدات السكنية  رئيسية

(،  2019/ 2018( إلى العام الرابع )2015/2016ومن العام األول )  )التملك(؛ و)ه( برامج الطلب على الوحدات السكنية )اإليجار(.
 مليار دوالر  0.3في إطار البرنامج األصلي، أنفق صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو 

على المكون الخاص بتملك الوحدات السكنية، (، معظمها : نفقات البرنامج األصلي )بماليين الدوالرات(2الجدول ) .54
ويتسق هذا المستوى المنخفض للنفقات الفعلية مع التنفيذ األبطأ  مليار دوالر خالل الفترة نفسها. 1.4اق متوقع يبلغ إجماال مقابل إنف

مليار دوالر.  0.6من المتوقع للبرنامج وانخفاض قيمة الجنيه المصري. ولو استبعدنا انخفاض قيمة الجنية لكان مستوى النفقات قد بلغ 
كن صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري من إسناد بعض األنشطة )الدراسات الهندسية، ومركز اتصاالت، عالوة على ذلك، تم

وفرز الطلبات( إلى جهات خارجية، وهو ما خفض التكاليف. وتبيَّن أن بعض األنشطة األخرى كانت أقل تكلفًة مما كان متوقعا بادئ األمر، 
% عن قائمة األسعار التي عرضتها 40مات في صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري )خصم نسبته  السيما نظام اإلدارة والمعلو 

أي بي إم( وبيانات اإلسكان )التي حصل عليها الصندوق مجانا من بنك اإلسكان والتعمير والمحافظات(. وأخيرا، من الجدير بالذكر أن 
ساهم في تخفيف نفقات صندوق اإلسكان  2016سكان االجتماعي الذي بدأ تنفيذه جزئيا في الصندوق االستئماني لتعزيز نظام حوكمة اإل

 االجتماعي ودعم التمويل العقاري على بناء القدرات والدراسات. 

 

 : نفقات البرنامج األصلي )بماليين الدوالرات(2الجدول 

 اإلجمالي 4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  بند مصروفات
 نفقات عامة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  -#1

 6.4 0.0 2.2 2.0 2.2 الفعلي
 12.0 4.0 3.0 3.0 2.0 المتوقع

 الدراسات والخطط وبناء القدرات لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  - #2
 1.0 0.0 0.4 0.3 0.3 الفعلي
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 اإلجمالي 4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  بند مصروفات
 نفقات عامة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  -#1

 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 المتوقع
 بيانات وأنظمة اإلسكان لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  - #3

 0.8 0.3 0.3 0.1 0.1 الفعلي
 10.0 2.0 2.0 3.0 3.0 المتوقع

 دعم تملك الوحدات السكنية  - #4
 271.1 78.3 74.0 44.3 74.5 الفعلي
 1,395.1 465.0 398.6 332.2 199.3 المتوقع

 دعم إيجار الوحدات السكنية- #5
 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 الفعلي
 11.7 5.0 3.4 2.5 0.8 المتوقع

 279.4 78.6 77.0 46.7 77.1 مجموع النفقات )الفعلية(
 1,436.8 478.0 409.0 342.7 207.1 اإلجمالي المتوقع

 بيانات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري ودعم التمويل العقاري. المصدر:

تم تعديل إطار اإلنفاق ليأخذ في االعتبار التأخيرات في التنفيذ والوفورات في النفقات ويراعي التغييرات التي أدخلها التمويل    .55
ل ) اإلضافي.   ( من نفس البنود الخمسة: : إجمالي المصروفات )بماليين الدوالرات(3الجدول  وسيتألف برنامج اإلنفاق الُمعدَّ

تستند النفقات العامة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في المرحلة المقبلة إلى النفقات القائمة )السيما  •
موظفا جديدا للوحدات التي ُأنشئت حديثا )وحدات إدارة   15تكاليف الموظفين(، باإلضافة إلى تعيين ما ال يقل عن 

 % كل عام ألخذ التضخم في االعتبار.10المطالبات، واإليجار، والبيئة(. ويزيد إجمالي النفقات العامة بنسبة 

بين وتشتمل نفقات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري المتصلة بالدراسات والخطط وبناء القدرات، من  •
جملة أمور أخرى، على مسح استقصائي للطلب على الوحدات السكنية يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  

 مليون دوالر(. 0.4)ويدفع تكلفته الصندوق مقابل نحو  

وتشتمل النفقات الخاصة ببيانات وأنظمة اإلسكان على التكلفة المتوقعة لخادم إنترنت جديد، ورسوم الصيانة )تزداد بنسبة   •
مليون   0.1% سنويا لتأخذ في االعتبار معدل التضخم(، وتنفيذ منصة إلكترونية تربط أصحاب العقارات والمستأجرين )10

 دوالر(.

مج التملك على االفتراضات التالية: )أ( الزيادة التدريجية لوتيرة تقديم صندوق اإلسكان وتعتمد النفقات في إطار برنا  •
 280االجتماعي ودعم التمويل العقاري الدعم النقدي للمواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على وحدة سكنية )ابتداء بنحو  

ب( الزيادة التدريجية لمتوسط دعم مقدم ثمن  (، و)2024ألفا في ديسمبر    950لتصل إلى    2019ألف مستفيد في ديسمبر  
الوحدة السكنية )للتعويض عن أثر آلية الخروج من دعم أسعار الفائدة وفي الوقت نفسه الحفاظ على  مستوى تيسير التكلفة 

 للعدد  الذي تستهدفه العملية من األسر منخفضة الدخل(. 
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نية )التي كانت قريبا من الصفر في السنوات األربع األولى وستأخذ النفقات على المكون الخاص بتأجير الوحدات السك  •
للعملية األصلية( في االعتبار ما يلي: )أ( الزيادة التدريجية لعدد مدفوعات الدعم المقدم للمستأجرين )ابتداء من المستوى 

تشجيع أصحاب  (، و)ب( حزمة الحوافز الرامية إلى 2024مستفيد بحلول  102400مستفيدا ليصل إلى  1931الحالي 
العقارات على تأجير وحداتهم السكنية )بما في ذلك الوحدات الشاغرة( لألسر ذات الدخل المنخفض )انظر المؤشر الجديد 

(. وُيعد دعم إيجار الوحدات السكنية تراكميا، وحالما تدخل أسرة البرنامج فإن الدعم يستمر في السنوات  6المرتبط بالصرف  
 ألف أسرة تعولها نساء. 20اإلضافي المقترح دعم إيجار وحدات سكنية ألكثر من  التالية. وسيوفر التمويل

وال تتضمَّن نفقات البرنامج دعم أسعار الفائدة )في إطار اآللية المؤقتة الجديدة لدعم أسعار الفائدة التي ستحل محل حزمة   •
ويصل إجمالي مبلغ الدعم إلى ما يقرب   21جة.حوافز البنك المركزي المصري( وذلك ألن هذه النفقات تعتبر نفقات غير منت 

 من مليار دوالر خالل السنوات الخمس القادمة. 

وال يتضمَّن إطار اإلنفاق مساهمة القطاع الخاص في ظل الشراكات المقترحة بين القطاعين العام والخاص التي يساندها  •
نطاق البرنامج. بيد أنه من المتوقع أن تبلغ البرنامج ألنه يتعلق بجانب العرض من اإلسكان الميسور الذي يخرج عن 

 مليار دوالر. 1.2مساهمة القطاع الخاص أكثر من 

لة للبرنامج بمبلغ    .56 ر إجمالي النفقات الُمعدَّ ويشمل هذا النفقات الفعلية في إطار القرض األصلي منذ البداية   مليار دوالر.  2.8ُيقدَّ
جمالي نفقات البرنام  0.3)نحو   ل  3مليار دوالر، انظر الجدول    2.5ج المتوقعة خالل الخمس سنوات القادمة )مليار دوالر( وا  (. وهكذا سُيموِّ

من إجمالي    %36برنامج التمويل العقاري الشامل باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج )البرنامج األصلي مضافا إليه التمويل اإلضافي(  
لة في االعتبار قدرات التنفيذ الفعلية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري على نفقات البرنامج. وتأخذ نفقات البرنامج المُ  عدَّ

إلى  3و 2و  1أساس خبرات أربع سنوات في تنفيذ البرنامج )في محوري التملك واإليجار(. عالوًة على ذلك، تستند التوقعات المالية للبنود 
 لتمويل العقاري.خطة عمل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم ا

 : إجمالي المصروفات )بماليين الدوالرات(3الجدول 

 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  بند مصروفات
 3.5 3.2 2.9 2.6 2.2 العقاري  نفقات عامة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التموي  -#1
 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 القدرات لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري الدراسات والخطط وبناء    -   #2 
 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 بيانات وأنظمة اإلسكان لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  - #3
 803.7 619.4 441.2 324.7 204.7 دعم تملك الوحدات السكنية - #4
 13.9 24.1 21.4 18.6 15.8 الوحدات السكنيةدعم إيجار - #5

 822.2 648.0 466.3 346.8 223.8 اإلجمالي
 (.2019توقعات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري )خط األساس ديسمبر  المصدر:  

حتى إذا ُأِخذ في االعتبار إجمالي مبلغ الدعم المقدم من وزارة   ُتعد تكلفة برنامج اإلسكان االجتماعي على المالية العامة متدنية. .57
ل دعم  صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري جزءا منه (، فإن  اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية لإلسكان والمرافق )الذي ُيشكِّ

 
، ولم يشملها التسهيل 2018بها خالل اإلعالن السابق في أكتوبر دعم أسعار الفائدة آلية مؤقتة وال تغطي سوى عمليات الدعم التي تم التعهد  21

، وستطبق اآللية 2020سيجرى اإلعالن التالي بحلول النصف األول من عام  . 2019االئتماني المقدم من البنك المركزي الذي انقضى أجله في فبراير 
 الجديدة للخروج من دعم أسعار الفائدة.
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% من إجمالي 0.02% من إجمالي اإلنفاق الحكومي، و0.08% فقط من إجمالي مدفوعات الدعم الحكومي، و0.3هذا اإلجمالي يبلغ 
، وهي آخر سنة ُأتيحت عنه هذه األرقام. وبالمقارنة، استحوذت برامج التحويالت االجتماعية على 2015/2016الناتج المحلي للسنة المالية  

المحلي. وبالتركيز على الدعم المقدم % من إجمالي الناتج 7% من إجمالي اإلنفاق الحكومي، و23% من إجمالي مدفوعات الدعم، و92
آالف مستفيد من الدعم شهريا  10للوحدات السكنية من صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومعدل الصرف الحالي البالغ 

% من المبلغ اإلجمالي 1.2ألف جنيه )قرابة ألف دوالر( للمستفيد الواحد، فإن التكلفة على الحكومة ستبلغ  16كحالة أساسية،  بمتوسط 
 2015/2016% من إجمالي الناتج المحلي خالل السنة المالية 0.09% من إجمالي النفقات الحكومية، و0.29لمدفوعات الدعم، و

%  1(. وعلى سبيل المثال، تنفق المكسيك وشيلي ما يقرب من  7)لالطالع على تحليل مفصل الستدامة البرنامج، يرجى الرجوع إلى المرفق  
حتى إذا تم تضمين الميزانية دعم أسعار الفائدة الحالي كامال  ن إجمالي ناتجهما المحلي على دعم الوحدات السكنية الميسورة التكلفة.م

% فقط من إجمالي الدعم الحكومي، 5.7ألف مستفيد سنويا( فإن التكلفة على الحكومة المصرية ستبلغ  16)بصافي القيمة الحالية لدعم 
(. ومع االتجاه 2015/2016% من إجمالي الناتج المحلي )باستخدام أرقام السنة المالية 0.4جمالي اإلنفاق الحكومي، و% من  إ1.39و

واستنادا إلى تلك األرقام، فإن االستدامة المالية   النزولي ألسعار الفائدة، من المتوقع أن يتناقص مبلغ دعم أسعار الفائدة بمرور الوقت.
)حتى بعد إضافة دعم أسعار الفائدة( وال يبدو أنها تخرج الجهود الحالية لضبط أوضاع المالية العامة عن مسارها للبرنامج تعتبر قوية 

 20الصحيح. باإلضافة إلى ذلك، فإنه عمال بتوصيات صندوق النقد الدولي، تم إلغاء التسهيل االئتماني المقدم من البنك المركزي وقيمته 
 .2019مليار جنيه في يناير 

مة من التمويل لتمضي قدما بتنفيذ عدة أنشطة.  .58 وستقدم المجموعة   طلبت الحكومة المصرية من مجموعة البنك الدولي دفعة مُقدَّ
% من برنامج التمويل العقاري الشامل إلى الحكومة المصرية بسبب القدر الكبير من األنشطة التي ُأطلقت واكتملت  25دفعة ُمقدمة قدرها 

ولى من التشغيل. وتشتمل هذه األنشطة على: إنشاء وحدة إدارة المطالبات في صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم في األشهر الستة األ
نشاء وتفعيل وحدة البيئة )المؤشر المرتبط بالصرف  3.1التمويل العقاري )المؤشر المرتبط بالصرف   (؛ و تنفيذ آلية الخروج من دعم 11(؛ وا 

الستيعاب الطلب المتزايد، السيما في   5(، وتوسيع المؤشر المرتبط بالصرف 9المؤشر المرتبط بالصرف ) 2020أسعار الفائدة قبل يونيو 
ضوء أحدث بيانات عن مستوى الدخل التي تظهر ازدياد معدالت الفقر في مصر. عالوًة على ذلك، سٌتشكِّل موافقة مجلسي اإلدارة في هيئة  

لة للشراكات بين القطاعين العام والخاص المجتمعات العمرانية وصندوق اإلسكان االجتم اعي ودعم التمويل العقاري على الضوابط الُمعدَّ
 (.8نتائج مسبقة لمشاركة القطاع الخاص )المؤشر المرتبط بالصرف 

 تاريخ اإلقفال  .و

في ضوء الوتيرة الفعلية لتنفيذ األنشطة في البرنامج األصلي  .2024ديسمبر  31سيكون تاريخ إقفال التمويل اإلضافي هو  .59
واألنشطة الجديدة المزمعة في إطار التمويل اإلضافي، من الضروري وضع جدول زمني واقعي للتنفيذ على أساس الدروس المستفادة من 

 اريخ إقفال التمويل اإلضافي. مع ت   2022أبريل  30البرنامج األصلي. وسيتسق تاريخ إقفال القرض للبرنامج األصلي في 

 خطة عمل البرنامج   .ز

تم تحديث خطة عمل البرنامج لتتضمن أنشطة جديدة متصلة بالمؤشرات المرتبطة بالصرف والخاصة بوحدتي إدارة المطالبات   .60
اعي تكافؤ الجنسين وينفذها وُأدرجت في خطة العمل إجراءات إضافية بشأن المساواة بين الجنسين لتعزيز األنشطة  القائمة التي تر  والبيئة.

 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.
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 التغيرات في إطار النتائج   .ح

مؤشرا جديدا مرتبطا   11أضيف    تم تحديث إطار النتائج ليراعي إضافة مؤشرات جديدة مرتبطة بالصرف وتوسيع نطاق البرنامج. .61
: قائمة المؤشرات المعدلة المرتبطة بالصرف والمؤشرات الجديدة  4  الجدولإلضافي )ابالصرف مع نتائج مرتبطة بالصرف في إطار التمويل  

(: أضيف مؤشر جديد للهدف  : إطار النتائج المعدل ومستهدفاته5 الجدول(. تم تعديل إطار المتابعة والتقييم كما يلي )المرتبطة بالصرف
( من : إطار النتائج المعدل ومستهدفاته5 الجدول للهدف اإلنمائي للمشروع )انظر 1اإلنمائي للمشروع، وِزيد المستوى المستهدف للمؤشر 

تحصل على   بشأن ’عدد األسر التي 3.1الوسيط  د. وتم زيادة المستوى المستهدف للمؤشر مستفي  1,052,400ألف مستفيد إلى  830
ألفا. ولتقييم مدى إسهام البرنامج في سد الفجوة بين الجنسين في  950ألف مستفيد إلى  725 دعم نقدي لتملك وحدات سكنية جديدة‘ من

النتائج ليتضمن مؤشرات جديدة بشأن التملك واإليجار، وتحديدا واضحا للمستويات المستهدفة  التملك واإليجار للوحدات السكنية تم تعديل إطار  
 من النساء المستفيدات من البرنامج.

 : قائمة المؤشرات المعدلة المرتبطة بالصرف والمؤشرات الجديدة المرتبطة بالصرف4 الجدول

النتيجة المرتبطة بالصرف )حسب  مؤشر مرتبط بالصرف
 مقتضى الحال(

 المبلغ المخصص من
 القرض

 ) بالدوالر(

 صيغة حساب الصرف

: 3.1المؤشر المرتبط بالصرف 
إنشاء  وحدة عاملة ومزودة  بما 

يكفي من الموظفين إلدارة 
 المطالبات

 :3.1النتيجة المرتبطة بالصرف 
أُنشئت وحدة عاملة مزودة 

إلدارة المطالبات داخل بالموظفين 
صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم 

التمويل العقاري وفقا للمعايير 
المنصوص عليها في بروتوكول 

 التحقق ذي الصلة.

 ستة ماليين دوالر منها: $6,000,000
 مليونا دوالر على إنشاء الوحدة؛ 

مليون دوالر لكل سنة مالية 
 التشغيل في

عدد : 5المؤشر المرتبط بالصرف 
األسر التي تحصل على دعم 
نقدي لتملك وحدة سكنية من 
الوحدات السكنية الجديدة لكل 

سنة مالية خالل تنفيذ البرنامج في 
إطار برنامج التمويل العقاري 

الميسور )خط األساس: 
 (.2019أبريل  1في  209,398

: ما 5النتيجة المرتبطة بالصرف 
 ألف أسرة. 950يصل إلى 

 
 

 337.67مليون دوالر منها  250 $250,000,000 
دوالر لكل أسرة جديدة من خط 

أسرة  209,398األساس البالغ 
ألف  950إلى ما يصل إلى 

 أسرة.
دوالر  553.73 )ملحوظة:

للمستفيد لكل من البرنامج 
األصلي والتمويل اإلضافي 

 مجتمعين(
 

: عدد 6المؤشر المرتبط بالصرف 
األسر الجديدة التي تشارك في 

برامج دعم إيجار الوحدات 
السكنية لكل سنة مالية خالل 

: ما 6النتيجة المرتبطة بالصرف 
 أسرة. 102,400يصل إلى 

 
 

دوالر، منها  11,500,000 $29,750,000
دوالر لكل أسرة جديدة  114.47

فوق خط األساس إلى ما يصل 
 أسرة. 102,400إلى 
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تنفيذ البرنامج )خط األساس: 
 (. 2019أبريل  1في  1931

 
 

 
 

دوالر   590.54)ملحوظة:  
للبرنامج األصلي والتمويل 

 اإلضافي مجتمعين(

: 6.1المؤشر المرتبط بالصرف 
إنشاء وحدة عاملة لإليجار 

ومنصة رقمية داخل صندوق 
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 

بين أصحاب  العقاري تربط
العقارات من القطاع الخاص 

 والمستأجرين المؤهلين

 :6.1النتيجة المرتبطة بالصرف 
أُنِشئت وحدة عاملة ومزودة بما 

يكفي من الموظفين لإليجار داخل 
صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم 

التمويل العقاري، وطورت هذه 
الوحدة منصة إلكترونية داخل 

القائم لصندوق الموقع اإللكتروني 
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 

العقاري  بالشكل والمحتوى 
المقبولين لدى البنك الدولي، وكلها 
وفقا للمعايير الُمبيَّنة في بروتوكول 

 التحقق ذي الصلة.

 ثمانية ماليين دوالر منها:
ماليين دوالر على إنشاء وحدة  3

 اإليجار المذكورة؛ 
نصة مليون دوالر لتطوير الم

 الرقمية المذكورة؛ 
مليون دوالر لكل سنة مالية تالية 

في تشغيل الوحدة والمنصة 
 المذكورتين.

 :6.2المؤشر المرتبط بالصرف 
تنفيذ حزمة حوافز لتأجير 

المساكن، منها خدمة للتأمين من 
مخاطر التأجير ودعم مباشر 

 للمستأجرين.

 :6.2النتيجة المرتبطة بالصرف 
حوافز لتأجير  إعداد وتنفيذ حزمة

المساكن، منها خدمة للتأمين من 
مخاطر التأجير ألصحاب 

العقارات ودعم مباشر للمستأجرين 
وفقا للمعايير الُمبيَّنة في بروتوكول 

 التحقُّق ذي الصلة.

 دوالر منها: 10,250,000
دوالر لتصميم  2,250,000

طالق حزمة حوافز التأجير  وا 
دوالر  2,000,000المذكورة؛ و

لكل سنة مالية تالية من سنوات 
 تنفيذها.

 :8.1المؤشر المرتبط بالصرف 
إعداد وتنفيذ ضوابط جديدة 
للشراكة بين القطاعين العام 
والخاص تعالج المعوقات  

الرئيسية التي عبَّر عنها القطاع 
 الخاص.
 

: 8.1النتيجة المرتبطة بالصرف  
اعتماد ضوابط جديدة للشراكة بين 

والخاص بالشكل  القطاعين العام
والمحتوى المقبولين لدى البنك 
الدولي وفقا للمعايير الُمبيَّنة في 
 بروتوكول التحقق ذي الصلة.

مليون دوالر عند اعتماد  17 $84,000,000
الضوابط المذكورة للشراكة بين 

 القطاعين العام والخاص.

 :8.2المؤشر المرتبط بالصرف 
الدعوة لتقديم مقترحات في إطار 
الضوابط الجديدة للشراكة بين 

 القطاعين العام والخاص.
 

 :8.2النتيجة المرتبطة بالصرف  
ُأطِلقت مناقصة عامة لمشاركة 
القطاع الخاص في مشروعات 
إنشاء وحدات سكنية ميسورة 
التكلفة وفقا للضوابط الجديدة 
للشراكة بين القطاعين العام 
والخاص وكما هو ُمبيَّن في 

مليون دوالر عند اكتمال  17
 المناقصة.
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 ذي الصلة. بروتوكول التحقق
 :8.3المؤشر المرتبط بالصرف 

مشروعات تجريبية  3تعميم وتنفيذ 
 آالف وحدة سكنية. 10تمثل 

 :8.3النتيجة المرتبطة بالصرف 
اإلطالق الفعلي واإلنجاز 

للمشروعات التجريبية المذكورة 
للشراكة بين القطاعين العام 

شملتها المناقصة والخاص التي 
في إطار النتيجة المرتبطة 

 .8.2بالصرف 
 

 5000مليون دوالر، بواقع  50
دوالر لكل  مستفيد من الدعم 
النقدي المقدم لمساندة شراء  
وحدات سكنية يبنيها القطاع 

الخاص في المشروعات التجريبية 
 المذكورة للشراكة بين القطاعين.

إعداد  9المؤشر المرتبط بالصرف 
واعتماد وتنفيذ نظام بديل يكفل 
الخروج تدريجيا من دعم أسعار 

 الفائدة.

 :9النتيجة المرتبطة بالصرف  
إعداد آلية تصف اإلجراءات 

والمنهجية وخريطة الطريق للخروج 
المذكور من دعم أسعار الفائدة 
بشروط مقبولة للبنك الدولي، 
وتنفيذ اآللية المذكورة وفقا لما 

يير الُمبيَّنة في تحدده المعا
 بروتوكول التحقق ذي الصلة.

ماليين  10مليون دوالر منها  50 $50,000,000 
دوالر إلعداد واعتماد وتعميم 

اآللية المذكورة خالل السنة المالية 
 األولى؛ 

ماليين دوالر لكل سنة مالية  10
 تالية من سنوات التنفيذ.

: 10المؤشر المرتبط بالصرف 
لالزم لتنظيم مهنة اعتماد التشريع ا

 التطوير العقاري والبيع بالتقسيط.

 :10.1النتيجة المرتبطة بالصرف 
اعتماد قانون المطورين العقاريين 
)شامال اللوائح التنفيذية والجهة 
التنظيمية ذات الصلة( بالشكل 
والمحتوى المقبولين لدى البنك 

 الدولي.
 

 مليون دوالر منها: 25 $50,000,000 
ماليين دوالر عند اعتماد  10

ونشر قانون المطورين العقاريين 
 المذكور في الجريدة الرسمية؛

ماليين دوالر عند اعتماد وتنفيذ  5
 اللوائح التنفيذية ونشرها؛ 

ماليين دوالر عند إنشاء  10
 الهيئة التنظيمية.

النتيجة المرتبطة بالصرف   
10.2: 

البيع اعتماد اللوائح التنفيذية لنظام 
بالتقسيط بعد إنشاء الوحدات 
السكنية بما في ذلك اإلطار 

الرقابي بالشكل والمحتوى المقبولين 
 لدى البنك الدولي.
 

 مليون دوالر منها: 25
ماليين دوالر عند اعتماد  10

اللوائح التنفيذية المذكورة ونشرها 
 في الجريدة الرسمية؛

ماليين دوالر عند اعتماد  5
 ية ونشرها؛ اللوائح التنفيذ

ماليين دوالر عند تفعيل  10
 اإلطار الرقابي.

: 11المؤشر المرتبط بالصرف 
تفعيل وحدة البيئة في صندوق 

اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 
 العقاري. 

 :11.1النتيجة المرتبطة بالصرف 
وحدة البيئة في صندوق اإلسكان 
االجتماعي ودعم التمويل العقاري 
تعمل وفقا للشروط المنصوص 

 ماليين دوالر منها: 4 $14,000,000
مليونا دوالر عند تفعيل وحدة 
البيئة في صندوق اإلسكان 
االجتماعي ودعم التمويل 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 38الصفحة    

 

 العقاري؛  عليها في دليل العمليات.
مالية ألف دوالر لكل سنة  500

 تالية في تشغيلها المستمر.
: 11.1المؤشر المرتبط بالصرف 

عدد الوحدات السكنية الحاصلة 
على شهادة تقييم الهرم األخضر 
من المركز القومي لبحوث البناء 
 كما هو ُمبيَّن في دليل العمليات.

 :11.2النتيجة المرتبطة بالصرف 
ألف وحدة لإلسكان  50حصلت 

أنشأها مطورون من االجتماعي 
القطاع العام أو الخاص على 

شهادة تقييم الهرم األخضر وفقا 
للمعايير المنصوص عليها في 

 دليل العمليات.

ماليين دوالر،  10ما يصل إلى 
دوالر لكل وحدة  400منها 

 حاصلة على الشهادة.

: 12المؤشر المرتبط بالصرف 
رفع كفاءة إجراءات طلب 

واستصدار الحصول على الدعم 
 الموافقة عليه.

النتيجة المرتبطة بالصرف  
: إجراء مراجعة وتبسيط 12.1

لإلجراءات وعمليات فحص 
الطلبات، والتحليل، وتقديم الدعم، 

 وتنفيذ التوصيات.   
 

دوالر عند اكتمال  7,500,000 $15,000,000
 المراجعة المذكورة.

 :12.2النتيجة المرتبطة بالصرف 
تجريبي لبنوك مختارة تفويض 

إلجراءات الضمان لدعم وحدات 
 سكنية.

 دوالر منها: 7,500,000
دوالر لكل وحدة سكنية  1500

مدعومة يتم تسليمها من خالل 
 المشروع التجريبي.

  * 500,000,000  إجمالي المبلغ
ما قدره   مليون دوالر.  1.25* تشمل رسما مقدَّ

 : إطار النتائج المعدل ومستهدفاته5 الجدول

 المستهدف الحالي اسم المؤشر 
المستهدف المعدل 
 )التمويل اإلضافي(

الهدف اإلنمائي للمشروع 
1 

عدد األسر المستهدف حصولها على وحدات سكنية بالتملُّك 
 واإليجار بمساندة من البرنامج

 مستفيد 1,052,400 مستفيد 830,000

الهدف اإلنمائي للمشروع 
  5الجديد 

إعداد واعتماد وتنفيذ نظام بديل يكفل الخروج تدريجيا من دعم 
 أسعار الفائدة )ال/نعم(.

 نعم ال يوجد

مؤشرات النتائج الوسيطة 
3.1 

عدد األسر التي تحصل على دعم نقدي لتملك وحدات سكنية 
 جديدة

 مستفيد 950,000  مستفيد 725,000

عي الجديد المؤشر الفر  
 للنتائج الوسيطة 3.1.1

 %24 ال يوجد األسر التي تعولها نساء كنسبة مئوية من المستفيدين

المؤشر الفرعي الجديد 
 للنتائج الوسيطة 3.2.1

 %20 ال يوجد األسر التي تعولها نساء كنسبة مئوية من المستفيدين
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 ملخص التقييم المسبقرابعا. 

 الجوانب الفنية  .أ
 

  البنك الدولي صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصميم وتنفيذ اإلصالحات التي يساندها البرنامج. سيدعم   .62
ثا.  2ويتضمن المرفق   وتتركز مساهمة البنك الدولي استنادا إلى خبراته الدولية على تحسين تصميم البرنامج واألداء واإلجراءات    تقييما فنيا ُمحدَّ
دة التي سيقدم لها البنك الدولي مساندة فنية  والقدرات لصند وق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري. وتشتمل بعض المجاالت الُمحدَّ

دارة المطالبات واإليجار، وا عداد وتنفيذ خطة الخروج التدريجي من دعم  بهدف تقوية نظم الحوكمة والمساءلة على تفعيل وحدات البيئة وا 
ميم برامج تحفيز اإليجار، وتنفيذ مشروعات تجريبية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ إصالحات تنظيمية، أسعار الفائدة، وتص

 ومساندة تنفيذ تدابير رفع الكفاءة التشغيلية.

 الجوانب المالية والتعاقدية  .ب
 

قبل اندماج صندوق اإلسكان   لى حد ما.تقييم أداء اإلدارة المالية والتعاقدية للبرنامج األصلي بوجه عام بأنه مرٍض إ تم .63
كان كل من الصندوقين يصدر مجموعة خاصة   2018االجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق دعم وضمان التمويل العقاري في عام 

الصندوقين. في أعقاب اندماج    2018به من الحسابات الختامية على أساس سنوي.  وتم تجميع الحسابات الختامية للصندوقين في أغسطس  
لمالية ويرفع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تقاريره الشهرية عن تنفيذ الموازنة إلى وزارة المالية. ويتم إعداد البيانات ا

ي للمكون للبرنامج على أساس سنوي لتغطي النفقات في إطار برنامج التمويل العقاري الشامل. وكانت أكبر حصة من النفقات للدعم األول
مَّلها الخاص بتملك الوحدات السكنية. ولم يتم تضمين البيانات المالية للبرنامج دعم أسعار الفائدة المرتبط بالقروض العقارية ألن تكلفته تح

ودعم التمويل البنك المركزي المصري في ظل مبادرته لتمويل القروض العقارية، وال يتم تمويله من موازنة الدولة/صندوق اإلسكان االجتماعي  
م المحاسب   العقاري. ويتولى تدقيق البيانات المالية للبرنامج محاسب قانوني خارجي مستقل كما تقضي اتفاقية القرض األصلي، وقد قدَّ

يبات القانوني آراء مراجعة غير مشفوعة بتحفظات )تقارير تدقيق نظيفة( عن البيانات المالية للبرنامج حتى اآلن. ومع أن األنشطة والترت 
المؤسسية الرئيسية للبرنامج هي نفس األنشطة والترتيبات في إطار التمويل اإلضافي )على الرغم من اندماج الصندوقين(، فإن التمويل 

لمطلوبة  رة ااإلضافي ينطوي على مخاطر إضافية تتعلق بالجوانب المالية والتعاقدية. فالمخاطر المالية والتعاقدية للبرنامج تزداد مع الزيادة الكبي 
تمويل في طلبات الدعم المستهدفة، وأنشطة المراجعة والتدقيق، المطلوبة، والتأثير على االستدامة المالية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم ال
لتقوية  العقاري، والتأثير غير المباشر المحتمل على موازنة الدولة. ولتخفيف هذه المخاطر سيتم تخصيص نسبة كبيرة من التمويل اإلضافي

القدرات المؤسسية لضمان أن يكون لدى المؤسسة المستويات الكافية من الموظفين واألدوات الالزمة لتحقيق هذا البرنامج الطموح. عالوة 
 على ذلك، سيساند البرنامج الخروج التدريجي من دعم أسعار الفائدة الذي سيسهم في تخفيف النفقات على المالية العامة.

 مخاطر الجوانب البيئية واالجتماعية  .ج

تم إعداد ملحق إضافي لتقييم النظم البيئية واالجتماعية للبرنامج. والقصد من الملحق اإلضافي هو تحديث التقييم األصلي   البيئة. .64
الجتماعية، )ب( التحديثات لرصد ما يلي: )أ( سير تنفيذ التدابير المنصوص عليها في تقييم النظم البيئية وا 2014الذي ُأجري في نوفمبر 

، و)ج( التأثيرات البيئية واالجتماعية الجديدة للتمويل اإلضافي. وتظهر 2014والتغييرات التي طرأت على النظم البيئية واالجتماعية منذ عام  
ل إليها تنطبق بوجه عام على التمويل   النتائج التي تضمنها الملحق اإلضافي أن  تحليل النظم البيئية واالجتماعية للبرنامج والنتائج التي توصَّ
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اإلضافي )المؤشرات المرتبطة بالصرف الجديدة والمعدلة(، وأن البرنامج سيساعد على تحقيق أفضل الممارسات البيئية في قطاع اإلسكان  
 االجتماعي. 

مج األصلي منخفضة ألنه  كانت المخاطر البيئية في البرنا ازدادت المخاطر البيئية واالجتماعية من منخفضة إلى متوسطة.  .65
كان يقتصر على حدود جانب الطلب، ولم يكن يتضمن مساندة ألنشطة جانب العرض التي تتعلق بحيازة األراضي أو أنشطة اإلنشاءات.  
 وسيستمر التمويل اإلضافي في مساندة جانب الطلب في اإلسكان االجتماعي مع تطبيق أفضل الممارسات في أنشطة اإلنشاءات مثل تحسين

، لم تتضمن المؤشرات المعدلة 11وماعدا المؤشر المرتبط بالصرف  تدابير البيئة والصحة والسالمة وتطبيق مبادئ البناء األخضر.
والمؤشرات الجديدة مساندة أنشطة ُمعيَّنة في جانب العرض،  لكن المعروض من الوحدات السكنية سيكون عامال رئيسيا في  

فإنه على الرغم من أن المخاطر واآلثار المباشرة للتمويل اإلضافي ال تزال مرتبطة بجانب الطلب )أي  ولذلك، تحقيق أهداف البرنامج. 
 تقديم دعم نقدي للمواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على وحدة سكنية(، فإن المخاطر البيئية المتصلة بجانب العرض 

)أ( أن أنشطة اإلنشاءات   اطر البيئية للبرنامج إلى متوسطة لألسباب التالية:)أي اإلنشاءات( ترتبط بالبرنامج. وعليه، ارتفع تقييم المخ
التي تعتبر مرتبطة بأنشطة البرنامج وذلك أساسا ألن الفترة السابقة من تنفيذ البرنامج أظهرت أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها 

ة تتعلق بالصحة والسالمة المهنية؛ و)ب( لم يتم بعد تقييم إلى المستفيدين كانت مبنية حديثا، ترتبط بوجه عام بمخاطر متوسط
 التشغيل الفعلي لوحدة البيئة الجديدة خالل فترة التنفيذ المقبلة للبرنامج.

بناًء على البرنامج األصلي، من المتوقع أن يؤدي التمويل اإلضافي إلى تحقيق مزيد من النتائج  الجوانب االجتماعية.  .66
. فسُيساهم مساهمًة إيجابية في تيسير استفادة الشرائح ذات الدخل المنخفض والمتوسط من مشروعات  االجتماعية اإليجابية

اإلسكان المناسبة بالتملك والتأجير. وسيساعد هذا أيضا في الحد من نمو اإلسكان العشوائي غير الُمنظَّم. ومن المتوقع أن يعتمد 
عي وتيسير حصول مختلف الفئات الضعيفة والمحرومة على مساكن ميسورة البرنامج آليات تهدف إلى تعزيز االحتواء االجتما

التكلفة، مع التركيز على إدراج شريحة كبيرة من السكان كانت مستبعدة من اإلسكان الالئق والميسور، وبذلك يعزز الوصول  
تي تعولها نساء، واألسر الفقيرة في  المنصف إلى البرنامج من جانب مختلف الشرائح األولى بالرعاية اجتماعيا، ومنها األسر ال

المحافظات المهمشة والمناطق التي لم تحظ بنصيبها من التنمية، وفئات ذوي االحتياجات الخاصة. وسيعتمد البرنامج أيضا 
رنامج تدابير لتحسين فعالية برامج اإلسكان وشفافيتها وخضوعها للمسائلة. وسيساهم تعزيز القدرات المؤسسية في تحسين إدارة الب

لضمان أن تستفيد األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين هم المستفيدون الرئيسيون من البرنامج. ويساعد البرنامج أيضا  
على وضع حوافز للمستثمرين العقاريين من القطاع الخاص لتأجير وحداتهم السكنية لمستأجرين من أصحاب الدخول المنخفضة.  

ز هذا استدامة البرن امج ويتيح للحكومة التركيز على حلول اإلسكان لشرائح السكان األقل دخال والتي ال تحصل على  وسُيعزِّ
 مستوى كاف من الخدمات. 

سيستمر التمويل اإلضافي في تمويل اإلجراءات    جاء تقييم مستوى المخاطر االجتماعية للبرنامج أنها مخاطر متوسطة.  .67
التدخلية على جانب الطلب كما كان في البرنامج األصلي. وتم تقييم المخاطر االجتماعية على أنها منخفضة في البرنامج األصلي، وتضمنت 

اء االجتماعي بسبب العجز عن الوصول  المخاطر الرئيسية محدودية القدرات المؤسسية لمعالجة القضايا االجتماعية، والمخاطر على االحتو 
دا إلى المحتاجين والحاالت ذات األولوية، والمخاطر على استدامة البرنامج النابعة من خفض تكلفة الوحدات السكنية. وقد بذل البرنامج جهو 

ماعية الُمبيَّنة في خطة عمل  تدريجية للتخفيف من هذه المخاطر، لكن لم تتخذ بعد إجراءات لتحقيق تدابير التخفيف من المخاطر االجت 
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البرنامج األصلي، السيما بشأن تصميم وتنفيذ عمليات تشاور مبكرة، وخطط التوعية والتواصل، وتعيين فريق اجتماعي وموظفي خدمة 
ى المحلي عالوة على ذلك، كما كان متوقعا في خطة عمل البرنامج األصلي، سيتم تحسين آلية معالجة المظالم على المستو  22اجتماعية.

محليين من خالل القنوات القائمة لرد المظالم لضمان أن يتم معالجة كل أنواع الشكاوى بكفاءة، ولمواصلة تعزيز عالقة بناءة بين المستفيدين ال
رة في عدد والبرنامج. وتم تقييم المخاطر المتصلة بالتمويل اإلضافي بانها متوسطة لتعكس محدودية القدرات المؤسسية مع توقع زيادة كبي 

( تفاصيل تقييم المخاطر االجتماعية وتدابير 4المستفيدين من البرنامج. ويتضمن الملحق اإلضافي للنظم البيئية واالجتماعية )المرفق 
تخفيفها، التي تم التشاور بشأنها من خالل مجموعات تركيز مستهدفة وزيارات ميدانية بالتنسيق مع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم 

 ويل العقاري. واستنادا إلى هذه المدخالت، تم إعداد تقييم النظم البيئية واالجتماعية واإلفصاح عنه.التم

هل يتطلب البرنامج أي استثناءات من سياسات البنك وافق عليها المدير المنتدب و/أو سيوافق عليها مجلس المديرين   .د
 التنفيذيين؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، رجاء الشرح. 

