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 معلومات أساسية
 

OPS_TABLE_BASIC_DATA  أ( البيانات األساسية للبرنامج( 

الرقم التعريفي للمشروع األصلي  اسم البرنامج الرقم التعريفي للمشروع البلد
 وجد()إن 

برنامج تمويل اإلسكان  -مصر P168582 جمهورية مصر العربية
 تمويل إضافي -الشامل 

P150993 

التاريخ التقديري للعرض على  التاريخ التقديري للتقييم المسبق المنطقة
 مجال الممارسات )الرئيسي( مجلس المديرين التنفيذيين

 التمويل والتنافسية واالبتكار 2019مايو  31 2019مايو  01 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 الجهة المسؤولة على إدارة التنفيذ المقترض أداة التمويل

 صندوق اإلسكان االجتماعي جمهورية مصر العربية أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج
 

 األهداف اإلنمائية للبرنامج
 

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

  
  التكلفة والتمويل

 ُملخَّص )بماليين الدوالرات(
 

 1,310.00 تكلفة البرنامج الحكومي
 500.00 إجمالي التكلفة التشغيلية

 500.00 إجمالي تكلفة البرنامج
 500.00 إجمالي التمويل
 0.00 الفجوة التمويلية

    
 التمويل )بماليين الدوالرات(
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 500.00 إجمالي التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي

 500.00 قرض من البنك الدولي
     
 
 
 

 )ب( المقدمة والسياق العام 

تقديم تمويل إضافي بمبلغ يتمثل الهدف من وثيقة البرنامج هذه في استصدار موافقة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على  .1
طلبت  (.P168582)-تمويل إضافي -مليون دوالر أمريكي لجمهورية مصر العربية من أجل برنامج تمويل اإلسكان الشامل  500

 .2018مايو  20مليون دوالر من خالل رسالة رسمية من وزيرة االستثمار والتعاون الدولي في  500السلطات المصرية تمويال إضافيا بقيمة 
( بوصفه برنامجه األصلي. كان مجلس المديرين P150993وسيكون التمويل اإلضافي المقترح مرتبطا ببرنامج تمويل اإلسكان الشامل )

، 2015مليون دوالر في مايو  500التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على برنامج تمويل اإلسكان الشامل ) البرنامج األصلي( بتكلفة قدرها 
 .2022أبريل  30، وتاريخ إقفال البرنامج األصلي هو 2015نوفمبر  11فاذ في ودخل حيز الن

يهدف برنامج تمويل اإلسكان الشامل في مصر إلى دعم برنامج الحكومة المصرية لإلسكان االجتماعي، الذي هو جزء ال يتجزأ   .2
إلسكان االجتماعي )بموجب قانون اإلسكان االجتماعي وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت برنامج ا من حزمتها لشبكات األمان االجتماعي.

بإنشاء صندوق اإلسكان االجتماعي( في أعقاب الثورة بغرض توفير مليون وحدة سكنية لألسر ذات الدخل المحدود. يتمثل  2014لعام  33
تيسير تكلفة الحصول على مساكن في السوق  الهدف اإلنمائي لمشروع تمويل اإلسكان الشامل )باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج( في

الرسمية لألسر محدودة الدخل، وتقوية قدرات صندوق اإلسكان االجتماعي )الذي أصبح اآلن صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 
في برنامج الحكومة الرامي العقاري( على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع اإلسكان االجتماعي. وأسهم البرنامج مساهمة مباشرة 

إلى إصالح السياسات والمؤسسات المسؤولة عن تيسير حصول األسر محدودة الدخل على إسكان الئق ميسور التكلفة، ومساندة نظام للدعم 
 المالي تحركه اعتبارات جانب الطلب. 

المستفيدين، ولتحقيق المزيد من  % إضافية من30سيساعد القرض المقترح على توسيع نطاق تقديم دعم اإلسكان ليصل إلى  .3
واستنادا تدعيم اإلطار المؤسسي والتنظيمي لإلسكان الميسور من خالل اإلصالحات الهيكلية التي تضمنها الجيل الثاني من اإلصالحات. 

% 30الدعم ليصل إلى  إلى األداء الجيد للعملية األصلية، طلبت الحكومة المصرية مزيدا من التمويل لمساندة توسيع نطاق برنامج تقديم
ل إضافية من المستفيدين، وتحقيق هدف البرنامج الرئاسي بتوفير مليون وحدة سكنية ميسورة التكلفة. عالوًة على ذلك، تريد الحكومة من خال

وتحسين البيئة  التمويل اإلضافي تنفيذ جيل ثان من اإلصالحات الواسعة لتقوية قدرات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري،
ة عن التنظيمية لتمويل اإلسكان. وبالتوازي مع هذا التمويل اإلضافي، يجري إعادة هيكلة العملية األصلية لسببين: تغيير اسم الهيئة المسؤول

 30لمشروع إلى إدارة التنفيذ من صندوق اإلسكان االجتماعي إلى صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتمديد تاريخ إقفال ا
 .2022أبريل 
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 ج. السياق العام والسياق القطاعي 

 

 
بعد عدة سنوات من ضعف أداء النشاط االقتصادي، واالختالالت الكبيرة في موازين المالية العامة والمعامالت الخارجية، ظهرت  .4

وكان هذا نتاج تنفيذ إصالحات رئيسية، منها ضبط أوضاع المالية  عالمات قوية على التعافي على صعيد االقتصاد الكلي في مصر.
العامة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين بيئة األعمال. وكان لبرنامج اإلصالح االقتصادي في مصر تأثير إيجابي على استقرار االقتصاد 

% في السنة 4.2مقابل  2018% في السنة المالية 5.3الكلي، وعلى النشاط االقتصادي، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
ر بنحو  ن ليصل إلى ما ُيقدَّ . وتراجع معدل البطالة مسايرا النمو 2019% في النصف األول من السنة المالية 5.4السابقة، وواصل التحسُّ

ولكن هذا يرجع في جانب كبير  % المسجلة قبل الثورة،10%، ليعود بذلك إلى مستوياته دون 8.9إلى  2018% في 10االقتصادي من 
منه إلى انخفاض معدل المشاركة في األيدي العاملة أكثر مما يرجع إلى خلق الوظائف، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات في مجال 

ن حسابات المالية العامة، إذ واصل العجز الكلي اتجاهه النزولي ليصل إلى  إجمالي الناتج % من 9.7تنمية القطاع الخاص. واستمر تحسُّ
ل العجز األولي إلى فائض. وانخفض الدين الحكومي نحو 2018/2017المحلي في السنة المالية  نقاط مئوية بالمقارنة بمستواه  10، وتحوَّ
تجلَّى . و 2018% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 97.3، لكنه ظل مرتفعا عند أقل قليال من 2017في نهاية السنة المالية 

ن الملحوظ للمركز الخارجي لمصر، إذ انخفض العجز في  األثر اإليجابي لإلصالحات على صعيد االقتصاد الكلي والسياسات في التحسُّ
% في السنة السابقة. 6من  2018% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2.4ميزان المعامالت الجارية بأكثر من النصف إلى 

)ما يكفي لتغطية الواردات السلعية لمدة ثمانية  2019مليار دوالر في نهاية فبراير  44.06ياطيات النقد األجنبي إلى ووصل صافي احت
مليارات  7مليارات دوالر و 3وتتراوح بين  2019أشهر ونصف(. وستساعد إصدارات سندات سيادية مزمعة في النصف األول من عام 

 جنبي.دوالر على تعزيز احتياطيات النقد األ

ق من تقدم، مازالت معدالت التضخم وأسعار الفائدة مرتفعة، وال تزال األوضاع االجتماعية صعبة.  .5 لقد بدأ  على الرغم مما تحقَّ
% في فبراير 14.35إلى  2017% في يوليو33معدل التضخم ينحسر خالل الثمانية عشر شهرا الماضية، متراجعا من المستوى القياسي 

 100بمقدار  2019لتضخم، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض لليلة واحدة في فبراير . ومع تراجع ا2019
% على الترتيب. وعلى الرغم من االتجاه اإليجابي نحو الهبوط، مازال معدل التضخم مرتفعا ويؤث ِّر 16.75% و15.75نقطة أساس إلى 

% على 30عية واالقتصادية. واستمر تآكل الدخول الحقيقية في التأثير على األسر بشكل سلبي. وكان تأثيرا سلبيا على المؤشرات االجتما
. وللتخفيف من التكاليف االجتماعية لإلصالحات وآثارها غير المتناسبة على الفقراء، قامت 2017األقل من السكان تحت خط الفقر في 

جتماعية المتاحة. وزادت مخصصات الموازنة لبرنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية الحكومة المصرية بتوسيع نطاق آليات المساعدات اال
. وبالمثل، ضاعفت الحكومة 2018مليون أسرة في ديسمبر  2.2، واتسع نطاق تغطيته ليشمل 2018و 2015% بين عامي 400بنسبة 

 كمية المقررات التموينية لبرامج بطاقات الغذاء الذكية واسعة االنتشار.

ومع النمو السكاني وقلة الوحدات السكنية المتاحة وارتفاع األسعار، بات الحصول على مسكن الئق أمرا متعذرا على شرائح  .6
( 1والشكل  1فعلى مر السنين، أثَّر افتقار سياسات اإلسكان فيما مضى إلى الفاعلية والتنسيق )انظر اإلطار  السكان األشد فقرا في مصر.