 .غير منطبق .68

 متطلبات مؤسسية  .ه

 المساواة بين الجنسين  (أ)
 

% فقط من النساء في مصر يمتلكن أصوال )بمفردهن  5في مصر، توجد فجوة كبيرة بين الجنسين في ملكية األصول، إذ إن  .69
% من 20وأسهم البرنامج األصلي في تضييق هذه الفجوة،  إذ بلغت نسبة النساء  % من الرجال.95أو باالشتراك مع آخرين( مقابل 

ية  المستفيدين من دعم الوحدات السكنية المرتبط بشكل مباشر بزيادة الملكية. وفي إطار التمويل اإلضافي المقترح، سُتتخذ اإلجراءات التال
والتحكم فيها:  ستبقى معايير األهلية التي تعطي أولوية لألسر التي تعولها لإلسهام في تضييق هذه الفجوة بين الجنسين في ملكية األصول 

نساء في االستفادة من دعم الوحدات السكنية بنظام التملك واإليجار، وستستهدف جهود التوعية والحمالت اإلعالمية على وجه الخصوص  
ية التسجيل الرسمي على التوثيق المشترك لحيازة المسكن. وسيتم النساء لزيادة معرفتهن بالبرنامج وتحفيزهن على المشاركة، وستحفز عمل

تضمين خطة عمل البرنامج هذه اإلجراءات . وسيتم قياس التقدم المحرز نحو تضييق هذه الفجوة من خالل المؤشر على مستوى الهدف  
 ة بالتملك واإليجار بدعم من البرنامج اإلنمائي للمشروع والخاص بنسبة األسر المستهدفة التي أتيح لها الحصول على وحدات سكني 

% من المستفيدين(؛ وكذلك من خالل مؤشرين فرعيين وسيطين يركزان على نسبة 24)مع استهداف أن تؤلف األسر التي تعولها نساء نسبة  
 لترتيب. % على ا20% و 24األسر التي تعولها نساء وتستفيد من برامج التمليك والتأجير للوحدات السكنية، مع استهداف 

 
االجتماعي ودعم التمويل العقاري غير مزود بموظفين مختصين لمعالجة الجوانب االجتماعية للبرنامج. ويؤدي هذه المهام في صندوق اإلسكان  22

إلى هيئات حكومية أخرى، وهو ما  الوقت الحالي الموظفون الحاليون للصندوق حسب الحاجة. ُأسندت أنشطة التوعية والتشاور في بعض الحاالت
لق بالتنسيق. ولمعالجة أوجه القصور هذه، سيساند التمويل اإلضافي إنشاء وحدة إلدارة المطالبات مزودة بما يكفي من الموظفين تسبب في مشكالت تتع

 ومسؤولة عن إدارة كل الجوانب االجتماعية للبرنامج في إطار من المركزية.



 
  البنك الدولي 
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 مخاطر تغيُّر المناخ  (ب)
 

من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة متوسط درجات الحرارة، وزيادة عدد األيام التي تشهد موجات حر    إدارة مخاطر المناخ .70
. وتشتمل مواطن  شديد، وزيادة العواصف الترابية، وهي أحوال سيصاحبها زيادة استخدام األسر للطاقة والمياه ألغراض التبريد والنظافة

الضعف والخطر األخرى في مصر على ارتفاع منسوب مياه البحر، وتناقص معدالت سقوط المطر، وتزايد وتيرة حدوث العواصف العاتية،  
ف  وتسرب المياه المالحة إلى مكامن المياه الجوفية، وتغيرات في بدء المواسم ونهايتها. وسيعمل إنشاء وحدة البيئة على تحسين سبل التكي 

مع هذه األحوال من خالل تطبيق مفاهيم البناء األخضر، ومن ذلك تحسين العزل الحراري والتهوية الطبيعية، وتطبيق تدابير االقتصاد في  
استخدام المياه في الوحدات السكنية الجديدة. وستكون هناك أيضا منافع مشتركة لتخفيف اآلثار من خالل االقتصاد في استهالك الطاقة في  

ات السكنية، واختصار مسافات/أوقات االنتقال، وهي جزء من الخصائص الالزمة العتماد شهادة البناء األخضر، وذلك باإلضافة إلى  الوحد
(. وستؤدي أيضا زيادة النسبة المئوية لمعدالت إشغال الوحدات السكنية  7قرب الوحدات السكنية من مراكز العمل )المؤشر المرتبط بالصرف  

( إلى تقليص الحاجة إلى بناء وحدات جديدة تصاحبها زيادة بصمة الكربون خالل اإلنشاءات وربما 4لمؤشر المرتبط بالصرف  )التي يقيسها ا
، ألن توجيه األسر نحو اإلسكان 6و  5تقام في مناطق عشوائية أو على أرض زراعية، وينطبق هذا أيضا على المؤشرين المرتبطين بالصرف  

ويعرض  أدناه. 4ة سيؤدي إلى تحسين كبير للصمود في وجه  آثار تغير المناخ كما هو ُمبيَّن في اإلطار الُمخطَّط في السوق الرسمي 
كما ذكرنا من قبل في الفقرة   ُملخَّصا لمبررات المنافع المناخية المشتركة.  المناخية المشتركة: األساس المنطقي للمنافع  6الجدول  الجدول  

 ، قد يؤدي اختيار مواقع للبناء قادرة على مجابهة تغير المناخ إلى تحقيق منافع مشتركة كبيرة من التكيف مع تقلبات المناخ لسكان مصر.38
وائح التنظيمية المصرية ضوابط لجودة التطوير العقاري لألغراض السكنية وباإلضافة إلى النظام الطوعي لتقييم الهرم األخضر، تضع الل

 والتجارية )ثبات الهيكل اإلنشائي، والسالمة، وعدم القيام بإنشاءات جديدة في مناطق معروفة بالتعرض للسيول، إلخ(. وسيجري خالل تنفيذ
ي ُتعرض على المستفيدين من دعم الوحدات السكنية بمخاطر متصلة  هذا المشروع التحقق من  ضبط الجودة ومتابعته. وستتميز المباني الت 

نامج بالمناخ أقل كثيرا من المساكن التي يعيش فيها هؤالء السكان حاليا، وبجودة أكبر كثيرا من مساكن المناطق العشوائية. وسيقلص هذا البر 
 ر، سواء المخاطر العامة أو الناجمة عن تغيُّر المناخ. المخاطر على صحة وحياة المواطنين المعوزين )من هم دون خط الفقر( في مص

 : المناطق العشوائية والتعرض لمخاطر تغير المناخ4اإلطار 
 

مخاطر ُتعد األسر األقل دخال األكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ ألنه ال يمكنها الحصول على وحدات سكنية قادرة على التكيف مع ال
كثر المتزايدة في مصر. ومع النمو السكاني والحاجة إلى وحدات سكنية جديدة تتزايد المناطق العشوائية في مناطق غير ُمخطَّطة تتسم بأنها أالمناخية 

يادة ز  عرضة آلثار تغيُّر المناخ. ويؤدي اتساع المناطق العشوائية في العادة إلى تناقص األراضي الزراعية الخصبة في وادي النيل، ومن ثم إلى
ضعاف القدرة على التكيُّف مع نوبات القحط والجفاف. عالوًة على ذلك، تتسم المناطق العشوائية بارتفاع  نسبة الكثافة المخاطر على األمن الغذائي، وا 

األوضاع من التهوية الطبيعية  السكانية وقطع األرض الُمركَّزة التي تكاد تكون فيها المباني متالصقة أو ال يفصل بينها سوى أمتار قليلة. وُتقلِّص هذه
وهو ما يؤدي داخل المنازل، وتزيد من إمكانية تعرضها لموجات الحر الشديد. وفي هذا السياق أيضا، تزداد في العادة المعوقات أمام إمكانية الوصول،  

الحر الشديد والعواصف الترابية(، ويؤخر إلى تفاقم المخاطر على من يحتاجون إلى الرعاية الطبية بسبب بعض خصائص تغير المناخ )مثل موجات 
عشوائية تردي الطرق في العادة  حصول السكان على الرعاية الصحية الالزمة على وجه السرعة. عالوًة على ذلك، تؤدي محدودية الطرق في المناطق ال

ل العام ويستلزم استخدام وسائل أخرى للنقل مثل )مركبات إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، ألن ضيق الشوارع يجعل من المستحيل استخدام وسائل النق
 التوك توك( لها بصمة كربونية أكبر كثيرا.
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صورة: مجمع اإلسكان االجتماعي في إمبابة تحيط به مناطق عشوائية. تظهر الصورة ارتفاع القدرات التكيفية لمجمعات اإلسكان االجتماعي 

 بالمقارنة بالمناطق العشوائية
 

لفئات دخال. وقد  وتتناسب إمكانية الحصول على مسكن ميسور التكلفة بأسعار معقولة تناسبا عكسيا مع توسع المناطق العشوائية ألن كال منهما يستهدف أقل ا 
الوحدات الشاغرة كاستثمار   تم إبراز هذه العالقة بوضوح في هذه الوثيقة. وساهمت الفجوة بين جانبي العرض والطلب على الوحدات السكنية مقترنة باستخدام 

حظ أن المستفيدين من  للوقاية من آثار التضخم )بدال من استخدامها في اإلسكان( في نمو المناطق العشوائية. ومع أن هذا البرنامج يعالج جانب الطلب، فإنه لو 
بح لدى أولئك المستفيدين وحدات سكنية أكثر تكيفا بكثير مع  البرنامج األصلي يستخدمون الوحدات المبنية حديثا التي يوفرها البرنامج الوطني، ولذلك سيص 

% وفقا لتحليل عينة أجرى في اآلونة األخيرة( انتقلت من  95المخاطر المناخية، ويظهر تحليل المستفيدين من البرنامج األصلي أن األغلبية العظمى )أكثر من  
ق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويقترح تصميم البرنامج األصلي والتمويل  المناطق العشوائية إلى مساكن في مناطق ُمخطَّطة يعرضها صندو 

 اإلضافي تدابير لتخفيف اآلثار والتكيف مع تغير المناخ في المجاالت التالية:  
 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج.   25إنشاء وحدة للبيئة والتأكد من أنه يجري اتباع مفاهيم البناء األخضر ومن التوثيق بشهادة الهرم األخضر في   •
دارة المخلفات. وهذا جزء من خطة عمل  • المستفيدون من البرنامج سيتلقون حزمة أدوات توعية بشأن أفضل الممارسات في توفير الطاقة وا 

 .5البرنامج كما هو مبين في المرفق 
لعقاري بخالف تلك التي اعتمدت بشهادة الهرم األخضر تتبع الوحدات السكنية التي يوفرها صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل ا  •

، يجب أن تتبع 2008/ 119مفاهيم التخطيط العمراني وتخضع لتقييم األثر البيئي وفقا لمتطلبات النظام الوطني. ووفقا لقانون البناء 
ل البيئية، ومنها مراعاة المخاطر الطبيعية، والحرص المساكن الُمرخَّص ببنائها المخططات الرئيسية لكل منطقة التي تأخذ في الحسبان العوام

 على وجود فراغات ومساحات خضراء كافية داخل المنطقة السكنية. 
التأكد من أن الوحدات السكنية يتم إشغالها فعال وال ُتستخَدم كاستثمار للوقاية من التضخم، وهو ما يقلص الحاجة إلى توسع المناطق  •

 .4تنفيذه في إطار المؤشر المرتبط بالصرف  العشوائية. وهذا نشاط يجري 
دقيقة بالسيارة من مراكز العمل، وهو ما يقلص انبعاثات غازات الدفيئة لوسائل النقل. وهذا نشاط  60إن الوحدات السكنية تبعد   تقل عن  •

 .7يجري تنفيذه في إطار المؤشر المرتبط بالصرف 
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ومن المتوقع أن يعتمد البرنامج آليات   طريق الحد من الفقر والحرمان لدى األسر في مصر. ُيشكل تغيُّر المناخ عقبات إضافية في  .71
تهدف إلى تعزيز االحتواء االجتماعي وتيسير حصول مختلف الفئات الضعيفة والمحرومة على مساكن ميسورة التكلفة، مع التركيز على إدراج  

اإلسكان الالئق والميسور، وبذلك يعزز الوصول المنصف إلى البرنامج من جانب مختلف  شريحة كبيرة من السكان كانت ال تستفيد في السابق من  
يبها من  الشرائح األولى بالرعاية اجتماعيا، ومنها األسر التي تعولها نساء، واألسر الفقيرة في المحافظات المهمشة  والمناطق التي لم تحظ بنص 

ن البرنامج يستهدف فئات السكان محدودة الدخل المهمشة واألكثر حرمانا الذين يفتقرون إلى  التنمية، وفئات ذوي االحتياجات الخاصة. ونظرا أل 
ميم  الموارد الالزمة للتكيف مع الصدمات الناجمة عن تغير المناخ )الفيضانات ونوبات الجفاف وموجات الحر الشديد(، فإنه من الضروري عند تص 

ما تؤدي األمطار الغزيرة إلى سيول وفيضانات خاطفة تدمر الممتلكات وتزهق األرواح وتشرد الناس.  التدخالت أن تراعي المخاطر المناخية. وكثيرا  
تراجع  وتشير تنبؤات مستقبلية بأن  انحسار التساقطات المطرية والجريان السطحي للمياه في األجزاء الساحلية والوسطى من البالد قد يؤدي إلى 

تكبد األسر الفقيرة واألولى بالرعاية في البالد أشد الخسائر االقتصادية التي تنجم عن الظواهر المناخية العاتية.  كبير في اإلنتاجية الزراعية. وهكذا ت 
درجات مئوية(، وارتفاع منسوب    6-2تاريخيا، تعد مصر معرضة بشدة لخطر الكوارث الطبيعية. فخالل القرن القادم، ومع ازدياد درجات الحرارة ) 

قد تتراوح األضرار السنوية التي    2100متر(، من المتوقع أن يزداد معدل تكرار وشدة هذه الظواهر العاتية. وبحلول عام  2.5-0.25مياه البحر ) 
%  50مليار دوالر سنويا في المجتمعات الساحلية، إذ أن ما يصل إلى    14.8مليار دوالر سنويا إلى    2.1تنجم عن ارتفاع منسوب مياه البحر من  

ل ستغمرها المياه. وتم تضمين هذا البرنامج آليات جديدة للحماية االجتماعية والحد من مخاطر الكوارث لحماية الفئات الضعيفة من  من دلتا نهر الني 
 هذه اآلثار المدمرة. 

ية وفي سياق التمويل اإلضافي الذي يستهدف الفئات المهمشة واألولى بالرعاية من السكان، يعتبر التكيف مع تقلبات المناخ ذا أهم .72
ويقلل التكيف مع تقلبات المناخ الحاجة إلى بناء مناطق عشوائية على أرض زراعية، ومناطق غير آمنة تكون عرضة الرتفاع منسوب مياه  بالغة.

البحر، أو تجمعات سكنية بنيتها التحتية غير كافية ولن تصمد في وجه العواصف بسبب تدني جودة شبكات الصرف ومواد البناء في المناطق  
وصفا أكثر تفصيال لألساس المنطقية للتكيف مع  4واإلطار  المناخية المشتركة: األساس المنطقي للمنافع 6الجدول ويتضمن  حضرية.ال

وسُيؤخذ تغيُّر المناخ في الحسبان، مع التشجيع على التكيف مع المناخ من خالل تقوية القدرات المؤسسية لصندوق اإلسكان  تقلبات المناخ.
(. وتتضمن خطة عمل 11االجتماعي ودعم التمويل العقاري كما يتضح في إنشاء وحدة للبيئة في الصندوق )انظر المؤشر المرتبط بالصرف الجديد 

 للتكيف مع المناخ. البرنامج إجراءات



 
  البنك الدولي 
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 المنافع المناخية المشتركة  (ج)

 تقييما مختصرا للمنافع المناخية المشتركة المحتملة للتمويل اإلضافي المقترح.  6يعرض الجدول  .73

 المناخية المشتركة: األساس المنطقي للمنافع 6الجدول 

المؤشر/النتيجة 
 المرتبطة بالصرف 

البرنامج األصلي 
أو التمويل 
 اإلضافي

التمويل 
)بماليين 
 الدوالرات (

مواطن الضعف في 
مواجهة تغير المناخ 

 (10)انظر المرفق 
 األساس المنطقي لتخفيف األثار األساس المنطقي للتكيف

المؤشر المرتبط 
: عدد 5بالصرف 
التي تحصل األسر 

على دعم نقدي لتملك 
وحدة سكنية من 
الوحدات السكنية 

الجديدة لكل سنة مالية 
خالل تنفيذ البرنامج 
في إطار برنامج 
التمويل العقاري 

 الميسور.

البرنامج األصلي 
وتوسعته بالتمويل 

 اإلضافي

نقص موارد المياه  250
العذبة بسبب نوبات 
الجفاف وزيادة شدة 

العاتية، العواصف 
وارتفاع منسوب مياه 

البحر، والهطول 
الشديد لألمطار 

والسيول الخاطفة من 
وقت آلخر، وتغيُّر 
أوقات بدء المواسم 

 ونهايتها.

يحصل المستفيدون من الدعم على وحدات سكنية أقدر على الصمود في  
وجه  آثار تغيُّر المناخ بالمقارنة مع المناطق العشوائية كما هو ُمبيَّن في  

. وُتبنى الوحدات السكنية المقدمة من خالل دعم البرنامج في  4اإلطار 
مناطق ُمخطَّطة تتميز بوجود فراغات كافية بين المباني تتيح تهوية طبيعية  
كافية وقدرًة أكبر على الصمود في وجه  موجات الحر الشديد والعواصف  

  2008/ 119بناء  الترابية. وتمتثل تلك المناطق الُمخطَّطة لمتطلبات قانون ال 
الذي يقضي بتحديد مناطق بناء المساكن وفقا للمخططات الرئيسية للعمران  
وبعيدا عن مناطق المخاطر الطبيعية مثل تلك التي تكون عرضة لمخاطر  
السيول والفيضانات. وسيقلص دعم الوحدات السكنية المخاطر الناجمة عن  

ن القدرات  تغيُّر المناخ على صحة وحياة السكان ذوي الدخل ال  منخفض، ويحسِّ
ز صمودهم وقدرتهم على مجابهة اآلثار   االقتصادية لألسر المستهدفة، ويعزِّ
االقتصادية لتغيُّر المناخ. ويسعى البرنامج إلى ضمان أن يتم فعال إشغال  
الوحدات السكنية، وهو ما يقلص الطلب على المناطق العشوائية في المناطق  

شوائية من األمن الغذائي والقدرة على مجابهة  الزراعية. وتضعف المناطق الع 
نوبات القحط والجفاف في مصر. وسيعود هذا التمويل اإلضافي بالنفع على  
السكان محدودي الدخل، وسيستفيد منه استفادًة غير مباشرة المزارعون بحماية  

 غالت محاصيلهم. 

ويحصل المستفيدون من الدعم على وحدات سكنية قريبة 
 60م )تبعد عن مراكز العمل  أقل من من مراكز عمله 

دقيقة بالسيارة( وتتاح لها سبل أفضل للوصول بالقرب من 
وحداتهم السكنية، وهو أمر غير متاح لسكان المناطق 
العشوائية. ويقلل هذا بدرجة كبيرة انبعاثات غازات الدفيئة 
لوسائل النقل. عالوة على ذلك، سيحصل المستفيدون من 

عية لتقليل استهالك الطاقة وتحسين الدعم على مواد تو 
إدارة المخلفات حيث إن هذا جزء من خطة عمل البرنامج. 
ويضاف هذا أيضا إلى إجراءات التحقق في المؤشر 

 المرتبط بالصرف. 



 
  البنك الدولي 
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المؤشر/النتيجة 
 المرتبطة بالصرف 

البرنامج األصلي 
أو التمويل 
 اإلضافي

التمويل 
)بماليين 
 الدوالرات (

مواطن الضعف في 
مواجهة تغير المناخ 

 (10)انظر المرفق 
 األساس المنطقي لتخفيف األثار األساس المنطقي للتكيف

المؤشر المرتبط 
: عدد 6بالصرف 

األسر الجديدة التي 
تشارك في برامج دعم 

إيجار الوحدات 
السكنية لكل سنة 

تنفيذ مالية خالل 
 البرنامج

 
 
 
 
 
 

البرنامج األصلي 
وتوسعته في 

 التمويل اإلضافي

موجات الحرارة  29.75
الشديدة والعواصف 
الترابية وتناقص موارد 
المياه العذبة بسبب 
نوبات الجفاف وزيادة 
شدة العواصف 
العاتية، وارتفاع 
منسوب مياه البحر، 
والهطول الشديد 
لألمطار والسيول 

وقت الخاطفة من 
آلخر، وتغيُّر أوقات 
 بدء المواسم ونهايتها

يحصل المستفيدون من الدعم على وحدات سكنية أقدر على الصمود في 
وجه  آثار تغيُّر المناخ بالمقارنة مع المناطق العشوائية كما هو ُمبيَّن في 

. وُتبنى الوحدات السكنية المقدمة من خالل دعم البرنامج في 4اإلطار 
ة تتميز بفراغات كافية بين المباني تتيح تهوية طبيعية مناطق ُمخطَّط

كافية وقدرًة أكبر على الصمود في وجه  موجات الحر الشديد والعواصف 
الترابية. وتمتثل تلك المناطق الُمخطَّطة لمتطلبات قانون البناء 

الذي يقضي بتحديد مناطق بناء المساكن وفقا للمخططات   2008/ 119
عيدا عن مناطق المخاطر الطبيعية مثل تلك التي الرئيسية للعمران وب

ن دعم الوحدات السكنية  تكون عرضة للسيول والفيضانات. وسُيحسِّ
ز صمودهم وقدرتهم على  القدرات االقتصادية لألسر المستهدفة، ويعزِّ
مجابهة اآلثار االقتصادية لتغيُّر المناخ. ويسعى البرنامج إلى ضمان أن 

السكنية، وهو ما يقلص الحاجة إلى بناء مناطق   يتم فعال إشغال الوحدات
عشوائية في أراض زراعية، األمر الذي يضعف األمن الغذائي والقدرة 

 على مجابهة نوبات القحط والجفاف.

يحصل المستفيدون من الدعم على وحدات سكنية قريبة 
 60من مراكز عملهم )تبعد عن مراكز العمل  أقل من 

ا سبل أفضل للوصول بالقرب دقيقة بالسيارة( وتتاح له
من وحداتهم السكنية، وهو أمر غير متاح لسكان 
المناطق العشوائية. ويقلل هذا بدرجة كبيرة انبعاثات 
غازات الدفيئة لوسائل النقل. عالوة على ذلك، سيحصل 
المستفيدون من الدعم على مواد توعية لتقليل استهالك 

جزء من  الطاقة وتحسين إدارة المخلفات حيث إن هذا
خطة عمل البرنامج. ويضاف هذا أيضا إلى إجراءات 

 التحقق في المؤشر المرتبط بالصرف.



 
  البنك الدولي 
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المؤشر/النتيجة 
 المرتبطة بالصرف 

البرنامج األصلي 
أو التمويل 
 اإلضافي

التمويل 
)بماليين 
 الدوالرات (

مواطن الضعف في 
مواجهة تغير المناخ 

 (10)انظر المرفق 
 األساس المنطقي لتخفيف األثار األساس المنطقي للتكيف

المؤشر المرتبط 
: عدد 8بالصرف 

إعانات الدعم المقدم 
لمساندة شراء أو 

تأجير وحدات سكنية 
 أنشأتها كيانات خاصة

البرنامج األصلي  
ولم يتغير في 
إطار التمويل 

 اإلضافي

موجات الحرارة  84
الشديدة والعواصف 
الترابية وتناقص موارد 
المياه العذبة بسبب 
نوبات الجفاف وزيادة 
شدة العواصف 
العاتية، وارتفاع 
منسوب مياه البحر، 
والهطول الشديد 
لألمطار والسيول 
الخاطفة من وقت 

وتغيُّر أوقات آلخر، 
 بدء المواسم ونهايتها

يحصل المستفيدون من الدعم على وحدات سكنية أقدر على الصمود في وجه     
.  4آثار تغيُّر المناخ بالمقارنة مع المناطق العشوائية كما هو ُمبيَّن في اإلطار 

وستُبنى الوحدات السكنية المقدمة من خالل دعم البرنامج في مناطق ُمخطَّطة  
بفراغات كافية بين المباني تتيح تهوية طبيعية كافية وقدرًة أكبر على الصمود  تتميز  

في وجه  موجات الحر الشديد والعواصف الترابية. وتمتثل تلك المناطق الُمخطَّطة  
الذي يقضي بتحديد مناطق بناء المساكن   2008/ 119لمتطلبات قانون البناء 

مناطق المخاطر الطبيعية مثل تلك  وفقا للمخططات الرئيسية للعمران وبعيدا عن  
التي تكون عرضة للسيول والفيضانات. وسيقلص دعم الوحدات السكنية المخاطر  
ن   الناجمة عن تغيُّر المناخ على صحة وحياة السكان ذوي الدخل المنخفض، ويحسِّ
ز صمودهم وقدرتهم على مجابهة   القدرات االقتصادية لألسر المستهدفة، ويعزِّ

ادية لتغيُّر المناخ. ويسعى البرنامج إلى ضمان أن يتم فعال إشغال  اآلثار االقتص 
الوحدات السكنية، وهو ما يقلص الحاجة إلى بناء مناطق عشوائية في أراض  
زراعية، األمر الذي يضعف األمن الغذائي والقدرة على مجابهة نوبات القحط  

 والجفاف. 

يحصل المستفيدون من الدعم على وحدات سكنية قريبة 
 60ن مراكز عملهم )تبعد عن مراكز العمل  أقل من م

دقيقة بالسيارة( ويتاح لهم سبل أفضل للوصول بالقرب 
من وحداتهم السكنية، وهو أمر غير متاح لسكان 
المناطق العشوائية. ويقلل هذا بدرجة كبيرة انبعاثات 
غازات الدفيئة لوسائل النقل. عالوة على ذلك، سيحصل 

على مواد توعية لتقليل استهالك  المستفيدون من الدعم
الطاقة وتحسين إدارة المخلفات حيث إن هذا جزء من 
خطة عمل البرنامج. ويضاف هذا أيضا إلى إجراءات 

 التحقق في المؤشر المرتبط بالصرف.

المؤشر المرتبط 
تفعيل  : 11بالصرف 

وحدة البيئة في  
صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري.

يل التمو  
 اإلضافي

نقص موارد المياه  14
العذبة بسبب نوبات 
الجفاف وارتفاع 
متوسط درجات 
الحرارة، وموجات حر 
وعواصف عاتية أكثر 

 تكرارا وتوترا

ن تطبيق مفاهيم البناء األخضر العزل الحراري والتهوية الطبيعية  ُيحسِّ
الحر. للوحدات السكنية، وهو ما يؤدي إلى تحسين التكيف مع موجات 

ويساعد هذا أيضا على تحسين االقتصاد في استخدام المياه )بوصفه 
جزءا من متطلبات اعتماد شهادة البناء األخضر( مثل إعادة استخدام 
مياه الصرف، واستخدام المرشحات في الصنابير، وهو تدبير للتكيف مع 
نقص المتاح من إمدادات المياه العذبة. وتضاف منافع هذا المؤشر 

 5بط بالصرف إلى المنافع المذكورة للمؤشرات المرتبطة بالصرف المرت
، مع إضافة اعتماد شهادة الهرم األخضر إلى مزايا الموقع التي 8و 6و

 نوقشت في المؤشرات المرتبطة بالصرف.

سُيقلِّل تحسين العزل الحراري الحاجة إلى التبريد 
والتدفئة، األمر الذي يؤدي إلى تقليص استهالك 

 السكنية للطاقة. الوحدات
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 المخاطر الرئيسية خامسا. 

وألن التمويل  ُصنفت المخاطر العامة للتمويل اإلضافي على أنها كبيرة، وهو نفس تصنيف المخاطر في البرنامج األصلي. .74
ع األنشطة التي يقوم بتنفيذها حاليا البرنامج األصلي، فإن تقييم المخاطر وتدابير تخفيف اآلثار ستبقى كما   هي دونما اإلضافي سُيكمِّل وُيوسِّ

الكلي، ومخاطر اإلستراتيجيات   تغيير. ويستند تقييم المخاطر العامة بأنها كبيرة إلى تقييم المخاطر التالية بأنها كبيرة ومرتفعة: مخاطر االقتصاد
والسياسات القطاعية، ومخاطر التصميم الفني، ومخاطر القدرات المؤسسية، والمخاطر المالية والتعاقدية، والمخاطر المتعلقة بأصحاب  

 (.1المصلحة )المرفق 

كان لبرنامج اإلصالح االقتصادي في مصر تأثير إيجابي على استقرار االقتصاد الكلي، وعلى  مخاطر االقتصاد الكلي )كبيرة(. .75
% في السنة السابقة. واستمر  5.3مقابل    2019% في السنة المالية  6النشاط االقتصادي، فقد بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  

ن حسابات المالية العامة، إذ واصل العجز الك % من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية  9.7لي اتجاهه النزولي ليصل إلى تحسُّ
. 2019% في  19-18إلى    2014% في  21-20. وال تزال أسعار الفائدة مرتفعة، لكنها تراجعت ببطء على مر السنين من  2017/2018

% في أكتوبر 3.1إلى  2017% في يوليو 33بالغ شهرا  الماضية، متراجعا من المستوى القياسي ال 24وانخفض معدل التضخم خالل 
. وقد يؤدي تدهور أوضاع االقتصاد الكلي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يجعل البرنامج أكثر تكلفة، ويزيد من صعوبة الخروج 2019

. بيد أن مصر أتمت تنفيذ برنامج من دعم أسعار الفائدة. وال يستطيع البرنامج أن يساهم بشكل مباشر في تخفيف مخاطر االقتصاد الكلي
صندوق النقد الدولي للتكييف الهيكلي الذي أظهر تحقيق نتائج إيجابية من حيث التعافي االقتصادي. وتجري مناقشة برنامج جديد لصندوق 

يساند البرنامج إجراءات   النقد الدولي لمساندة االستمرار في تنفيذ إصالحات حيوية لدعم تحسن مؤشرات االقتصاد الكلي. عالوًة على ذلك،
تتسق مع أهداف اإلصالح الهيكلي، ومنها التخلص تدريجيا من دعم أسعار الفائدة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروع 

ذا زادت  لإلسكان ميسور التكلفة من أجل تقليل التكاليف التي تتحملها المالية العامة في إنشاء الوحدات السكنية ذات التكلفة المي  سورة. وا 
 أسعار الفائدة، فسيتم إعادة معايرة آلية الخروج من دعم أسعار الفائدة لضمان استمرار السكان المستهدفين في االستفادة من البرنامج.

يعتمد البرنامج في الوقت الحالي اعتمادا كبيرا على وجود دعم عقاري.  مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية )كبيرة(.  .76
تنفذ مصر إصالحات هيكلية وسياسات تهدف إلى تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة. وقد تجبر إجراءات ضبط المالية العامة الحكومة و 

فقد بلغ  إلى خفض الكثير من أوجه الدعم أو إلغائه. ولكن هذا الخطر ُيخفِّف منه ضعف تأثير دعم الوحدات السكنية على المالية العامة.
% من إجمالي الناتج المحلي 0.02% من إجمالي اإلنفاق الحكومي، و0.08% فقط من الدعم اإلجمالي، و0.3سكنية دعم الوحدات ال 
)آخر سنة ُأتيحت عنها بيانات(. ولتحقيق مزيد من التخفيف لهذا الخطر، سيساند البرنامج الخروج التدريجي  2015/2016للسنة المالية 

 الية العامة( وهو دعم أسعار الفائدة.من الدعم األكثر تكلفة )من منظور الم

يتوقف نجاح البرنامج على قدرة الحكومة على دعم قروض عقارية ميسورة التكلفة للسكان  مخاطر التصميم الفني )كبيرة(.  .77
 وقيمته  المستهدفين. باإلضافة إلى ذلك، فإن البرنامج اعتمد فيما مضى اعتمادا كبيرا على تسهيل ائتماني مقدم من البنك المركزي 

واشتركت وزارة المالية وصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات   .2019مليار جنيه انقضى أجله في يناير    20
زارة وبموجب النظام الجديد، ستغطي وزارة المالية الحصة األكبر من التكلفة. وتتيح مذكرة التفاهم لو  العمرانية في وضع نظام تمويل جديد.

خفيف  المالية مراجعة مشاركتها في هذا النظام بصورة دورية. ويخلق هذا حالة من الضبابية كلما حان وقت مراجعة الوزارة لشروط االتفاق. وللت 
بداله بنظام أكثر شفافية وتحقيقا ل الحتواء من هذا الخطر، سيساند البرنامج إعداد وتنفيذ آلية للخروج التدريجي من دعم أسعار الفائدة، وا 
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االجتماعي وسالمًة من منظور المالية العامة لدعم مقدم ثمن الوحدات السكنية. وثمة خطر فني آخر هو محدودية مشاركة القطاع الخاص.  
. وللتخفيف من هذا الخطر، 14ولم تنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار البرنامج األصلي لألسباب الُمبيَّنة في الفقرة 

ساند البرنامج تنفيذ مشروعات تجريبية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال اإلسكان الميسور. وتم التوصل إلى صفقة للشراكة سي 
بين القطاعين العام والخاص تضم الحكومة ومطورين عقاريين من القطاع الخاص. وأصدرت هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق اإلسكان 

 التمويل العقاري الموافقات الرسمية، ومن المتوقع إطالق ثالثة مشروعات تجريبية في االثنى عشر شهرا القادمة. االجتماعي ودعم 

صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري مؤسسة حكومية لها أنظمة حوكمة  مخاطر القدرات المؤسسية )مرتفعة(.  .78
% وتحقيق مزيد من التطوير لسوق اإليجار 31التوسع في تقديم الدعم النقدي بنسبة قوية وموظفون أكفاء. غير أن البرنامج يسعى إلى 

ولن يكون بمقدور الصندوق تحقيق هذه األهداف الطموحة بدون إجراء المعايرة الصحيحة للموارد البشرية والتغييرات   الميسور التكلفة.
ات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما في ذلك عن وللتخفيف من هذا الخطر، سيساند البرنامج تقوية قدر  التنظيمية.

طريق إنشاء وحدات مختصة إلدارة المطالبات والبيئة واإليجار داخل الصندوق. وسيساند البرنامج أيضا اإلصالحات اإلدارية الداخلية  
ألفا، وهو ما سيتيح بدوره دعما نقديا  12ألفا و 11ما بين آالف مستفيد شهريا إلى  10للصندوق لزيادة قدرته على تقديم الدعم النقدي من 

 ألف مستفيد ألغراض التمليك بنهاية البرنامج. وسيقوم الصندوق أيضا بتعيين موظفين لتفعيل الوحدات الجديدة. 950لما يبلغ 

هة، وأنش  مخاطر الجوانب المالية والتعاقدية )كبيرة(.  .79 طة المراجعة والفحص المطلوبة، والتأثير تؤدي الزيادة في طلبات الدعم الُموجَّ
ة على االستدامة المالية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتأثير  المحتمل غير المباشر على موازنة الدولة إلى زياد

ص التمويل اإلضافي جزءا ك بيرا من التمويل لمبادرات بناء القدرات  المخاطر المالية والتعاقدية للبرنامج. وللتخفيف من هذا الخطر، سُيخصِّ
المؤسسية لضمان اكتساب الصندوق قدرات فعالة لتنفيذ البرنامج. فضال عن ذلك، سيساند التمويل اإلضافي أيضا تنفيذ آلية الخروج من دعم 

داخلية للحد من عمليات االحتيال وغيرها أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز استدامة البرنامج. وسيساند البرنامج ـأيضا تقوية وظائف  المراجعة ال
 من المخاطر المالية والتعاقدية. 

يتضمَّن البرنامج عددا من أصحاب المصلحة، منهم صندوق اإلسكان االجتماعي  المخاطر المتصلة بأصحاب المصلحة )كبيرة(.  .80
عات العمرانية، وشركات التطوير العقاري الخاصة، والمستفيدون ودعم التمويل العقاري، ووزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وهيئة المجتم 

من البرنامج. وقد يكون التنسيق بين الجهات الحكومية صعبا. وللتخفيف من هذا الخطر، يتيح هيكل حوكمة الصندوق من خالل مجلس إدارته 
سات الرئيسية المتصلة باإلسكان. ومن المتوقع أيضا أن منصة لكل هذه األطراف )وهم أعضاء في مجلس اإلدارة( لمناقشة وتنسيق قضايا السيا 

يتعرض البرنامج لمخاطر االحتيال إذا حصل مستفيدون غير مؤهلين على الدعم النقدي. وللتخفيف من هذا الخطر، وضع صندوق اإلسكان 
له مستوى ثان من أعمال التدقيق التي ت  نفذها المؤسسات المالية. عالوًة على ذلك، سيساند االجتماعي ودعم التمويل العقاري نظام فحص قويا ُتكمِّ

حقيق البرنامج إنشاء وحدة إدارة المطالبات لتعزيز آلية معالجة المظالم في صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري. ولن يتسنَّى ت 
ري الخاصة الحوافز الصحيحة وكذلك تكافؤ الفرص مشاركة القطاع الخاص في اإلسكان الميسور إذا لم تقدم الحكومة لشركات التطوير العقا 

وللتخفيف من هذا الخطر، وافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة   الذي يتيح لها المنافسة النزيهة مع شركات اإلنشاءات المملوكة للدولة. 
بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الهواجس الرئيسية لشركات التطوير العقاري الخاصة من أجل تسهيل مشاركتها في اإلسكان الميسور. 

في سياق الصفقة الجديدة للشراكة بين القطاعين بالمقارنة  آالف وحدة سكنية  10ونتيجًة لذلك، تعهدت شركات خاصة للتطوير العقاري ببناء 
 وحدة فقط خالل السنوات األربع الماضية.  1950مع  
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 معالجة المظالم بالبنك الدولي سادسا. 

م يجوز للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشروعات التي يدعمها البنك الدولي أن يتقدموا بشكاواه .81
مظالم  إلى اآلليات القائمة حاليًا لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك الدولي. وتكفل دائرة معالجة ال

مراجعة الشكاوى فور تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل المتصلة بالمشروع. ويجوز للمجتمعات المحلية واألفراد المتضررين من 
نتيجة لعدم  -أو قد يحدث  -روع رفع شكاواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر المش

جراءاته. ويجوز رفع الشكاوى في أي وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوف، وا عطا ء التزام البنك بسياساته وا 
للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك الدولي، يرجى   جهاز إدارته للرد عليها.الفرصة ل

-http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievanceزيارة الموقع: 
redress-serviceم الشكاوى إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي، يرجى زيارة  . للمزيد من المعلومات عن كيفية تقدي

 .www.inspectionpanel.org الموقع:

http://www.inspectionpanel.org/
http://www.inspectionpanel.org/
http://www.inspectionpanel.org/
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 ملخص جدول التغيُّرات  سابعا. 
 
 لم يتغيِّر  تغيَّر  

    ✔   التغيُّر في إطار النتائج
    ✔   التغّير في تاريخ )تواريخ( إقفال القرض

    ✔   التغّير في خطة عمل البرنامج
 ✔      التغّير في الهيئة المسؤولة عن التنفيذ
 ✔      التغّير في األهداف اإلنمائية للمشروع

 ✔      التغير في نطاق البرنامج 
 ✔      اإللغاءات المقترحة 

 ✔      إعادة التخصيص بين فئات الصرف
 ✔      التغّير في ترتيبات الصرف

 ✔      السياسات الوقائية المطبقة التغّير في 
 ✔      التغّير في األحكام واالتفاقات القانونية 

 ✔      المؤسسيةالتغّير في الترتيبات 
 ✔      التغير في التصميم الفني

 ✔      التغير في الجوانب المالية والتعاقدية
 ✔      التغير في الجوانب البيئية واالجتماعية

 ✔      تغيرات أخرى 
 
 

 التغيُّرات التفصيلية ثامنا. 
   