وأظهرت بحوث أجريت  1مو سكاني مرتفع وأسعار فائدة مرتفعة في مدى توفُّر وحدات سكنية بأسعار معقولة في مصر.وما اقترن بها من ن

                                                           
 .32. نحو إستراتيجية لقطاع التنمية الحضرية، الفقرة 2008البنك الدولي.  1
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ر بأنه يبلغ  2014( في P150993أثناء إعداد برنامج تمويل اإلسكان الشامل ) ألف  300أن الطلب على الوحدات السكنية الجديدة ُيقدَّ
 200حدة إضافية لتلبية الطلبات المتراكمة تدريجيا، بينما لم يتجاوز إجمالي إنتاج الوحدات السكنية ألف و  254وحدة سنويا باإلضافة إلى 

ألف وحدة سنويا بسبب زيادة نسبة  700وتظهر أبحاث أولية اليوم أن الطلب على الوحدات السكنية ربما وصل إلى   2 ألف وحدة سنويا.
(، وكذلك بسبب آثار الهجرة الناجمة عن الصراعات األهلية 2017% في 60عاما )التي ُقد ِّرت بنحو  40السكان الذين تقل أعمارهم عن 

وجعل هذا النقص الحالي من المتعذر حصول األسر محدودة الدخل على مسكن في السوق الرسمية،   3 في المنطقة )سوريا وليبيا واليمن(.
وأسهم في ظهور أحياء عشوائية. وتفاقمت هذه المشكلة بسبب بيئة االقتصاد الكلي الُمعقَّدة التي أسهمت في ارتفاع أسعار فائدة القروض 

ت القليلة الماضية(، وضعف نمو السوق العقارية. وفي ظل هذه الظروف، بات من % خالل السنوا20العقارية )التي حامت حول نسبة 
ه من الدولة.  الصعب توفير مسكن الئق وميسور التكلفة في السوق الرسمية للفقراء بدون تدخل فاعل وموجَّ

ر برنامج التمويل العقاري الميسور1اإلطار    . تطوُّ
لقد عمل البنك الدولي على مدى العقدين الماضيين على مساندة قطاع اإلسكان وتمويل اإلسكان من خالل نهج برامجي 

في إنشاء يتضمَّن خدمات مالية واستشارية وتبادل المعرفة. وفي أوائل العقد األول من القرن الحالي، ساعد البنك الدولي 
اإلطار القانوني والتنظيمي للتمويل العقاري. ولحث خطى اإلصالحات الالزمة للسياسات في قطاع دعم اإلسكان وتمويله، 

م البنك الدولي قرض سياسات التنمية الخاص ببرنامج التمويل العقاري الميسور في عام  . وحتى ذلك الوقت، كان 2009قدَّ
ر الدعم على جانب العرض من خالل األراضي والخدمات والتمويل. واتسم نظام الدعم دعم اإلسكان في مصر مزيجا من صو 

بسوء التوجيه، إذ يصل في معظمه إلى الشريحة العليا من المستفيدين ذوي الدخل المتوسط، ويفتقر بشدة إلى الكفاءة )يتضمن 
يل العقاري. ولم يكن يشارك في هذا النظام % من سعر الوحدة السكنية في المتوسط(، ويؤدي إلى تشويه سوق التمو 90دفع 

عجزا في محفظة قروضه العقارية المدعومة  -وهو بنك حكومي -مقرضون من القطاع الخاص، وسجل بنك اإلسكان والتعمير 
 في معظمها.

سلف  -ري وعمل البنك الدولي مع وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقا 
لوضع برنامج قومي لتقديم دعم مدفوع باعتبارات جانب  -صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري القائم حاليا

الطلب لمقدم ثمن الوحدة السكنية ) برنامج التمويل العقاري الميسور( وذلك بهدف خفض مقدار الدعم المطلوب للوصول إلى 
مساهمات من األسر نفسها بجعل الدعم مشروطا بأخذ األسر قرضا عقاريا بأقصى سعر  األسر محدودة الدخل. وهو يتضمن

% )على أن تزيد المرتبات الحكومية بتلك النسبة 7فائدة ميسور في السوق مع زيادة األقساط الشهرية للقرض سنويا بنسبة 
%، 12% إلى 11لقروض العقارية في حدود سنويا( وأقل مقدم لثمن الوحدة السكنية. وفي ذلك الوقت، كانت أسعار فائدة ا

لكن القيود القانونية على نسبة القسط إلى الدخل وشروط القرض جعلت من الصعب للغاية الوصول إلى الفئة المستهدفة )من 

                                                           
 .2014وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية،  2

مسح استقصائي للتعرف على نحو أفضل على االتجاهات الحالية في سوق اإلسكان في يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء حاليا بإجراء  3
ئج المسح مصر. ويساند البنك الدولي هذا النشاط في سياق )الصندوق االستئماني لتعزيز نظام حوكمة اإلسكان االجتماعي(. ومن المتوقع أن تصبح نتا

 وقرب العرض على مجلس المديرين التنفيذيين(. )بعد التقييم المسبق 2019متاحة بنهاية أبريل/نيسان 
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الغموض المئين العشرين إلى المئين الستين على سلم توزيع الدخل(. وبمرور الوقت، ُأزيلت هذه القيود، وأدت حالة عدم اليقين و 
التي تلف األوضاع السياسية واالقتصادية، وارتفاع التضخم في فترة ما بعد الثورة إلى توقف اإلقراض ألغراض بناء الوحدات 

 .2012% في عام 20السكنية والتمويل العقاري. ووصلت أسعار فائدة القروض العقارية إلى أكثر من 
، بتزويد 2014مليار جنيه لقطاع اإلسكان في مايو  20حوافز قيمتها وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي المصري حزمة 

البنوك بسيولة منخفضة التكلفة لتمكينها من إقراض األسر المستحقة ذات الدخل المحدود في إطار برنامج التمويل العقاري 
%، وبمرور الوقت كان 4.5دره عاما. وُأتيح للبنوك هامش فائدة ثابت ق 20% لمدة 7الميسور بسعر فائدة ثابت مدعوم يبلغ 

بنكا يشارك في برنامج التمويل العقاري الميسور، وهو ما ساعد على وصول البرنامج إلى رقعة جغرافية واسعة. وكانت  24
 نسبة القروض المتعثرة ضئيلة للغاية في كل شرائح األسر.

م البنك الدولي قرضا باستخدام "أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج"  2015من أجل برنامج تمويل اإلسكان الشامل في مايو  وقدَّ
لمساندة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في جهوده لتوسيع نطاق برنامجه، وتقويته كمؤسسة قائمة بذاتها. 

الدعم لمقدم  وظلت مكونات حزمة الدعم في إطار برنامج البنك المركزي المصري كما هي، لكن بمرور الوقت تم تحديث قيم
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 نسبيا من ثمن الوحدة السكنية  .أ يتدرج على حسب الدخل، أي كلما قل الدخل زاد الدعم، وبحد  دعم ُمقدَّ

ألف جنيه( وبمتوسط  260% من السعر الحالي للوحدة السكنية والبالغ 15ألف جنيه )ما يعادل  40ى قدره أقص
 من السعر الحالي للوحدة السكنية(. %8ألف جنيه ) 20

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

% سنويا على 7مع جدول سداد يزيد فيه القسط الشهري قدره  %7عاما بسعر فائدة مدعوم قدره  20ه قرض مدت .ج
 % سنويا. 7أساس المتطلبات القانونية التي تقضي بزيادة المرتبات الحكومية 

، توقف تمويل السيولة المقدم من البنك المركزي المصري للقروض العقارية في برنامج التمويل العقاري 2019فبراير  1ومنذ  
الميسور، واستعيض عنه بنظام تدفع فيه وزارة المالية دعم سعر الفائدة وتستخدم البنوك أموالها في تمويل القروض العقارية. 

ل إلى نظام جديد، ومن المتوقع تنفيذ آلية دعم أسعار الفائدة بحلول الحملة اإلعالنية القادمة لإلسكان  وهذا ترتيب للتحوُّ
 .2019نوفمبر -في أكتوبر 4الميسور

 

 

                                                           
ترضين يستخدم صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري الحمالت اإلعالمية )السنوية أو نصف السنوية( على المستوى الوطني إلبالغ المق 4

 المحتملين بأن وحدات جديدة متاحة للبيع.
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 : برنامج التمويل العقاري الميسور1الشكل

 
 

 د نطاق البرنامج )باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج(
 

األصلي، يتمثل هدف التمويل اإلضافي على األمد الطويل في تحسين نظم حوكمة القطاع العام في كما هو الحال في المشروع  .7
سيساعد التمويل اإلضافي المقترح  (.2مجال اإلسكان الميسور وزيادة إمكانية الحصول على مسكن رسمي لمحدودي الدخل )انظر الشكل 

لتي ال تزال ذات أهمية بالغة لمصر وإلستراتيجية الشرق األوسط وشمال أفريقيا في على متابعة نفس األهداف اإلنمائية للعملية األصلية، وا
مجموعة البنك الدولي. ولدعم هذه األهداف، من المتوقع أن تكون مصر قد حقَّقت في نهاية المشروع ما يلي: )أ( تحسين اإلطار التنظيمي 

صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ )ج( تحسين الكفاءة لإلسكان الميسور؛ )ب( تقوية نظم الحوكمة واإلطار المؤسسي ل
ادة التشغيلية والمساءلة والشفافية في عمليات هذا الصندوق؛ )د( زيادة عدد األسر المستفيدة من برامج التمليك واإليجار الميسور؛ و)ه( زي

هذه النواتج سيعمل البرنامج من أجل: )أ( مساندة وْضع وتنفيذ  مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة. ولتحقيق
ورين نظام يتسم بمزيد من الشفافية ويسر التكلفة من منظور المالية العامة ليحل محل الدعم باهظ التكلفة ألسعار الفائدة، وتنظيم مهنة المط

اعي ودعم التمويل العقاري من خالل مراجعة تكوين مجلس العقاريين من القطاع الخاص؛ )ب( تقوية نظم حوكمة صندوق اإلسكان االجتم
دارة المطالبات، واإليجار(؛ )ج( تحسين الكفاءة التشغيلية عن طريق تنفيذ ترتيبات جديدة الجتذا نشاء شعب جديدة )البيئة، وا  ب إدارته، وا 

دات سكنية بأسعار معقولة عن طريق توسيع نطاق مقترحات األعمال وآليات جديدة لمكافحة االحتيال؛ )د( زيادة إمكانية الحصول على وح
% إضافية من المستفيدين، ووضع برنامج جديد لإليجار؛ و)ه( التشجيع على زيادة مشاركة القطاع 30تقديم الدعم للتمليك ليصل إلى 

 الخاص في إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة.
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 ن الشاملمصر برنامج تمويل اإلسكا -: نظرية التغيُّر 2الشكل 

 

سيشتمل التمويل اإلضافي المقترح على: )أ( توسيع المؤشرات المرتبطة بالصرف الحالية؛ )ب( نتائج جديدة مرتبطة بالصرف   .8
كان البرنامج األصلي يتألف من أربعة مكونات: تقوية  للمؤشرات الحالية؛ و)ج( مؤشرات جديدة مؤسسية وتنظيمية مرتبطة بالصرف.