 تاريخ )تواريخ( إقفال القرض 
 

قرض/اعتماد/صندوق  
 استئماني 

 اإلقفال األصلي  الحالة 
 

 اإلقفال الحالي 
 

 المقترح  
 الختام  

الموعد النهائي المقترح   
 لطلبات السحب 

البنك الدولي لإلنشاء 
 84980-والتعمير

 2025أبريل  30 2024ديسمبر  31 2022أبريل  30 2020يونيو  30 تاريخ النفاذ
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 23إطار النتائج ومتابعتهاتاسعا.  
   

 
 إطار النتائج 

 تمويل إضافي  -برنامج التمويل العقاري الشامل  -جمهورية مصر العربية مصر  البلد:
 الهدف )األهداف( اإلنمائي للبرنامج 

اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري ة قدرات صندوق يهدف هذا البرنامج إلى تيسير تكلفة الحصول على الوحدات السكنية في السوق الرسمية لألسر محدودة الدخل في جمهورية مصر العربية وتقوي 
  على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع اإلسكان االجتماعي.

  مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع حسب األهداف/النواتج
RESULT_FRAME_TBL_PDO    

 المستهدف النهائي  خط األساس  المؤشر المرتبط بالصرف  اسم المؤشر 

 اإلنمائي للمشروع الهدف 

عدد األسر المستهدف حصولها على وحدات سكنية بالتملُّك واإليجار   1.1 
 1,052,400.00 0.00   بدعم من البرنامج )العدد(

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

 24.00 0.00   األسر التي تعولها نساء كنسبة مئوية من المستفيدين )النسبة المئوية( 2.1

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

% على سلم توزيع  20. النسبة المئوية للمستفيدين من البرنامج في أفقر 2
 50.00 0.00   الدخل )النسبة المئوية(

 
ص )بالدوالر( يجب قراءته بالمليون دوالر؛ و ( "إجمالي1اإليضاح فيما يتعلق بجدول مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف:  23 ( "كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ التمويل" يجب قراءتها على أنها 2المبلغ المخصَّ

ص للمؤشر المرتبط بالصرف".  "كنسبة من المنصرف من إجمالي المبلغ الُمخصَّ
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RESULT_FRAME_TBL_PDO    

 المستهدف النهائي  خط األساس  المؤشر المرتبط بالصرف  اسم المؤشر 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

النسبة المئوية للدخل الذي ينفقه المستفيدون من البرنامج على تكاليف . 3
 30.00 0.00   المسكن )النسبة المئوية(

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

. إقامة نظام لمتابعة وتقييم المساكن يؤدي وظائفه وتسترشد به الخطة متعددة 4
 نعم ال   السنوات واألهداف السنوية )نعم/ال( 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

 نعم ال   . إعداد واعتماد وتنفيذ نظام بديل يكفل الخروج تدريجيا من دعم أسعار الفائدة )نعم/ال( 5

  اإلجراء: هذا المؤشر جديد
  

 مؤشرات النتائج المتوسطة حسب المكونات

  مؤشرات النتائج الوسيطة حسب مجاالت النتائج 
RESULT_FRAME_TBL_IO    

 المستهدف النهائي  خط األساس  المؤشر المرتبط بالصرف  اسم المؤشر 
    

 تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي لقطاع اإلسكان 

. إنجاز اللوائح التنفيذية، والهيكل التنظيمي، ونموذج التمويل، والترتيبات 1.1
التشغيل لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل المالية والتعاقدية، وأنظمة 

 العقاري )نعم/ال( 
 نعم ال  

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

تزويد صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري بعدد كاف من   .2.1
 نعم ال   الموظفين وفقا للخطة التنظيمية )نعم/ال( 
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RESULT_FRAME_TBL_IO    

 المستهدف النهائي  خط األساس  المؤشر المرتبط بالصرف  اسم المؤشر 
    

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

إنشاء وتشغيل وظيفة المراجعة الداخلية لتقديم خدمات التأكيد لبرامج   .3.1
التمليك والتأجير التابعة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 )نعم/ال(
 نعم ال  

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
توفير عدد كاف من موظفي الشؤون االجتماعية وفقا للخطة التنظيمية   .4.1

 نعم ال   )نعم/ال(

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
عدد حلقات عمل بناء القدرات والتدريب التي ُأقيمت لموظفي الشؤون  .5.1

 27.00 0.00   االجتماعية الُمعيَّنين على المستوى المركزي ومستوى المحافظات. )العدد( 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

 تعزيز الشفافية والمساءلة في برامج اإلسكان االجتماعي 

إنشاء وتفعيل آلية لمتابعة إشغال الوحدات السكنية بعد تقديم دعم لها وفقا  .1.2
 نعم ال   لتعريف المؤشر المرتبط بالصرف )نعم/ال(

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
. النسبة المئوية للوحدات السكنية المستأجرة التي يشغلها مستفيدون  2.2

 75.00 0.00   األقل )النسبة المئوية( مستهدفون بعد تأجيرها بسنة على 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
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RESULT_FRAME_TBL_IO    

 المستهدف النهائي  خط األساس  المؤشر المرتبط بالصرف  اسم المؤشر 
    
النسبة المئوية لتملك الوحدات السكنية التي تشغلها أسر محدودة الدخل   .3.2

بعد سنة على األقل من تلقي دعما نقديا في إطار برنامج التمويل العقاري  
 الميسور )النسبة المئوية( 

  0.00 85.00 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

 نعم ال   إقامة قاعدة بيانات موحدة للبرامج االجتماعية والمستفيدين منها )نعم/ال( .4.2

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
إنشاء آلية عاملة للمساءلة والشفافية في صندوق اإلسكان االجتماعي   .5.2

 No Yes   ودعم التمويل العقاري وفقا لتعريف المؤشر المرتبط بالصرف )نعم/ال( 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
متوسط الوقت الذي يستغرقه تسوية الشكاوى في إطار برنامج التمويل   .6.2

 20.00 60.00   العقاري الميسور )عدد األيام(

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
نسبة الشكاوى التي تلقَّاها صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل   .7.2

 90.00 0.00   العقاري ومكاتب اإلسكان في المحافظات وتم تسويتها )النسبة المئوية( 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
التقارير السنوية المنشورة بشأن الشكاوى وكيفية تسويتها بما في ذلك  .8.2

 نعم ال   معدالت التسوية )نعم/ال( 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
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RESULT_FRAME_TBL_IO    

 المستهدف النهائي  خط األساس  المؤشر المرتبط بالصرف  اسم المؤشر 
    
 تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة  

عدد األسر التي تحصل على دعم نقدي لتملك وحدات سكنية جديدة في  .1.3
 950,000.00 0.00   إطار برنامج التمويل العقاري الميسور )العدد(

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
األسر التي تعولها نساء كنسبة مئوية من المستفيدين  .1.1.3
 24.00 0.00   المئوية( )النسبة

  اإلجراء: هذا المؤشر جديد
عدد األسر الجديدة التي تشارك في برامج دعم إيجار الوحدات السكنية  .2.3

 102,400.00 0.00   )العدد( 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

األسر التي تعولها نساء كنسبة مئوية من المستفيدين  .1.2.3
 20.00 0.00   المئوية( )النسبة

  اإلجراء: هذا المؤشر جديد
. عدد الوحدات السكنية التي كانت شاغرة من قبل وتم إشغالها بعد عام من 3.3

 30,000.00 0.00   اإلدراج في البرنامج )العدد( 

  المؤشراإلجراء: تم تنقيح هذا 

 زيادة اإلسكان االجتماعي في مواقع جيدة 

نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية تبعد عن  .1.4
 50.00 0.00   دقيقة بالسيارة )النسبة المئوية(  60مراكز العمل أقل من 
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RESULT_FRAME_TBL_IO    

 المستهدف النهائي  خط األساس  المؤشر المرتبط بالصرف  اسم المؤشر 
    

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية تبعد عن  .2.4

 50.00 0.00   دقيقة بالسيارة )النسبة المئوية(  45مراكز العمل أقل من 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية تبعد عن  .3.4

 15.00 0.00   دقيقة بالسيارة )النسبة المئوية( 30مراكز العمل أقل من

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
. نسبة األراضي التي أتيحت لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل  4.4

مباٍن تمتثل لمعايير الموقع والخدمات التي ينص عليها القانون العقاري إلنشاء 
 )النسبة المئوية(

  0.00 100.00 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إسكان محدودي الدخل  

عدد إعانات الدعم لمساندة شراء  أو تأجير وحدات سكنية أنشأها القطاع   .1.5
 250,000.00 0.00   الخاص )العدد( 

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
نشر ضوابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الجمهور العام   .2.5

 No Yes   )نعم/ال(

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
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RESULT_FRAME_TBL_IO    

 المستهدف النهائي  خط األساس  المؤشر المرتبط بالصرف  اسم المؤشر 
    
نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية أنشأها   .3.5

 43.00 0.00   القطاع الخاص )النسبة المئوية(

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر
 
 IO Table SPACE 
  

 خطة المتابعة والتقييم: مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع 
 المسؤولية عن جمع البيانات  منهجية جمع البيانات  مصدر البيانات  التواتر  التعريف/الوصف  اسم المؤشر 

عدد األسر المستهدف حصولها على وحدات   1.1
 مرتين سنوياً   سكنية بالتملُّك واإليجار بدعم من البرنامج

 

صندوق اإلسكان االجتماعي 
 ودعم التمويل العقاري 

 
 

صندوق اإلسكان االجتماعي 
 العقاري ودعم التمويل 

 

األسر التي تعولها نساء كنسبة مئوية من  2.1
 مرتين سنوياً   المستفيدين

 

صندوق اإلسكان االجتماعي 
 ودعم التمويل العقاري 

 
 

صندوق اإلسكان االجتماعي 
 ودعم التمويل العقاري 

 

. النسبة المئوية للمستفيدين من البرنامج في أفقر 2
 سنوياً مرتين   % على سلم توزيع الدخل20

 

صندوق اإلسكان االجتماعي 
 ودعم التمويل العقاري 

 
 

صندوق اإلسكان االجتماعي 
 ودعم التمويل العقاري 

 

. النسبة المئوية للدخل الذي ينفقه المستفيدون من 3
 مرتين سنوياً   البرنامج على تكاليف المسكن

 

صندوق اإلسكان االجتماعي 
 ودعم التمويل العقاري 

 
 

اإلسكان االجتماعي صندوق 
 ودعم التمويل العقاري 
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. إقامة نظام لمتابعة وتقييم المساكن يؤدي وظائفه 4
 مرتين سنوياً   وتسترشد به الخطة متعددة السنوات واألهداف السنوية 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

صندوق اإلسكان االجتماعي   ودعم التمويل العقاري 
 ودعم التمويل العقاري 

إعداد واعتماد وتنفيذ نظام بديل يكفل الخروج تدريجيا . 5
 مرتين سنوياً   من دعم أسعار الفائدة.

 

صندوق اإلسكان االجتماعي 
 ودعم التمويل العقاري 

 
 

صندوق اإلسكان االجتماعي 
 ودعم التمويل العقاري 

  
ME PDO Table SPACE 

 
 خطة المتابعة والتقييم: مؤشرات النتائج الوسيطة 

 المسؤولية عن جمع البيانات  منهجية جمع البيانات  مصدر البيانات  التواتر  التعريف/الوصف  اسم المؤشر 
. إنجاز اللوائح التنفيذية، والهيكل التنظيمي، 1.1

ونموذج التمويل، والترتيبات المالية والتعاقدية، 
التشغيل لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم  وأنظمة

 التمويل العقاري 

 مرتين سنوياً  
 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. تزويد صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 1.2
 مرتين سنوياً   العقاري بعدد كاف من الموظفين وفقا للخطة التنظيمية

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. إنشاء وتشغيل وظيفة المراجعة الداخلية لتقديم 1.3
خدمات التأكيد لبرامج التمليك والتأجير التابعة لصندوق 

 اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. توفير عدد كاف من موظفي الشؤون االجتماعية 1.4
 مرتين سنوياً   وفقا للخطة التنظيمية 

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
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حلقات عمل بناء القدرات والتدريب التي . عدد 1.5
ُأقيمت لموظفي الشؤون االجتماعية الُمعيَّنين على 

 المستوى المركزي ومستوى المحافظات.
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

لمتابعة إشغال الوحدات  . إنشاء وتشغيل آلية 2.1
السكنية بعد  تقديم دعم لها وفقا لتعريف المؤشر 

 بالصرف المرتبط
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. النسبة المئوية للوحدات السكنية المستأجرة 2.2
مستفيدون مستهدفون بعد تأجيرها بسنة يشغلها  التي

 على األقل 
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. النسبة المئوية لتملك الوحدات السكنية التي 2.3
تشغلها أسر محدودة الدخل بعد سنة على األقل من 

 دعمها في إطار برنامج التمويل العقاري الميسورتلقي 
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. إقامة قاعدة بيانات موحدة للبرامج االجتماعية 2.4
 مرتين سنوياً   والمستفيدين منها

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. إنشاء آلية عاملة للمساءلة والشفافية في صندوق  2.5
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا لتعريف 

 المؤشر المرتبط بالصرف.
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
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. متوسط الوقت الذي يستغرقه تسوية الشكاوى في  2.6
 مرتين سنوياً   إطار برنامج التمويل العقاري الميسور

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 العقاري ودعم التمويل 
 

. النسبة المئوية للشكاوى التي تلقَّاها صندوق 2.7
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكاتب 

 اإلسكان في المحافظات وتم تسويتها
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

التقارير السنوية المنشورة بشأن الشكاوى وكيفية . 2.8
 مرتين سنوياً   تسويتها بما في ذلك معدالت التسوية )نعم/ال(

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. عدد األسر التي تحصل على دعم نقدي لتملك 3.1
وحدات سكنية جديدة في إطار برنامج التمويل العقاري 

 الميسور 
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

 األسر التي تعولها نساء كنسبة مئوية  .3.1.1
 مرتين سنوياً   من المستفيدين

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. عدد األسر التي تشارك في برامج دعم إيجار 3.2
 مرتين سنوياً   الوحدات السكنية  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
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 األسر التي تعولها نساء كنسبة مئوية  .3.2.1
 مرتين سنوياً   من المستفيدين

 

اإلسكان  صندوق 
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. عدد الوحدات السكنية التي كانت شاغرة من قبل  3.3
 مرتين سنوياً   وتم إشغالها بعد عام من اإلدراج في البرنامج 

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء  أو تأجير  4.1
دقيقة  60وحدات سكنية تبعد عن مركز العمل  أقل من 

 بالسيارة 
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

لمساندة شراء  أو تأجير  . نسبة الدعم النقدي المقدم 4.2
دقيقة  45وحدات سكنية تبعد عن مركز العمل  أقل من 

 بالسيارة
 مرتين سنوياً  

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء  أو تأجير  4.3
دقيقة  30سكنية تبعد عن مركز العمل  أقل من وحدات 
 بالسيارة

 مرتين سنوياً  
 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. النسبة المئوية لألراضي التي أتيحت لصندوق  4.4
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري إلنشاء مبان  
 تمتثل لمعايير الموقع والخدمات التي ينص عليها القانون  

 مرتين سنوياً  
 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 العقاري ودعم التمويل 
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. عدد إعانات الدعم المقدم لمساندة شراء أو تأجير  5.1
 مرتين سنوياً   وحدات سكنية أنشأها القطاع الخاص 

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. نشر ضوابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص 5.2
 مرتين سنوياً   على  الجمهور العام 

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

. نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير  5.3
 مرتين سنوياً   وحدات سكنية أنشأها القطاع الخاص 

 

صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 

 
صندوق اإلسكان االجتماعي 

 ودعم التمويل العقاري 
 

 
ME IO Table SPACE 

 
  مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف 

بط بالصرف    IN00776068إجراء المؤشر المرت

 أجير التابعة للصندوق إنشاء وتشغيل وظيفة المراجعة الداخلية في صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري لتقديم خدمات التأكيد لبرامج التمليك والت  : 1المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  التوسع قابلية  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 25.00 نعم/ال ال اإلجراء 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 
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  25.00 نعم 2024

   أدناه. اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر المرتبط بالصرف انظر 
بط بالصرف    IN00779043إجراء المؤشر المرت

 أجير التابعة للصندوق إنشاء وتشغيل وظيفة المراجعة الداخلية في صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري لتقديم خدمات التأكيد لبرامج التمليك والت  : 1المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 60.00 25.00 نعم/ال ال اإلجراء 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  25.00 نعم 2024
  

بط بالصرف    IN00776067إجراء المؤشر المرت

 إقامة نظام لمتابعة وتقييم المساكن يؤدي وظائفه وتسترشد به الخطة متعددة السنوات واألهداف السنوية  2المؤشر المرتبط بالصرف 

 مبلغ التمويل اإلجمالي كنسبة من  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 25.00 نعم/ال ال اإلجراء 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  25.00 نعم 2024

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر المرتبط بالصرف انظر أدناه. 
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بط بالصرف    IN00807996إجراء المؤشر المرت

متعددة السنوات واألهداف   إنشاء وتفعيل نظام لمتابعة وتقييم المساكن ووحدة للمتابعة والتقييم داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري وا عداد خطة 2المرتبط بالصرف المؤشر 
 السنوية التي تسترشد بنظام المتابعة والتقييم

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  التوسع قابلية  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 20.00 25.00 نعم/ال ال اإلجراء 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  25.00 نعم 2024
  

بط بالصرف    IN00776066إجراء المؤشر المرت

 إنشاء وتفعيل آلية للمساءلة والشفافية  3المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 50.00 نعم/ال ال اإلجراء 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  50.00 نعم 2024

  اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر المرتبط بالصرف انظر أدناه. 
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بط بالصرف    IN00807997إجراء المؤشر المرت

 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنفيذ البرنامجإنشاء وتفعيل آلية للمساءلة والشفافية في  3المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 40.00 50.00 نعم/ال ال اإلجراء 

 الصيغة  )بالدوالر( إجمالي المبلغ المخصص  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  50.00 نعم 2024
  

بط بالصرف    IN00776428إجراء المؤشر المرت

 : إنشاء  وحدة عاملة ومزودة  بما يكفي من الموظفين إلدارة المطالبات 3.1المؤشر المرتبط بالصرف  3.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  التوسع قابلية  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 6.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  6.00 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 68الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776065إجراء المؤشر المرت

 ا نقدي للوحدات السكنية  إنشاء صندوق اإلسكان االجتماعي آلية عاملة لمتابعة معدالت االنتفاع وعدم االلتزام باالنتفاع بالوحدة السكنية لألسر التي تتلقى دعم 4المؤشر المرتبط بالصرف 

 التمويل اإلجمالي كنسبة من مبلغ  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 50.00 نعم/ال نعم اإلجراء 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  50.00 نعم 2024

   اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر المرتبط بالصرف انظر أدناه. 
بط بالصرف    IN00779044إجراء المؤشر المرت

لألسر التي تتلقى دعما نقديا  إنشاء صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري آلية عاملة لمتابعة معدالت االنتفاع وعدم االلتزام باالنتفاع بالوحدة السكنية 4المرتبط بالصرف المؤشر 
 للوحدات السكنية 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  المبلغ المخصص )بالدوالر( إجمالي  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 40.00 50.00 نعم/ال نعم اإلجراء 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  50.00 نعم 2024
 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 69الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776064إجراء المؤشر المرت

 يسور.األسر التي تحصل على دعم نقدي لتملك في وحدة سكنية جديدة في كل سنة مالية خالل تنفيذ البرنامج في إطار برنامج التمويل العقاري المعدد  5المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 225.00 العدد )باآلالف( نعم النواتج

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 725.00 225.00  

   اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر المرتبط بالصرف انظر أدناه. 
بط بالصرف    IN00776432إجراء المؤشر المرت

 ميسور.عدد األسر التي تحصل على دعم نقدي لتملك وحدة سكنية جديدة في كل سنة مالية خالل تنفيذ البرنامج في إطار برنامج التمويل العقاري ال 5بالصرف المؤشر المرتبط 

 اإلجمالي كنسبة من مبلغ التمويل  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 2.77 475.00 العدد )باآلالف( نعم النواتج

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 950.00 475.00  
 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 70الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776063إجراء المؤشر المرت

 إيجار الوحدات السكنية لكل سنة مالية خالل تنفيذ البرنامجعدد األسر الجديدة التي تشارك في برامج دعم  6المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 48.75 العدد )باآلالف( نعم النواتج

 الصيغة  )بالدوالر( إجمالي المبلغ المخصص  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 102.40 48.75  

   اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر المرتبط بالصرف انظر أدناه. 
بط بالصرف    IN00776429إجراء المؤشر المرت

 مالية خالل تنفيذ البرنامجعدد األسر الجديدة التي تشارك في برامج دعم إيجار الوحدات السكنية لكل سنة  6المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.98 60.25 العدد )باآلالف( نعم النواتج

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 102.40 60.25  
 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 71الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776430إجراء المؤشر المرت

: إنشاء وحدة عاملة لإليجار ومنصة رقمية داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تربط بين أصحاب العقارات من  6.1المؤشر المرتبط بالصرف  6.1المؤشر المرتبط بالصرف 
 والمستأجرين المؤهلينالقطاع الخاص 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 8.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  8.00 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

  
بط بالصرف    IN00776433إجراء المؤشر المرت

 : تنفيذ حزمة حوافز لتأجير المساكن، منها خدمة للتأمين من مخاطر التأجير ودعم مباشر للمستأجرين6.2المؤشر المرتبط بالصرف  6.2المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  بالصرف نوع المؤشر المرتبط 

 0.00 10.25 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  10.25 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 72الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776062إجراء المؤشر المرت

 دقيقة أو اقل بالسيارة  60نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية تبعد عن مركز العمل   7المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  المخصص )بالدوالر( إجمالي المبلغ  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 25.00 النسبة المئوية نعم النواتج

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 50.00 25.00  

   اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر المرتبط بالصرف انظر أدناه. 
بط بالصرف    IN00804672إجراء المؤشر المرت

 دقيقة أو  أقل بالسيارة   60نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية تبعد عن مركز العمل   7المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 20.00 25.00 النسبة المئوية نعم النواتج

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 50.00 25.00  
 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 73الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776061إجراء المؤشر المرت

 القطاع الخاص عدد إعانات الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية أنشأتها مؤسسات  8المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 50.00 العدد )باآلالف( نعم المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 250.00 50.00  

   اإلجراء: تم تنقيح هذا المؤشر المرتبط بالصرف انظر أدناه. 
بط بالصرف    IN00807998إجراء المؤشر المرت

 عدد إعانات الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية أنشأتها مؤسسات القطاع الخاص في كل سنة مالية  8المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  المؤشر المرتبط بالصرف نوع 

 0.60 50.00 العدد )باآلالف( نعم المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 250.00 50.00  
 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 74الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776434إجراء المؤشر المرت

 : إعداد وتنفيذ ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تعالج المعوقات  الرئيسية التي عبَّر عنها القطاع الخاص 8.1المؤشر المرتبط بالصرف  8.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القياس وحدة  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 17.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  17.00 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

  
بط بالصرف    IN00776471إجراء المؤشر المرت

 : الدعوة لتقديم مقترحات في إطار الضوابط الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص8.2المؤشر المرتبط بالصرف  8.2المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  )بالدوالر( إجمالي المبلغ المخصص  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 17.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  17.00 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 75الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776472إجراء المؤشر المرت

 آالف وحدة سكنية  10مشروعات تجريبية تمثل  3: تعميم وتنفيذ 8.3المؤشر المرتبط بالصرف  8.3المؤشر المرتبط بالصرف 

 التمويل اإلجمالي كنسبة من مبلغ  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 50.00 العدد )باآلالف( نعم المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 10.00 50.00  

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

  
بط بالصرف    IN00776470إجراء المؤشر المرت

 إعداد واعتماد وتنفيذ نظام بديل يكفل الخروج تدريجيا من دعم أسعار الفائدة 9بالصرف المؤشر المرتبط 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 50.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  المبلغ المخصص )بالدوالر( إجمالي  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  50.00 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 76الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776454إجراء المؤشر المرت

م مهنة التطوير العقاري والبيع بالتقسيط 10المؤشر المرتبط بالصرف   اعتماد التشريع الذي ُينظِّ

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  المؤشر المرتبط بالصرف نوع 

 0.00 50.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  50.00 نعم 2024

المرتبط  اإلجراء: هذا المؤشر 
  جديد  بالصرف

  
بط بالصرف    IN00776455إجراء المؤشر المرت

: اعتماد قانون المطورين العقاريين )شامال اللوائح التنفيذية والجهة التنظيمية ذات الصلة( بالشكل والمحتوى المقبولين لدى البنك 10.1النتيجة المرتبطة بالصرف  10.1المؤشر المرتبط بالصرف 
 الدولي

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 25.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  25.00 نعم 2024

المؤشر المرتبط  اإلجراء: هذا 
  جديد  بالصرف

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 77الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00776476إجراء المؤشر المرت

المقبولين : اعتماد اللوائح التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط بعد إنشاء الوحدات السكنية بما في ذلك اإلطار الرقابي بالشكل والمحتوى 10.2النتيجة المرتبطة بالصرف  10.2المؤشر المرتبط بالصرف 
 لدى البنك الدولي

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 25.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  25.00 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

  
بط بالصرف    IN00776501إجراء المؤشر المرت

 تفعيل وحدة البيئة في صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  11المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  المخصص )بالدوالر( إجمالي المبلغ  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 4.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  4.00 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 78الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00808386إجراء المؤشر المرت

 : عدد الوحدات السكنية الحاصلة على شهادة تقييم الهرم األخضر من المركز القومي لبحوث البناء كما هو ُمبيَّن في دليل العمليات11.1المؤشر المرتبط بالصرف  11.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  التوسع قابلية  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 10.00 العدد )باآلالف( نعم المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 25.00 10.00  

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

  
بط بالصرف    IN00776503إجراء المؤشر المرت

 رفع كفاءة إجراءات طلب الحصول على الدعم واستصدار الموافقة عليه  12المؤشر المرتبط بالصرف 

 اإلجمالي كنسبة من مبلغ التمويل  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 15.00 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  15.00 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 79الصفحة    
  

 

 
بط بالصرف    IN00779004إجراء المؤشر المرت

 إجراء مراجعة وتبسيط لإلجراءات وعمليات فحص الطلبات، والتحليل، وتقديم الدعم، وتنفيذ التوصيات  12.1المرتبط بالصرف المؤشر  12.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 7.50 نعم/ال ال المخرجات 

 الصيغة  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  القيمة  الفترة 
   ال خط األساس 

  7.50 نعم 2024

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

  
بط بالصرف    IN00776504إجراء المؤشر المرت

 لبنوك مختارة إلجراءات الضمان لدعم وحدات سكنية : تفويض تجريبي 12.2النتيجة المرتبطة بالصرف  12.2المؤشر المرتبط بالصرف 

 كنسبة من مبلغ التمويل اإلجمالي  إجمالي المبلغ المخصص )بالدوالر(  وحدة القياس  قابلية التوسع  نوع المؤشر المرتبط بالصرف 

 0.00 7.50 العدد )باآلالف( نعم المخرجات 

 الصيغة  )بالدوالر( إجمالي المبلغ المخصص  القيمة  الفترة 
   0.00 خط األساس 

2024 5.00 7.50  

اإلجراء: هذا المؤشر المرتبط  
  جديد  بالصرف

 
 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 جدول بروتوكوالت التحقق: المؤشرات المرتبطة بالصرف 
 

DLI_TBL_VERIFICATION  

 1المؤشر المرتبط بالصرف 
التأكيد لبرامج التمليك والتأجير في صندوق اإلسكان االجتماعي بغرض تقديم خدمة التأكيد لبرامج التملك إنشاء وتشغيل وظيفة المراجعة الداخلية لتقديم خدمات 

 واإليجار التابعة للصندوق 
 إنشاء وتشغيل وظيفة المراجعة الداخلية داخل صندوق اإلسكان االجتماعي الوصف 

 صندوق اإلسكان االجتماعي  مصدر البيانات/ الجهة 
 جهة التحقق المستقلة  التحقُّقجهة 

  DLI_TBL_VERIFICATION    اإلجراء 
 لتأجير التابعة للصندوق إنشاء وتشغيل وظيفة المراجعة الداخلية في الصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري لتقديم خدمات التأكيد لبرامج التمليك وا 1المؤشر المرتبط بالصرف 

 وتشغيل وظيفة المراجعة الداخلية داخل صندوق اإلسكان االجتماعيإنشاء  الوصف 

 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  مصدر البيانات/ الجهة 

 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق
  DLI_TBL_VERIFICATION    اإلجراء 

 المساكن يؤدي وظائفه وتسترشد به الخطة متعددة السنوات واألهداف السنوية إقامة نظام لمتابعة وتقييم  2المؤشر المرتبط بالصرف 
 إنشاء وتفعيل نظام لمتابعة وتقييم المساكن ووحدة للمتابعة والتقييم داخل صندوق اإلسكان االجتماعي  الوصف 

 صندوق اإلسكان االجتماعي  مصدر البيانات/ الجهة 
 المستقلة جهة التحقق  جهة التحقُّق

   اإلجراء 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 DLI_TBL_VERIFICATION  

متعددة السنوات  إنشاء وتفعيل نظام لمتابعة وتقييم المساكن ووحدة للمتابعة والتقييم داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري وا عداد خطة 2المؤشر المرتبط بالصرف 
 المتابعة والتقييمواألهداف السنوية التي تسترشد بنظام 

 إنشاء وتفعيل نظام لمتابعة وتقييم المساكن ووحدة للمتابعة والتقييم داخل صندوق اإلسكان االجتماعي الوصف 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  مصدر البيانات/ الجهة 

 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق
  DLI_TBL_VERIFICATION    اإلجراء 

 إنشاء وتفعيل آلية للمساءلة والشفافية  3المؤشر المرتبط بالصرف 
 إنشاء وتفعيل آلية للمساءلة والشفافية داخل صندوق اإلسكان االجتماعي لتنفيذ البرنامج الوصف 

 صندوق اإلسكان االجتماعي  مصدر البيانات/ الجهة 
 المستقلة جهة التحقق  جهة التحقُّق

  DLI_TBL_VERIFICATION    اإلجراء 
 إنشاء وتفعيل آلية للمساءلة والشفافية داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنفيذ البرنامج 3المؤشر المرتبط بالصرف 

 لتنفيذ البرنامجإنشاء وتفعيل آلية للمساءلة والشفافية داخل صندوق اإلسكان االجتماعي  الوصف 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  مصدر البيانات/ الجهة 

 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق
  DLI_TBL_VERIFICATION    اإلجراء 

 الموظفين إلدارة المطالبات : إنشاء  وحدة عاملة ومزودة  بما يكفي من 3.1المؤشر المرتبط بالصرف  3.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 
 وحدة عاملة ومزودة  بما يكفي من الموظفين إلدارة المطالبات ستشتمل كحد أدنى على:

 الوحدة يجب إنشاؤها رسميا وأن توجد داخل الهيكل التنظيمي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري. الوحدة: .1



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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طة .2 ومعايير خدمات موحدة إلدارة الطلبات إلى جانب ما يتصل بالبرنامج من  -بما في ذلك إجراءات التظلم  - اعتماد وتطبيق إجراءات تشغيل ُمبسَّ
حظات التقييمية، والتظلمات/الشكاوى، واتفاقات فئة الخدمات مع الوحدات ذات الصلة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم طلبات المعلومات، والمال

جراءات اإلفصاح )ومنها المراجعات(.  التمويل العقاري؛ وأنظمة التشغيل )ومنها أنظمة إصدار بطاقات التواصل مع العمالء(، وا 
ق لمعالجة المظالم/إدارة   الموظفين والتدريب على تنسيق إدارة المطالبات،تزويد الوحدة بما يكفي من  .3 بما في ذلك موظف إلدارة المطالبات، وُمنسِّ

ة للمطالبات حسب  الشكاوى، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، ولجنة للمراجعة الفنية، ولجنة الطعن للتواصل، وجمع المعلومات، والتقييم، والتحقيق، والمتابع
دة.االقت   ضاء في إطار معايير التشغيل الُمحدَّ

 مصدر البيانات/ الجهة 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 

 جهة التحقُّق
 جهة التحقق المستقلة 

 

 اإلجراء 

  الصرف
 مليوني دوالر إلنشاء الوحدة وفقا لتعريف المؤشر

 للحفاظ على تشغيل الوحدة ( 5و 4و 3و 2مليون دوالر لكل سنة تالية )السنوات 
 ماليين دوالر 6المجموع: 

 إجراءات التحقُّق 
الموارد لوحدة   موظفين وتخصيص تقديم تقرير يشرح وظيفة إدارة المطالبات كما هو مبيَّن في تعريف المؤشر المرتبط بالصرف إلى وكيل التحقق المستقل إلى جانب سجالت ال 

  وحدة إدارة المطالبات.  الموكولة إليها. بعد اإلنجاز األول للمؤشر المرتبط بالصرف، يجب تقديم تقرير سنوي عن استمرار تشغيل إدارة المطالبات لتؤدي المهام  
ة في  ( مراجعة التحليل أو المستندات المذكور 2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف المؤشر المرتبط بالصرف، )1سيشتمل التحقق على )

 ( مقابالت مع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.3التقرير، و)
   وسيجري التحقق سنويا.



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 83الصفحة    
  

 

 DLI_TBL_VERIFICATION  
 السكنية لألسر التي تتلقى دعما نقديا للوحدات السكنية إنشاء صندوق اإلسكان االجتماعي آلية عاملة لمتابعة معدالت االنتفاع وعدم االلتزام باالنتفاع بالوحدة  4المؤشر المرتبط بالصرف 

 ا نقديا للوحدات السكنية. إنشاء صندوق اإلسكان االجتماعي آلية عاملة لمتابعة معدالت االنتفاع وعدم االلتزام باالنتفاع بالوحدة السكنية لألسر التي تتلقى دعم  الوصف 
 االجتماعي صندوق اإلسكان  مصدر البيانات/ الجهة 

 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق
  اإلجراء 

  DLI_TBL_VERIFICATION  

نقديا لألسر التي تتلقى دعما  إنشاء صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري آلية عاملة لمتابعة معدالت االنتفاع وعدم االلتزام باالنتفاع بالوحدة السكنية 4المؤشر المرتبط بالصرف 
 للوحدات السكنية 

 ا نقديا للوحدات السكنية إنشاء صندوق اإلسكان االجتماعي آلية عاملة لمتابعة معدالت االنتفاع وعدم االلتزام باالنتفاع بالوحدة السكنية لألسر التي تتلقى دعم الوصف 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  مصدر البيانات/ الجهة 

 جهة التحقق المستقلة  التحقُّقجهة 
  اإلجراء 

  DLI_TBL_VERIFICATION  
 ميسورعدد األسر التي تحصل على دعم نقدي لتملك وحدة سكنية جديدة في كل سنة مالية خالل تنفيذ البرنامج في إطار برنامج التمويل العقاري ال 5المؤشر المرتبط بالصرف 

 دعم نقدي لتملك وحدات سكنية في كل سنة ماليةعدد األسر التي تحصل على  الوصف 
 صندوق اإلسكان االجتماعي  مصدر البيانات/ الجهة 

 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق
  اإلجراء 

  DLI_TBL_VERIFICATION  
 مالية خالل تنفيذ البرنامج في إطار برنامج التمويل العقاري الميسورعدد األسر التي تحصل على دعم نقدي لتملك وحدة سكنية جديدة في كل سنة  5المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 
، وخط 2019أبريل  1دوالر للمستفيد الواحد )ابتداء من  553.73عدد األسر التي تحصل على دعم نقدي لتملك وحدة سكنية جديدة في كل سنة مالية، بواقع 

 مليون دوالر )للبرنامج األصلي والتمويل اإلضافي مجتمعين(. 475بالفعل( حتى يصل إجمالي المبلغ إلى مستفيدا حصلوا على الدعم  209,398أساس  قدره 



 
  البنك الدولي 
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 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  مصدر البيانات/ الجهة 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

 اإلجراء 

 الصرف 
مستفيدا حصلوا على الدعم بالفعل( حتى يصل  209,398وخط أساس قدره  2019أبريل  1الواحد )ابتداء من دوالر للمستفيد  553.73صرف دعم مقداره 

 مليون دوالر 475مجموعه إلى 
 مليون دوالر )للبرنامج األصلي والتمويل اإلضافي كليهما( 475المجموع: 

 إجراءات التحقُّق 
  العقاري بإعداد تقرير  وترفعه جهة التحقق المستقلة.يقوم صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 

( مراجعة عينة تمثيلية للطلبات التي تم 2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف المؤشر المرتبط بالصرف، و)1وسيشمل التحقق ما يلي: )
  ل سنة على األقل، ولكن يجوز تكراره كل ربع سنة.تجهيزها للتأكد من االلتزام بقواعد البرنامج. وسيجري التحقُّق ك

  DLI_TBL_VERIFICATION  
 عدد األسر الجديدة التي تشارك في برامج دعم إيجار الوحدات السكنية في كل سنة مالية خالل تنفيذ البرنامج 6المؤشر المرتبط بالصرف 

 عدد األسر الجديدة التي تشارك في برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية في كل سنة مالية   الوصف 
 صندوق اإلسكان االجتماعي  مصدر البيانات/ الجهة 

 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق
  اإلجراء 

  DLI_TBL_VERIFICATION  
 برامج دعم إيجار الوحدات السكنية في كل سنة مالية خالل تنفيذ البرنامجعدد األسر الجديدة التي تشارك في  6المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 
( حتى يصل اإلجمالي  2019أبريل  1دوالر للمستفيد الواحد )ابتداء من  590.53عدد األسر التي تتلقى دعما نقديا لتأجير وحدات سكنية في كل سنة مالية، بواقع 

 )للبرنامج األصلي والتمويل اإلضافي مجتمعين(.مليون دوالر  60إلى 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  مصدر البيانات/ الجهة 

 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق



 
  البنك الدولي 
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 اإلجراء 

 الصرف 
وخط أساس قدره   2019أبريل  1للمستفيد الواحد )ابتداء من دوالر  590.53عدد األسر التي تتلقى دعما نقديا لتأجير وحدات سكنية في كل سنة مالية، بواقع 

 مليون دوالر )للبرنامج األصلي والتمويل اإلضافي مجتمعين(. 60مستفيدا  تلقوا بالفعل دعما( للمستفيد الواحد حتى يصل إلى  1931
 إجراءات التحقُّق 

 وفقا لإلجراءات الُمبيَّنة في البرنامج األصلي 
  DLI_TBL_VERIFICATION  

: إنشاء وحدة عاملة لإليجار ومنصة رقمية داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تربط بين أصحاب العقارات  6.1المؤشر المرتبط بالصرف  6.1المؤشر المرتبط بالصرف 
 من القطاع الخاص والمستأجرين المؤهلين

 الوصف 

 التعريف: 
 تفعيل وحدة اإليجار على: سيشتمل 

 اثنين على األقل من الخبراء الفنيين في مسائل اإليجار، وخبير بتكنولوجيا المعلومات، ومحام )يجوز أن يأتي من وحدة مركزية(. الموظفون:
اري وتكون مهمتها تصميم وتنفيذ إستراتيجيات يجب  إنشاء الوحدة رسميا وأن توجد داخل الهيكل التنظيمي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العق الوحدة:

 وسياسات وخطط عمل لتنمية اإليجارات. 
تقديم كل يجب أن تقوم الوحدة بإنشاء منصة إلكترونية داخل الموقع اإللكتروني القائم لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تتولَّى  البوابة اإللكترونية:

ها أصحاب العقارات والمستأجرون بشأن القوانين واإلجراءات وأنواع التعاقدات القائمة، وخبرات الوساطة في سوق اإليجارات، وكذلك بشأن المعلومات التي يحتاج إلي 
 الحقوق والمزايا والواجبات التي تتصل ببرامج ُمعيَّنة للصندوق.