( تعزيز الشفافية والمساءلة في برامج اإلسكان االجتماعي )المكون 2(؛ )1مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي لقطاع اإلسكان )المكون 
كان االجتماعي في مواقع جيدة ( النهوض باإلس4(؛ و)3( تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة )المكون 3(؛ )2

% من التمويل اإلضافي على 70(. وسيبني التمويل اإلضافي على المكونات الثالثة األولى للبرنامج األصلي. وسيتركز نحو 4)المكون 
ا نسبة ال3مساندة توسيع نطاق المكون  اء في إطار % الباقية فسوف تتركَّز على اإلجراءات المؤسسية الخاصة بعمليات اإلنش30، أمَّ

( وتتسق كل اإلضافات والتعديالت المقترحة مع الهدف اإلنمائي للعملية األصلية. ولم تتغيَّر حدود البرنامج. 1)الجدول  2و1المكونين 
ر. وسيستمر التمويل اإلضافي في تمويل تقديم دعم في جانب الطلب وما يرتبط به من التكاليف التشغيلية في حدود برنامج اإلسكان الميسو 
لى وال يزال الهدف اإلنمائي للبرنامج كما هو، لكن تم تحديثه ليراعي االسم الجديد لوحدة تنفيذ البرنامج )من صندوق اإلسكان االجتماعي إ

صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري(. وتم تضمين البرنامج مؤشرات جديدة مرتبطة بالصرف ونتائج جديدة مرتبطة بالصرف 
.ج( ومؤشرا إضافيا للهدف اإلنمائي للمشروع من أجل تتبع التقدم المحرز في إنجاز التمويل اإلضافي 3.ب، و3.أ، و3األقسام  )انظر

يونيو  28الجديد. وظل إطار المتابعة والتقييم كما هو، لكن الموعد النهائي لتحقيق النتائج تم تحديثه ليعكس تاريخ إقفال التمويل اإلضافي )
لة للمؤشرات المرتبطة بالصرف ومجاالت النتائج المتعلقة بهذه المؤشرات، والنواتج المستهدفة، بما في  4ن الجدول (. ُيبي ِّ 2024 قائمة ُمفصَّ

 ذلك المبالغ النقدية المقترحة.
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 : التخصيص الجديد للتكلفة حسب المكونات1الجدول 

 المكون 
 مخصص التكلفة )بماليين الدوالرات( 

التمويل  الحالي
 اإلضافي

 اإلجمالي إعادة التخصيص

 235 0 135 100 : تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي لقطاع اإلسكان 1المكون 
 68 0 18 50  : تعزيز الشفافية والمساءلة في برامج اإلسكان االجتماعي 2المكون 
 672 0 347 325 : تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة 3المكون 
 25 0 0 25  : النهوض باإلسكان االجتماعي في مواقع جيدة 4المكون 
 1,000 0 500 500  اإلجمالي

 
 

الكفاءة التشغيلية لصندوق اإلسكان في العملية األصلية، سُيرك ِّز التمويل اإلضافي على تحسين  1في إطار التعديالت على المكون  .9
وحيث إن التمويل اإلضافي يهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق تقديم الدعم الذي يتيحه البرنامج، فسيتعين  االجتماعي ودعم التمويل العقاري.

دعم لعمليات التمليك وضمان على صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تحسين كفاءته التشغيلية لدعم زيادة مستويات تقديم ال
االمتثال بهذه اإلرشادات. وسيسهم التمويل اإلضافي أيضا في تحسين كفاءة إجراءات تقديم الدعم من خالل تنفيذ مشروعات تجريبية مع 

وق اإلسكان بنوك مختارة في أماكن مختارة لدراسة التفويض الكامل لعملية استصدار الموافقات، باإلضافة إلى تقليل عدد تدخالت صند
 االجتماعي ودعم التمويل العقاري أثناء عملية استصدار الموافقة على الدعم.

في العملية األصلية، سُيرك ِّز التمويل اإلضافي على تحسين اإلطار المالي واالقتصادي  1في إطار التعديالت على المكون  .10
وسيتحقَّق ذلك من خالل مساندة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري في اعتماد آلية لدعم  والتنظيمي لإلسكان الميسور.

 أسعار الفائدة، ومساندة الحكومة في تنظيم مهنة التطوير العقاري.