 تنفيذ حمالت التواصل والتوعية على نحو منهجي إلثراء معلومات أصحاب العقارات والمستأجرين بشأن وجود هذه المنصة. حمالت التواصل:
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  مصدر البيانات/ الجهة 

 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

 اإلجراء 
 الصرف: 

 الوحدة وفقا لتعريف المؤشرثالثة ماليين دوالر إلنشاء 
 مليون دوالر للبوابة اإللكترونية



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 ( للحفاظ على تشغيل الوحدة والبوابة اإللكترونية5و 4و 3و 2مليون دوالر لكل سنة تالية )السنوات 
 ماليين دوالر 8المجموع: 

 إجراءات التحقُّق 
النتيجة المرتبطة بالصرف إلى جهة التحقق المستقلة إلى جانب سجالت الموظفين وتخصيص تقديم تقرير يتضمن وصف وحدة اإليجار كما هو ُمبيَّن في تعريف 

ب على أساس سنوي تقديم تقرير الموارد لوحدة اإليجار )بما في ذلك المنصة الرقمية( ألداء المهام الموكولة إليها. وبعد اإلنجاز األول للنتيجة المرتبطة بالصرف، يج
  يجار.عن استمرار تفعيل وحدة اإل

( مراجعة التحليل أو المستندات المذكورة في  2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، )1سيشتمل التحقق على )
 ( مقابالت مع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.3التقرير، و)

  وسيجري التحقق سنويا.
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 : تنفيذ حزمة حوافز لتأجير المساكن، منها خدمة للتأمين من مخاطر التأجير ودعم مباشر للمستأجرين6.2المؤشر المرتبط بالصرف  6.2المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 

 يتطلب إعداد وتنفيذ حزمة الحوافز ما يلي:
( حزمة للمستأجرين بشأن تطوير برامج 2( حزمة ألصحاب العقارات تحتوي على تأمين من مخاطر اإليجار؛ و)1منفصلين: ))أ( أن تتألف الحزمة من برنامجين 

ر بنسب   % من الدخل.25ة تقديم دعم نقدي للمستأجر بقصد سد الفجوة بين اإليجار الذي يطلبه المستثمر وقسط اإليجار الميسور الدفع للمستأجر والذي ُيقدَّ
يجار عداد خطة عمل كاملة ودليل عمليات للبرنامج على أن يشتمل على كل معايير البرنامج مثل تحديد المستأجرين حسب فئة الدخل، ومستويات اإل)ب( يجب إ 

 حسب نوع الوحدات وموقعها، وأساليب تعديل الدعم.
 )ج( أن ُتجرى دراسات منتظمة للمتابعة والتقييم. 

 اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري صندوق  مصدر البيانات/ الجهة 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

 اإلجراء 
 الصرف 
طالق حزمة الحوافز  2.25  مليون دوالر لتصميم وا 

 ( للحفاظ على تشغيل البرنامج5و 4و 3و 2مليوني دوالر لكل سنة تالية )السنوات 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 مليون دوالر 10.25المجموع: 
 التحقُّق إجراءات 

ى جهة التحقق المستقلة  تقديم تقرير يصف حزمة الحوافز ومنها االعتماد والتطبيق في سياق برامج التأجير كما هو ُمبيَّن في تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف إل
  حزمة الحوافز. مصحوبا بالمستندات. وبعد اإلنجاز األول للنتيجة المرتبطة بالصرف، يجب تقديم تقرير سنوي عن استمرار تفعيل

( مراجعة  التحليل أو المستندات المذكورة في  2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، )1سيشتمل التحقق على )
 ( مقابالت مع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.3التقرير، و)

  وسيجري التحقق سنويا.
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 دقيقة أو اقل بالسيارة  60نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية تبعد عن مركز العمل   7المؤشر المرتبط بالصرف 
 أقل بالسيارة دقيقة أو   60نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية تبعد عن مركز العمل   الوصف 

 صندوق اإلسكان االجتماعي  مصدر البيانات/ الجهة 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

  اإلجراء 
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 بالسيارة دقيقة أو  أقل  60نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية تبعد عن مركز العمل   7المؤشر المرتبط بالصرف 
 دقيقة أو  أقل بالسيارة  60نسبة الدعم النقدي المقدم لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية تبعد عن مركز العمل   الوصف 

 مصدر البيانات/ الجهة 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

  اإلجراء 
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 عدد إعانات الدعم النقدي المقدم  لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية أنشأتها مؤسسات القطاع الخاص  8المؤشر المرتبط بالصرف 
 عدد إعانات الدعم النقدي المقدم  لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية أنشأها القطاع الخاص  الوصف 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 جهة التحقق المستقلة  البيانات/ الجهة مصدر 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

  اإلجراء 
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 عدد إعانات الدعم النقدي المقدم  لمساندة شراء أو تأجير وحدات سكنية أنشأتها مؤسسات القطاع الخاص في كل سنة مالية  8المؤشر المرتبط بالصرف 
 إعانات الدعم النقدي المقدم  لشراء أو تأجير وحدات سكنية أنشأها القطاع الخاص. عدد  الوصف 

 مصدر البيانات/ الجهة 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

  اإلجراء 
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 : إعداد وتنفيذ ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تعالج المعوقات الرئيسية التي عبَّر عنها القطاع الخاص 8.1المرتبط بالصرف المؤشر  8.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 

اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل اعتماد ضوابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص الضوابط يجب أن يوافق عليها وزير اإلسكان ورئيسا مجلسي إدارة صندوق 
التي عبَّر عنها  العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية. ويجب أن يوافق عليها أيضا القطاع الخاص المشارك في المفاوضات. وتعالج الضوابط الهواجس التالية

لمجتمعات العمرانية، والكثافة )عدد الوحدات في المبنى الواحد(، مطورون من القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال ال الحصر خطاب الضمان الذي تطلبه هيئة ا
حكومية، وبعض المعايير واالستخدام المختلط للمباني )أي لألغراض التجارية مقابل اإلسكان السيما اإليجار للطابق األرضي(،  والمنافسة مع شركات اإلنشاءات ال

رات(، وحجم/موقع األرض، وتكافؤ الفرص. يجب أن تكون إجراءات استصدار الموافقة على الدعم وضمانه والقواعد الخاصة بالبناء )مثل متطلبات مواقف السيا
 واحدة للوحدات السكنية التي يقوم بإنشائها القطاع العام أو الخاص. ويجب اعتماد الضوابط على النحو الذي يرضي البنك الدولي.

 االجتماعي ودعم التمويل العقاري صندوق اإلسكان  مصدر البيانات/ الجهة 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

 اإلجراء 
 الصرف 

 مليون دوالر لالعتماد الرسمي وفقا لتعريف المؤشر 17



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 إجراءات التحقُّق 
بالصرف إلى جهة التحقق المستقلة إلى جانب  تقديم تقرير يصف اعتماد ضوابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما هو ُمبيَّن في تعريف المؤشر المرتبط 

دارة صندوق اإلسكان  المستندات التي تثبت اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص )االقتراح أجازته وزارة اإلسكان وخبراء اإلنشاءات، واعتمده مجلسا إ
  االجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية(.

( مراجعة التحليل أو المستندات المذكورة في  2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، و)1حقق على )وسيشتمل الت 
 ( مقابالت مع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.3التقرير، و)

  وسيجري التحقق سنويا.
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 : الدعوة لتقديم مقترحات في إطار الضوابط الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص8.2المؤشر المرتبط بالصرف  8.2المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 
إطالق مناقصة للمطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة  الدعوة لتقديم مقترحات في إطار الضوابط الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص:  ويجب 

يم المقترحات عملية في مشروعات إنشاء مساكن ميسورة التكلفة وفقا للضوابط الجديدة. ويجوز أن تكون المناقصة مفتوحة أو مغلقة. وسوف تتضمن الدعوة إلى تقد
 ترسية  الفائز.

 اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري صندوق  مصدر البيانات/ الجهة 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

 اإلجراء 

 الصرف 
 مليون دوالر إلنجاز الدعوة لتقديم مقترحات وفقا لتعريف المؤشر 17

 مليون دوالر 17المجموع: 
 إجراءات التحقُّق 

جانب المستندات التي ُتظهر لمطوري القطاع الخاص البت في  عروض الشراكات بين تقديم تقرير يصف إجراءات المناقصة إلى جهة التحقق المستقلة إلى  
  القطاعين العام والخاص في مشروع لإلسكان ميسور التكلفة وفقا لتعريف النتيجة المرتبطة بالصرف.

( مراجعة عينة تمثيلية للطلبات التي تم 2ة بالصرف، و)( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبط1وسيشتمل التحقق على )
 تجهيزها للتأكد من االلتزام بقواعد البرنامج.

 سيجري التحقق سنويا.
 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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DLI_TBL_VERIFICATION  

 آالف وحدة سكنية  10القطاعين العام والخاص تمثل مشروعات تجريبية في إطار الشراكة بين  3: تعميم وتنفيذ 8.3المؤشر المرتبط بالصرف  8.3المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف

راكة بين القطاعين المشروع التجريبي: ألغراض هذا المؤشر المرتبط بالصرف هو مشروع لإلسكان ميسور التكلفة يبنيه القطاع الخاص وفقا للضوابط المعدلة للش 
 (.8.1العام والخاص )انظر النتيجة المرتبطة بالصرف 

آالف وحدة سكنية: اإلطالق الفعلي واإلنجاز للمشروعات التجريبية  10مشروعات تجريبية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل  3وتنفيذ تعميم 
 .8.2المذكورة التي شملتها المناقصة في إطار النتيجة المرتبطة بالصرف 

 االجتماعي ودعم التمويل العقاري صندوق اإلسكان  مصدر البيانات/ الجهة

 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

 اإلجراء

 الصرف 
صل الدعم إلى دوالر دعما نقديا للمستفيد الواحد من المستفيدين من البرنامج في إطار المشروعات التجريبية للوحدات التي يبنيها القطاع الخاص حتى ي  5000
 مليون دوالر. 50

 مليون دوالر 50المجموع: 
 إجراءات التحقُّق 

كنية التي اكتملت تقديم تقرير يصف تعميم الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى جهة التحقق المستقلة إلى جانب المستندات التي تظهر عدد الوحدات الس
على أساس سنوي تقديم تقرير عن االستمرار في تطبيق الشراكات بين والوحدات المدعومة التي تم توزيعها. وبعد اإلنجاز األول للمؤشر المرتبط بالصرف، يجب 

  القطاعين العام والخاص.
( مراجعة عينة تمثيلية للطلبات التي تم تجهيزها 2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، و)1سيشتمل التحقق على )

 واعد البرنامج. .للتأكد من االلتزام بق
  وسيجري التحقق سنويا، لكن يمكن أن يكون على أساس ربع سنوي.

 
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 إعداد واعتماد وتنفيذ نظام بديل يكفل الخروج تدريجيا من دعم أسعار الفائدة 9المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 
المخطط للخروج )أي سيتم الوفاء بالمؤشر المرتبط بالصرف على مرحلتين. األولى ستكون إعداد اآللية الجديدة التي تصف خطو خطوة اإلجراءات والجدول الزمني 

صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم سنوات(. وسيجري إعداد المنهجية المقترحة على نحو يكون مقبوال للبنك الدولي، ويوافق عليها مجلس إدارة  4إلى  3في خالل 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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. وسيتم التحقُّق من 2020. والثانية أنه سيجري تنفيذ المنهجية الجديدة عقب نشر اإلعالن التالي في عام 2020التمويل العقاري قبل نشر اإلعالن التالي في عام 
 يتسق والمنهجية الجديدة. التنفيذ سنويا باإلبالغ بالتقارير عما إذا كان اإلعالن الخاص بدعم اإلسكان الميسور

 

 مصدر البيانات/ الجهة 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 

 جهة التحقُّق
 جهة التحقق المستقلة 

 

 اإلجراء 

 الصرف 
 عشرة ماليين دوالر لإلعداد واالعتماد والتعميم خالل العام األول

 ( للتنفيذ على نحو مقبول لدى البنك الدولي5و 4و 3و 2ماليين دوالر لكل سنة تالية )السنوات  10
 مليون دوالر 50المجموع: 

 إجراءات التحقُّق 
تماعي ودعم التمويل تقديم تقرير يصف اإلعداد واالعتماد والتنفيذ آللية الخروج من دعم أسعار الفائدة )الموافقة عليها من مجلس إدارة صندوق اإلسكان االج

عريف المؤشر المرتبط بالصرف إلى جهة التحقق المستقلة، إلى جانب المستندات التي تثبت إجراءات التنفيذ )أحوال اإلعالنات السنوية(. العقاري( كما هو ُمبيَّن في ت 
  وية(.وبعد اإلنجاز األول للمؤشر المرتبط بالصرف، يجب سنويا تقديم تقرير عن استمرار تفعيل آلية الخروج )بما في ذلك أحوال اإلعالنات السن 

( مراجعة التحليل أو المستندات المذكورة في  2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، )1سيشتمل التحقق على )
 ( مقابالت مع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.3التقرير، و)

  سيجري التحقق سنويا.
 

  DLI_TBL_VERIFICATION  
م مهنة التطوير العقاري والبيع بالتقسيط 10المؤشر المرتبط بالصرف   اعتماد التشريع الذي ُينظِّ

ة اإلنشاءات، تظهر حاجة يتضمَّن هذا المكون مستويين من التدخالت التنظيمية والرقابية: في مرحلة اإلنشاءات، وفي مرحلة التقسيط )ما بعد اإلنشاء(. خالل مرحل الوصف 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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ص أموال أصحاب الوحدات ال سكنية للمشروع العقاري الخاص بها ولتمويل ملحة إلى جعل ترتيب حساب الضمان الُمقيَّد )أو ترتيبات مماثلة( إلزاميا )وبموجبه ُتخصَّ
خرى(. وفي مرحلة التقسيط  التسليم الفعلي للوحدة المشتراة في الميعاد ووفق الجودة المتوقعة بدال من استخدام األموال التي يقدمها العمالء في تشطيب مشروعات أ

خالل قواعد ترسي تكافؤ الفرص مع البنوك والشركات العقارية، ويجوز أيضا أن يتم تطبيق  )بعد اكتمال برنامج اإلسكان(، سيتم تنظيم نشاط المطورين العقاريين من 
 هذه المرحلة الثانية من اللوائح التنفيذية تدريجيا والوضع األمثل أن تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية. 

 

 مصدر البيانات/ الجهة 
 العقاري صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 

 

 جهة التحقُّق
 جهة التحقق المستقلة 

 
  اإلجراء 

  DLI_TBL_VERIFICATION  

: اعتماد قانون المطورين العقاريين )شامال اللوائح التنفيذية والجهة التنظيمية ذات الصلة( بالشكل والمحتوى المقبولين لدى 10.1النتيجة المرتبطة بالصرف  10.1المؤشر المرتبط بالصرف 
 الدولي البنك

 الوصف 

اعتماد قانون المطورين العقاريين شامال اللوائح التنفيذية واإلطار الرقابي. يجب أن يشتمل التشريع على المعايير التالية: تنظيم   اعتماد قانون المطورين العقاريين:
عقاري بما في ذلك متطلبات رأس المال، وسجل مشروعات اإلنشاء الجديدة،  الممارسات المالية قبل اإلنشاء وأثناء مراحل اإلنشاء ومعايير التأهل لمهنة المطور ال

دارة حسابات الضمان الُمقيَّ  د. ويتعين اعتماد التشريع ونظام حماية المستهلكين في حالة التخلف عن السداد أو سوء استخدام األموال، والجهة التنظيمية، وشروط وا 
 على النحو الذي يرضي البنك الدولي.

 

 مصدر البيانات/ الجهة 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 

 جهة التحقُّق
 جهة التحقق المستقلة 

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 اإلجراء 

 الصرف 
 ماليين دوالر بعد  اعتماد ونشر القانون في الجريدة الرسمية. 10
 ماليين دوالر بعد اعتماد اللوائح التنفيذية ونشرها؛  5
 ماليين دوالر بعد إنشاء الجهاز التنظيمي. 10

 مليون دوالر 25المجموع: 
 إجراءات التحقُّق 

ُمبيَّن في المؤشر المرتبط بالصرف إلى جهة التحقق تقديم تقرير يتضمَّن وصف اعتماد التشريع المشار إليه آنفا، واللوائح التنفيذية وعمليات الجهاز الرقابي كما هو 
  التقرير السنوي من الجهاز الرقابي(.المستقلة باإلضافة إلى مستندات تثبت االعتماد الرسمي للتشريع )نسخة من التشريع واللوائح التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية، و 

( مراجعة التحليل أو المستندات المذكورة في  2فا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، و)( مراجعة التقرير المذكور آن1سيشتمل التحقق على )
 ( مقابالت مع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.3التقرير، و)

  سيجري التحقق سنويا.
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 : اعتماد اللوائح التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط بعد إنشاء الوحدات السكنية بما في ذلك اإلطار الرقابي بالشكل والمحتوى المقبولين10.2النتيجة المرتبطة بالصرف  10.2المؤشر المرتبط بالصرف 
 لدى البنك الدولي

 الوصف 

يط الذي يتضمن تعديل قانون الرهن العقاري )أو اعتماد تشريع جديد(. يجب أن اعتماد اللوائح التنظيمية للبيع بالتقس اعتماد اللوائح التنظيمية للبيع بالتقسيط:
األقصى آلجال استحقاق أقساط  يتضمن القانون المعايير التالية: نظاما لرفع التقارير إلى جهة رقابية الوضع األمثل أن تكون الهيئة العامة للرقابة المالية، والحد 

 ماية المستهلكين، واإلفصاح، وترتيبات المرحلة االنتقالية.البيع، ونظاما للجزاءات، ونظاما لح 
 

 مصدر البيانات/ الجهة 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 

 جهة التحقُّق
 جهة التحقق المستقلة 

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 اإلجراء 

 الصرف 
 ماليين دوالر بعد اعتماد ونشر التشريع في الجريدة الرسمية 10
 اعتماد اللوائح التنفيذية ونشرهاماليين دوالر بعد  5
 ماليين دوالر بعد تفعيل النظام الرقابي من خالل الهيئة العامة للرقابة المالية. 10

 مليون دوالر 25المجموع: 
 إجراءات التحقُّق 

هو ُمبيَّن في المؤشر المرتبط بالصرف إلى جهة التحقق تقديم تقرير يتضمَّن وصف اعتماد التشريع المشار إليه آنفا، واللوائح التنفيذية وعمليات الجهاز الرقابي كما  
  التقرير السنوي من الجهاز الرقابي(.المستقلة باإلضافة إلى مستندات تثبت االعتماد الرسمي للتشريع )نسخة من التشريع واللوائح التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية، و 

( مراجعة التحليل أو المستندات المذكورة في  2المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، و)( مراجعة التقرير 1سيشتمل التحقق على )
 ( مقابالت مع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.3التقرير، و)

  سيجري التحقق سنويا.
 

  DLI_TBL_VERIFICATION  
 تفعيل وحدة البيئة في صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  11المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 

 11المؤشر المرتبط بالصرف 
. ستتولى الوحدة الجديدة متابعة مختلف المعايير ومؤشرات األداء الرئيسية التي 2018أنشأ صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري وحدة للبيئة في عام 

ر البيئية الرئيسية تحديدها في دليل العمليات )وهو أحد إجراءات خطة عمل البرنامج(. من المتوقع أن تضمن وحدة البيئة امتثال اإلسكان االجتماعي بالمعايي سيتم 
 . ألف وحدة سكنية على شهادة تقييم البناء األخضر 25)الموقع، وتحديد المواقع، ومواد بناء ُمعيَّنة(، وُيتوقَّع أن تحصل 

 

 مصدر البيانات/ الجهة 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 اإلجراء 

 الصرف 
 مليونا دوالر إلنشاء الوحدة وفقا للتعريف المدرج في دليل العمليات  

 الوحدة ( للحفاظ على تشغيل 5و 4و 3و  2ألف دوالر لكل سنة تالية )السنوات  500
 مليون دوالر 4المجموع: 

 إجراءات التحقُّق 
وتخصيص الموارد  تقديم تقرير يصف وحدة البيئة كما هو ُمبيَّن في تعريف المؤشر المرتبط بالصرف إلى جهة التحقق المستقلة باإلضافة إلى سجالت الموظفين

يئة(. وبعد اإلنجاز األول للمؤشر المرتبط بالصرف، يجب على أساس سنوي تقديم تقرير عن لوحدة البيئة ألداء المهام الموكولة إليها )وفقا لدليل عمليات وحدة الب 
  استمرار تشغيل وحدة البيئة.

ها ( مراجعة عينة تمثيلية للطلبات التي تم تجهيز 2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، و)1سيشتمل التحقق على )
 وُأحيلت إلى البنوك المشاركة للتأكد من االلتزام بقواعد البرنامج.

  سيجري التحقق سنويا.
 

  DLI_TBL_VERIFICATION  
البناء كما هو ُمبيَّن في دليل : عدد الوحدات السكنية الحاصلة على شهادة تقييم الهرم األخضر من المركز القومي لبحوث 11.1المؤشر المرتبط بالصرف  11.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 العمليات

 الوصف 

يف اإلنشاء ألف وحدة لإلسكان االجتماعي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية أو مطورون من القطاع الخاص شهادة تقييم البناء األخضر. يجب أخذ تكال 25منح 
شهادة تقييم الهرم األخضر على المستوى األول، الذي يمكن تحقيقه بالحد األدنى من  في االعتبار في اإلسكان االجتماعي، ولذلك يقصر البرنامج اشتراط اعتماد

لصرف الصحي  اآلثار على التكاليف، حيث يمكن قصره على تطبيق بعض المقاييس الختيار الموقع والتصميمات واختيار مواد البناء واعتماد بعض تجهيزات ا
 معايير توثيق البناء األخضر في دليل عمليات وحدة البيئة. واألدوات الموفرة للطاقة. وسيجري أيضا إدراج

 

 مصدر البيانات/ الجهة 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 جهة التحقُّق
 جهة التحقق المستقلة 

 

 اإلجراء 

 الصرف 
 ماليين دوالر 10دوالر لكل وحدة معتمدة  حتى يصل إلى  400صرف دعم مقداره 

 ماليين دوالر 10المجموع: 
 إجراءات التحقُّق 

 يقوم صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري بإعداد تقرير  وترفعه جهة التحقق المستقلة. 
لية لشهادات التوثيق للتأكد ( مراجعة عينة تمثي 2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، و)1سيشتمل التحقق على )

 من التزامها بقواعد البرنامج )وفقا لدليل عمليات وحدة البيئة(.
  سيجري التحقق سنويا.

 
  DLI_TBL_VERIFICATION  

 رفع كفاءة إجراءات طلب الحصول على الدعم واستصدار الموافقة عليه  12المؤشر المرتبط بالصرف 
  الوصف 

 الجهة مصدر البيانات/ 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 

 جهة التحقُّق
 جهة التحقق المستقلة 

 
  اإلجراء 

  DLI_TBL_VERIFICATION  
 الدعم، وتنفيذ التوصياتإجراء مراجعة وتبسيط لإلجراءات وعمليات فحص الطلبات، والتحليل، وتقديم   12.1المؤشر المرتبط بالصرف  12.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 
الضمان(. وستشتمل سيتم تنفيذ تقييم لسير العمل يهدف إلى تبسيط اإلجراءات وفحص طلبات الحصول على الدعم، والتحليل، وتقديم الدعم )بما في ذلك إجراءات  

العمل من أجل اعتماد نظام ُمنقَّح مراجعة سير العمل على توصيات بتقليل أو ترشيد عدد خطوات العملية. وسينفِّذ صندوق  اإلسكان االجتماعي توصيات تقييم سير 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 لطلبات الحصول على الدعم. 

 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  مصدر البيانات/ الجهة 
 جهة التحقق المستقلة  جهة التحقُّق

 اإلجراء 

 الصرف 
 مليون دوالر حينما يتم تنفيذ تقييم سير العمل والتوصيات الرئيسية. 7.5

 مليون دوالر 7.5المجموع: 
 إجراءات التحقُّق 

جهة التحقق المستقلة،   تقديم تقرير يصف اعتماد تنفيذ التوصيات الرامية إلى تبسيط إجراءات تقديم الدعم كما هو ُمبيَّن في تعريف المؤشر المرتبط بالصرف إلى
  )أدلة العمل الداخلية والسياسات لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري(باإلضافة إلى مستندات تثبت االعتماد الرسمي لإلجراءات الجديدة 

( مراجعة التحليل أو المستندات المذكورة في  2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف المؤشر المرتبط بالصرف، )1سيشتمل التحقق على )
 سكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.( مقابالت مع صندوق اإل3التقرير، و)

  سيجري التحقق سنويا.
  
 

  DLI_TBL_VERIFICATION  
 : تفويض تجريبي لبنوك مختارة إلجراءات الضمان لدعم وحدات سكنية 12.2النتيجة المرتبطة بالصرف  12.2المؤشر المرتبط بالصرف 

 الوصف 

إلجراءات الضمان: سيتم تنفيذ نماذج تجريبية مع بنوك مختارة في مواقع مختارة الستكشاف التفويض الكامل لعملية تفويض تجريبي لتقديم الدعم لبنوك مختارة 
اختبار عملية تفويض  استصدار الموافقة على الدعم. وسُتسَتخدم المشروعات التجريبية التي يقوم صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري بإعدادها في

ة على  لى نطاق ضيق، وستساعد أيضا في التخلي عن النظام القائم على اإلعالنات على المستوى الوطني. ومن أجل التفويض لعملية استصدار الموافقكاملة ع
 وحدة سكنية ميسورة التكلفة. 5000الدعم، من المتوقع أن يقوم الصندوق بتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية إلنشاء 

 
 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  البيانات/ الجهة مصدر 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 جهة التحقُّق
 جهة التحقق المستقلة 

 

 اإلجراء 

 الصرف 
 مليون دوالر. 7.5دوالر للمستفيد الواحد في إطار البرنامج التجريبي حتى يصل إلى  1500صرف دعم مقداره 

 إجراءات التحقُّق 
 االجتماعي ودعم التمويل العقاري بإعداد تقرير وترفعه جهة التحقق المستقلة. يقوم صندوق اإلسكان 
( مراجعة عينة تمثيلية لطلبات التفويض التي 2( مراجعة التقرير المذكور آنفا للتأكد من اتساقه مع تعريف النتيجة المرتبطة بالصرف، )1سيشتمل التحقق على )

 لتزام بقواعد البرنامج.ُأحيلت إلى البنوك المشاركة للتأكد من اال
  سيجري التحقق سنويا.

 
 

 . 
 
 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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ULT_YES_TARGET_VALUES 
 : أداة منهجية لتصنيف مخاطر العمليات 1المرفق 

  . . 
 األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات 

 تصنيف أحدث تقرير   فئة المخاطر 
 التنفيذ ونتائجه عن أوضاع 

 التصنيف الحالي 

 
   متوسطة   كبيرة  السياسية والحوكمة 
   كبيرة  كبيرة  االقتصاد الكلي 

   كبيرة  كبيرة  اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية 
   كبيرة  كبيرة  التصميم الفني للمشروع أو البرنامج
   مرتفعة  مرتفعة  القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة

   كبيرة  كبيرة  الجوانب المالية والتعاقدية 
   متوسطة   منخفض  مخاطر الجوانب البيئية واالجتماعية

   كبيرة  كبيرة  أصحاب المصلحة 
      غير ذلك
 كبيرة  كبيرة  إجماالً 

 

 
 . 

 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
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 ملحق إضافي  -: التقييم الفني 2المرفق 

 الجوانب الفنية 

وال يزال برنامج  للفقراء يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية.ال يزال توفير مسكن الئق  األهمية اإلستراتيجية والسالمة الفنية. .4
والتزال  24الرئيس لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل مهما، وتبدي السلطات المصرية التزاما قويا بتحقيق هذه األهداف الطموحة. 

)أ( نقص المعروض المتاح وارتفاع أسعار  االفتراضات الرئيسية التي تبرر التدخالت في إطار البرنامج األصلي كما هي دونما تغير:
الوحدات السكنية؛ و)ب( البيئة المعقدة على صعيد االقتصاد الكلي التي أدت إلى ارتفاع معدل تضخم وأسعار الفائدة، وجعل ذلك من 

على السكان محدودي الدخل تملك وحدة سكنية. وفي ظل هذه الظروف، بات من الصعب توفير مسكن الئق وميسور التكلفة في المستحيل  
ه من الدولة لمعالجة هذه المشكلة. بيد أن مثل هذا التدخل يتطلب قدرات مؤسسية قوية   السوق الرسمية للفقراء بدون تدخل فاعل وموجَّ

لفة الوحدات السكنية وال تخلق في الوقت نفسه تشوهات في السوق. ونفَّذ صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم لتصميم سياسات تدعم تيسير تك
، وذلك 2014التمويل العقاري )وهو المؤسسة المسؤولة عن سياسات اإلسكان في مصر( التفويض الموكل إليه بفعالية منذ إنشائه في 

تريد الحكومة المصرية التوسع في تقديم الدعم النقدي لألسر محدودة الدخل للوصول إلى  بمساندة من برنامج التمويل العقاري الشامل. و 
. ولجعل هذا الهدف حقيقة واقعة، يجب على الحكومة المصرية تنفيذ جيل ثان من اإلصالحات 2024هدف مليون وحدة سكنية بحلول عام  

ان ميسور التكلفة وتعزيز القدرات المؤسسية لصندوق اإلسكان االجتماعي المؤسسية لضمان التنفيذ الفعال للبرنامج، وتدعيم منظومة اإلسك
ل  ودعم التمويل العقاري. وستكفل هذه اإلجراءات تحقيق المسؤولية المالية والشفافية والمساءلة. عالوًة على ذلك، استجدت قضايا أخرى، مث 

الدعم، الذي تطلَّب إيالءه اهتماما فوريا ويتيح فرصة لتنفيذ إستراتيجية انقضاء التسهيل االئتماني المقدم من البنك المركزي لتمويل برنامج 
 للخروج من دعم أسعار الفائدة، وتعاونا أمتن مع القطاع الخاص.

ويتضمَّن مؤشرات مؤسسية وتنظيمية جديدة  سيساند التمويل اإلضافي المقترح توسيع المؤشرات المرتبطة بالصرف الحالية،  .5
% الباقية فسوف تتركز على 27% من مبلغ التمويل اإلضافي على جوانب تيسير التكلفة، أما النسبة البالغة  73تركز  وسي   مرتبطة بالصرف.

(. وسيؤدي 2.1تقوية الجوانب التنظيمية والمؤسسية. وتتسق كل اإلضافات والتعديالت المقترحة مع الهدف اإلنمائي للعملية األصلية )الشكل  
ألصلي والتمويل اإلضافي إلى تقوية نظم الحوكمة والقدرات المؤسسية )ومنها الكفاءة والمساءلة(، وتحسين اإلطار التنفيذ الفعال للبرنامج ا

. التنظيمي لقطاع اإلسكان، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وارتفاع أعداد األسر المستفيدة من برامج اإلسكان الميسور بالتملك أو التأجير
، سيهدف التمويل اإلضافي إلى اإلسهام في تحسين نظم حوكمة القطاع العام في مجال اإلسكان ميسور التكلفة، وعلى غرار البرنامج األصلي

وزيادة سبل الحصول على مسكن في السوق الرسمية لمحدودي الدخل في األمد الطويل. وعند اكتمال البرنامج، من المتوقع أن تكون مصر 
تنظيمي لإلسكان ميسور التكلفة؛ )ب( تقوية نظم الحوكمة واإلطار المؤسسي لصندوق اإلسكان قد حقَّقت ما يلي: )أ( تحسين اإلطار ال

تفيدة االجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ )ج( رفع الكفاءة التشغيلية والمساءلة والشفافية في عمليات هذا الصندوق؛ )د( زيادة عدد األسر المس
ادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة. ولتحقيق هذه النواتج من برامج التمليك واإليجار الميسور؛ و)ه( زي 

 سيعمل البرنامج من أجل: )أ( مساندة وْضع وتنفيذ نظام يتسم بمزيد من الشفافية ويسر التكلفة من منظور المالية العامة ليحل محل الدعم 
(؛ )ب( تقوية نظم 10و    9العقاريين من القطاع الخاص )المؤشران المرتبطان بالصرف  باهظ التكلفة ألسعار الفائدة، وتنظيم مهنة المطورين  

دارة المطالبات، واإليجار( )المؤشرات   حوكمة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري من خالل إنشاء وحدات جديدة )للبيئة، وا 

 
، وفي وقت أقرب تأكَّد في إطار برنامج الحكومة الحالي. 2015ده في ، وتم تأكي2014أُعِلن عن هذا خالل الحملة االنتخابية للرئيس السيسي في  24

 . https://www.reuters.com/article/us-egypt-housing-idUSKBN0TS14620151209 وأُعِلن هذا على الجمهور العام.

https://www.reuters.com/article/us-egypt-housing-idUSKBN0TS14620151209
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للصندوق عن طريق تنفيذ ترتيبات جديدة لسير العمل )المؤشر المرتبط   (؛ )ج( رفع الكفاءة التشغيلية11و 6.1و 3.1المرتبطة بالصرف 
(؛ )د( زيادة سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة عن طريق توسيع نطاق تقديم الدعم للتمليك ووضع برنامج جديد 12بالصرف  

لقطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة  (؛ و)ه( التشجيع على زيادة مشاركة ا6و 5لإليجار )المؤشران المرتبطان بالصرف 
 (.8.3و 8.2و 8.1وتكافؤ الفرص )المؤشرات المرتبطة بالصرف المقترحة 

 : نظرية التغيير2.1الشكل 

 

يمضي برنامج التمويل العقاري الشامل في طريقه نحو تحقيق هدفه اإلنمائي بعد أربع سنوات من التنفيذ.  أداء البرنامج األصلي. .6
، بلغ إجمالي اإلنفاق الحكومي نحو 2019% من إجمالي مبلغ القرض. وحتى ديسمبر 64وتخطَّت األموال المنصرفة للبرنامج األصلي 

ومن بين المؤشرات األربعة للهدف اإلنمائي  دائما على أنه ’مرٍض إلى حد ما‘ منذ إنشائه.وكان أداء البرنامج ُيصنَّف  مليار دوالر. 0.3
للمشروع، تم الوفاء بأحدها، ويشهد مؤشران تحقيق تقدم جيد، ولم يحقق مؤشر واحد )مشاركة القطاع الخاص( تقدما. ومن بين مؤشرات  

فاء بها أو تجاوزت المستهدف. ومن بين المؤشرات الثمانية المرتبطة بالصرف  مؤشرا تم الو  17النتائج الوسيطة الثالثة والعشرين، هناك 
المرتبط بالصرف )عدد المستفيدين من الدعم النقدي( فلم يصل إلى المستوى الطموح المتوقع وهو   5تحقَّقت خمسة بشكل كامل. أمَّا المؤشر  

إحراز تقدم كبير، وأصبح صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل  ألف مستفيد شهريا كما كان متصورا في تصميم البرنامج، لكن تم 20
المؤشر   -آالف مستفيد شهريا. وتأخر الوفاء بالمؤشرين الباقيين المرتبطين بالصرف    10العقاري اآلن قادرا على تقديم الدعم النقدي لما يبلغ  

سكنية ميسورة التكلفة(. وفي الجوانب المالية والتعاقدية، كان أداء  )مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات    8)دعم اإليجارات( والمؤشر    6
قوة وتيرة   2018البرنامج جيدا، وتم تصنيفه على أنه ُمرٍض إلى حد ما، ولم تظهر مشكالت كبيرة. وأكَّد استعراض منتصف المدة في يوليو 
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د أيضا إجراءات يلزم اتخاذها لمعالجة ضعف أداء المؤش ، ولزيادة وتيرة تنفيذ المؤشر المرتبط 8و    6رين المرتبطين بالصرف  التنفيذ لكنه حدَّ
 .5بالصرف 

سيظل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري هو الهيئة المسؤولة عن إدارة   أداء الجهة القائمة على إدارة التنفيذ. .7
المسؤولة عن إدارة التنفيذ ُيصنَّف على أنه مرٍض إلى حد ما منذ إنشاء البرنامج. تنفيذ التمويل اإلضافي. كان أداء الصندوق بوصفه الهيئة 

 والصندوق مزود بما يكفي من الموظفين المؤهلين ولديه أنظمة حوكمة قوية. ونظرا ألن التمويل اإلضافي يهدف إلى توسيع البرنامج األصلي،
لضمان االستمرارية. وألن التمويل اإلضافي يساند تحقيق مزيد من التحسين للقدرات    فمن الضروري إبقاء نفس الجهة القائمة على إدارة التنفيذ

دارة المطالبات(، فإنه سيلزم تعيين مزيد من  المؤسسية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري )أي وحدات البيئة واإليجار وا 
 وستبقى بروتوكوالت التحقق من خالل جهة التحقق المستقلة كما هي دونما تغيير.الموظفين لضمان سالمة التنفيذ ألنشطة البرنامج الجديدة.  

ويشتمل إطار اإلنفاق على خمسة   كانت النفقات الفعلية في إطار البرنامج األصلي أقل مما كان متوقعا أثناء مرحلة اإلعداد. .8
)أ( نفقات عامة؛ و)ب( الدراسات والخطط وبناء القدرات؛ و)ج( بيانات وأنظمة اإلسكان؛ و)د( برامج الطلب على   مكونات رئيسية، وهي:

( إلى العام الرابع 2015/2016الوحدات السكنية )التملك(؛ و)ه( برامج الطلب على الوحدات السكنية )اإليجار(. من العام األول )
مليار دوالر )الجدول  0.3، أنفق صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو (، في إطار البرنامج األصلي2018/2019)

مليار دوالر خالل الفترة  1.4اق متوقع يبلغ إجماال (، معظمها على المكون الخاص بتملك الوحدات السكنية، مقابل إنف2.1الجدول  2.1
نا نفسها. ويتسق هذا المستوى المنخفض للنفقات الفعلية مع التنفيذ األبطأ من المتوقع للبرنامج وانخفاض قيمة الجنيه المصري. ولو استبعد

كن صندوق اإلسكان االجتماعي من إسناد بعض مليار دوالر. عالوة على ذلك، تم 0.6انخفاض قيمة الجنية لكان مستوى النفقات قد بلغ 
األنشطة )الدراسات الهندسية، ومركز اتصاالت، وفرز الطلبات( إلى جهات خارجية، وهو ما خفض التكاليف. وتبيَّن أن بعض األنشطة  

االجتماعي ودعم التمويل العقاري األخرى كانت أقل تكلفًة مما كان متوقعا بادئ األمر، السيما نظام اإلدارة والمعلومات في صندوق اإلسكان  
% عن قائمة األسعار التي عرضتها أي بي إم( وبيانات اإلسكان )التي حصل عليها الصندوق مجانا من بنك اإلسكان 40) خصم نسبته 

بدأ التنفيذ في  والتعمير والمحافظات(. وأخيرا، من الجدير بالذكر أن الصندوق االستئماني لتعزيز نظام حوكمة اإلسكان االجتماعي الذي
 ساهم جزئيا في تخفيف نفقات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري على بناء القدرات والدراسات.  201625

 . نفقات البرنامج األصلي )بماليين الدوالرات(2.1الجدول 

 اإلجمالي 4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  بند مصروفات
 لصندوق اإلسكان االجتماعيالنفقات العامة  - #1

 6.4 0.0 2.2 2.0 2.2 الفعلي
 12.0 4.0 3.0 3.0 2.0 المتوقع

 الدراسات والخطط وبناء القدرات لصندوق اإلسكان االجتماعي - #2
 1.0 0.0 0.4 0.3 0.3 الفعلي
 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 المتوقع

 االجتماعيبيانات وأنظمة اإلسكان لصندوق اإلسكان  - #3 
 0.8 0.3 0.3 0.1 0.1 الفعلي

 
 (.P159757)  تعزيز نظام حوكمة اإلسكان االجتماعي 25
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 اإلجمالي 4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  بند مصروفات
 10.0 2.0 2.0 3.0 3.0 المتوقع

 دعم تملك الوحدات السكنية - #4
 271.1 78.3 74.0 44.3 74.5 الفعلي
 1,395.1 465.0 398.6 332.2 199.3 المتوقع

 دعم إيجار الوحدات السكنية- #5
 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 الفعلي
 11.7 5.0 3.4 2.5 0.8 المتوقع

 279.4 78.6 77.0 46.7 77.1 مجموع النفقات )الفعلية(
 1,436.8 478.0 409.0 342.7 207.1 التكلفة الكلية للمشروع

 صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري. بياناتالمصدر: 

والوفورات في النفقات ويراعي التغييرات التي أدخلها التمويل  تم تعديل إطار اإلنفاق ليأخذ في االعتبار التأخيرات في التنفيذ  .9
ل ) الجدول  اإلضافي.  ( من نفس البنود الخمسة: 2.2وسيتألف إطار اإلنفاق الُمعدَّ

النفقات العامة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري مستقبال تستند إلى النفقات القائمة )السيما تكاليف  •
موظفا جديدا للوحدات التي ُأنشئت حديثا )وحدات إدارة المطالبات،   15الموظفين(، باإلضافة إلى تعيين ما ال يقل عن 

 % كل عام ألخذ التضخم في االعتبار.10واإليجار، والبيئة(. ويزيد إجمالي بند النفقات العامة بنسبة 

وبناء القدرات، تشتمل على عدة مكونات، منها مسح  نفقات صندوق اإلسكان االجتماعي المتصلة بالدراسات والخطط •
استقصائي للطلب على الوحدات السكنية يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )ويدفع تكلفته الصندوق مقابل 

 مليون دوالر(. 0.4نحو 

ديد، ورسوم الصيانة )تزداد بنسبة النفقات الخاصة ببيانات وأنظمة اإلسكان تشتمل على التكلفة المتوقعة لخادم إنترنت ج •
 % سنويا لتأخذ في االعتبار معدل التضخم(، وتنفيذ منصة إلكترونية تربط أصحاب العقارات والمستأجرين 10
 مليون دوالر(. 0.1)

االجتماعي   تعتمد النفقات في إطار برنامج التملك على االفتراضات التالية: )أ( الزيادة التدريجية لوتيرة تقديم صندوق اإلسكان  •
(، 2024ألف مستفيد في ديسمبر  950لتصل إلى  2019ألف مستفيد في ديسمبر  280للدعم النقدي )ابتداء من نحو 

و)ب( الزيادة التدريجية لمتوسط دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية )للتعويض عن أثر آلية الخروج من دعم أسعار الفائدة وفي 
 لتكلفة للعدد الذي يستهدفه البرنامج من األسر محدودة الدخل(.الوقت نفسه الحفاظ على مستوى تيسير ا 

ستأخذ النفقات على المكون الخاص بتأجير الوحدات السكنية )التي كانت قريبا من الصفر في السنوات األربع األولى  •
)ابتداء من المستوى الحالي للعملية األصلية( في االعتبار ما يلي: )أ( الزيادة التدريجية إلعانات الدعم المقدمة للمستأجرين  

(، و)ب( حزمة الحوافز الرامية إلى تشجيع أصحاب العقارات  2024مستفيد بحلول    102,400مستفيدا ليصل إلى    1931
على تأجير وحداتهم السكنية )بما في ذلك الوحدات الشاغرة( لألسر محدودة الدخل )وفقا لتصميم المؤشر الجديد المرتبط 

 إيجار الوحدات السكنية تراكميا، وحالما تدخل أسرة البرنامج فإن الدعم يستمر في السنوات التالية.(. ويعد دعم  6بالصرف  
 .ألف أسرة تعولها نساء 20وسيوفر التمويل اإلضافي المقترح دعم إيجار الوحدات السكنية ألكثر من 
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المؤقتة الجديدة لدعم أسعار الفائدة التي ستحل محل حزمة  ال تتضمَّن نفقات البرنامج دعم أسعار الفائدة )كجزء من اآللية  •
ويصل إجمالي مبلغ إعانات الدعم إلى   26حوافز البنك المركزي المصري( وذلك ألن هذه النفقات تعتبر نفقات غير منتجة.

 ما يقرب من مليار دوالر خالل السنوات الخمس القادمة. 

ر إجمالي نفقات البرنامج بمبلغ  .10 وُيمثِّل هذا إجمالي النفقات الفعلية في إطار القرض األصلي منذ إنشائه   ار دوالر.ملي 2.8ُيقدَّ
جمالي نفقات البرنامج المتوقعة خالل الخمس سنوات القادمة ) 0.3)نحو  (. وفي هذا 2.2مليار دوالر، انظر الجدول  2.5مليار دوالر( وا 

ل برنامج التمويل العقاري الشامل )باستخدا من إجمالي نفقات البرنامج. وتأخذ نفقات  %36م أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج( اإلطار، سُيموِّ
لة في االعتبار قدرات التنفيذ الفعلية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري على أساس خبرات أربع سنوات في  البرنامج الُمعدَّ

إلى خطة عمل صندوق اإلسكان   3و  2و 1على ذلك، تستند النفقات المتوقعة للبنود تنفيذ البرنامج )في جانبي التملك واإليجار(. عالوًة 
 االجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 نفقات البرنامج األصلي )بماليين الدوالرات( :2.2الجدول 
 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  بند مصروفات

 3.5 3.2 2.9 2.6 2.2 االجتماعيالنفقات العامة لصندوق اإلسكان  - #1
 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 الدراسات والخطط وبناء القدرات لصندوق اإلسكان االجتماعي   -   #2 
 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 بيانات وأنظمة اإلسكان لصندوق اإلسكان االجتماعي - #3 
 803.7 619.4 441.2 324.7 204.7 دعم تملك الوحدات السكنية - #4
 13.9 24.1 21.4 18.6 15.8 دعم إيجار الوحدات السكنية- #5

 822.2 648.0 466.3 346.8 223.8 المجموع
 (.2019توقعات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري )خط األساس ديسمبر  : المصدر 

  تأثيره الكبير وتدني تكلفته على المالية العامة. قدم برنامج اإلسكان االجتماعي دليال قويا على أهمية توسعته بالنظر إلى  .11
، فإن 2014ألف وحدة سكنية ألسر محدودة الدخل منذ عام  200وبالنسبة لبرنامج وطني لإلسكان استطاع تسليم وتخصيص أكثر من 

بار إجمالي مبلغ الدعم المقدم من المخصصات المباشرة من المالية العامة للحكومة للبرنامج كانت متواضعة للغاية. حتى إذا ُأِخذ في االعت 
ل دعم صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري جزء ا منه(، وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية لإلسكان والمرافق )الذي ُيشكِّ

% من إجمالي 0.02حكومي، و% من إجمالي اإلنفاق ال 0.08% فقط من إجمالي مدفوعات الدعم الحكومي، و0.3فإن هذا اإلجمالي يبلغ  
، وهي آخر سنة ُأتيحت عنه هذه األرقام. وبالمقارنة، استحوذت برامج التحويالت االجتماعية على 2015/2016الناتج المحلي للسنة المالية  

دعم المقدم % من إجمالي الناتج المحلي. وبالتركيز على ال7% من إجمالي اإلنفاق الحكومي، و23% من إجمالي مدفوعات الدعم، و92
ألف مستفيد  120للوحدات السكنية من صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، واتخاذ معدل الصرف الحالي للصندوق والبالغ 

% من المبلغ اإلجمالي 1.2دوالر( للمستفيد الواحد، فإن التكلفة على الحكومة ستبلغ  1200ألف جنيه ) 20سنويا كحالة أساسية، بمتوسط 
 2.2)الشكالن  2015/2016% من إجمالي الناتج المحلي خالل السنة المالية 0.09% من إجمالي النفقات الحكومية، و0.29لدعم، ول

(. على سبيل المثال، تنفق المكسيك وشيلي ما يقرب 7( )لالطالع على تحليل مفصل الستدامة البرنامج، يرجى الرجوع إلى المرفق 2.3و 
 

، ولم يشملها التسهيل 2018دعم أسعار الفائدة آلية مؤقتة وال تغطي سوى عمليات الدعم التي تم التعهد بها خالل الحملة اإلعالنية السابقة في أكتوبر    26
، وستطبق اآللية 2020النصف األول من عام  رى اإلعالن التالي فيسيج . 2019االئتماني المقدم من البنك المركزي الذي انقضى أجله في فبراير 

 الجديدة لدعم أسعار الفائدة.
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وحتى إذا تم تضمين الميزانية دعم أسعار الفائدة الحالي   ما المحلي على دعم الوحدات السكنية ميسورة التكلفة.% من إجمالي ناتجه1من 
% فقط من إجمالي الدعم  5.7ألف مستفيد سنويا( فإن التكلفة على الحكومة المصرية ستبلغ  120كامال )بصافي القيمة الحالية لدعم 

( ومع 2015/2016% من إجمالي الناتج المحلي )باستخدام أرقام السنة المالية  0.4لحكومي، و% من إجمالي اإلنفاق ا1.39الحكومي، و
 االتجاه النزولي ألسعار الفائدة، من المتوقع أن يتناقص مبلغ دعم أسعار الفائدة بمرور الوقت.

 : حصة دعم صندوق اإلسكان االجتماعي لإلسكان في إجمالي الدعم2.2الشكل 

 
 .مصر –وزارة المالية : المصدر

 : حصة دعم اإلسكان في اإلنفاق الحكومي2.3الشكل 

 
 .مصر –المصدر: وزارة المالية 

كان أداء ترتيبات التحقُّق كافيا خالل تنفيذ العملية األصلية. وستبقى ترتيبات التحقُّق دونما تغير، وسيجري   أداء ترتيبات التحقق. .12
واالختصاصات لجهة التقييم المستقلة لتراعي إضافة مؤشرات جديدة مرتبطة بالصرف وتحديث المستويات فحسب تحديث إطار المهام 
 المستهدفة للمؤشرات القائمة. 

، وتم تحديثها لتراعي المؤشرات الجديدة المرتبطة بالصرف،  ال تزال ترتيبات المتابعة والتقييم مالئمة متطلبات المتابعة والتقييم .13
لى مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع، والمستويات المستهدفة التي تم تحديثها لتعكس توسيع نطاق البرنامج، واألهداف والمؤشر الجديد ع

ثة الُمصنَّفة على أساس نوع الجنس.   الُمحدَّ



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 106   الصفحة 

 

 التحليل االقتصادي 

. وهو أيضا تويات المعيشةيكتسي توفير مسكن الئق أهمية كبيرة ألنه يؤدي إلى تحسين كبير لمس  التقييم االقتصادي الُمحدَّث .14
ُيوفِّر المسكن الالئق بطريق مباشر المأوى، وفضال عن ذلك، فإنه يساعد على تحسين   عامل ضروري للتنمية االقتصادية )الرخاء المشترك(.

المكونات الصحة، وتسهيل التحصيل العلمي. وقد َخَطت مصر خطوات ملحوظة في تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية، وهو من أبرز  
المهمة لمستويات المعيشة المرتبطة باإلسكان. واالختالفات بين مناطق مصر في الحصول على المياه طفيفة، لكن التفاوت شاسع في 

 الحصول على خدمات الصرف الصحي بين مختلف المناطق وحسب فئات الدخل ويتطلب مزيدا من التدخالت اإلنمائية.

العامة في قطاع اإلسكان هو أنه حافز لتعزيز النمو االقتصادي. ووفقا لجداول المدخالت والمخرجات  وثمة هدف ثان الستثمار األموال     .15
(. واستنادا إلى ذلك الرقم كان من المتوقع أن يؤدي البرنامج الحكومي في  2010)بيانات عام  2.1في مصر يبلغ مضاعف النمو االقتصادي 
  % في السنوات التالية. وعلى أساس 2% في العام األول وما يقرب من 0.6ي الناتج المحلي بنسبة إطار التمويل اإلضافي األول إلى زيادة إجمال 

ألف مستفيد شهريا في إطار التمويل اإلضافي، سيؤدي البرنامج الحكومي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة   12المستوى المستهدف للدعم 
. ولتوفير مسكن في السوق الرسمية منفعة اقتصادية أخرى هي أنه سيؤدي على األرجح إلى الحد من  2024إلى  2020% في الفترة من 1.2

 عة التجمعات السكانية العشوائية على األرض الزراعية وما يتصل به من تأثير على اإلنتاج الزراعي. اتساع رق 

سيساهم برنامج حوافز اإلسكان بأكمله لصندوق اإلسكان االجتماعي بشكل غير مباشر في توليد فرص عمل لأليدي العاملة  .16
في قطاع اإلنشاءات، فإن التقديرات تشير إلى أن إجمالي عدد الوظائف   1.5التوظيف تبلغ الماهرة وغير الماهرة. واستنادا إلى أن مرونة 

مليون وظيفة. واستنادا إلى الفرضية  1.5التي تتولَّد بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل البرنامج األصلي خالل فترة ستة أعوام ستكون 
ون خالل فترة عشرة أعوام. وثمة مبرر اقتصادي مهم آخر لدعم قطاع اإلسكان يرتبط ملي   1.9نفسها، سيرفع التمويل اإلضافي هذا الرقم إلى  

ول ارتباطا وثيقا بهدفي مجموعة البنك الدولي اإلستراتيجيين المتعلقين بالحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وهو تحسين الصلة بين الحص
وقع جيد ُيوفِّر وقت الناس ويمكنهم من المشاركة في سوق العمل. وفي البلدان على السكن والمشاركة في سوق العمل. فالمسكن الالئق في م

ز الفرص االقتصادية على نحو غير متناسب في المناطق الحضرية والمدن الكبرى، وهو ما يتيح منافع التكتل ويعزز  النامية مثل مصر تتركَّ
لعمل تأثيرا غير متناسب على إمكانية وصول النساء إلى األنشطة االقتصادية  إنتاجية األيدي العاملة. ويؤثِّر أيضا ربط موقع المسكن بفرص ا

ز  ن دعم الوحدات السكنية في جانب الطلب القدرات االقتصادية لألسر المستهدفة، ويعزِّ ويمكنهن من المشاركة في سوق العمل. وسُيحسِّ
د البرنامج المقترح من الحاجة إلى بناء مناطق عشوائية قد تكون في صمودهم وقدرتهم على مجابهة اآلثار تغيُّر المناخ على االقتصاد. ويح

 أراض زراعية أو مناطق غير آمنة معرضة الرتفاع منسوب مياه البحر و/أو عواصف عاتية دون وجود شبكات صرف حضرية كافية. 
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 ملحق إضافي  -: تقييم الُنُظم المالية والتعاقدية  3المرفق 

 البرنامج األصلي 

أداء اإلدارة المالية والتعاقدية للبرنامج األصلي بوجه عام بأنه مرٍض إلى حد ما. وقبل اندماج صندوق اإلسكان االجتماعي تم تقييم  .1
كان كل من الصندوقين يصدر مجموعة خاصة به من الحسابات الختامية على أساس   2018وصندوق دعم وضمان التمويل العقاري في عام  

في أعقاب اندماج الصندوقين. ويرفع صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم   2018ختامية للصندوقين في أغسطس  سنوي. وتم تجميع الحسابات ال 
لخاص بتملك التمويل العقاري تقاريره الشهرية عن تنفيذ الموازنة إلى وزارة المالية. وكانت أكبر حصة من النفقات إلعانات الدعم األولية للمكون ا 

مين البيانات المالية للبرنامج دعم أسعار الفائدة المرتبط بالقروض العقارية ألن تكلفته تحمَّلها البنك المركزي الوحدات السكنية. ولم يتم تض 
تم المصري في ظل مبادرته لتمويل القروض العقارية، وال يتم تمويله من موازنة الدولة/صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري. وي 

ة للبرنامج على أساس سنوي لتغطي النفقات في إطار برنامج التمويل العقاري الشامل. ويتولى تدقيق البيانات المالية للبرنامج إعداد البيانات المالي 
م المحاسب القانوني آراء مراجعة غير مشفوعة بتحفظات )تقارير تدقيق  محاسب قانوني خارجي مستقل كما تقضي اتفاقية القرض األصلي، وقدَّ

ن. وأظهرت نواتج الموازنة للصندوقين كليهما قبل االندماج انحرافات ال يستهان بها. فعلى سبيل المثال، كانت النفقات المقررة نظيفة( حتى اآل
 تبلغ  2018/  2017في الموازنة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في السنة المالية 

ا النفقات الفعلية    33 % من مخصصات 42.5مليار جنيه. وكان أكبر تفاوت في الباب السادس )حيث بلغت النفقات    15.5فكانت  مليار جنيه أمَّ
فيذ دعم الموازنة( فيما يعزى إلى عدم إتمام خطة اإلنشاءات المقررة للعام. وُيؤثِّر هذا التفاوت في إتمام بناء الوحدات السكنية على معدل تن 

ن هذا الوضع بعد عام من اندماج الصندوقين. وسيستمر خبراء الشؤون المالية الوحدات في إطار الباب الرابع للموا زنة. ومن المتوقع أن يتحسَّ
 والتعاقدية في البنك الدولي في مراقبة إداء صندوق اإلسكان االجتماعي في إدارة الموازنة.

زت الكفاءة التشغيلية من خالل ميكنة تقديم ط .2 لبات الحصول على الدعم، واستخدام شركات  تمت تقوية إجراءات التأكيد، وتعزَّ
وميكنة تخصيص الوحدات، وتقديم (، I-Scoreالتحريات المتخصصة، واالعتماد على معلومات الشركة المصرية لالستعالم االئتماني )

ومع أنه لم يتم رسميا اإلخطارات إلى المستفيدين عن طريق الرسائل النصية، ونشر معلومات البرنامج على الموقع اإللكتروني للصندوق. 
 اعتماد نظام شامل ومتكامل لإلبالغ، فإن تقارير التقدم الُمحَرز الدورية التي يصدرها صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 تضمنت المعلومات ذات الصلة بشأن مختلف جوانب األداء. 

قررة في إطار البرنامج األصلي. وُأنشئت وحدة مستقلة للقيام بوظيفة المراجعة  تم بنجاح تنفيذ معظم تدابير الجوانب المالية والتعاقدية المُ  .3
دوق الداخلية، وتم تزويدها بالموظفين، وتضطلع بدورها والمهام الموكلة إليها. وأنجز وضع ’دليل اإلجراءات‘ الُمحدَّث. وُأدِمجت برامج صن 

لة، وتم تسجيلها في نظام معلومات اإلدارة المالية الحكومية. وُتنشر تقارير التقدم اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في ميزانية الدو 
وطريقة   الُمحَرز الدورية والقوائم المالية السنوية على الموقع اإللكتروني للصندوق، ولكن ثمة حاجة إلى مزيد من التحسين من حيث توقيت نشرها

خطوة إيجابية كبيرة على هذا الطريق. وتم تعزيز  2017ت مع اإلعالن التاسع في أغسطس عرضها. ويعتبر اعتماد نظام ميكنة تقديم الطلبا 
 هذه الخطوة أيضا بتطبيق خدمة مركز معلومات االتصال واعتماد آلية إرسال الرسائل النصية الهاتفية إلى العمالء.

 التمويل اإلضافي 

مع أن األنشطة والترتيبات المؤسسية الرئيسية للبرنامج هي نفس األنشطة والترتيبات في إطار التمويل اإلضافي، فإن التمويل  .4
لزيادة اإلضافي ينطوي على مخاطر إضافية تتعلق بالجوانب المالية والتعاقدية. فالمخاطر المالية والتعاقدية للبرنامج تزداد مع تضافر عوامل ا
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لمطلوبة في الطلبات المستهدفة للحصول على الدعم، وأنشطة المراجعة والتدقيق المطلوبة، والتأثير على االستدامة المالية لصندوق  الكبيرة ا
 اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتاثير غير المباشر المحتمل على موازنة الدولة. وبالتالي، يمكن النظر بعين االعتبار في 

تالية: )أ( القدرة االستيعابية للجهة القائمة على إدارة التنفيذ )صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري( لمراجعة ومباشرة الجوانب ال
زيادة كبيرة في الطلبات؛ )ب( قدرة البنوك المشاركة فيما يتصل بضمان الرهون العقارية؛ )ج( االستدامة المالية للصندوق مع األخذ في 

، وأحدث توقعات التدفقات النقدية؛ و)د( الوتيرة المتوقعة لسير تنفيذ المؤشرات المرتبطة  2017ر الدراسة ذات الصلة التي أنجزت في  االعتبا
بالصرف بما يتيح تمويل احتياجات البرنامج في الوقت المناسب. ولتخفيف هذه المخاطر سيتم تخصيص نسبة كبيرة من التمويل اإلضافي  

المؤسسية لضمان أن يكون لدى المؤسسة المستويات الكافية من الموظفين واألدوات الالزمة لتحقيق هذا البرنامج الطموح. لتقوية القدرات 
وسيساند البرنامج أيضا تنفيذ آلية للخروج من دعم أسعار الفائدة ويدعم مشروعات تجريبية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال  

 ستساهم في تخفيف أعباء النفقات على المالية العامة. اإلسكان ميسور التكلفة

 الموازنة  

مليون دوالر(، ومعظمها إلعانات الدعم   266.1)  2019تستند البيانات المالية المدققة للبرنامج إلى النفقات التراكمية حتى يونيو    .5
 مليون دوالر. 264.8األولية لطلبات الحصول على الدعم المقبولة والتي بلغت 

 ستثمارات العامة اال 

عن هدف إنشاء مليون وحدة سكنية على مدى خمسة أعوام، على  2014أعلن برنامج اإلسكان االجتماعي الذي ُأطِلق في عام  .6
وحدة سنويا. وكان البرنامج يستهدف أيضا زيادة مساحة وحدات اإلسكان    150,000–100,000ألف وحدة سنويا يعقبها إنشاء    200أن تقام  

مترا مربعا. ومع أن صندوق اإلسكان االجتماعي أفاد بأن الزيادة المطلوبة في مساحة الوحدة يحركها   90مترا مربعا إلى    63ن  االجتماعي م
الطلب الذي يميل نحو الوحدات األكبر، فإن االستمرار في إتاحة الوحدات األصغر يجب أن يوضع في االعتبار لسببين: تخفيف عبء 

 على موازنة الدولة، واستيعاب مقدمي الطلبات/المستفيدين األفقر ذوي االحتياجات والموارد األقل. اإلنفاق من المالية العامة

ال ترصد البيانات المالية لبرنامج التمويل العقاري الشامل التكاليف التراكمية لبرنامج اإلسكان االجتماعي بالكامل، فهي تقتصر   .7
عن إنشاء الوحدات السكنية في مختلف التقارير/الوثائق. ودعم أسعار الفائدة الذي كان  على التمويل في جانب الطلب. ويتوزَّع اإلبالغ

، 2019، قام بتغطيته جزئيا صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري من يناير إلى يونيو  2018يتحمله البنك المركزي حتى نهاية  
خالف الدعم النقدي )إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة ودعم أسعار الفائدة( ليست ثم وزارة المالية. ومع ذلك، فإن النفقات اإلجمالية ب 

ضئيلة. وسيعالج التمويل اإلضافي بشكل مباشر هذه القضايا في سياق آلية الخروج من دعم أسعار الفائدة في إطار المؤشر المرتبط بالصرف 
 رة التكلفة )في إطار المؤشرات المرتبطة بالصرف  ، ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء الوحدات السكنية ميسو  9
إلى المعلومات الواردة في  2018(. وتشير مجموعة البيانات المالية التي تضمنها تقرير التقدم المحرز في يونيو 8.3و 8.2و 8.1و 8

 .3.1الجدول 

  3.1 الجدول

 دوالر جنيه 
 مليار 4.97 مليار 87 وحدة 506,000تكاليف بناء 

 مليار 1.14 مليار 20 2018أسعار الفائدة حتى ديسمبر دعم 
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شهد البرنامج تأخيرات في بعض المجاالت فعلى سبيل المثال، التأخير في إشراك مطوري القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج  .8
 تمويل العقاري التي بلغت الحكومي يزيد من األعباء المالية على موازنة الدولة. وتزيد مديونية صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم ال

وعالوًة على ذلك، من المتوقع حدوث نقص في التدفقات النقدية في فترات   27من أعباء المالية العامة. 2018مليارات جنيه في عام  10
قطاع العام ال يتضمن ُمعيَّنة وذلك وفقا لما أشار إليه سيناريو توقعات التدفقات النقدية الذي أعده الصندوق. فالسعر الذي يدفعه مطورو ال

مذكورة ثمن األرض، وتكلفة البنية التحتية للمرافق، والخدمات العامة. وفي المقابل ُيتوقَّع من مطوري القطاع الخاص دفع تكاليف كل البنود ال
ي المطالب بإتاحة آنفا، وهو ما يخلق مشكالت منافسة بين شركات التطوير العقاري العامة والخاصة. ولذلك، لن يمكن إثبات صواب الرأ

% على األقل )كما ُذِكر في تقرير التقدم الُمحَرز( إال إذا كانت الشروط المعروضة 30الوحدات السكنية بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 
عين على مطوري القطاع الخاص هي نفس شروط القطاع العام. مهما يكن من أمر، فإنه تم االتفاق على ضوابط جديدة للشراكة بين القطا

بمشاركة كاملة من مطوري القطاع الخاص )وعالج االتفاق كل الهواجس المذكورة أعاله(، األمر الذي قد  2020العام والخاص في يناير 
يقلص اإلنفاق الحكومي في جانب العرض، ويتيح تكافؤ الفرص بين شركات التطوير العقاري الخاصة وتلك التي تسيطر عليها الدولة. وشهد 

يضا بعض التأخيرات اإلدارية في تجهيز طلبات الحصول على الدعم. ومع أن إصدار البنوك قروضا عقارية ُيعوِّض صندوق البرنامج أ
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري عن جزء كبير من االستثمارات، كان هناك فارق زمني كبير بين تمويل اإلنشاءات واستكمال 

 228ألف وحدة سكنية ُمنشأة و    282ألف قرض عقاري لتمويل    155، قدمت البنوك 2018وحتى يونيو    إجراءات ضمان الرهون العقارية.
 ألف وحدة أخرى تحت اإلنشاء. وسيعالج التمويل اإلضافي التأخيرات اإلدارية لضمان ُحْسن سير العمل وتعزيز كفاءة إجراءات تقديم الدعم.

 تدابير الحوكمة األخرى 

ألف وحدة فقط. ووفقا لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل   375ألف وحدة سكنية طلبا قدره    500أول  القى اإلعالن عن   .9
العقاري، فإن اإلنشاءات الجديدة أصبحت اآلن مرتبطة بالطلب الفعلي، وهي خطوة مهمة في االتجاه الصحيح. ومن المهم التأكيد على أن 

سكنية الذين ُقِبلت طلباتهم بعد التحريات ونجاح إجراءات الضمان من جانب البنوك، وال تقاس الطلب الفعلي يقاس بعدد طالبي الوحدات ال
 592أنه تم اإلعالن عن  2018بالعدد الكلي للطلبات في حملة إعالنية ُمعيَّنة. وعالوًة على ذلك، أظهر تقرير التقدم الُمحَرز في يونيو 

نشاء  ألف طلب فقط كانت مستوفية للمعلومات الالزمة وتم تجهيزها بنجاح حتى يونيو  155ألف وحدة، ولكن  282ألف وحدة سكنية وا 
 6333ألفا، وهو ما يعني  76، بلغ أكبر عدد من المستفيدين الذين حصلوا على دعم نقدي 2017/2018. وفي السنة المالية 2018

. 2018في مايو  9000طلبات الحصول على الدعم كان مستفيدا شهريا، ولكن وفقا لتقرير التقدم الُمحَرز فإن أقصى مستوى لتجهيز 
ن أنظمته الداخلية وأصبح بمقدوره تقديم الدعم  2019وُتظِهر بيانات أولية لعام  أن صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري حسَّ

تقريبا ضعفي مثيلتها في السنتين  2018 / 2017آالف مستفيد شهريا. وبلغ عدد إعانات الدعم المقدمة في السنة المالية  10لما يبلغ 
(. وسيجري من خالل التمويل اإلضافي  2018/    2017ألف في السنة المالية    38، و2016/    2015ألفا في السنة المالية    34السابقتين )

 معالجة التأخيرات اإلدارية من أجل تحسين سير العمل وزيادة كفاءة إجراءات تقديم الدعم.

ة  وتشير المعلومات المذكورة آنفا مع التكاليف المالية المشار إليها في القسم السابق إلى أن استمرار التوسع في استخدام األموال العام  .10
 في تمويل أنشطة إضافية لبناء وحدات سكنية يجب وزنه بالمقارنة بإيالء اهتمام كبير إلطالق العنان لجزء من المخزون الراهن من الوحدات 

مليون وحدة وفقا ألحدث تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(. ويشير   12.5كنية الخالية )الذي يقدر إجماال بنحو  الس 

 
مل، السيما وفقا لما ذكره صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، تم تدبير هذا القرض من أربعة بنوك تجارية محلية لتمويل رأسماله العا 27

 سداد على مدى أربع سنوات بأقساط متساوية كما ورد في توقعات التدفقات النقدية للصندوق.ألنشطة اإلنشاءات. وهو يستحق ال
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ل/ُمشهَّر. ومن شأن إطالق العنان تدريجيا لهذا المخزون أن  15تقرير التقدم الُمحَرز إلى أن أقل من   يتيح % من الثروة العقارية في مصر ُمسجَّ
يات التوسع في برامج الدعم لتشمل الوحدات السكنية القائمة، وفي الوقت ذاته إتاحة حيز أكبر للتحرك على صعيد المالية العامة لتحقيق أولو 
رنامج االستثمارات العامة األخرى. وسيؤدي التقدم في تسجيل العقارات أيضا إلى تعبئة سوق اإليجار الخاص، األمر الذي يعطي دعما لسعي الب 

فل المكون لدعم الوحدات السكنية. وستساعد تدابير التعزيز الرامية إلى ضمان قابلية عقود اإليجار للتنفيذ على تحقيق انفراج آخر للبرنامج. وسيك 
ور الخاص باإليجار في إطار التمويل اإلضافي وضع حزمة حوافز الجتذاب أصحاب العقارات من القطاع الخاص إلى قطاع اإليجار الميس 

البنوك  ولمعالجة مشكلة الوحدات الشاغرة جزئيا. وسيدعم البرنامج أيضا شراء الوحدات السكنية القائمة. بيد أن هذا الخيار لم يبدأ تطبيقه ألن 
ل بسبب القيود على تسجيل العقار  ل ضمان قروض لوحدات جديدة. ونسبة كبيرة من المخزون القائم من الوحدات السكنية غير ُمسجَّ ات في تفضِّ

مصر، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة للمخاطر وتعقيدات ضمان القروض التي تواجهها المؤسسات المالية. وقد طلبت الحكومة المصرية في 
 اآلونة األخيرة دعما من البنك الدولي لتحسين أنظمة تسجيل العقارات.

 الشفافية 

الموقع اإللكتروني لصندوق اإلسكان االجتماعي. وأصبحت تقارير لوحظ تقدم ملموس في نشر تقارير التقدم الُمحَرز باستخدام  .11
ن في توقيت إتاحتها. وتضمَّن تق رير التقدم الُمحَرز الشهرية وربع السنوية متاحة على شبكة اإلنترنت، ومن المحتمل تحقيق مزيد من التحسُّ

تغطي   جانب الطلب بشأنتحليالت وتصنيفات مفيدة ملت على معلومات مفصلة اشت  2018التقدم الُمحَرز السنوي للسنة المنتهية في يونيو 
م تقارير البرنامج معلومات مفيدة عن التوزيع الجغرافي   للوحدات  المستفيدين من الدعم وكذلك البنوك المشاركة وشركات التمويل العقاري. وُتقدِّ

معلومات محدودة فحسب عن جانب    2018حَرز الصادر في يونيو  السكنية، ووضع التنفيذ، وحجم الدعم الُمتاح لها. وتضمَّن تقرير التقدم المُ 
دة تقرير التقدم الُمحَرز في يونيو 3.2العرض كما هو موضح في الجدول  معلومات محدودة بالمقارنة بتقرير التقدم  2019. وتضمَّنت ُمسوَّ

لة التي صدرت في يونيو   .2018المحرز المفصَّ

 3.2    الجدول 

 تقدير التكلفة )بالجنيه( عدد الوحدات  
 مليار 69 402,000  28 هيئة المجتمعات العمرانية

 مليار 18 104,000 قطاع اإلنشاءات والعالقات الخارجية في وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية

 البرنامج التدابير التالية:من أجل تعزيز الشفافية وتحسين الخضوع للمساءلة، تم تضمين خطة عمل  .12

لة عن جانب العرض  • يلزم إظهار مزيد من الشفافية بشأن التكلفة الفعلية لإلنشاء، وشركات المقاوالت  -نشر بيانات ُمفصَّ
دارة المرافق في مشروعات البرنامج، وما إلى ذلك؛  جراءات الشراء والتوريد، وأنشطة الصيانة وا   الرئيسية، وا 

 لوحدات السكنية الذي يربط اإلنشاء بالطلب الفعلي؛  االستمرار في اعتماد النهج الُمنقَّح إلنشاء ا •

ز فيها معظم وحدات اإلسكان االجتماعي الجديدة؛   •  إتاحة وسائل النقل المنتظمة والميسورة للتجمعات السكنية الجديدة التي تتركَّ

 
ع شركات تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بأنشطة البناء من خالل شركات اإلنشاءات التي تسيطر عليها الدولة وكذلك من خالل التعاقد من الباطن م 28

 أنحاء البالد(.في جميع  800من القطاع الخاص ) 
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 االستمرار في إبالغ البنك الدولي بحاالت االحتيال والفساد في سياق البرنامج. •

 مة المشتريات العا

. ويعد هذا التشريع الجديد خطوة رئيسية في تحديث وتطوير  2018تم إقرار قانون جديد للمشتريات العامة في مصر في نوفمبر  .13
  اإلطار القانوني للمشتريات الحكومية في مصر وألنظمة المشتريات العامة على مستوى التنفيذ. ووفقا لإلجراءات الموضوعة، فإن التشريعات 

. ويتميز القانون الجديد 2020الثانوية )اللوائح التنفيذية والقواعد التنظيمية، والقواعد( يجري إعدادها وستكتمل في النصف األول من عام 
 بتطورات وخصائص بارزة، وهي:

صة إلجراءات التعاقدات التنافسية والشفاف •  ة؛  ترسيخ نطاق تطبيق القانون من خالل الحد من االستثناءات الُمخصَّ

توسيع نطاق طرق الشراء المتاحة لجهات الشراء )أسلوب ُمعيَّن لشراء الخدمات االستشارية، وتمكين استخدام التعاقدات  •
رساء نظام  ل عن األشكال التقليدية للممارسة العامة والمحدودة، وا  اإللكترونية، والمزايدة العكسية اإللكترونية من أجل التحوُّ

 سلوب المبسط للمشتريات، وطلب التقدم بعروض أسعار(؛ االتفاقيات اإلطارية، واأل

 بنود خاصة بالترتيبات المؤسسية لنظام المشتريات عامة، السيما السياسة المركزية ووظائف الرقابة على النظام؛  •

استحداث أساليب إضافية لمساعدة منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة على توسيع مشاركتها والفوز بحصة أكبر من   •
أسواق المشتريات العامة )على سبيل المثال تقسيم التعاقدات إلى حصص وأنصبة، وتطبيق أكثر دقة لمتطلبات العروض 

 وضمان حسن األداء، ومنها تطبيق صيغة إقرار تأمين دخول المناقصة(، 

األخالقيات وتضارب إضافة مدونة قواعد السلوك للمسؤولين والموظفين العموميين، والمشاركين من القطاع الخاص بشأن  •
 المصالح في التعاقدات العامة،  

 وضع بنود بشأن النظر في الشكاوى من مقدمي العروض. •

ومع ذلك، فإن القانون لن يحقِّق مبتغاه في تغيير ممارسات المشتريات العامة في مصر دون وجود أدوات التنفيذ المالئمة، واللوائح  .14
ستراتيجية شاملة لبناء القدرات. التنفيذية، وكتيبات وأدلة    المشتريات، وكراسات المواصفات القياسية للمناقصات، والمشتريات اإللكترونية، وا 

ل البرنامج األصلي حزم المشتريات البسيطة الختيار االستشاريين والتي تم تنفيذها على نحو ُمْرٍض وفقا للقانون المعمول به.  .15 وموَّ
ريات القانون الجديد واللوائح التنفيذية القديمة )حيثما ال يوجد تعارض مع القانون الجديد(. ومثلما كان الحال في وُيطبِّق النظام الحالي للمشت 

البرنامج األصلي، يقتصر التمويل اإلضافي على جانب الطلب، وال ُيغطِّي مشتريات رئيسية. وستتم ترسية بعض عقود الخدمات االستشارية 
 ونظرا لعدم اكتمال وضع اللوائح التنفيذية بعد،  لوجيا المعلومات، وأنشطة المتابعة والتقييم.لبناء القدرات، وحلول تكنو 

 وقد يستغرق سنُّها وقتا طويال، فإن دليال لعمليات البرنامج مع مجموعة من كراسات الشروط والمواصفات القياسية للمناقصات التي ُوِضعت
 اما في إطار البرنامج .في إطار برامج مماثلة سيجري تحديثها واستخد

وعلى الرغم من أن النواحي المتصلة باإلسكان في جانب العرض تخرج عن حدود البرنامج، فإن صندوق اإلسكان االجتماعي  .16
ودعم التمويل العقاري سيستكشف إمكانية تحسين إجراءات مشترياته العامة. وقد ُوِضع نموذج جيد لدليل المشتريات وكراسات المواصفات  

اسية للمناقصات في إطار المشروع الجاري تنفيذه )مشروع الصرف الصحي في المناطق الريفية بمصر باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا القي 
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للنتائج(. وسيؤدي اتباع نهج حديث للمشتريات لصندوق اإلسكان االجتماعي إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وتحقيق أفضل قيمة للمال العام. 
افة إلى نشر نتائج ترسية العقود على البوابة اإللكترونية للمشتريات الحكومية التي يجري حاليا إعدادها. وسيعود هذا بالنفع على وهذا باإلض

 القطاع في الجوانب اآلتية:

 الحد من األخطاء التي قد تفضي إلى فشل العملية التنافسية أثناء إجراءات المشتريات أو عند إنفاذ العقد؛  •

 ستخدام إذ أن التغييرات اقتصرت فقط على صحيفة بيانات المناقصات؛ سهولة اال •

 توضيح حقوق وواجبات جميع األطراف )رب العمل والجهة القائمة على التنفيذ(؛  •

 عنصر أساسي في أي مشتريات إلكترونية في المستقبل؛  •

 حل المشكالت المتوقعة خالل التنفيذ وبيان كيفية التعامل مع الخالفات. •
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 : تقييم النظم البيئية واالجتماعية: ملحق إضافي 4المرفق 

 أهداف الملحق اإلضافي لتقييم النظم البيئية واالجتماعية

بإعداد تقييم للنظم البيئية واالجتماعية للبرنامج األصلي وفقا لمتطلبات منشور سياسة البنك بشأن   2014قام البنك الدولي في عام   .1
وفقا للنتائج". نظرا ألن الجوانب البيئية واالجتماعية للبرنامج ُتنفَّذ وفقا للنظم الوطنية، فإن تقييم النظم البيئية واالجتماعية أداة "تمويل البرامج 

اد أي تضمن مراجعة قدرات النظم الوطنية القائمة على تخطيط وتنفيذ تدابير فعالة لإلدارة البيئية واالجتماعية وتحديد ما إذا كان يلزم اعتم
تغطية  تدابير لتقوية النظم الوطنية. وهذه الوثيقة ملحق إضافي لتقييم النظم البيئية واالجتماعية الذي تم إعداده من أجل البرنامج األصلي ل

 الجوانب البيئية واالجتماعية للتمويل اإلضافي. 