امة المالية سيسهم التمويل اإلضافي في إعداد واعتماد منهجية للدعم تتسم باالستد آلية الخروج من دعم أسعار الفائدة.  .أ
والسالمة من منظور المالية العامة، وتكفل الخروج تدريجيا من دعم أسعار الفائدة. ومع انقضاء العمل بالتسهيل االئتماني 
المقدم من البنك المركزي المصري وانتقال مسؤولية سداد أسعار الفائدة إلى وزارة المالية، من الضروري تنفيذ آلية للخروج 

لة بشأن رؤية آلية الخروج تدريجيا من دعم أسعار  6دعم. وترد في المرفق تدريجيا من هذا ال من وثيقة البرنامج مناقشة ُمفصَّ
 الفائدة.

سيساند التمويل اإلضافي اعتماد التشريع الالزم لتنظيم مهنة المطورين  تنظيم مهنة التطوير العقاري وممارسات البيع بالتقسيط. .ب
العقاريين والبيع بالتقسيط. ويتضمَّن هذا المكون مستويين من التدخالت التنظيمية والرقابية: في مرحلة اإلنشاءات، وفي 

 لتفاصيل عن التدخالت الرقابية المتصورة.مرحلة التقسيط )ما بعد اإلنشاء(. ويتاح االطالع في وثيقة البرنامج على مزيد من ا

، يهدف التمويل اإلضافي إلى توسيع نطاق تقديم الدعم في جانب الطلب لعمليات التمليك 3وفي إطار التعديالت على المكون  .11
لب لعمليات ويسعى التمويل اإلضافي إلى توسيع نطاق تقديم الدعم في جانب الط في العملية األصلية(. 5)المؤشر المرتبط بالصرف 

ألف  200% إضافية من المستفيدين. ويبدو أن الوتيرة األصلية لتقديم الدعم في البرنامج األصلي )وهي أكثر من 30التمليك ليصل إلى 
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 ألفا بحلول تاريخ إقفال البرنامج من إجمالي مليون وحدة لإلسكان االجتماعي يهدف برنامج الحكومة المصرية 725مستفيد سنويا لتصل إلى 
.ب، يخدم صندوق اإلسكان 1إلى توفيرها( كانت مفرطة في التفاؤل، السيما بالنظر إلى اعتبارات التوقيت. وكما ذكرنا آنفا في القسم 

ألف  12ألفا سنويا( ويمكنه زيادة وتيرة جهوده إلى  120االجتماعي ودعم التمويل العقاري ما يقرب من عشرة آالف مستفيد شهريا )أو 
نة )انظر القسم  144مستفيد )أو  ، أ، )أ( وب )ب((. وأكَّدت التقييمات التي ُأجريت من أجل 3ألفا سنويا( إذا تم تنفيذ إجراءات داخلية ُمحسَّ

ألف مستفيد شهريا سيكون الحد األقصى. ولذلك، فإنه بتعديل تاريخ إقفال البرنامج  12إعداد التمويل اإلضافي أن هدف تقديم الدعم إلى 
مليون دوالر لهذا المكون، سيكون بمقدور  250(، وبتقديم تمويل إضافي قدره 2024مع إقفال التمويل اإلضافي )أي عام األصلي ليتسق 

وهو ما يوافق الهدف النهائي  2024صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تسليم مليون وحدة سكنية مدعومة بحلول عام 
 لبرنامج الحكومة.

، 2024إلى  5سيشتمل توسيع نطاق البرنامج على مد الموعد النهائي للوفاء بالمؤشر المرتبط بالصرف رنامج. توسيع مقترح للب •
ألفا إلى مليون بحلول موعد إتمام البرنامج، وتقديم تمويل إضافي  725وزيادة العدد المستهدف للوحدات السكنية المدعومة من 

ألف مستفيد في الحسبان. وستتم زيادة الدعم المقدم في  275افية التي تشمل مليون دوالر ألخذ عمليات الدعم اإلض 250قدره 
د بمقدار  دوالرات ألخذ الضغوط التضخمية  410دوالرات للمستفيد الواحد في البرنامج األصلي إلى  310جانب الطلب والذي تحدَّ

 السابقة في الحسبان.
 

في إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة اإلسكان الميسور ، يهدف التمويل اإلضا3في إطار التعديالت على المكون  .12
وال تزال مشاركة القطاع الخاص أمرا صعبا، ألن اإلطار الحالي للشراكات بين القطاعين  في العملية األصلية(. 8)المؤشر المرتبط بالصرف 

دها مطورون من القطاع الخاص خالل ورشة عمل العام والخاص ال يصلح للمطورين من القطاع الخاص. وتتمثل العقبات الرئيسية ا لتي حدَّ
في: خطاب الضمان الذي تطلبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكثافة )عدد الوحدات في المبنى  2019أقيمت في مارس/آذار 

ار للطابق األرضي(، والمنافسة مع شركات الواحد(، واالستخدام المختلط للمشروعات العمرانية )أي لألغراض التجارية واإلسكان السيما اإليج
 اإلنشاءات الحكومية، وبعض المعايير والقواعد الخاصة بالبناء )مثل متطلبات مواقف السيارات، وحجم األرض/الموقع(. ويرى كبار المطورين

من مشروعات التطوير العمراني  %30)بمعنى أن  30/70أن النظام الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص أو ما يطلق عليه نظام 
ن  تعود للحكومة من أجل اإلسكان الميسور دون أن تتحمَّل الشركة المخاطر المتصلة باإلنشاء( هو السبيل الوحيد للمضي قدما حتى تتحسَّ