 منهجية الملحق اإلضافي لتقييم النظم البيئية واالجتماعية

زة التي استهدفت طائفة متنوعة من أصحاب تضمَّن إعداد الملحق اإلضا .2 في سلسلة من المقابالت والمناقشات الجماعية الُمركَّ
يئية المصلحة المعنيين بقطاع اإلسكان. وشملت المقابالت والمناقشات الفنية مختلف األطراف المعنية في مجال المباني الخضراء، والرقابة الب 

زة في موقعين مختلفين للوحدات السكنية يتسمان إلنشاء الوحدات السكنية، والصحة والسالم ة البيئية. وُأجريت المناقشات الجماعية الُمركَّ
  باختالف المستويات االجتماعية واالقتصادية وتم فيهما تسليم المستفيدين وحدات من خالل البرنامج األصلي في محافظتي الجيزة والشرقية. 

وعة من الشباب، و)ب( مجموعة من النساء، و)ج( مجموعة من كبار السن. وكان الغرض وشملت كل مناقشة مجموعات متجانسة: )أ( مجم
من هذه المناقشات الحصول على تعليقات تقييمية من المستفيدين من البرنامج بشأن خبرة تعاملهم مع البرنامج األصلي. واستضاف جهاز  

زة في مقر الجهاز. واستضاف جهاز   مدينة العاشر من رمضان إحدى مدن محافظة الشرقية السلسلة األولى من المناقشات الجماعية الُمركَّ
زة. وُأجريت المناقشات في ناد بأحد المجمعات  6مدينة  أكتوبر إحدى مدن محافظة الجيزة السلسلة الثانية من المناقشات الجماعية الُمركَّ

دراسات والتطبيقات العمرانية، ومؤسسة معا للتنمية والبيئة تركزت السكنية في المدينة. وُأجريت أيضا مقابالت مع ممثلي شركة عشرة طوبة لل
طة  على قضايا اإلسكان االجتماعي والطلب على الوحدات السكنية. وقام فريق عمل البنك باستعراض القوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بأنش

دارة التنفيذ بعد اندماج صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وصندوق  التمويل اإلضافي، وأجرى تقييما للقدرات المؤسسية للجهة القائمة على إ
ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في كيان واحد ُيسمَّى صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري. واستخدمت نتائج تقييم النظم 

ضافة مؤشرات جديدة مرتب   طة بالصرف.البيئية واالجتماعية في تحديث خطة عمل البرنامج وا 

 التقييم البيئي 

ابتكر المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء، أحد المراكز البحثية التابعة لوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نظام  .3
ي مختلف جوانب االستدامة، ومنها اختيار الموقع المستدام، وكفاءة استخدام الطاقة،  وكفاءة المياه، ومواد تصنيف البناء األخضر الذي ُيغطِّ

دات البناء، والموارد الطبيعية، وجودة الهواء داخل المباني، واإلدارة، واإلبداع، والقيمة المضافة. ويمنح نظام تصنيف البناء األخضر شها
للمستوى األول % من المعايير( 30% )تحقيق 30اعتماد مختلفة المستويات تبعا للدرجات المتحصلة في تقييم المبنى: ابتداء من درجة 

% كحد أدنى. وُيعتبر نظام تصنيف البناء 80للهرم األخضر حتى المستوى البالتيني )المستوى الخامس للهرم األخضر( بتقييم نسبته 
ل األخضر متسقا مع النظام العالمي العتماد البناء األخضر، وُيغطِّي مختلف جوانب استدامة البناء. وبالمقارنة مع برنامج مؤسسة التموي 

ي كافة جوانب ا الستدامة  الدولية للبناء األخضر )أداة التميز في التصميم من أجل زيادة مستوى الكفاءة ]إيدج[(، فإن نظام البناء األخضر ُيغطِّ
جب أن  التي يشملها برنامج إيدج، لكن األخير أكثر صرامة في إجراءات اعتماده، إذ أن الحد األدنى لدرجة التقييم لكل ركيزة من ركائزه ي 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 114   الصفحة 

 

%. وعلى الرغم من أن نظام تصنيف البناء األخضر أقل صرامة فإنه يعتبر مالئما الستخدامه في البرنامج كأداة لالعتماد ألن 20تكون 
 مفهوم البناء األخضر جديد تماما في مصر والقطاع، ويتطلب اتباع نهج متدرج حتى يكتسب زخما.

إنشاء الوحدات السكنية، خلص الملحق اإلضافي إلى أنه بوجه عام يعالج النظام  وفيما يتعلق بالجوانب البيئية المتصلة بقطاع  .4
الوطني إلدارة المخلفات والسالمة والصحة المهنية مختلف أنواع المخاطر بما يتسق مع مختلف اإلرشادات العالمية، مثل إرشادات مجموعة  

نفيذ الفعلي على األرض، فإن مستوى الوعي متدن نسبيا بين عمال البناء البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة. بيد أنه من حيث الت 
والمشرفين عليه فيما يتصل بأهمية إدارة المخلفات والصحة والسالمة المهنية. وبعض شركات المقاوالت، السيما الشركات الكبيرة تتمسك 

قه في أعمالها. ولكن كثيرا من شركات المقاوالت األخرى تعالج مسائل بالقوانين والمعايير، ولديها نظام يتعلق بالبيئة والصحة والسالمة ُتطبِّ 
البيئة والصحة والسالمة على نحو غير منهجي وليس لديها التزام واضح باالمتثال للقوانين والمعايير ذات الصلة. ويقر صندوق اإلسكان 

ي إطار المهام الموكولة لوحدة البيئة التي ُأنشئت حديثا وستعمل االجتماعي بتلك الفجوات المتصلة بالبيئة والصحة والسالمة، وسيعالجها ف
مركزي لضمان امتثال المقاولين للقوانين والمعايير المتصلة بالبيئة والصحة والسالمة المهنية. وقد ُأنشئت هذه الوحدة بعد موافقة الجهاز ال

. 2019ودعم التمويل العقاري رئيسا لوحدة البيئة هذه في مارس  وعيَّن صندوق اإلسكان االجتماعي 2018،29للتنظيم واإلدارة عليها في 
 وستعمل هذه الوحدة لضمان امتثال شركات المقاوالت للقوانين والمعايير المتصلة بالصحة والسالمة المهنية.

ولن يترتب على التمويل اإلضافي أي آثار بيئية يمكن اعتبارها كبيرة أو متنوعة أو حساسة أو غير مسبوقة. وال ترتبط المؤشرات     .5
لة والجديدة التي يتضمنها التمويل اإلضافي بأنشطة قد ُتشكِّل خطرا على الموائل الطبيعية، أو الموارد الما  ية. دية أو الثقاف المرتبطة بالصرف الُمعدَّ

د تقييم النظم البيئية واالجتماعية بعض المخاطر على المجتمعات المحلية تتعلق بثبات الهيكل اإلنشائي، والوقاية من الحرائق، وتم  تصنيف   حدَّ
سكنية هذه المخاطر على أنها منخفضة، ويؤكد الملحق اإلضافي المخاطر المنخفضة المرتبطة بسالمة المباني. والجدير بالذكر أن الوحدات ال 

 التي تم تسليمها للمستفيدين حتى اآلن كانت وحدات جديدة أوفت بمختلف المعايير الهندسية لسالمة البناء.

وصنَّف تقييم النظم البيئية واالجتماعية للبرنامج األصلي المخاطر البيئية على أنها منخفضة بالنظر إلى أن تدخالت البرنامج اقتصرت     .6
مويل اإلضافي في مساندة جانب الطلب في اإلسكان االجتماعي مع تطبيق أفضل الممارسات في أنشطة اإلنشاءات  على جانب الطلب. وسيستمر الت 

ألف    25، مثل تحسين تدابير البيئة والصحة والسالمة أثناء اإلنشاءات وتطبيق مبادئ البناء األخضر في  11في إطار المؤشر المرتبط بالصرف 
، لم تتضمن المؤشرات المعدلة والمؤشرات الجديدة المرتبطة بالصرف مساندة  11ماعدا المؤشر المرتبط بالصرف وحدة سكنية تعتبر منافع بيئية. و 

م من  أنشطة ُمعيَّنة في جانب العرض، لكن المعروض من الوحدات السكنية سيكون عامال رئيسيا في تحقيق أهداف البرنامج. ولذلك، فإنه على الرغ 
للتمويل اإلضافي ال تزال مرتبطة بجانب الطلب )أي تقديم دعم الوحدات السكنية(، فإن المخاطر البيئية المتصلة بجانب    أن المخاطر واآلثار المباشرة 

نشطة اإلنشاءات  العرض )أي اإلنشاءات( تعتبر مرتبطة بالبرنامج. وعليه، ارتفع تقييم المخاطر البيئية للبرنامج إلى متوسطة لألسباب التالية: )أ( أن أ 
ن كانت  مرتبطة بأنشطة البرنامج وذلك أساسا ألن الفترة السابقة من تنفيذ البرنامج أظهرت أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها إلى المستفيدي تعتبر  

ديدة لم يتم  وتلك األنشطة ترتبط بوجه عام بمخاطر متوسطة تتعلق بالصحة والسالمة المهنية؛ و)ب( اإلعداد الفعلي لوحدة البيئة الج   30مبنية حديثا، 
 بعد تقييمه خالل فترة التنفيذ المقبلة للبرنامج. 

 
 موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء خطوة ضرورية وفقا لإلجراءات الحكومية قبل تعيين موظفين لهذه الوحدة. 29
وأيضا في لم يكن هذا واضحا خالل تصميم البرنامج األصلي، إذ كان يفترض أن عمليات الدعم ستقدم للوحدات السكنية في المباني المقامة حديثا  30

 المباني القائمة فعال.
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د تقييم النظم البيئية واالجتماعية بعض المنافع البيئية للبرنامج مثل تقليص الحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة من خالل  .7 حدَّ
العمل من خالل حيازة وحدات سكنية بالقرب من  تحسين معدالت إشغال الوحدات القائمة الشاغرة وتقليل الحاجة إلى االنتقال إلى مكان

 مراكز العمل. وال تزال تلك المنافع تنطبق على التمويل اإلضافي. 

اشتملت خطة عمل البرنامج األصلي على عدة تدابير بيئية للتحفيز على االقتصاد في استهالك الطاقة، وزيادة وعي المستفيدين  .8
ستفيدين مباني آمنة، وتقديم إرشادات وحلقات تدريب ألصحاب المصلحة على اختالفهم بشأن بشأن إدارة المخلفات، وضمان استخدام الم

تدابير الصحة والسالمة المهنية أثناء اإلنشاءات. واتخذ صندوق اإلسكان االجتماعي خطوات جيدة نحو تطبيق تدابير لتوفير الطاقة  
المستقرة. وال تزال التوعية بإدارة المخلفات والتدريب الخاص بالصحة والسالمة    للمستفيدين ولضمان أال يستخدم البرنامج سوى المباني اآلمنة

أة  البيئية على قائمة مهام صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي ينوي تنفيذها على نحو ممنهج من خالل وحدة البيئة المنش
 حديثا.

 التقييم االجتماعي  

جتماعية الُمبيَّن في تقييم النظم البيئية واالجتماعية للبرنامج األصلي صالحا للتطبيق إلى حد كبير مازال نظام إدارة المخاطر اال .9
 من حيث القوانين واللوائح التنظيمية والمعايير واإلجراءات والتنفيذ الفعلي لتلك القوانين والمعايير. ويلخص هذا الملحق اإلضافي بعض 

 البيئية واالجتماعية.التغيرات منذ التقييم األصلي للنظم 

لقد صنَّف تقييم النظم البيئية واالجتماعية للبرنامج األصلي المخاطر البيئية على أنها منخفضة بالنظر إلى أن تدخالت البرنامج   .10
دها التقييم األصلي للنظم البيئية واالجتماعية ما يلي: )أ( م حدودية القدرات  اقتصرت على جانب الطلب. وتضمنت القضايا الرئيسية التي حدَّ

المؤسسية لمعالجة القضايا االجتماعية، ومنها على سبيل المثال ال الحصر المشاورات وتبادل المعلومات واإلفصاح والتحقق من األهلية  
بسبب العجز عن الوصول إلى المحتاجين والحاالت    31ومعالجة الهواجس/الشكاوى/التظلمات بكفاءة؛ )ب( والمخاطر على االحتواء االجتماعي

ة من ذات األولوية مثل النساء الفقيرات، وفئات األميين في المدن الفقيرة بالمحافظات النائية؛ و)ج( المخاطر على استدامة البرنامج النابع
الجة هذه المشكالت والتخفيف منها، على سبيل  تيسير تكلفة الوحدات السكنية. اتخذ البرنامج األصلي عددا من اإلجراءات التدريجية لمع

نشاء آلية لرد المظالم )يتم تنسيقها من خالل مركز اتصاالت، ونظام   المثال من خالل حمالت التوعية بالبرنامج عبر وسائل اإلعالم، وا 
دة للمراجحة من أجل إعطاء أولوية لدعم  رقمي لتجهيز المطالبات )طلبات دعم الوحدات السكنية( مرتبط بآلية معالجة المظالم، ومعايير ُمحدَّ 

 الوحدات لألسر التي تعولها نساء، وغيرها من الفئات الضعيفة مثل األشخاص ذوي اإلعاقة. 

وبذل البرنامج من خالل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري جهودا كبيرة لجعل شريحة السكان األقل دخال على   .11
جنيها،  1844ج اإلسكان االجتماعي. من الجدير بالذكر أن متوسط الدخل الشهري للمستفيدين من البرنامج يبلغ رأس قائمة أولويات برنام

جنيه إلى ألف جنيه. ويؤلِّف األشخاص دون سن األربعين أغلبية المستفيدين من البرنامج )أكثر من  501وتتراوح الشريحة األقل دخال من 
% من المستفيدين من البرنامج، 20ستوى الذي يستهدفه للمستفيدين من النساء. وُتؤلِّف النساء حاليا % من الم83%(، وحقَّق البرنامج 70

 
)ب( عملية ُيعرِّف البنك االجتماعي االحتواء االجتماعي بأنه )أ( عملية تحسين الظروف لألفراد والجماعات لكي يتسنى لهم المشاركة في المجتمع، و 31

 المجتمع. انظر:  تحسين القدرات والفرص والكرامة ألولئك المحرومين على أساس هويتهم لكي يتسنى لهم المشاركة في
https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion.   كما هو مطبق في سياق البرنامج، من المفهوم أنه يشتمل على عملية تحسين قدرة

 تأهل( للحصول على المزايا المزمعة للبرنامج.الجماعات المحرومة )التي تفي بمعايير البرنامج لل

https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion
https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion
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ز صندوق اإلسكان االجتماعي أيضا على نحو استباقي احتواء 2024% بحلول عام 24والمستهدف أن تصل نسبة تغطيتهن إلى  . وعزَّ
عاما. ونتيجة لذلك،  50-21ستفادة من البرنامج التي تشمل األشخاص في األعمار عاما، متجاوزا معايير التأهُّل لال 50كبار السن فوق 

 % من المستفيدين.3عاما نحو  50ُيؤلِّف األشخاص فوق سن 

% من 31سيستمر التمويل اإلضافي بشكل أساسي في دعم جانب الطلب مع توقع زيادة في معدل تقديم الدعم تصل إلى   .12
التواصل في البرنامج، من المتوقع أيضا أن يزداد حجم االستفسارات، والطلبات، والتظلمات/الشكاوى. وال تزال  المستفيدين. ومع زيادة أنشطة  

التي  التدابير الرامية إلى الوصول إلى الفئات األولى بالرعاية والحاالت ذات األولوية، وتعزيز التواصل المجتمعي الممنهج، ومعالجة القيود
سية ذات أهمية كبيرة للتخفيف من المخاطر على االحتواء االجتماعي، وتحقيق أهداف البرنامج، وتعزيز االستدامة. تؤثِّر على القدرات المؤس

وفي ضوء ما سبق ذكره، وعلى األخص ألن بعض اإلجراءات الرئيسية التي وردت كتدابير للتخفيف من اآلثار في خطة عمل البرنامج لتقييم 
زال ُمعلَّقة، فإنه تم تصنيف المخاطر االجتماعية على أنها متوسطة. والجدير بالمالحظة أنه لم تتخذ بعد النظم البيئية واالجتماعية ال ت 

إجراءات بشأن تصميم وتنفيذ مشاورات مبكرة، وخطط التوعية والتواصل، وتعيين فريق اجتماعي وموظفي خدمة اجتماعية. وسيتم اتخاذ هذه 
 اإلجراءات في العام األول للبرنامج.

تصور التمويل اإلضافي إجراءات تدريجية مختلفة ستفيد إذا تم تنفيذها كعوامل تخفيف للمخاطر االجتماعية، أبرزها إنشاء وحدة  ي  .13
ل تنسيق سير العمل في إدارة المطالبات والشكاوى، بما في ذلك 3.1إدارة المطالبات الذي يسانده المؤشر المرتبط بالصرف  ، والذي سُيسهِّ

اإلجراءات التشغيلية، وتعزيز نظام معلومات اإلدارة، والتدريب للتنفيذ على خير وجه التفاقية مستوى الخدمات لمباشرة  من خالل تحديث 
ماعية  المطالبات والشكاوى، باإلضافة إلى االتصاالت، والمشاركة المجتمعية، والتواصل. وترد أدناه تفاصيل تدابير أخرى إلدارة المخاطر االجت 

 البرنامج.وتعزيز استدامة 

 الجوانب البيئية 

 التدابير التي ُأدرجت كمؤشر مرتبط بالصرف

كأحد متطلبات التمويل اإلضافي، وهو يتضمن تفعيل وحدة البيئة داخل صندوق اإلسكان   11اسُتحِدث المؤشر المرتبط بالصرف   .14
ق أهدافها من خالل الرقابة على امتثال شركات  . وسيقيس هذا المؤشر فعالية وحدة البيئة في تحقي 2018االجتماعي التي ُأنشئت في عام 

ن التطوير العقاري للمعايير البيئية والصحة والسالمة المهنية، وسيرسي مبادئ البناء األخضر من خالل تصميم وتنفيذ وتشغيل وحدات اإلسكا
 االجتماعي.

 التدابير التي تضمَّنتها خطة عمل البرنامج:

 ير البيئية التالية:تشتمل خطة عمل البرنامج على التداب  .15

سيتم إعداد دليل عمليات لوحدة البيئة واعتماده من قبل البنك الدولي. وسيتضمن الدليل متطلبات تعيين الموظفين وبناء  •
القدرات في وحدة البيئة، والمعالم الرئيسية، ومؤشرات األداء الرئيسية التي يجب تحقيقها من أجل التشغيل الفعال لوحدة  

ل دليل العمليات على تدابير خطة عمل البرنامج األصلي، وتجميع التدابير القائمة لخطة عمل البرنامج البيئة. وسيشتم
األصلي ) زيادة الوعي بشأن إدارة المخلفات الصلبة، وتقديم التدريب على مسائل الصحة والسالمة المهنية ألصحاب  
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ضافة معايير لضمان المتابعة والرقا بة على اإلدارة البيئية لمواقع اإلنشاءات وتطبيق معايير المصلحة على اختالفهم(، وا 
 البناء األخضر من أجل الحفاظ على اعتماد شهادة تقييم الهرم األخضر.

وسيتم تعزيز الهيكل المؤسسي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق تعيين الحد األدنى من  •
دهم د ليل العمليات. وكحد أدنى، ستبدأ وحدة البيئة العمل بخبير بيئي أول واحد وخبير أول  الموظفين الفنيين الذين سُيحدِّ

 واحد بشؤون الصحة والسالمة.

 الجوانب االجتماعية 

 التدابير التي ُأدرجت كمؤشرات مرتبطة بالصرف/كنتائج مرتبطة بالصرف 

و يتضمن اإلنشاء والتفعيل وحدة إدارة  كأحد متطلبات التمويل اإلضافي، وه 3.1اسُتحِدث المؤشر المرتبط بالصرف  •
المطالبات داخل صندوق اإلسكان االجتماعي لتتولَّى إدارة المعلومات والتعليقات التقييم والشكاوى بشأن البرنامج. عالوًة 

 على ذلك، سيساند البرنامج إنشاء وحدة إدارة المطالبات لتعزيز آلية معالجة المظالم في صندوق اإلسكان االجتماعي:

ط؛   (أ  اعتماد وتطبيق نظام تشغيل ُمبسَّ

تزويد الوحدة بما يكفي من الموظفين والتدريب على تنسيق إدارة المطالبات، بما في ذلك موظف إلدارة المطالبات،    (ب
ق لمعالجة المظالم/إدارة الشكاوى، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، ولجنة للمراجعة الفنية، ولجنة الطعن  وُمنسِّ

متابعة للمطالبات حسب االقتضاء في إطار معايير للتواصل، وجمع المعلومات، والتقييم، والتحقيق، وال
دة. التشغيل  الُمحدَّ

تنفيذ اتفاقيات مستوى الخدمات بين وحدة إدارة المطالبات والوحدات ذات الصلة في صندوق اإلسكان االجتماعي   (ج
 ودعم التمويل العقاري أو أصحاب المصلحة الذين لهم دور رئيسي في تجهيز المطالبات وتسويتها؛ 

 لحفاظ على قنوات كافية وشاملة لتلقي المطالبات ومتابعتها؛ ا  (د

 تنفيذ حمالت ممنهجة للتوعية والتواصل؛    (ه

 الحفاظ على أنظمة كافية لتسهيل تجهيز المطالبات؛   (و

إجراء مراجعات دورية ونشر تقارير متابعة المطالبات، مع إشراف الموظفين الذين سيتم تعيينهم في الوحدة على أدائها،   (ز
 في تقوية الوحدة من خالل تقديم دورات تدريب على بناء القدرات. و 

نة لصندوق  12وكذلك المؤشر المرتبط بالصرف  1سيستمر المؤشر المرتبط بالصرف  • في قياس الكفاءة التشغيلية الُمحسَّ
ع االحتيال في تقديم اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري خالل تقديم الدعم النقدي، وأنظمة الفحص والمتابعة لمن 

الطلبات، وفي نهاية المطاف منع التسرب المحتمل لمنافع البرنامج إلى حاالت غير مؤهلة. وسيساعد أيضا المؤشران  
)على التوالي عدد األسر التي تحصل على دعم في جانب الطلب لتملك وحدة سكنية، وعدد  6و 5المرتبطان بالصرف 

ج دعم إيجار الوحدات السكنية( في قياس كفاءة اآلليات التي اعتمدها البرنامج لتعزيز األسر الجديدة التي تشارك في برام
 االحتواء االجتماعي وتيسير الحصول على مساكن ميسورة التكلفة لمختلف الفئات المحرومة والضعيفة. 
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 التدابير التي تضمَّنتها خطة عمل البرنامج:

 القدرات المؤسسية 

صندوق اإلسكان االجتماعي المختصين على بناء قدرات مؤسسية تغطي الممارسات الجيدة من أجل: )أ( القيام بتدريب موظفي  .16
إشراك أصحاب المصلحة والنهج التشاركية، )ب( آليات معالجة المظالم، )ج( اإلفصاح عن المعلومات وتبادلها، )د( الحوكمة الرقمية، و)ه( 

لى القيام بالتدريب صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويبدأ ذلك في غضون سنة المتابعة والتقييم للنواتج االجتماعية. سيتو 
 من الموافقة على التمويل اإلضافي وعلى مدار مدة البرنامج بدعم من البنك الدولي بشأن نماذج الممارسات الجيدة.

وغيره من المؤشرات  3.1المؤشر المرتبط بالصرف ومن المتوقع القيام بدورات التدريب بموجب التمويل اإلضافي في إطار  .17
م البنك الدولي نماذج الممارسات   الجيدة، المرتبطة بالصرف لتقوية القدرات المؤسسية في معالجة القضايا االجتماعية. ولدعم هذا العمل، سُيقدِّ

 السيما بشأن أفضل الممارسات المتصلة بآليات معالجة المظالم والخدمات الرقمية. 

 كة المواطنينمشار 

سيقوم صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري بوضع خطة لمشاركة أصحاب المصلحة والتواصل في غضون سنة   .18
من الموافقة على التمويل اإلضافي وتنفيذها على أساس دائم على مدار عمر البرنامج، مع اتباع إستراتيجيات تواصل منهجي ُمصمَّمة  

 الضعيفة بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني. خصيصا لمختلف الشرائح

 االحتواء االجتماعي

يقدم صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تقارير دورية عن األداء في القضايا االجتماعية ُتغطِّي جوانب التواصل،   .19
سر التي تعولها نساء، والنساء المؤهالت للحصول على واالستهداف، واحتواء مختلف الشرائح المحرومة، والسيما النساء )يشمل ذلك األ

 تعاقدات مشتركة( وكبار السن، والمعوقين، والشباب غير المتزوجين، والفئات األقل دخال، والسكان في المناطق المتأخرة. 

 تدابير إضافية لتعزيز االستدامة 

اإلمكان، تحديد وتنفيذ آليات مبتكرة لتعزيز الصالت مع برامج  ينبغي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، قدر  .20
فين شبكات األمان القائمة األخرى، مثل تقديم معلومات كافية إلحالة طالبي االستفادة من البرنامج غير المؤهلين، وكذلك المستفيدين المستو 

كافل وكرامة الذي يقدم تحويالت نقدية(. ويمتلك الصندوق أساسا للشروط إلى البرامج المفيدة ذات الصلة )مثل برنامج الحماية االجتماعية ت 
جيدا لهذا المستوى من التواصل سيجري تقويته وتعزيزه. وسيساعد هذا على ربط الفئات األكثر حرمانا بالنظم التي يمكنهم من خاللها 

ة األمد وضمان استمرار الحصول على فرص العمل  االستمرار في تلقي مختلف أشكال الدعم. وسيكفل هذا أيضا تحقيق آثار إيجابية طويل
 والتدريب على بناء المهارات، والخدمات.
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 . . 
لة 5المرفق    : خطة عمل البرنامج المعدَّ

 المصدر  وصف اإلجراء

رقم  
المؤشر 
المرتبط 
 اإلجراء  قياس اإلنجاز التوقيت المسؤولية بالصرف

 
إنشاء وتفعيل هيكل  

حوكمة متعدد 
لتسهيل  المؤسسات  

التنسيق بين مختلف  
الهيئات الحكومية  
 )اللجنة االستشارية( 

الجهة المعنية   
 المتعاملة 

 ال تغيُّر   2015يونيو  30 الموعد المقرر 

  
إنشاء وتفعيل نظام 

لمتابعة وتقييم الوحدات  
السكنية ووحدة للمتابعة 
والتقييم داخل صندوق 
اإلسكان االجتماعي 
وا عداد خطة متعددة 
السنوات واألهداف  

السنوية التي يسترشد  
بها نظام المتابعة  

 والتقييم

المؤشر   
المرتبط  
 2بالصرف 

 منقَّح  سنويا متكرر  الجهة المتعاملة 

 
 مقترح

 
       

إنشاء وتفعيل نظام 
لمتابعة وتقييم الوحدات  
السكنية ووحدة للمتابعة 
والتقييم داخل صندوق 
اإلسكان االجتماعي 

التمويل العقاري ودعم 
وا عداد خطة متعددة 
السنوات واألهداف  

السنوية التي يسترشد بها  
 نظام المتابعة والتقييم

المؤشر   فني
المرتبط  
بالصرف 

2 

إنشاء وحدة للمتابعة   سنويا متكرر  الجهة المتعاملة 
 والتقييم

 

   
إنشاء صندوق اإلسكان  
االجتماعي آلية عاملة  

لمتابعة معدالت االنتفاع  

المؤشر   
المرتبط  
 3بالصرف 

 منقَّح  2016يونيو  30 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة 
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وعدم االلتزام باالنتفاع 
بالوحدة السكنية لألسر  
 التي تتلقى دعما نقديا

 
 مقترح

 
       

إنشاء صندوق اإلسكان  
االجتماعي ودعم 

التمويل العقاري آلية  
عاملة لمتابعة معدالت  
االنتفاع وعدم االلتزام 

باالنتفاع بالوحدة 
السكنية لألسر التي  

 تتلقى دعما نقديا

المؤشر   فني
المرتبط  
بالصرف 

3 

الموعد  الجهة المتعاملة 
 المقرر 

إنشاء صندوق اإلسكان   2016يونيو  30
االجتماعي ودعم التمويل 

العقاري آلية عاملة  
لمتابعة معدالت االنتفاع  
وعدم االلتزام باالنتفاع 

 بالوحدة السكنية

 

   
توفير جهاز الموظفين 

بالكامل لصندوق  
اإلسكان االجتماعي 
على أساس الهيكل  
التنظيمي والمهارات  
 الوظيفية المتفق عليها 

 منقَّح  2016يناير  31 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة   

 
 مقترح

 
       

توفير جهاز الموظفين 
بالكامل لصندوق  

اإلسكان االجتماعي 
ودعم التمويل العقاري 
على أساس الهيكل  
التنظيمي والمهارات  
 الوظيفية المتفق عليها 

الموعد  الجهة المتعاملة   فني
 المقرر 

إنشاء صندوق اإلسكان   2016يناير  31
االجتماعي ودعم التمويل 

العقاري آلية عاملة  
لمتابعة معدالت االنتفاع  
وعدم االلتزام باالنتفاع 

 بالوحدة السكنية

 

   
دمج معايير ومتطلبات  
موقع الوحدات السكنية  
إلضافة اإلحداثيات 
المادية إلى ضوابط 

 برامج اإلسكان 

 ال تغيير  2017يونيو  30 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة   

  
وتنفيذ معايير متابعة 

 الموقع لبرامج اإلسكان 
 ال تغيير  2016يونيو  30 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة   

  
تصدر البيانات المالية  
السنوية المدققة للبرنامج 

 ال تغيير  سنويا متكرر  الجهة المتعاملة   
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في الوقت المناسب  
وُتعلن على الجمهور  

 العام. 
  

ينبغي لصندوق اإلسكان 
االجتماعي إنشاء آلية 
قوية ومتكاملة لمعالجة  
المظالم وربطها بنظام 
معالجة المظالم على 

المستوى المحلي. يتعين 
على صندوق اإلسكان 

االجتماعي أيضا 
تصميم وتنفيذ آلية 

نة لنشر   ُمحسَّ
 المعلومات. 

 منقَّح  2016يونيو  30 الموعد المقرر  كليهما   

 
 مقترح

 
       

لصندوق اإلسكان ينبغي 
االجتماعي إنشاء آلية 
قوية ومتكاملة لمعالجة  
المظالم وربطها بنظام 
معالجة المظالم على 

المستوى المحلي. يتعين 
على صندوق اإلسكان 

االجتماعي أيضا 
تصميم وتنفيذ آلية 

نة لنشر   ُمحسَّ
 المعلومات. 

الموعد  كليهما   النظم البيئية واالجتماعية
 المقرر 

إنشاء آلية قوية ومتكاملة   2016يونيو  30
 لمعالجة المظالم 

 

   
تقديم حوافز لالقتصاد 

في استهالك الطاقة بين 
المستفيدين من البرنامج 

من خالل وضع 
معدالت مستهدفة  
الستهالك الطاقة  
ومنشورات للتوعية 

بأفضل الممارسات في  
االقتصاد في استهالك 
الطاقة. األسر التي 

حقَّقت األهداف المرجوة  
 تتلقى الحوافز  

 ُمحَدد حذفه  مستمر  متكرر  كليهما   
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إقامة قاعدة بيانات 
موحدة للمستفيدين من 

 البرنامج

 ال تغيير  2016يونيو  30 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة   

  
ينبغي بيان ترتيبات 

التشغيل واإلدارة المالية  
لبرنامج دعم اإليجار 
في الالئحة التنظيمية 
وتفصيلها في دليل 

اإلجراءات بما يتسق مع  
دليل صندوق ضمان 
ودعم نشاط التمويل 

العقاري حسب مقتضى  
 الحال. 

 منقَّح  2016يونيو  30 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة   

 
 مقترح

 
       

ينبغي بيان ترتيبات 
التشغيل واإلدارة المالية  
لبرنامج اإليجار في  
الالئحة التنظيمية  
وتفصيلها في دليل 

اإلجراءات بما يتسق  
اإلسكان ودليل صندوق 

االجتماعي ودعم 
التمويل العقاري حسب  

 مقتضى الحال. 

الموعد  الجهة المتعاملة   فني
 المقرر 

اعتماد دليل عمليات وحدة  2020سبتمبر  30
 اإليجار  

 

   
يجب دمج برامج  
صندوق اإلسكان 

االجتماعي في موازنة  
الدولة باستخدام  

تصنيفات الموازنة  
الوطنية ودليل  

 الحسابات. 

 منقَّح  2016يناير  1 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة   

 
 مقترح

 
       

يجب دمج برامج  
صندوق اإلسكان 
االجتماعي ودعم 

التمويل العقاري في 
موازنة الدولة باستخدام  

الموعد  المتعاملة الجهة   األنظمة المالية والتعاقدية
 المقرر 

يجب دمج برامج صندوق  2016يناير  1
اإلسكان االجتماعي ودعم 

التمويل العقاري في 
 موازنة الدولة 
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تصنيفات الموازنة  
الوطنية ودليل  

 الحسابات. 
   

يجب دمج برامج دعم 
اإليجار الجديدة، 

وتسجيل المستفيدين، 
وأنشطة المتابعة،  
وقاعدة بيانات 

المدفوعات في نظام 
معلومات اإلدارة  

 للبرنامج.

 منقَّح  2016يونيو  30 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة   

 
 مقترح

 
       

يجب دمج برامج  
اإليجار الجديدة، 

وتسجيل المستفيدين، 
وأنشطة المتابعة،  
وقاعدة بيانات 

المدفوعات في نظام 
معلومات اإلدارة  

 للبرنامج.

الموعد  الجهة المتعاملة   فني
 المقرر 

برامج اإليجار  دمج  2020سبتمبر  30
الجديدة في نظام 

 معلومات اإلدارة للبرنامج.

 

   
إنشاء وتشغيل وظيفة  

المراجعة الداخلية داخل  
صندوق اإلسكان 
االجتماعي لتقديم 

خدمات التأكيد لبرامج  
التمليك والتأجير التابعة 

لصندوق اإلسكان  
 االجتماعي

 منقَّح  2016ديسمبر  31 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة   

 
 مقترح

 
       

إنشاء وتشغيل وظيفة  
المراجعة الداخلية داخل  

صندوق اإلسكان 
االجتماعي ودعم 

التمويل العقاري لتقديم 
خدمات التأكيد لبرامج  

التمليك والتأجير التابعة 

الموعد  الجهة المتعاملة   فني
 المقرر 

إنشاء وتشغيل وظيفة   2016ديسمبر  31
 المراجعة الداخلية  
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 للصندوق 
   

يجب أن يخضع  
صندوق اإلسكان 

االجتماعي وبرامجه  
الفرعية لتقديم تقارير 

دورية ومناسبة التوقيت 
عن تنفيذ الموازنة  

باستخدام نظام معلومات  
اإلدارة المالية الحكومية  
أو نظام محاسبي يمكنه  
بسالسة تغذية النظام. 

هذه ينبغي أن تكون 
التقارير المالية متاحة  

 للجمهور. 

 منقَّح  2016يونيو  30 الموعد المقرر  الجهة المتعاملة   

 
 مقترح

 
       

يجب أن يخضع  
صندوق اإلسكان 

االجتماعي وبرامجه  
الفرعية لتقديم تقارير 

دورية ومناسبة التوقيت 
عن تنفيذ الموازنة  

باستخدام نظام معلومات  
المالية الحكومية  اإلدارة 

أو نظام محاسبي يمكنه  
بسالسة تغذية النظام. 
ينبغي أن تكون هذه 
التقارير المالية متاحة  

 للجمهور. 

الموعد  الجهة المتعاملة   األنظمة المالية والتعاقدية
 المقرر 

يجب دمج برامج صندوق  2016يونيو  30
اإلسكان االجتماعي 

وصندوق دعم وضمان 
العقاري ونظام التمويل 

معلومات اإلدارة المالية  
الحكومية في موازنة  

الدولة باستخدام تصنيفات 
الموازنة الوطنية ودليل  

 الحسابات. 

 

   
زيادة وعي المستفيدين 
بشأن إدارة المخلفات  

من خالل توزيع 
منشورات تشرح أهمية  
إدارة المخلفات على  

 مستوى األسر. 

 ُمحَدد حذفه  مستمر  متكرر  الجهة المتعاملة   

  
تقديم اإلرشادات  

والتدريب إلى موظفي  
صندوق اإلسكان 

 منقَّح  2016يناير  31 الموعد المقرر  كليهما   
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االجتماعي وأصحاب  
المصلحة اآلخرين بشأن 
معالجة مسائل السالمة  
المهنية المتصلة بأنشطة 
اإلنشاءات والتعامل مع  

كيماويات البناء  
 ومخلفات اإلنشاءات. 

 
 مقترح

 
       

تقديم اإلرشادات  
والتدريب إلى موظفي  

صندوق اإلسكان 
االجتماعي وأصحاب  

المصلحة اآلخرين بشأن 
معالجة مسائل السالمة  
المهنية المتصلة بأنشطة 
اإلنشاءات والتعامل مع  

كيماويات البناء  
 ومخلفات اإلنشاءات. 

الموعد  كليهما   األنظمة المالية والتعاقدية
 المقرر 

لم يبدأ تنفيذه. من  2020سبتمبر  30
المخطط تنفيذه على نحو 
منتظم بعد إنشاء صندوق 
اإلسكان االجتماعي ودعم 
التمويل العقاري بما في  

 ذلك وحدة للبيئة

 

   
تقوية القدرات المؤسسية  
من خالل إعداد وتنفيذ 
دورات تدريب لفرق  
العمل ذات الصلة،  

وتبادل أفضل 
الممارسات والتجارب  

العالمية المماثلة  
 والناجحة.

 ُمحَدد حذفه  2016مارس  31 الموعد المقرر  كليهما   

  
ضمان أن يستخدم 

المستفيدون مباني آمنة 
من خالل تضمين 

مستندات طلب الدعم 
المطلوبة شهادة 
 صالحية المبنى.

 منقَّح  مستمر  متكرر  الجهة المتعاملة   

 
 مقترح

 
       

ضمان أن يستخدم 
المستفيدون مباني آمنة 

من خالل تضمين 
مستندات طلب الدعم 

جار تنفيذه حسب   مستمر  متكرر  الجهة المتعاملة   األنظمة المالية والتعاقدية
 متطلبات النظام الوطني 
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المطلوبة شهادة 
 صالحية المبنى.