ر مشروعات إسكان بيئة التمويل العقاري في مصر. وأمَّا شركات التطوير العقاري الخاصة المتوسطة الحجم فترى أنه من الممكن تطوي
صالحة ميسورة التكلفة خارج النظام الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذا تم تطبيق معايير مرنة، بما في ذلك سعر الوحدات 

اإلسكان ومساحتها، والمزج بين مشروعات اإلسكان الميسور ووحدات لذوي الدخل المتوسط، وزيادة نسبة المساحات التجارية داخل مشروعات 
ع التمويل اإلضافي على اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم مشاركة القطاع الخاص في اإلسكان الميسور، ومن ذلك )أ( مراجعة  الميسور. وسُيشج ِّ
دها مطورون من القطاع الخاص )ووضع إرشادات  إرشادات الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تعالج المعوقات الرئيسية التي حدَّ

مشروعات تجريبية للشراكة  10يدة(؛ )ب( توجيه دعوة لتقديم مقترحات في إطار اإلرشادات الجديدة للشراكات بين القطاعين؛ و)ج( تنفيذ جد
 آالف وحدة. 10بين القطاعين ُتمث ِّل على األقل 

وثمة حاجة إلى برنامج  ور.، سيسهم التمويل اإلضافي في وضع وتنفيذ برنامج لإليجار الميس3في إطار التعديالت على المكون  .13
لإليجار لخدمة من ال يستطيع من السكان تحمُّل أعباء قرض عقاري أو يفضل اإليجار. ويخدم برنامج التمويل العقاري الميسور األسر التي 

الشهري أو ليست جنيها شهريا. لكن شريحة كبيرة من األسر الفقيرة ال تستطيع مع ذلك دفع القسط  4750جنيه و 1500يتراوح دخلها بين 
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ل ملكية المنزل، فإن بعض الذين هم في بداية 90مؤهلة للحصول على قرض عقاري. وعلى الرغم من أن  % من األسر المصرية ُتفض ِّ
حياتهم أو العمالة من الشبان ذوي الدخل المتوسط يفضلون بصفة مؤقتة أيضا العيش في أماكن إقامة مستأجرة حتى يحافظوا على قدرتهم 

وعلى الرغم من صدور قانون اإليجار الجديد، يحول العديد من المعوقات دون توسيع تنقل أو يستفيدوا من اإلقامة في موقع متميز. على ال
يجار سوق إسكان اإليجار. فنسبة كبيرة من الوحدات السكنية ال تزال ُمجمَّدة بفعل قيود اإليجارات القديمة، السيما في القاهرة، ومخاطر اإل

جراءات طرد المستأجر مع أنها تعتبر كب يرة من جانب أصحاب العقارات، وتكلفة إعادة تجديد الوحدة السكنية بعد مغادرة المستأجر مرتفعة، وا 
نت كثيرا ال تزال تعتبر معقدة ومرهقة. ويواجه المستأجرون أيضا احتمال زيادة قيمة اإليجار عن المستوى الذي يقدرون على تحمل  تحسَّ

جة لعجز سوق اإليجارات عن أداء وظائفها، ال توجد استثمارات كافية في برامج اإليجار الجديد، وُيبقي أصحاب العقارات الكثير تكاليفه. ونتي
 من الوحدات السكنية خالية سواء في نظام اإليجار القديم أو الجديد.

 اإليجار الميسور في مصر:سيساند التمويل اإلضافي اثنين من التدخالت الجديدة للتشجيع على تطوير سوق   .14

د من خالل إنشاء وحدة لإليجار داخل  التدخل المؤسسي.  • سيتضمَّن التمويل اإلضافي مكونا يتصل ببناء المؤسسات سيتجسَّ
صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري تكون مهمتها تصميم وتنفيذ إستراتيجيات وسياسات وخطط عمل لتنمية 

ل أيضا على منصة رقمية هدفها تسهيل تسجيل أصحاب العقارات والمستأجرين والتوفيق بين جانبي الطلب اإليجارات. وسيشتم
والعرض في سوق اإليجار. وستتيح المنصة التعرف على كل المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب العقارات والمستأجرون بشأن 

لوساطة في سوق اإليجارات، وكذلك بشأن الحقوق والمزايا والواجبات التي القوانين واإلجراءات وأنواع التعاقدات القائمة، وخبرات ا
 تتصل ببرامج ُمعيَّنة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 
سيساند التمويل اإلضافي أيضا إعداد وتنفيذ حزمة من الحوافز الرامية إلى تحفيز أصحاب العقارات األفراد من حزم الحوافز.  •

الخاص على تأجير شققهم السكنية/منازلهم لألسر ذات الدخل المنخفض/المتوسط. ولن يتعلق هذا بالمستثمرين في مساكن  القطاع
اإليجار المبنية حديثا فقط، ولكنه سيحفز أيضا مالك الوحدات الشاغرة أو غير الُمشطَّبة في األحياء المخططة والعشوائية على 

( حزمة ألصحاب 1) وحدات وطرحها في السوق. وستتألف الحزمة من برنامجين منفصلين:السواء على تشطيب أو تجديد هذه ال
العقارات تحتوي على حوافز ضريبية وضمانات، وقد تشتمل أيضا على إعانات دعم من صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم 

تطوير برامج دعم على جانب الطلب ( حزمة للمستأجرين بشأن 2التمويل العقاري للتشجيع على تجديد أو تشطيب وحداتهم؛ و)
ر بنسبة  % 25للمستأجرين بقصد سد الفجوة بين اإليجار الذي يطلبه المستثمر وقسط اإليجار الميسور الدفع للمستأجر والذي ُيقدَّ

 من الدخل.