   
تقديم التدريب وبناء 
القدرات لصندوق  

االجتماعي اإلسكان 
وأصحاب المصلحة  
المعنيين اآلخرين في 

القضايا المتصلة 
باالستحواذ على 
األراضي وا عادة 

التوطين القسري )دفع  
 التعويضات( 

 منقَّح  2016يناير  31 الموعد المقرر  كليهما   

 
 مقترح

 
       

تقديم التدريب وبناء 
القدرات لصندوق  

اإلسكان االجتماعي 
المصلحة  وأصحاب 

المعنيين اآلخرين في 
القضايا المتصلة 
باالستحواذ على 

األراضي وا عادة التوطين 
القسري )دفع  
 التعويضات( 

الموعد  كليهما   النظم البيئية واالجتماعية
 المقرر 

  تقديم التدريب 2021يوليو  30

   
تقوية الهيكل المؤسسي  
من خالل إعداد شروط  
مرجعية شاملة للفريق  
االجتماعي الذي سيتم 
تعيينه وتعيين موظفين 

 للخدمة االجتماعية.

 منقَّح  2016يناير  31 الموعد المقرر  كليهما   

 
 مقترح

 
       

تقوية الهيكل المؤسسي  
من خالل إعداد شروط  
مرجعية شاملة للفريق  
االجتماعي الذي سيتم 
تعيينه وتعيين موظفين 

 للخدمة االجتماعية.

الموعد  كليهما   البيئية واالجتماعيةالنظم 
 المقرر 

تم إعداد الشروط   2020سبتمبر  30
 المرجعية 
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تصميم وتنفيذ آليات 
لتبادل المعلومات  

الحساسة واإلفصاح 
 عنها

 ُمحَدد حذفه  2016مارس  31 الموعد المقرر  كليهما   

  
تصميم وتنفيذ خطط  
للتشاور واالتصال 

 والتواصل

 منقَّح  2016مارس  31 الموعد المقرر  كليهما   

 
 مقترح

 
       

تصميم وتنفيذ خطط  
للتشاور واالتصال 

 والتواصل

صندوق اإلسكان   النظم البيئية واالجتماعية
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

الموعد 
 المقرر 

إنجاز تصميم وتنفيذ  2021يناير  15
خطط للتشاور واالتصال 

 والتواصل

 

   
إنشاء آلية قوية  

ومتكاملة لمعالجة  
المظالم وربطها بنظام 
معالجة المظالم على 

 المستوى المحلي

 ال تغيير  2016مارس  31 الموعد المقرر  كليهما   

  
اعتماد دليل عمليات 

لوحدة البيئة وتقديمه إلى  
البنك الدولي للموافقة  

 عليه.

صندوق اإلسكان   النظم البيئية واالجتماعية
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

اعتماد دليل عمليات وحدة  2020ديسمبر  31 الموعد المقرر 
 البيئة

 جديد

  
يجب تدعيم الهيكل  
المؤسسي لصندوق  
اإلسكان االجتماعي 

ودعم التمويل العقاري 
عن طريق تعيين الحد 
األدنى من الموظفين  
الفنيين، ومنهم خبير  
أول بالشؤون البيئية 
وخبير أول بشؤون 
 الصحة والسالمة 

صندوق اإلسكان   النظم البيئية واالجتماعية
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 جديد تم تعيين الخبيرين كل ستة أشهر  متكرر 

  
تحسين شفافية صندوق 
اإلسكان االجتماعي 

ودعم التمويل العقاري 
عن طريق الكشف عن 
التكلفة الفعلية لإلنشاء،  

وشركات المقاوالت  

صندوق اإلسكان   األنظمة المالية والتعاقدية
ودعم االجتماعي 

 التمويل العقاري 

إظهار مزيد من الشفافية   سنويا متكرر 
بشأن التكلفة الفعلية  
لإلنشاء، وشركات  
المقاوالت الرئيسية،  

جراءات الشراء والتوريد،  وا 
دارة  وأنشطة الصيانة وا 

 جديد
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جراءات   الرئيسية، وا 
الشراء والتوريد، وأنشطة 
دارة المرافق   الصيانة وا 
 في مشروعات البرنامج. 

المرافق في مشروعات  
البرنامج في التقرير  

 السنوي.

  
ضمان أن يستمر 
صندوق اإلسكان 
االجتماعي ودعم 

التمويل العقاري في 
سياساته لشمول  

الجنسين التي تتضمن 
إعطاء أولوية للنساء  
الالتي لديهن أطفال،  
وتنفيذ عقود الملكية  
المشتركة، مع متابعة  
التقدم المحرز نحو  

هدف أن تؤلف النساء  
% من 24نسبة 

المستفيدين بتملك وحدا 
 سكنية.

ق اإلسكان صندو   النظم البيئية واالجتماعية
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

صندوق اإلسكان  سنويا متكرر 
االجتماعي ُيضمِّن نظامه 
لمعايير التأهل وزنا أكبر  
 لألسر التي تعولها نساء. 

 جديد

  
إجراء حمالت للنشر  
والتواصل تستهدف 

األسر التي تعولها نساء  
لتشجيعها على زيادة 
 مشاركتها في البرنامج.

صندوق اإلسكان   البيئية واالجتماعيةالنظم 
االجتماعي ودعم 
 التمويل العقاري 

 جديد إنجاز حملة التواصل سنويا متكرر 

 

 . 
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ر برنامج التمويل العقاري الميسور وخيارات الخروج المحتملة6المرفق   : تطوُّ

اإلسكان وتمويل اإلسكان من خالل نهج  لقد عملت مجموعة البنك الدولي على مدى العقدين الماضيين على مساندة قطاع  .1
وفي أوائل العقد األول من القرن الحالي، ساعد البنك الدولي في  برامجي يتضمَّن تقديم خدمات مالية ومدخالت استشارية وتبادل المعرفة.

حات الالزمة للسياسات في  وضع اإلطار القانوني والتنظيمي للتمويل العقاري وأول تسهيل للسيولة لتمويل اإلسكان. ولحث خطى اإلصال
م البنك الدولي قرض سياسات التنمية الخاص ببرنامج التمويل العقاري الميسور في عام   . وحتى ذلك 2009قطاع دعم اإلسكان وتمويله، قدَّ

ام  الوقت، كان دعم اإلسكان في مصر مزيجا من صور الدعم على جانب العرض من خالل األراضي والخدمات والتمويل. واتصف نظ
 الدعم بسوء التوجيه، إذ لم يصل في معظمه إال إلى الشريحة العليا من المستفيدين ذوي الدخل المتوسط، وافتقر بشدة إلى الكفاءة )يتضمن

% من سعر الوحدة السكنية في المتوسط(، وأدى إلى تشويه سوق التمويل العقاري. ولم يكن يشارك في هذا النظام مقرضون من 90دفع 
 اص، وسجل بنك اإلسكان والتعمير الحكومي عجزا في محفظة قروضه العقارية المدعومة في معظمها.القطاع الخ

سلف   -وعمل البنك الدولي مع وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري   .2
وضع برنامج قومي لتقديم دعم نقدي لمقدم ثمن الوحدة السكنية ل -صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري القائم حاليا 

وهو يتضمن مساهمات  )برنامج التمويل العقاري الميسور( وذلك بهدف خفض مقدار الدعم المطلوب للوصول إلى األسر محدودة الدخل.
سوق مع زيادة األقساط الشهرية للقرض  من األسر نفسها بجعل الدعم مشروطا بأخذ األسر قرضا عقاريا بأقصى سعر فائدة ميسور في ال

% )على أن تزيد المرتبات الحكومية بتلك النسبة سنويا( وأقل مقدم لثمن الوحدة السكنية. وكان بإمكان كل البنوك العامة 7سنويا بنسبة 
%، لكن القيود القانونية 12% إلى 11والخاصة المشاركة في البرنامج. وفي ذلك الوقت، كانت أسعار فائدة القروض العقارية في حدود 

عاما( جعلت من الصعب للغاية الوصول إلى الفئة المستهدفة )من المئين  15( وشروط القرض )%25على نسبة القسط إلى الدخل )
ألوضاع العشرين إلى المئين الستين على سلم توزيع الدخل(. وبمرور الوقت، ُأزيلت هذه القيود، وأدت حالة عدم اليقين والغموض التي تلف ا

لت السياسية واالقتصادية، وارتفاع التضخم في فترة ما بعد الثورة إلى توقف اإلقراض ألغراض بناء الوحدات السكنية والتمويل العقاري. ووص
 .2012% في عام 20أسعار فائدة القروض العقارية إلى أكثر من 

، بتزويد  2014ليار جنيه لقطاع اإلسكان في مايو م 20وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي المصري حزمة حوافز قيمتها  .3
البنوك بسيولة منخفضة التكلفة لتمكينها من إقراض األسر المستحقة ذات الدخل المحدود في إطار برنامج التمويل العقاري الميسور  

 بنكا  20%، وبمرور الوقت كان 4.5وُأتيح للبنوك هامش فائدة ثابت قدره  32.عاما 20% لمدة 7بسعر فائدة ثابت مدعوم يبلغ 
شركات رهن عقاري( يشارك في برنامج التمويل العقاري الميسور، وهو ما ساعد على وصول البرنامج إلى رقعة جغرافية واسعة. وفي   8)و 

السجالت البنكية ببيانات الدخل لألسر التي تعمل في وظائف  ، أعلن البنك المركزي المصري أنه يجوز للبنوك أن تستعيض عن  2015يناير  
% 19.2% من السكان في سن العمل. وأصبحت لهذه الشريحة اآلن حصة متزايدة بين المستفيدين )60بالسوق غير الرسمية والتي ُتؤلِّف 

 . في أحد البنوك الحكومية(. وكانت نسبة القروض المتعثرة ضئيلة للغاية في كل شرائح األسر

م البنك الدولي قرضا باستخدام "أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج" من أجل برنامج التمويل العقاري الشامل في أبريل    .4  2015وقدَّ
وظلت مكونات  لمساندة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في جهوده لتنفيذ برنامجه، وتقويته كمؤسسة قائمة بذاتها.

 
غير ميسورة وتتعدى قدرات  % لكن أسعار الوحدات السكنية في معظمها5عاما وبفائدة  20بالنسبة لمستوى الدخل األقل، أتيح تقديم قرض مدته  32

 شريحة الدخل األدنى.
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طار برنامج البنك المركزي المصري كما هي، لكن بمرور الوقت تم تحديث قيم الدعم لمقدم ثمن الوحدة السكنية، والحد حزمة الدعم في إ
 يلي: األقصى ألسعار المسكن، وما يتصل بها من حجم القرض بحسب معدل التضخم. وتتمثل السمات المحددة للبرنامج الحالي فيما

م صغير نسبيا من ثمن الوحدة السكنية   (أ) يتدرج على حسب الدخل، أي كلما قل الدخل زاد الدعم، وبحد أقصى    33دعم ُمقدَّ
% 8.8ألف جنيه ) 20ألف جنيه( وبمتوسط  225من السعر الحالي للوحدة السكنية والبالغ  %17ألف جنيه ) 40قدره 

 من السعر الحالي للوحدة السكنية(.

 %. 50% من ثمن الوحدة وكحد أقصى قدره  15كحد أدنى قدره    ة السكنية المشتراة الذي يدفعه المستفيد مقدم ثمن الوحد    ( ب ) 

% سنويا على أساس  7مع جدول سداد يزيد فيه القسط الشهري قدره  %7عاما بسعر فائدة مدعوم قدره  20قرض مدته  (ج)
 % سنويا.7المتطلبات القانونية التي تقضي بزيادة المرتبات الحكومية 

، توقف تمويل السيولة المقدم من البنك المركزي المصري للقروض العقارية في برنامج التمويل العقاري 2019فبراير  1ومنذ    .5
ودعم أسعار الفائدة اآلن ُمدرج في الموازنة، وُيدَفع للبنوك المشاركة   وتستخدم البنوك مواردها في تمويل القروض العقارية.   الميسور إلى البنوك، 

% وسعر فائدة البنك المركزي )الكوريدور( وقت الدفع مضافا 7عاما. ويحتسب بأنه الفرق بين القسط الشهري البالغ    20على أساس شهري لمدة  
ألف قرض جديد شهريا، يبلغ إجمالي الدعم  12%، وتقديم 16.25اب سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي )الكوريدور( البالغ %. وبحس 2إليه 

إذا استمر تقديم القروض بنفس الوتيرة، ولكن أسعار الوحدات   2020مليون جنيه في  400)و  2019مليون جنيه في نهاية  200الشهري 
 غير أنها ستتناقص إذا انخفضت أسعار الفائدة كما هو متوقع.السكنية ومبالغ القرض ستزيد(  

كان من المتصور دائما أن دعم أسعار الفائدة تدبير مؤقت سيتم الخروج منه تدريجيا حالما تعود أسعار فائدة السوق إلى    .6
عاما أعلى تكلفًة بكثير من حيث  20 من المفهوم على نطاق واسع أن دعم أسعار الفائدة لقرض مدته )قريبا من( مستويات ما قبل الثورة.

ة صافي القيمة الحالية من دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية من أجل نفس مستوى تيسير التكلفة. عالوة على ذلك، فإن إعانات دعم أسعار الفائد
إلى تشويه سوق التمويل العقاري. وتؤدي  -حيث إن المزايا تزداد في العادة مع زيادة حجم القرض، ومن ثمَّ، الدخل  -تفتقر إلى اإلنصاف 

و ويجعل اإلصالح الحالي لالقتصاد الكلي هذا الوقت المناسب لنقل تكلفة دعم أسعار الفائدة إلى الموازنة، وفي الوقت ذاته، يسمح بسيناري 
 الخروج منه تدريجيا بمرور الوقت مع المؤشرات األولية على أن أسعار فائدة البنك المركزي تتراجع.

البرنامج الحالي صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في وضع إستراتيجية للخروج من دعم أسعار الفائدة  يساند   .7
تستند آلية الخروج المقرر وضعها في إطار التمويل اإلضافي إلى التقدير الحصيف ألحوال    الحالي وفقا للمبادئ الُمبيَّنة في الفقرات التالية.

 نموذج مالي ُمعيَّن، ويجري تنفيذها تدريجيا بمرور الوقت.  السوق وستعتمد على

 التقدير الحصيف لتطور أحوال السوق 

تستند إستراتيجية الخروج إلى تقدير حصيف ألسعار الفائدة مستقبال يشير إلى أنها ستكون أعلى من مستوياتها قبل تخفيض قيمة   .8
% إلى أكثر من 19، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض طويلة األجل من 2016الجنيه المصري. ففي أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر 

%. وبدأ سعر فائدة البنك المركزي يتناقص ابتداء من فبراير 18البنك المركزي )الكوريدور( البالغ أكثر من % على أساس سعر فائدة 20
 

% من قيمة الوحدة. ويجري العمل بنظام دعم مقدم ثمن الوحدة 50لسكنية على تتطلب الممارسات العالمية الجيدة أال يزيد دعم مقدم ثمن الوحدة ا 33
 السكنية في المكسيك وشيلي.
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شهرا المقبلة، وهو ما يشير  24-18% خالل فترة 11%، وتشير التوقعات إلى أنه سيعود إلى 12.25بلغ  2019، وفي ديسمبر 2019
 %.14-%13إلى أن أسعار فائدة السوق ستبلغ 

 نهجية والنمذجة الم 

( بوضع نموذج مالي قادر Ernst & Youngفي إطار المساعدة الفنية المقدمة للبرنامج، تم تكليف مؤسسة إيرنست آند يونج ) .9
على: )أ( اختبار مجموعة متنوعة من خطط التمويل للقروض الفردية للبرنامج مع دعم ألسعار الفائدة أو بدونه؛ و)ب( تقديم تنبؤات بشأن 

القروض الفردية وكذلك المصروفات الكلية للبرنامج. ويتيح النموذج الخاص بالقروض الفردية لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم   مصروفات
التمويل العقاري فحص الكثير من النواتج على أساس التغيرات في أسعار الفائدة، وقيمة الوحدات السكنية، والدخول، وحجم دعم مقدم ثمن 

مبلغ مقدم الثمن الذي يدفعه المقترض. وعالوة على ذلك، بدأ الصندوق إعداد المبادئ اإلستراتيجية للخروج من دعم أسعار الوحدة السكنية، و 
 الفائدة، مع األخذ في االعتبار الزيادات المتوقعة في تكاليف التشييد وكذلك الزيادات المتوقعة في مستويات الدخول. 

 إستراتيجية تدريجية وتكيفية 

، ُينِبئ النموذج بأنه من المحتمل الخروج تدريجيا 2021% بحلول 12-%11استنادا إلى التنبؤ بوصول أسعار فائدة السوق إلى  .10
من دعم أسعار الفائدة خالل السنوات القليلة القادمة واالعتماد حصريا على )زيادة( دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية في تمويل اإلسكان 

 رئيسية لهذا التحول هي كما يلي:الميسور. والعناصر ال

أن أسعار الفائدة ستزيد تدريجيا حتى تصل إلى مستويات السوق خالل ثالث سنوات إلى أربعة. وفي كل عام )أو كل ستة   (أ)
أشهر تبعا لكيفية تسويق صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري للوحدات السكنية(، ستكون أسعار الفائدة على 

 % اإلعالن التالي.8.5جديدة أعلى مما كانت عليه في اإلعالنات السابقة لتبدأ عند القروض ال

% من قيمة العقار 55-%50ارتفاع النسبة المئوية لدعم مقدم ثمن الوحدة السكنية )بدون دعم الفائدة( بحيث ال تتجاوز  (ب)
ن المزيج المؤلف من سعر فائدة مدعوم % ع30-%25لألسر األقل دخال )لكن التكلفة الكلية لبرنامج الدعم ستقل بنسبة 

% من تكلفة الوحدة  33% إلى 45% ودعم مقدم ثمن الوحدة(. وتظهر أمثلة الخبرات الدولية أن دعما قدره إجماال 7قدره 
ل عن دعم  السكنية مع تناقص سريع له عند مستويات الدخل األعلى ُيعتبر مستوى معقوال، السيما خالل مرحلة التحوُّ

 ائدة.أسعار الف

 جنيه  3500-1500وسيتم تعديل استهداف فئات الدخل بالقيمة االسمية من الشريحة األصلية البالغة  (ج)
دوالرا( بحسب معدل التضخم في األسعار   315-154جنيه )حوالي    5100-2500دوالرا( شهريا إلى    216-92)حوالي  

 لدخل كما هي دونما تغير.واألجور، مع التأكُّد من بقاء الشريحة المستهدفة على سلم توزيع ا

مة من خالل البرنامج متنوعة، مع تخصيص الوحدات األصغر حجما واألقل تكلفة   (د) وستكون أنواع الوحدات السكنية الُمقدَّ
 لألسر ذات الدخل المنخفض. 
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النهائية سعر وفي ضوء التطورات االقتصادية في اآلونة األخيرة، سيكون مسار للخروج مستند إلى أربع خطوات سنوية ونتيجته  .11
 % واقعيا ألنه:14-%13فائدة قدره 

سيظل مسارا يستم بالحنكة فيما يتصل بتطورات السوق المحتملة )سيكون من الممكن تنفيذ زيادة أسعار الفائدة على دفعات   •
 نصف سنوية لتسهيل عملية الخروج(؛ 

 التضخم؛ سيتيح إجراء تعديالت في المسار حينما تتطلب ذلك تحركات أسعار الفائدة و  •

 سيكون مقبوال للجمهور ولن يزيد المخاطر االئتمانية على الُمقرض. •
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 : استدامة برنامج التمويل العقاري الميسور 7المرفق 

ألف وحدة سكنية ألسر محدودة الدخل منذ عام  200بالنسبة لبرنامج وطني لإلسكان استطاع تسليم وتخصيص أكثر من  .1
عاما، فإن المخصصات المباشرة من المالية   40% ألسر يقل عمر عائلها عن  70نساء، وأكثر من  % ألسر تعولها  20، منها  2014

وحتى إذا ُأِخذ في االعتبار إجمالي مبلغ الدعم المقدم من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية   العامة للحكومة للبرنامج كانت متواضعة للغاية.
ل دعم صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري جزءا منه(، فإن هذا اإلجمالي يبلغ  العمرانية لإلسكان والمرافق )الذي ُيشكِّ

% من إجمالي الناتج المحلي للسنة 0.02% من إجمالي اإلنفاق الحكومي، و0.08% فقط من إجمالي مدفوعات الدعم الحكومي، و0.3
% من 92قارنة، استحوذت برامج التحويالت االجتماعية على ، وهي آخر سنة ُأتيحت عنه هذه األرقام. وبالم2015/2016المالية 

% من إجمالي الناتج المحلي. وبالتركيز على الدعم المقدم للوحدات 7% من إجمالي اإلنفاق الحكومي، و23إجمالي مدفوعات الدعم، و
آالف  10سكان االجتماعي البالغ السكنية من صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومعدل الصرف الحالي لصندوق اإل

% من 1.2ألف جنيه )قرابة ألف دوالر( للمستفيد الواحد، فإن التكلفة على الحكومة ستبلغ  16إعانة دعم شهريا كحالة أساسية، بمتوسط 
السنة المالية % من إجمالي الناتج المحلي خالل 0.09% من إجمالي النفقات الحكومية، و0.29المبلغ اإلجمالي لمدفوعات الدعم، و

2015/2016. 

( يتضمن البرنامج مساهمات 1السبب في االنخفاض النسبي لمبلغ الدعم الذي تتحمله الموازنة من أجل البرنامج ذو شقين:) .2
 (2من األسر نفسها بجعل الدعم مشروطا بأقل مقدم لثمن الوحدة السكنية وأخذ األسر قرضا عقاريا بأقصى سعر فائدة ميسور في السوق، و)

 يتدرج الدعم على حسب مستويات الدخل، أي كلما زاد الدخل قل الدعم من أجل تعزيز الكفاءة واإلنصاف. 
  

% من سعر الوحدة  8دوالرا( أو ما يقرب من  1239ألف جنيه )حوالي  20يبلغ  2014كان متوسط مبلغ الدعم منذ عام   .3
ألف   40فع الحد األقصى لمبلغ الدعم للشريحة المؤهلة األقل دخال إلى وتم ر  دوالرا(. 16117ألف جنيه ) 260السكنية الحالي البالغ 

 % فقط من سعر الوحدة السكنية الحالي في إطار البرنامج.17دوالرا( أو ما يعادل  2470جنيه )حوالي 

م من الموازنة ال ُيظهر سوى جزء من إجمالي مبلغ الدعم المقدم من خالل البرنامج أل  .4 ن البنك المركزي  بيد أن الدعم الُمقدَّ
، فإنه سُيدَرج في الموازنة على  2019ومع أن هذا الدعم كان ضمنيا حتى فبراير  دعمه ألسعار الفائدة. 2014المصري أدخل في يونيو 

واضعو  أنه جزء من نفقات المالية العامة في المستقبل، األمر الذي أثار مناقشات بشأن أفضل السبل للخروج من هذا الدعم تدريجيا. ويفهم
السياسات على نطاق واسع أن هذا النوع من دعم أسعار الفائدة طوال مدة القرض يكون تنازليا مع حجم القرض، وأنه باهظ التكلفة من  

عاما( كفرق في القسط   20الناحية اإلدارية، ويؤدي إلى تشويه سوق التمويل العقاري. ومع أن الدعم ُيدَفع للبنوك شهريا طوال مدة القرض )
%، فإنه من 7% وسعر الفائدة الذي يتحمله العمالء وقدره 2شهري بين سعر فائدة البنك المركزي )الكوريدور( مضافا إليه هامش نسبته ال

 المهم تقدير حجم الدعم من حيث صافي القيمة الحالية من أجل مناقشة بشأن استدامة البرنامج خالل السنوات الخمس التالية. 

دوالر(  9000ألف جنيه ) 150ويبلغ حجم القرض النمطي حاليا نحو  فائدة بحسب حجم القرض.تختلف قيمة دعم سعر ال   .5
% مضافا  16.25% )سعر فائدة البنك المركزي )الكوريدور( البالغ  18.25وفقا لبيانات أحد البنوك المشاركة، وسعر فائدة السوق المفترض  

 دوالر(. 4400ألف جنيه ) 75ا عام 20%(. ويبلغ صافي القيمة الحالية لدعم مدته 2إليه 
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م من صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري للمستفيد الواحد كما يلي:    .6  ومن ثمَّ، يكون متوسط إجمالي الدعم الحالي الُمقدَّ

 دوالر(؛  1200ألف جنيه ) 20دعما في جانب الطلب قيمته  •

 دوالر(؛  4400ألف جنيه ) 75دعما لسعر الفائدة يبلغ من حيث صافي القيمة الحالية  •

 ألف جنيه.   260% من سعر الوحدة السكنية الحالي البالغ  36دوالر( أي ما يعادل    5600ألف جنيه )   95دعما إجماليا قدره   •

المعايير الدولية وبالنظر إلى مستويات الدخل  % من سعر الوحدة السكنية ضئيال بالمقارنة ب 36ُيعَتبر مستوى الدعم البالغ  .7
دوالرا(  176جنيه ) 3000دوالرا( إلى  147جنيه ) 2500ويتيح هذا الدعم لألسر التي يتراوح دخلها الشهري من  المنخفض في مصر.

 تملك منزال، بشرط أن تنفق فيه مدخراتها ومدخرات عائلتها.

م ث  .8 ألف وحد   120من الوحدة السكنية فقط، فإنه بافتراض إن قيمة التكلفة الكلية لدعم وكما في الحساب المذكور آنفا لدعم ُمقدَّ
مليار جنيه، وبمقارنة هذا الرقم بإجمالي الدعم الحكومي واإلنفاق وبيانات إجمالي الناتج المحلي   11.4ألف جنيه تبلغ    95سكنية سنويا بمبلغ  

% من إجمالي 0.4% من إجمالي اإلنفاق الحكومي، و1.39الدعم الحكومي، و  % من إجمالي5.7،ـ فإنه سُيشكِّل فقط  2015/2016لسنة  
 الناتج المحلي.

ذا   ولكن ألن سعر فائدة الكوريدور يشهد اتجاها نزوليا، فإن دعم أسعار الفائدة سينخفض كل شهر إذا استمر ذلك االتجاه.  .9 وا 
دوالر(. وعندئذ، سيتم  2900ألف جنيه ) 50سعار الفائدة سيكون %، فإن صافي القيمة الحالية لدعم أ13وصل سعر فائدة ’السوق‘ إلى 

  إلغاؤه كليًة، وسيتم تضمين حساب حجم دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية الدعم الالزم لألسر )الذي يحتسب كدالة لسعر الوحدة السكنية، وسعر 
ة الدين(. وألن دعم أسعار الفائدة ُيدَفع شهريا، فإن البرنامج الفائدة، ومقدم ثمن الوحدة، والجدول الزمني لسداد الدين، ونسبة مقبولة لخدم

 سيستفيد في الوقت نفسه استفادًة كاملة من انخفاض أسعار الفائدة حينما تصبح نافذًة، ومن ثمَّ يقلِّص مخصصات إجمالي الدعم. 

% إلى  7دعوم تدريجيا كل سنة من وثمة آلية أخرى أكثر تدرجا للتخلص من دعم أسعار الفائدة هي زيادة سعر الفائدة الم   .10
وخالل الفترة نفسها، سيزيد مبلغ دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية لضمان أن تظل أسعار   % على مدى ثالث سنوات إلى أربعة مثال.13

فاءة التكاليف بدرجة الوحدات السكنية ميسورة ويبقى الخطر االئتماني ثابتا. وسيؤدي هذا الخروج المتسارع من دعم أسعار الفائدة إلى رفع ك
% 36كبيرة. فعلى سبيل المثال، باألسعار الحالية للوحدات السكنية، وأسعار الفائدة، ومبالغ القروض، سينخفض الدعم لألسرة الواحدة من 

سعار الفائدة % من سعر الوحدة السكنية نتيجة إللغاء دعم سعر الفائدة وزيادة الدعم في جانب الطلب بمقدار نصف الدعم الحالي أل22إلى  
وستتغير هذه األرقام تبعا لمسار أسعار الفائدة ودخول األسر، ومبالغ   34من حيث صافي القيمة الحالية، مع الوصول إلى نفس شرائح الدخل. 

الكلية ستقل القروض، وأسعار الوحدات السكنية. وحتى في الحالة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، فإن تكلفة البرنامج 
 % ودعم مقدم ثمن الوحدة السكنية.7% عن المزيج الحالي المؤلف من سعر فائدة مدعوم قدره 30-%25بنسبة 

 
ذا ألغي دعم  20ألف جنيه وفق صافي القيمة الحالية )انظر المثال أعاله( والدعم في جانب الطلب  75يبلغ الدعم الحالي لسعر الفائدة  34 ألف جنيه. وا 

جنيه )نصف صافي القيمة الحالية للدعم الحالي ألسعار الفائدة( فإن مبلغ  37500قيمة الدعم النقدي على جانب الطلب بمقدار أسعار الفائدة وتم رفع 
جنيها أي أقل قليال من مبلغ القسط الشهري  1230% وبقسط شهري قدره 18.25عاما بفائدة  20جنيه تسدد على  112,500القرض سيتناقص إلى 

 %.7ألف جنيه بفائدة  150ا وقيمته عام 20على قرض مدته 
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وأيا كانت الطريقة التي يختارها صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري للخروج من دعم أسعار الفائدة، فإنه حتى في  .11
سيمكن بسهولة استيعاب إجمالي الدعم في إطار البرنامج ألن الدعم في جانب الطلب منخفض للغاية ظل ظروف االقتصاد الكلي الحالية، 

جمالي اإلنفاق الحكومي.  من حيث القيمة المطلقة وكذلك كنسبة مئوية من الدعم اإلجمالي وا 

ع من خالل قرض البنك الدولي  من منظور البنك الدولي، يمكن التعبير عن االستدامة بأنها النسبة المئوية للدعم الذي ُيدفَ  .12
م من البنك الدولي من خالل أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج على دعم ثمن الوحدة السكنية ال على دعم   للوحدة السكنية. ويقتصر الدعم الُمقدَّ

قل تقريبا من ثلث إجمالي دعم مقدم جنيه( في الماضي، وأ  5300دوالرات )  310أسعار الفائدة. وكان مبلغ الدعم الذي ُيدَفع للوحدة السكنية  
جنيها على أساس زيادة أسعار  8932دوالر للمستفيد الواحد أو  553.73ثمن الوحدة. ومع تمديد أجل القرض، سيزداد مبلغ الدعم إلى 
الدولي مقتصرا على  دوالرا(، وهو ما يجعل التزام البنك 1239ألف جنيه ) 20الوحدات السكنية وتعديل متوسط دعم مقدم ثمن الوحدة إلى 

 أكثر قليال من ثلث دعم ثمن الوحدة.
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 : دواعي دعم اإلسكان وأهميته في مصر 8المرفق 

المسكن سلعة خاصة، ومع ذلك فإن الحكومات في شتَّى أنحاء العالم تدعم اإلسكان. وأفضل طريقة لفهم مسألة لماذا ينبغي دعم  .1
لتحقيق أهداف مجتمعية رفيعة المستوى. وتستند المبررات االقتصادية لدعم اإلسكان إلى أحد اإلسكان هي تصور تحسين اإلسكان كوسيلة 

فدعم اإلسكان يخفف التشوه القائم أو أوجه نقص السوق التي ال يمكن معالجتها بأدوات أخرى، ويؤدي إلى تخصيص    -أساسين. )أ( الكفاءة  
ز مستويات الرفاهة، و)ب( إعادة   فحتى إذا لم توجد تشوهات، إذا كان المجتمع يشعر أن توزيع الدخل غير متساو،    -التوزيع  الموارد فيما ُيعزِّ

 فإن لإلجراءات التدخلية التي تعيد توزيع الدخل من األغنياء إلى الفقراء ما يبررها.

أوجه نقص وقصور. غالبا ما يتم التعبير عن حجة الكفاءة من حيث المالحظة )الصحيحة( أن أسواق اإلسكان تتسم ب  الكفاءة. .2
فأسواق اإلسكان غالبا ما تتسم بأوجه نقص بسبب اللوائح التنظيمية المعيبة، وحقوق الملكية غير اآلمنة، ونقص المعلومات، وهي أمور  
ن تجعل من المستحيل أن توفر األسواق مساكن السيما لشريحة محدودي الدخل. وفي نظام يعاني درجة عالية من التشوُّه، قد يتبيَّن أ
ي.  التحسينات التنظيمية والقانونية غير فعالة في تحقيق النواتج المرجوة. ويصدق هذا بقوة على تمويل اإلسكان والمؤسسات المختصة باألراض

وفي مثل هذه الحاالت، قد يكون من الضروري تقديم دعم جزئي للمؤسسات، مثل الضمانات المقترحة لحفز المقرضين على خدمة السكان 
لون وظائف في القطاع غير الرسمي. وال يمكن تحقيق هذا إال عندما تتم إزالة المعوقات التنظيمية وغيرها من العراقيل التي تحول  الذين يشغ

دون خدمة أولئك السكان. ويجب الخروج من هذا الدعم حالما تصبح مؤسسات السوق قادرة على توفير هذه الخدمات. وقد تنشأ حاجة إلى  
لمساعدة على تعزيز سوق محدودي الدخل في هذه الظروف. وثمة حجة ثانية هي تكاليف العوامل الخارجية، فحينما دعم تكميلي لألسر ل

يتعذَّر الحصول على مسكن رسمي، تضطر األسر إلى إنشاء منازلها في تجمعات غير قانونية أو التأجير في مساكن عشوائية مكتظة ال 
والخدمات المجتمعية. ولنقص المياه النظيفة والصرف الصحي بدوره تكاليف وأضرار خارجية مثل  تتوفر فيه المياه النظيفة والصرف الصحي  

تلوث إمدادات مياه الشرب. ومن حيث المبدأ، يمكن معالجة هذه األمور في إطار سياسة الحكومة الخاصة بالمياه والصرف الصحي كما 
مصر سوء التشييد وعدم االلتزام بمعايير األمان، وقد تكون لهذا الوضع تكلفة هو الحال في مصر. وثالثا، يعيب المساكن غير الرسمية في 

وائية اجتماعية )مع أن الحل قد يكون تحسين المعلومات أو إنفاذ المعايير وليس دعم اإلسكان(. والى الحد الذي تتعدَّى فيه تلك المناطق العش
يمة أعلى من قيمة اإلسكان، قد تترتب على تلك المناطق تكلفة اقتصادية مباشرة،  على األراضي الزراعية المحدودة التي قد تكون إلنتاجها ق
 لكن المشكلة ربما تكمن في أوجه نقص أسواق األراضي. 

مع أن أنجع طريقة لتحقيق إعادة التوزيع هي من خالل تقديم تحويالت مالية بمبالغ مقطوعة دفعة واحدة )وهو ما   إعادة التوزيع. .3
يار مقدار ما يمكنهم شراؤه من الوحدات السكنية والسلع والخدمات األخرى، ومن ثم تعظيم ما يتمتعون به من رفاهة(، فإن يتيح للفقراء اخت 

الحكومات قد تختار استخدام دعم الوحدات السكنية لعدد من األسباب. قد تشعر الحكومات أن مقدار ما سيشتريه الناس بالتحويالت النقدية 
دخول المنخفضة قد تعوق حصول الناس على مسكن ناهيك عن الغذاء على سبيل المثال. ومساكن المناطق الحضرية  مع ذلك قليل جدا. فال

تأكيد وما تتسم به من كثافات عالية ومعايير البنية التحتية المكلفة باهظة الثمن بالنسبة لدخول األسر أو موارد المستثمرين، ويصدق ذلك بال
إلى تزايد أعداد األسر محدودة الدخل كما هو الحال في مصر. ويعد الحصول على تمويل طويل األجل أو   حينما تؤدي الهجرة إلى المدن

متوسط األجل لدفع ثمن منزل على مدى فترة زمنية غير متاح على نطاق واسع في أغلب األحيان، وهو ما يحول دون توازن أسواق إسكان 
للقيود التي تواجها أسواق األراضي تأثير مماثل. ولذلك، فإن تركيز تحويالت الدخل ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على وجه الخصوص. و 

ال على التحويالت العامة في بلدان األسواق الصاعدة. ثانيا، يخلق سوء ظروف السكن الحرمان االجتماعي   على المسكن غالبا ما يكون ُمفضَّ
تماعية األوسع لألسر، السيما النساء واألطفال. عالوة على ذلك، تملك منزل كما هو واضح في حالة مصر، ويحول دون تحقيق الرفاهة االج
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اتهم في األحياء الواقعة في مناطق جيدة يكون مصدر ثروة لألسر الفقيرة على نحو ال يكفله مورد آخر، وربما ال تؤدي قراراتهم المتصلة بمدخر 
 إلى االستثمار في منزل.

الحكومات تدعم اإلسكان. ولو أن حكومة ما قررت أن تدعم اإلسكان، من الضروري أن  وأخيرا، قد توجد أسباب سياسية تجعل .4
يتم تصميم برامج الدعم بحيث تفضي إلى تعظيم المنافع لسوق اإلسكان واألسر المستهدفة. وفيما مضى، كانت معظم الحكومات تدعم قطاع  

من هذا. غير أن التجارب الدولية تظهر أن الدعم في جانب  اإلسكان من خالل دعم مباشر في جانب العرض، ومصر ليست استثناء 
العرض ال يساعد قطاع اإلسكان على الوجه األمثل. فهذا الدعم ال يتيح االستهداف الصحيح للمستفيدين، وغير قابل للنقل، وقد يتعرض 

 لسوء التخصيص من جانب شركات التطوير العقاري.

عم خارج الموازنة ويفتقر إلى الشفافية، وهو ما يؤدي إلى نقص الكفاءة في إدارة  عالوًة على ذلك، غالبا ما يكون هذا الد  .5
ن الماضي االستثمارات والموارد العامة. وقد ُأجري أكثر تحليالت دعم اإلسكان المقارنة شموال في الواليات المتحدة األمريكية في سبعينيات القر 

قسائم اإلسكان/إعانات الدعم في جانب الطلب هي الوسيلة األكثر كفاءة واألقل تشويها  )البرنامج التجريبي لعالوات اإلسكان(، وتبيَّن أن
للسوق. وعلى وجه الخصوص، ال يؤدي الدعم في جانب الطلب المرتبط بقرض عقاري إلى تشويه كبير للسوق بشرط أن يكون متاحا ألي 

ضاعفة تأثير اإلنفاق الحكومي من خالل االستفادة من االئتمان. على النقيض من الدعم في جانب العرض يؤدي إلى م-قناة توزيع، وهو 
وهناك خيار آخر هو تزويد األسر بتحويالت نقدية غير مشروطة وترك القرار لألسر لتختار ما تشاء للحصول على مسكن أفضل. وأظهرت 

دم بالضرورة بشكل حصري في تحسين المسكن ولن الدراسات أن التحويالت النقدية مع أنها تؤدي إلى تعظيم رفاهة األسر فإنها لن ُتستخ
  35تؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية ميسورة التكلفة بسبب أوجه نقص الكفاءة والقصور في السوق.

 

 
.” واشنطن العاصمة: مؤسسة بروكنغز، income Housing Assistance-Getting More from Low. “2008انظر أيضا: أولسن، إدغار  35

.” Housing Programs for Low-income Households. "برامج اإلسكان لألسر محدودة الدخل" “2003مشروع هاميلتون، أولسن، إدغار 
. المكتب 441-365، وقام بتحريره روبرت أ. موفيت، ص.ص Means-tested Transfer Programs in the United Statesمقتبس في 

 الوطني للبحوث االقتصادية.
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 : عرض عام لمسح الطلب على اإلسكان أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 9المرفق 

البنك الدولي اتفاقا مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلجراء مسح استقصائي للطلب على ، أبرم 2018في مارس  .1
 أسرة في ثماني محافظات.  10300اإلسكان في مصر. وكان المسح يقوم على عينة من 

 السياق والمبررات  

الدولي في إطار الصندوق االستئماني لتعزيز نظام حوكمة يأتي هذا المسح في إطار أنشطة المساعدات الفنية التي سيقدمها البنك   .2
 اإلسكان االجتماعي. وتهدف هذه األنشطة إلى مساندة تنفيذ برنامج التمويل العقاري الشامل.

يهدف برنامج التمويل العقاري الشامل إلى دعم برنامج الحكومة المصرية لإلسكان االجتماعي، بما في ذلك المساعدة المالية  .3
م ثمن الوحدة السكنية وأقساط  لألسر  ذات الدخل المحدود لمساعدتها في الحصول على مسكن. تأتي هذه المساعدة في شكل دعم ُيكمِّل ُمقدَّ

ُق  السداد في السنوات األولى لقرض عقاري، أو يساهم في دفع اإليجار في القطاع العام أو الخاص. ويتولَّى إدارة برنامج دعم اإلسكان صندو 
الجتماعي )الذي أصبح اسمه اآلن صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري(، ويتم توزيع برنامج الدعم المرتبط بالقرض اإلسكان ا

 العقاري للوحدات السكنية من خالل المقرضين المشاركين في البرنامج.

لمتاحة من خالل مختلف وسائل اإلعالم في مختلف تعلن وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية بانتظام عن الوحدات السكنية ا  .4
مراحل برنامج اإلسكان في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويغلب عليها عروض تملك مسكن، ولكن أيضا التأجير حينما يكون 

. وأدَّى هذا باإلضافة إلى معدل  متاحا. ولكن في األعوام األخيرة كان عدد الطلبات للحصول على وحدات سكنية مدعومة أقل من المتوقع 
% من جانب صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري والمقرضين إلى تجمعات فعلية من المستفيدين أقل مما 35رفض قدره نحو  

 كان متوقعا.

خرات في المناطق لم يتضح هل الطلب األقل من المتوقع على الدعم/الوحدات السكنية له صلة بالقيود على الدخل و/أو المد .5
الوحدات   المتأخرة، أم بعدم كفاية حمالت التواصل، أم عدم فهم المستفيدين للبرنامج، أم تفضيل اإليجار أو التملك في مواقع ُمعيَّنة، أم أنواع

 السكنية، أم عوامل مرتبطة بموقع برامج اإلسكان.

المشورة بشأن إجراء تقييم للطلب على اإلسكان لفهم اختالف  وفي هذا السياق، طلبت الحكومة المصرية من البنك الدولي إسداء   .6
 الطلب على الوحدات السكنية لإليجار والتملك من جانب مختلف فئات الدخل والمهن، ولمختلف أنواع الوحدات السكنية، والمواقع، والمناطق. 

لب من خالل مقابالت مباشرة وجها لوجه في  وهكذا، تمت االستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلجراء مسح للط .7
 .2019وتم المسح النهائي في يناير وفبراير  2018ثماني محافظات في مناطق مختارة. وُأجري مسح تجريبي في شهر ديسمبر 

 أهداف الدراسة 

لة عن الطلب على اإلسكان الميسور بغرض الت  .8 ملك باستخدام قرض كان الهدف الرئيسي للدراسة هو الحصول على معلومات ُمفصَّ
 عقاري، ومقدم ثمن الوحدة السكنية، ودعم إليجارات الوحدات السكنية.
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وكانت مهمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء هي تصميم وتنفيذ مسح يستند إلى عينة ذات تمثيل وطني لألسر وتحليل   .9
 النتائج وتفسيرها. وكان المتوقع الحصول على نوعين من النتائج:

وهو رغبة األسر حاليا أو في   - دير للطلب الحالي والمستقبلي على اإلسكان استنادا إلى تعريف متفق عليه للطلبتق (أ)
المستقبل في شراء نوع معين من الوحدات السكنية وفي منطقة/مكان معين. كانت بعض القضايا اإلطارية لتقييم حجم 

ية؛ وخيارات المسكن الحالية، والنفقات على المسكن، والطلب المستقبلي الطلب تتعلق بمسائل الدخل والمهنة والجدارة االئتمان 
في مختلف الفترات الزمنية؛ وتقييم الطلب بالنسبة للعائل الحالي لألسرة وكذلك ’الطالبين‘ المحتملين اآلخرين في األسرة، 

ي المستقبل القريب )على سبيل المثال أي األفراد اآلخرين في األسرة الذين يعيشون مع األسرة لكنهم يعتزمون االنتقال ف
شاب أو فرد آخر في األسرة ينوي االنتقال(؛ والتضمين أو التمييز بين ’المطالبين‘ الذين قد ال يحتاجون بالضرورة إلى  

 وحدة سكنية جديدة لكنهم قد يريدون شراء وحدة أو تأجيرها بسبب الدعم.

)على سبيل المثال، نوع الوحدات السكنية، ونوع عقد اإليجار/ترتيبات اإليجار،   وصف سوق التأجير الرسمية وغير الرسمية  ( ب ) 
 مستويات اإليجار الحالية، وخلفية أسرة المستأجر( وتقدير الطلب على تأجير وحدات من نوع ُمعيَّن وموقع ُمعيَّن. 

 الخصائص الرئيسية للمسح 

%، أي 94.6محافظات، وكان معدل اإلجابات فيها  أسرة في ثماني 10300يتألف المسح على الطلب من عينة تضم  •
 استمارة استبيان )أسرة(. 9747أنه تم استيفاء بيانات وتحليل 

وفي هذا الوقت ليس متاحا سوى النتائج األولية استنادا إلى بيانات غير ُمرجحة. وكان تصميم العينة يتسم بارتفاع تمثيل   •
% في التعداد  11% من األسر بينما كانت 27المحافظات الحضرية. فعلى سبيل المثال، حصة القاهرة في العينة هي 

% في التعداد السكاني. ونتيجًة لذلك، يوجد انحياز 42في العينة و%  61، وحصة سكان الحضر هي  2017السكاني لعام  
 % في التعداد السكاني(.13مقابل  %20في البيانات لصالح المستأجرين )

-2017وتتقلص هذه التباينات على مستوى المحافظات، ولكنها ال تختفي بسبب حجم العينة واالختالفات في التواريخ ) •
لعينة مقابل مسح عام(. وعلى الرغم من أن النتائج النهائية )بعد الترجيح( ستختلف لذلك  (، وأنماط المسح )مسح ا2019

 عن تلك الُمبيَّنة أدناه، فإن الدروس الرئيسية المستفادة من غير المحتمل أن تختلف اختالفا كبيرا.

 2019مارس   -المالمح الرئيسية لنتائج المسح األول  

 مجموع السكان 

% في مناطق ريفية. باإلضافة 39% في مناطق حضرية و61(، يعيش  39401ين شملهم المسح )من مجموع السكان الذ •
 % أسر شبه ريفية. 45% أسر حضرية و54إلى ذلك، من بين األسر التي ُأجريت مقابالت معها، 

% محالون على 9% طالب، و15% ربات بيوت، و30% موظفون، و43عاما فأكثر،  15من بين األفراد في سن   •
 % فقط عاطلون. 3اعد، والتق
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% يعملون في القطاع  76% لديهم وظيفة غير منتظمة، و15% يعملون في وظيفة دائمة، و78من بين أولئك الموظفين،   •
 % يعملون في الحكومة.20الخاص، و

 يا. % في محافظة المن 53عاما فأكثر سمعوا عن برنامج اإلسكان االجتماعي، والنسبة    18% من األفراد في سن  7أكثر من   •

% جزء من أسرة  91( يعتزمون االنتقال، و 24378عاما فأكثر ) 18( من بين السكان في سن 2071% فقط )8.5 •
 % ذكور. 90حضرية، و

 ظروف السكن حسب األسرة الحالية 

% لديهم 90(، وظروف سكن مرتفعة بوجه عام، وأكثر من %85تعيش األغلبية العظمى من األسر في شقق سكنية ) •
 % لديهم توصيلة بشبكة مجاري الصرف العمومية.73ومطبخ وتوصيلة مياه وكهرباء، وحمَّام 

مترا مربعا  30% أخرون في وحدات بين 22مترا مربعا، و 150-70% يعيشون في وحدات سكنية صافي مساحتها 66 •
 مترا مربعا.  70و

% من األسر تعتبر شققها مقبولة أو حتى مقبولة جدا، ونفس النسبة  91يوجد مستوى عال من الرضا ببيئة العيش الحالية،    •
% يعتبرون الحي 9% فقط يعتبرون ظروف سكنهم الحالي غير مقبولة، و6يحبون الحي الذين يسكنون فيه. في الواقع، 

 الذي يعيشون فيه غير مقبول.

% بسبب 15يبة في المسح اختارت الحي الذي تعيش فيه على أساس القرب من أقاربهم و% من األسر المج62  •
 المناسب.  السعر

 عاما.20سنوات و 10% أخرون منذ ما بين 19عاما، و 20% من األسر تعيش في مسكنها الحالي منذ أكثر من 37 •

وفي المنطقة الحرة في بورسعيد، واألدنى  نسبة التملك أعلى في المناطق الريفية -% من األسر في العينة من المالك 64 •
% وفق قانون  9% وفق قانون اإليجار القديم، و11 -% من األسر تستأجر منزلها 20(. وأكثر من %53في القاهرة )

% بحق االنتفاع. واألسر التي تستأجر منزلها وفق القانون القديم تعيش في أغلبها في مبان يرجع 15.5اإليجار الجديد، و
 .1990إلى ما قبل عام  تاريخها

 األسر المستأجرة  

 % في  70% من المستأجرين لديه عقد إيجار في مناطق حضرية و90يشيع استخدام عقود اإليجار. أكثر من  •
 مناطق ريفية.

% والذين 85األغلبية العظمى من المستأجرين استأجرت منزلها من مالك أفراد، في المناطق الحضرية يبلغ هذا الرقم   •
ل عليها كثيرا، 12يستأجرون من فرد في األسرة  %. في المناطق الريفية، حيث أعداد المستأجرين قليلة، واألرقام ال ُيعوَّ

 % من أفراد. 69% يستأجرون من الحكومة و16

% بقانون  45( مازال لديها عقد إيجار بنظام قانون اإليجار القديم و %55ومن المدهش أن نسبة كبيرة من األسر المستأجرة )  •
 . في القاهرة، تستأجر ربع كل األسر التي شملها المسح مسكنها وفق قانون اإليجار القديم  1996اإليجار الجديد لعام 



 
  البنك الدولي 

 ( P168582تمويل إضافي )  -برنامج التمويل العقاري الشامل 
 

 

  
 151 من 141  الصفحة 

 

جار القديم المستأجرين من زيادات اإليجار وُيؤثِّر على الطريقة التي يفهم بها المستأجرون  % في اإلسكندرية(. يحمي قانون اإلي 21) 
 والمالك سوق اإليجار. ولذلك، تختلف مدد عقود اإليجار اختالفا كبيرا في ظل قوانين اإليجار القديمة والجديدة. 

 250إليجار القديم في المناطق الحضرية أقل من  تدفع األغلبية الساحقة من المستأجرين بنظام قانون ا   مدفوعات اإليجار. •
جنيها. أمَّا المستأجرون  250جنيه و 100% تدفع ما بين 22جنيه شهريا و 100% تدفع أقل من 66 --جنيها شهريا 

 -   الذين لديهم عقود بنظام قانون اإليجار الجديد فتتسم أوضاع إيجاراتهم بتفاوتات كبيرة، ويدفعون بوجه عام إيجارات أكبر
جنيها  750% ما بين 12جنيها، و 750جنيه و 500% ما بين 35جنيه، و 500جنيها و 250% يدفعون ما بين 21

 جنيه. 2500% ما بين ألف جنيه و21وألف جنيه، و

عون  % من المستأجرين بنظام القانون القديم يدف 83وفي القاهرة، إذا أخذنا في االعتبار فقط األسر التي تستأجر شقة سكنية، فإن     •
 % فقط من المستأجرين بنظام قانون اإليجار الجديد ذلك اإليجار المتدني. 3جنيها، بينما يدفع    250أقل من  

 األسر التي تمتلك وحدات سكنية 

% من المالك بنوا منازلهم بأنفسهم، في الغالب على أرض مملوكة للعائلة. وحتى في المناطق الحضرية، بنى 50أكثر من   •
% فقد من مالك المنازل في المناطق  31% منزله من الحكومة أو من شركة عقارية. و11بأنفسهم، واشترى  % منازلهم  40

% ورثوا 31% منازلهم و64% ورثوا المنزل. وفي المناطق الريفية بنى 18الحضرية اشتروا منزال قائما من مالك سابق، و
 سابق.% اشترى معظمهم منازلهم من مالك 5منازلهم. والنسبة الباقية 

% المنزل من الحكومة أو شركة  16% منازلهم بأنفسهم، معظمهم على أرض مملوكة للعائلة، واشترى  34وفي القاهرة، بنى   •
 % ورثوا منازلهم.16% اشتروا من مالك سابق و34عقارية و

غا سنويا )معظمهم  % يدفعون مبل 55% فقط من مالك المنازل يدفعون بانتظام أقساط ثمن شراء منازلهم، وبين من يدفعون 6و  •
 جنيه شهريا(.   500من أصحاب الشقق يدفعون أقل من    %76% يدفعون شهريا ) 37جنيه(، و   1500أقل من  

 % من المالك لجمعية أصحاب المساكن، والجميع يدفعون فواتير استهالك خدمات المرافق. 52ويدفع  •

 (2017الطلب على اإلسكان لمن يعتزمون االنتقال في المستقبل )

 تفضيالت اإلسكانأوضاع/

% أقل 66عاما،  30% منهم أقل من 37عاما فأكثر( يعتزمون االنتقال من منازلهم الحالية،  18% من المجيبين )8.5 •
 عاما. 40من 

(، أو العيش  %29% معظمهم غير متزوجين اآلن(، أو تحسين بيئة العيش )39وسبب االنتقال هو الزواج )بالنسبة إلى  •
 (. %9و العيش في منطقة أرقى )(، أ%20في منزل منفصل )

% يريدون البقاء في 27% من مجموع طالبي الوحدات السكنية يريدون االنتقال داخل نفس المحافظة أو القرية، و40  •
% من طالبي السكن 70% فقط يريدون االنتقال إلى المدن الجديدة. واالستثناء الوحيد هو القاهرة حيث 27نفس الحي، و

 يريدون االنتقال إلى المدن الجديدة.
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% يعملون في القطاع الخاص، وهم جميعا تقريبا 79% يعملون في وظيفة بدوام كامل، و81فون، و% منهم موظ86 •
 يعملون خارج المنزل.

%  11% يستخدمون حافلة ركاب صغيرة )ميني باص(، و36وثلث طالبي الوحدات السكنية يمشون حاليا إلى مقر العمل، و •
ارية. وتستخدم النسبة الباقية مختلف وسائل النقل العام أو % يستخدمون الدراجات الن 5فقط يستخدمون سيارة خاصة، و

 حافلة جهة العمل )السيما في اإلسماعيلية(.

% الباقية 34دقيقة. وتتوزع نسبة ال  60و  30% ما بين  25دقيقة في الوصول إلى العمل، و  30% أقل من  41يستغرق    •
 ين.بالتساوي بين من يستغرقون ما بين ساعة وساعتين وأكثر من ساعت 

 % وتزداد في مختلف المناطق الجغرافية. 87تصل نسبة معرفتهم بالبرامج الحكومية إلى   •

% شقة قائمة، وفي المنوفية والمنيا واإلسماعيلية تريد مجموعة 22% شقة سكنية جديدة، لكن في اإلسكندرية يفضل  83يريد   •
 % شراء أرض وبناء منزل عليها.9% و7كبيرة تتراوح بين 

% غرفتين في منزل جديد. وتريد الغالبية العظمى أن يوجد حمام 12% أربع غرف، و23% ثالث غرف، ويريد  65ويريد    •
 في المنزل.

% بطلبات إلى برنامج 70% من الطالبين أن تصبح وحدة سكنية متاحة وال يبحثون بنشاط عنها. ولم يتقدم 63وينتظر  •
% بهذه الطلبات. وال يبدو أنه يوجد ارتباط بالوضع 60يد حيث تقدم اإلسكان الحكومي، وشذت عن هذا الوضع بورسع

 التعليمي.

 % منذ أكثر من أربع سنوات.38% من المدرجين على قائمة االنتظار مسجلون منذ أربع سنوات أو أقل، و62فنسبة   •

 شكل الحيازة المفضل، والدخل، والدفع

ن اإليجار. ويبلغ الطلب على تأجير مسكن أعلى مستوياته % فقط يفضلو 10% من الطالبين يفضلون ملكية منزل و89 •
 في اإلسكندرية واإلسماعيلية.

% بين 17جنيه، و 3000و 2000% على دخل بين 41جنيه، و 2000% على دخل شهري يقل عن 21يحصل   •
 جنيه. 4000و 3000

ت األقل دخال، وتتناقص إلى حد ما نسبة من يفضلون ملكية المنزل مرتفعة في كل شرائح الدخل، لكنها منخفضة في الفئا •
% تأجير منزل، وبين الذين 20جنيه شهريا، يريد    2000مع انخفاض الدخل. وفي القاهرة، من بين الذين تقل دخولهم عن  

 5000و 3000% التأجير، وفي المجموعة التي تتراوح دخولها بين 14جنيه يريد  3000و 2000تتراوح دخولهم بين 
ل   تأجير. والفرق في اإلسكندرية أكبر بكثير.% ال10جنيه ُيفضِّ

يعد المبلغ الذي يكون طالبو الوحدات السكنية مستعدين لدفعه شهريا شامال رسوم المنافق منخفضا بصرف النظر عن  •
% 30جنيه وألف جنيه لنسبة    500% من الطالبين، وبين  58جنيه لنسبة    500تفضيلهم التملك أو التأجير، فهو أقل من  

% في  93جنيه في القاهرة و 500% منهم مستعدون لدفع أقل من 26تلف هذا الرقم بين المدن لكن نسبة أخرى. ويخ
 المنيا.
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 تفضيل الملكية

ل )أو الميسور( للمرشحين لتملك وحدات سكنية عن  •  %، ويتراوح بين 71ألف جنية لنسبة  250يقل السعر الُمفضَّ
 % أخرى.  21ألف جنيه لنسبة  500ألف جنيه و 250

% من الذين يريدون تملك منزل مستعدون الستخدام االقتراض أو التقسيط لدفع ثمن المنزل، وما يقرب من 80وأكثر من   •
 % على المساعدة المقدمة من العائلة 46% في القاهرة. ويعتمد 4% يريدون الدفع نقدا، لكن هذه النسبة تبلغ 20

 )لم يتضح هل هم المالك وحدهم أم الجميع(.

 لتأجير تفضيل ا  

% في دفع ما بين 50% من دخولهم، وال يمانع 20% من المرشحين للتأجير غير مستعدين لدفع إيجار يزيد على 37.5 •
% فقط مستعدين لدفع 7% من دخولهم، و30-%20% من دخولهم. في القاهرة، كان الثلثان مستعدين لدفع 30% و20

الحظ أن من يفضلون التأجير هم في المتوسط  %.40-%30% مستعدين لدفع 15% من الدخل، وكان 20أقل من 
 شريحة الدخل األقل. 

( %60% في القاهرة؛ ومعظمهم )80% من المستأجرين مستعدون لدفع خلو الرجل الذي يطلبه المالك، وتبلغ النسبة 64 •
% 29جنيه، و 5000% من المستأجرين في المستقبل دفع  32جنيه ماعدا القاهرة حيث يريد   5000يريدون دفع أقل من  

 ما يصل إلى عشر آالف جنيه. 
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 : سياق مخاطر المناخ في المناطق السكنية العشوائية في مصر 10المرفق 
 

% من كل  77( أنَّ قرابة 1981"قدَّرت دراسة مشتركة لقطاع اإلنشاءات بين البنك الدولي ومركز اإلسكان والبناء والتخطيط ) .1
عن اإلسكان العشوائي  1982وأشارت دراسة عام  36كانت عشوائية". 1976-1966بين عامي الوحدات السكنية التي ُبنيت داخل مصر 

وذكر تقرير لوحدة تطوير عشوائيات    37% عشوائية.84، كانت  1981-1970إلى أنه من بين كل الوحدات التي بنيت في القاهرة في األعوام  
وبدأت المناطق  38.عشوائيا في منطقة القاهرة الكبرى تجمعا  23 مليون شخص يعيشون في 5.88أن قرابة  1993القاهرة الكبرى عام 

. وال تتبع المناطق السكانية العشوائية القوانين أو المعايير أو اللوائح 1986العشوائية تنمو في الستينيات، وتسارعت وتيرة نموها منذ عام 
 مهندس معماري. التنظيمية الخاصة بالبناء وتخطيط المدن، وال يتولى تنفيذها في الغالب

 
وتشتمل نواتج هذه األوضاع على: مشكالت تتصل بسطح األرض، وأنماط هبوب الرياح، والعواصف الترابية، والموقع في مناطق    .2

معرضة للسيول، والقرب من بنية تحتية تنطوي على مخاطر محتملة )مثل خطوط كهرباء الضغط العالي، وخزانات الوقود، إلخ(، وتأثير 
ارة في المناطق الحضرية، وخطر السيول الخاطفة، وهي جميعا ال تؤخذ بعين االعتبار. وبعض المناطق العشوائية غير متصلة ارتفاع الحر 

 بمرافق البنية التحتية.
 
وتوجد المناطق العشوائية لمحدودي الدخل في العادة على أرض عامة صحراوية، ويعاني سكانها في الغالب من البطالة. وتضم   .3

المناطق العشوائية المقامة على أرض زراعية خاصة مزيجا من فئات الدخل، منها الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط، وغالبا ما تكون 
 التحتية.متصلة بمرافق البنية 

 
ومن خالل بناء مساكن مدعومة لذوي الدخل المنخفض، ستستطيع الحكومة المصرية أن تسد جزئيا نقص المعروض من الوحدات    .4

السكنية الرسمية، وتضمن أن يتاح لفئات السكان محدودي الدخل الحصول على مسكن جيد يلبي المعايير واللوائح التنظيمية الخاصة  
نين البناء. وستساعد هذه الوحدات السكنية المدعومة أيضا على االندماج االجتماعي واالقتصادي لفئات السكان ذوي باستخدام األراضي وقوا

 الدخل المنخفض من خالل معالجة تحدي التنقل والسفر، وتقلص جزئيا بناء المساكن على األرض الزراعية.
 
حينما أتمت الحكومة وضع المخطط العمراني    1965راكم في عام  كانت مشكالت النقل وصرف المياه في القاهرة الكبرى بدأت تت   .5

مبابة الجيزة. وتفاقمت هذه المشكالت بسبب الهجرة من الريف  األول وبدأت تنفيذه، وأنشأت ثالث مناطق صناعية: حلوان، وشبرا الخيمة، وا 
لة من المخطط العمراني الثاني )إلى المدينة، والتي كان الدافع إليها طلب قطاع الصناعة. وتضمَّنت النسخة الُمع ( محاولة جادة  1980دَّ

و أولى لمعالجة هذه المشكالت. وكان أحد العناصر الرئيسية للمخطط العمراني الثاني هو تحقيق إعادة التوزيع المكاني، ومنع مزيد من النم
القاهرة الكبرى وليس على أرض زراعية. ولم  للقاهرة الكبرى عن طريق إنشاء مدن جديدة على أرض صحراوية مملوكة للدولة خارج حدود

يكن يحّقق الُمخطَّط كامل إمكاناته الكامنة ألن الوحدات السكنية لم تكن ميسورة التكلفة لفئات السكان ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ولم 
 عرضها كافيا أو ألن مواقعها فيما يبدو لم تكن تجتذب السكان بدرجة كافية.

 
 ، القاهرة.دراسة لقطاع اإلنشاءات(، 1981البنك الدولي ومركز اإلسكان والبناء والتخطيط )  36
37 Moor and GOOHBPRABT Associates, Dames &  ( ،1981 ،) ،القاهرة. اإلسكان العشوائي في مصر 
 ، تقرير أولي، القاهرة.تطوير العشوائيات في منطقة القاهرة الكبرى (، 1993مركز اإلسكان والبناء والتخطيط )  38
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ت أمطار غزيرة إلى سيول خلَّفت كارثة كبرى في درنكة وعدة قرى أخرى بالقرب من القاهرة. وأدت الكارثة  ، أد1994وفي عام  .6
شخص، ودمرت جسرا والكثير من المباني وتسببت في انفجار خزانات الوقود. وواجه الناس السيول والحرائق   500إلى مقتل ما يقرب من 

حترقون. وكان أكثر الضحايا من سكان المناطق العشوائية المبنية بالقرب من خزانات الوقود في آن واحد فكانوا يغرقون وفي الوقت ذاته ي 
 في مناطق معرضة للسيول الخاطفة.

 

وال تنبئ أحداث الماضي بأن هطول األمطار الغزيرة ظاهرة نمطية في مصر مع أن الزراعة المصرية تعتمد على الفيضان   .7
أن المدن المصرية حتى في المناطق التي كانت ُمصمَّمة ومقامة وفقا   1994ن كما كشفت كارثة عام السنوي الطبيعي لنهر النيل. وتبيَّ 

لقوانين البناء ليست مجهزة ببالوعات لصرف مياه األمطار، وغير مجهزة لمواجهة السيول والفيضانات الخاطفة. فسقوط أمطار منسوبها 
 مناطق الحضرية.قدم في بعض ال 1.5بوصة يؤدي إلى تكون مياه عمقها 

 

ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ في مصر إلى اشتداد المخاطر و/أو زيادة تواتر الوقائع المناخية العاتية مثل موجات الحر    .8
اطفة عاما على كارثة درنكة، ال تزال القاهرة غير مهيأة كما ينبغي لمواجهة السيول والفيضانات الخ  25الشديد والسيول الخاطفة. وبعد مرور  

. وعمت الفوضى المدينة، 2019أكتوبر  23-22أشخاص في األمطار الغزيرة والسيول التي ضربت البالد في  8كما اتضح في وفاة 
 وأصيب الناس بالذعر، وأغلقت المدارس والجامعات في الجيزة والقليوبية.

 

قا قوانين البناء السليم فإنها اآلن وصلت إلى نهاية عمرها  عاما. ولو كانت مبنية وف  60- 40واليوم يبلغ عمر المناطق العشوائية األولى    .9
ة اإلنشاء وتعظيم سرعة  االفتراضي. إال أنها ُبنيت دون اتباع أي معايير للبناء أو قواعد لإلنشاء. وكان الهدفان الرئيسيان )والوحيدان( إلنشائها تقليل تكلف 

ية. فليس من المرجح أن تكون قادرة على التصدي لألمطار الغزيرة والسيول الخاطفة. وفي  إنجاز اإلنشاءات. والنتيجة هي أن جودة هذه المباني متدن 
مليون شخص يعيشون في المناطق العشوائية، وقد زاد هذا العدد اآلن زيادة كبيرة. وقد يكون بمقدور األسر   5.9كان هناك ما يقرب من   1993عام  

يا من الفئة المتوسطة التعافي من فقدان الممتلكات. أما السكان ذوو الدخل المنخفض الذين ليست  في فئات الدخل والتوظيف المتوسطة والشريحة العل 
 لديهم وظيفة، فإن خسارة المسكن والممتلكات بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن تغير المناخ ستكون ضربة ثقيلة لهم. 
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 199839خريطة للمناطق العشوائية في 

 

توفير مساكن ميسورة التكلفة للسكان ذوي الدخل المنخفض بديال عن المناطق العشوائية. وستقام وسيساعد هذا البرنامج في  .10
ئية. الوحدات السكنية وفقا لقوانين الدولة ولوائحها التنظيمية الخاصة بالبناء مع األخذ في االعتبار خصائص األرض وغيرها من العوامل البي 

ن محدودي الدخل مرتبطة بمرافق البنية التحتية وأقل تعرضا للمخاطر التي ُيسبِّبها تغير المناخ. وستكون التجمعات العمرانية الرسمية للسكا
تحقيق تخفيف تأثير  -قدر اإلمكان-وسيتم اتخاذ احتياطات معقولة لزيادة صمود هذه التجمعات في وجه الوقائع المناخية العاتية. وسيمكن 

التكيف مع العواصف الترابية من خالل تصميمات الشوارع وجعل الغطاء األخضر جزءا ال يتجزأ  ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الحضرية و 
من المناطق الحضرية. وللوقاية من السيول الخاطفة، ستقام التجمعات العمرانية في مناطق ليست معرضة للفيضانات والسيول الخاطفة، 

دي المناطق غير األمنة التي تكون عرضة لالنهيارات األرضية والسيول، والبنية وسيتم دمج بالوعات مياه األمطار في التصميم. وسيتم تفا
التحتية التي تنطوي على مخاطر محتملة )كابالت كهرباء الضغط العالي وخزانات الوقود، إلخ(. وسيتم تضمين تخطيط اإلسكان الميسور  

 ئ.لمحدودي الدخل تدابير لإلجالء عند الكوارث ومسارات لمركبات الطوار 
 

( قد يكون من 1ويعتزم البرنامج الحالي تحقيق مزيد من تدابير تخفيف اآلثار والتكيف مع تغير المناخ في المجاالت التالية:   .11
وذلك بنقل السكان محدودي  -الصعب/المستحيل منع العواصف المطرية الكثيفة في مصر، لكن من الممكن إبعاد الناس عن طريق األذى 

( دمج اعتبارات المخاطر الناجمة عن تغير المناخ في تخطيط  2تي قد يتعرضون فيها للسيول والعواصف المطيرة؛ والدخل من المناطق ال
 المدن، ومنع عدد أكبر من الناس من أن يصبحوا عرضة لمجموعة واسعة من مخاطر تغير المناخ والوقائع المناخية العاتية.

 
39 expansion in Greater Cairo and A shelter of their own: informal settlement  ،Batran, M. and Arandel, C.-El

government responses، مجلة Environment and Urbanization  1998، أبريل 1، العدد 10، المجلد. 
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 ترتيبات الصرف  -يدة والُمنقحة المرتبطة بالصرف : المؤشرات الجد11المرفق  
 

  

إجمالي التمويل 
المخصص للمؤشر 

 المرتبط بالصرف

خط 
األساس 
للمؤشر 
المرتبط 
 بالصرف

 اإلطار الزمني االسترشادي لتحقيق المؤشر المرتبط بالصرف

   2020 2021 2022 2023 2024 
عاملة ومزودة بما يكفي : إنشاء وحدة 3.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 من الموظفين إلدارة المطالبات
 نعم نعم نعم نعم نعم ال  

 6  2 1 1 1 1 
: عدد األسر التي تحصل على دعم في 5المؤشر المرتبط بالصرف 

 180,602 175,000 135,000 130,000 120,000 209,398   جانب الطلب لتملك وحدات سكنية في كل سنة مالية

 
 159.8)زائد  250

متبقية من البرنامج 
 األصلي(

 66.4 71.9 74.7 96.8 100.00 

: عدد األسر الجديدة المشاركة في برنامج 6المؤشر المرتبط بالصرف 
 دعم إيجار الوحدات السكنية في كل سنة مالية

  1,931 5,500 20,460 20,500 26,500 27,509 

 
 47.8)زائد  11.5

البرنامج متبقية من 
 األصلي(

 3.3 12.1 12.1 15.6 16.2 

: إنشاء وحدة عاملة لإليجار ومنصة 6.1المؤشر المرتبط بالصرف 
رقمية داخل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تربط بين 

 أصحاب العقارات من القطاع الخاص والمستأجرين المؤهلين
 نعم نعم نعم نعم نعم ال  

 8  4 1 1 1 1 
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: تنفيذ حزمة حوافز لتأجير الوحدات 6.2المؤشر المرتبط بالصرف 
السكنية، منها خدمة للتأمين من مخاطر التأجير ودعم مباشر 

 للمستأجرين
 نعم نعم نعم نعم نعم ال  

 10.25  2.25 2 2 2 2 
: إعداد وتنفيذ ضوابط جديدة للشراكة بين 8.1المؤشر المرتبط بالصرف 

القطاعين العام والخاص تعالج الهواجس الرئيسية التي عبَّر عنها 
 القطاع الخاص

 نعم نعم نعم نعم نعم ال  

 17  17 0 0 0 0 
: الدعوة لتقديم مقترحات في إطار 8.2المؤشر المرتبط بالصرف 

 الضوابط الجديدة للشراكة بين القطاعين
 نعم نعم نعم نعم نعم ال  

 17  17 0 0 0 0 
مشروعات تجريبية تمثل  3: تعميم وتنفيذ 8.3المؤشر المرتبط بالصرف 

 4,000 3,000 2,000 1,000 0 0   آالف وحدة سكنية 10

 50   5 10 15 20 
: إعداد واعتماد وتنفيذ نظام بديل يكفل 9المؤشر المرتبط بالصرف 

 الخروج تدريجيا من دعم أسعار الفائدة
 نعم نعم نعم نعم نعم ال  

 50  10 10 10 10 10 
: اعتماد قانون المطورين العقاريين 10.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 )شامال اللوائح التنفيذية واإلطار الرقابي(
 نعم نعم نعم نعم ال ال  

 25  0 10 5 10 0 
: اعتماد اللوائح التنفيذية لنظام البيع 10.2المؤشر المرتبط بالصرف 

 نعم نعم نعم نعم ال ال   الوحدات السكنية بما في ذلك اإلطار الرقابيبالتقسيط بعد إنشاء 

 25  0 10 5 10 0 
: تفعيل وحدة البيئة في صندوق اإلسكان 11المؤشر المرتبط بالصرف 

 االجتماعي ودعم التمويل العقاري 
 نعم نعم نعم نعم نعم ال  
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 4  2 0.5 0.5 0.5 0.5 
: عدد الوحدات السكنية الحاصلة على 11.1المؤشر المرتبط بالصرف 

المستوى األول لشهادة تقييم الهرم األخضر من المركز القومي لبحوث 
 البناء كما هو ُمبيَّن في دليل العمليات

  0 1,000 2,500 6,000 7,500 8,000 

 10  0.4 1 2.4 3 3.2 
الحصول : رفع كفاءة إجراءات طلب 12.1المؤشر المرتبط بالصرف 

 على الدعم واستصدار الموافقة عليه
 نعم نعم نعم نعم نعم ال  

 7.5  7.5 0 0 0 0 
: تفويض تجريبي لبنوك مختارة 12.2المؤشر المرتبط بالصرف 

 1,250 1,250 1,250 750 500 0   إلجراءات الضمان وفحوص التأهل للحصول على دعم وحدات سكنية

  7.5   0.75 1.14 1.87 1.87 1.87 
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 : مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمشتري الوحدات السكنية ذوي الدخل المتوسط 12المرفق 
 

مليار جنيه تتيح لمشتري الوحدات    50، أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة للتمويل العقاري بإجمالي تمويل مستهدف قيمته  2019في ديسمبر   .1
 %. وتشتمل الخصائص الرئيسية لهذه المبادرة على ما يلي: 10قروض عقارية مدعومة بسعر فائدة تفضيلي  السكنية ذوي الدخل المتوسط الحصول على  

 
ألف جنيه، واألسر التي  40جنيه و 4200شريحة الدخل المستهدفة في تعريفها الواسع تتألف من األفراد الذين يتراوح دخلهم الشهري بين  •

 ألف جنيه.  50جنيه و 4700يتراوح دخلها بين 
مليون جنيه(، مع مقدم ثمن  2.25مترا مربعا، ولسعر الوحدة )الحد األقصى  150وضع حدود لحجم الوحدة السكنية بحيث ال يتجاوز   •

%. وتشمل القروض العقارية المدعومة الوحدات السكنية كاملة التشطيب، وتخدم األسر في الفئة المتوسطة والشريحة  20الوحدة ال يقل عن  
 المتوسطة على سلم توزيع الدخل. العليا من الفئة

 اري. ويجب أال يكون المستفيدون من هذه المبادرة قد استفادوا من قبل من برنامج لدعم اإلسكان أو استفادوا من أي برامج سابقة للتمويل العق  •
 وسيتم تمويل القروض العقارية من موارد البنوك المشاركة في المبادرة. •
 نقطة أساس على األقل عندما يقرضون مشتري الوحدات السكنية. 200ره  أن تحظى البنوك بهامش فائدة قد •

 
%، ثم يعطي 12.75% المقدم للمقترضين وسعر الخصم البالغ حاليا 10سيغطي البنك المركزي الفرق بين سعر الفائدة المدعوم البالغ  .2

ولم يتضح هل سيكون لمبادرة  (.2019الفائدة الحالية )في ديسمبر % بأسعار 14.75% إضافية. وهكذا، ستقرض البنوك بسعر فائدة قدره 2البنوك 
وفي السنوات األولي، سيكون تركيز المبادرة على فائض   البنك المركزي الجديدة تأثير على برنامج صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يواجهون قيودا في إجراء توسعة أخرى لمبيعات الوحدات السكنية بالتقسيط. ولذلك، المخزون لدى هيئة المجتمعات العمرانية والمطورين اآلخرين الذين 
سعار لن تنشأ منافسة في جانب العرض مع برنامج صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في األمد القصير. وفي ظل الظروف الحالية أل 

لبرنامج الجديد للبنك المركزي، ومن ثم قد تكون مزاحمة المقرضين وموارد تمويل المقرضين الفائدة، يتيح برنامج الصندوق شروطا أفضل للبنوك من ا
م من محدودة. بيد أن المقرضين قد يفضلون التعامل مع األسر متوسطة الدخل والقروض األكبر حجما ويعطون أولوية إلقراض هذه الشريحة على الرغ

 وض المتعثرة.األداء القوي لبرامج الصندوق فيما يتصل بالقر 

ويتداخل مستوى الدخل المستهدف لبرنامج ذوي الدخل المتوسط مع مستويات الدخل العليا المقترحة للمستفيدين في إطار برنامج الصندوق   .3
الفئات جنيه شهريا(. غير أن شروط البرنامج المتصلة بأسعار الوحدات السكنية وحجمها تحد من التداخل في  5700)الحد األقصى لدخل األسرة 

% يقع ضمن 10المستهدفة بين صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري وهذه المبادرة. عالوًة على ذلك، فإن سعر الفائدة المدعوم البالغ 
أخرى مثيرة للقلق   %. وثمة مسألة12% ويزداد تدريجيا إلى  8.5النطاق الذي حدده الصندوق للخروج تدريجيا من دعم أسعار الفائدة والذي سيبدأ عند  

 هي هل ستجعل هذه التداخالت بين البرنامجين البنوك تفضل برنامج البنك المركزي للسكان ذوي الدخل المتوسط على برنامج الصندوق.

%(. بيد أن برنامج ذوي 0.38ومن المعروف أن برنامج الصندوق ال يهدف إلى المضاربة وأن أداءه فيما يتعلق بالقروض ممتاز )أقل من    .4
ذا استمر اتجاه  الدخل المتوسط ال يشترط فحص الدخل والتفاصيل األخرى )الرسوم والتأمين، إلخ( وقد يكون هذا أكثر نفعا من برنامج الصندوق. وا 

فإن   قص أسعار الفائدة، فإن دعم أسعار الفائدة للبرنامجين كليهما سيتم تخفيضه. وحينما يتخلص الصندوق من دعم أسعار الفائدة في المستقبل،تنا
كلفة وعمالء ت المنافسة بينه وبين مبادرة البنك المركزي ستكون فورية وشديدة. وعلى األرجح سيؤثر تفضيل المؤسسات المالية لتمويل وحدات سكنية أعلى  

 أكثر ثراء على مصلحة المقرضين في برنامج الصندوق. وحيث إن برنامجي البنك المركزي والصندوق كليهما يشترطان أن تكون الوحدات السكنية 
نفاذ قواعد إشغال الوحدات الس  كنية. مشغولة من قبل مالكيها، فإن اإلقبال على البرنامجين سيتوقف على الطلب على الُمنَتج المعروض وا 