 
 

 ج. األهداف اإلنمائية للبرنامج 
 
 

يهدف هذا المشروع إلى تيسير تكلفة الحصول على وحدات سكنية في السوق الرسمية لألسر محدودة الدخل في جمهورية مصر العربية   .15
  وتقوية قدرات صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع اإلسكان االجتماعي.
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 واالجتماعيةد. اآلثار البيئية 

 
 

سيستمر برنامج  المعنون "تمويل البرامج وفقا للنتائج". 9.00إعداد تقييم للنظم البيئية واالجتماعية وفقا لمنشور سياسة العمليات  تم .16
في المشروع التمويل اإلضافي في التركيز على تمويل إعانات جانب الطلب. وفيما يتعلق ببرنامج اإلنفاق، أسهمت أداة "تمويل البرامج وفقا للنتائج" 

المتوقع أن يتبع التمويل  األصلي في تمويل إعانات جانب الطلب )أي تمليك الوحدات السكنية أو تأجيرها( وتكاليف التشغيل المرتبطة بها. ومن
ي اإلضافي النهج نفسه. ولبرنامج التمويل اإلضافي حدود واضحة في إطار البرامج المدفوعة باعتبارات جانب الطلب لصندوق اإلسكان االجتماع

جانب العرض، ولذلك من غير ودعم التمويل العقاري. وعليه، فإنه سيرا على منوال البرنامج األصلي، لن يساند برنامج التمويل اإلضافي أنشطة 
و أنشطة المتوقع أن تكون هناك آثار ومخاطر بيئية أو اجتماعية كبيرة. وفي إطار الحدود الُمبيَّنة للبرنامج، لن يكون هناك استحواذ على أرض أ

 أو حساسة أو لم يسبقها مثيل.إنشاءات، أو أشغال مدنية. ولن يتسبب التمويل اإلضافي في أي آثار بيئية يمكن اعتبارها كبيرة أو متنوعة 
 

ومازال نظام إدارة المخاطر االجتماعية الُمبيَّن في تقييم النظم البيئية واالجتماعية صالحا للتطبيق إلى حد كبير من حيث القوانين  .17
ده مرفق تقييم النظم البيئية واالجتماعية في واللوائح التنظيمية والمعايير واإلجراءات وتنفيذه الفعلي.  اندماج الهيئة ويتمثل التغيُّر الرئيسي الذي حدَّ

مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري. وأسفر هذا االندماج عن  -وهي صندوق اإلسكان االجتماعي-المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع 
ئ بموجب القانون  هذا  . وكان الهدف من2018لسنة  93إنشاء كيان جديد هو صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي ُأنشِّ

مات أفضل االندماج هو تعظيم مجال التدخل لهاتين الهيئتين، والعمل بكفاءة أكبر لالستفادة من أوجه التآزر وتضافر الجهود بينهما بقصد تقديم خد
 للمواطنين محدودي الدخل من خالل كيان واحد. 

 
ويتعلق أغلب المخاطر التي تم  وعملية التشاور بشأنها.تم تحديد عدد من المخاطر في إطار إعداد تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية   .18

ار التمويل تحديدها بمحدودية القدرات المؤسسية، التي قد تعتبر خطرا شامال على استدامة البرنامج. وتماثل المخاطر األخرى التي تم تحديدها في إط
لي وتضمَّنها تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية للعملية األصلية. وتشمل اإلضافي المقترح في طبيعتها تماما تلك التي تم تحديدها في البرنامج األص

( احتمال تسرب مزايا من البرنامج إلى أسر غير مستحقة )تشمل إجراءات تخفيف هذا الخطر اعتماد تشريع لمنع 1هذه المخاطر ما يلي: )
مثل العاملين في القطاع غير الرسمي )لتخفيف هذا الخطر تم تحديد  ( عدم القدرة على نحو فاعل على خدمة السكان المستهدفين2االحتيال(؛ )

( القدرة المحدودة لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري للتعامل مع الحجم الكبير من 3أساليب بديلة لكسب دخول غير رسمية(؛ و)
م جديد للشكاوى وتم إعداد إجراءات جديدة لتجهيز المطالبات(. ويجري المظالم )تشمل التدابير التي يوصى بها لتقليص هذه المخاطر إنشاء نظا

جتماعي حاليا التعامل مع الشكاوى من خالل عدد من اآلليات. والستقبال شكاوى واستفسارات مقدمي الطلبات والرد عليها، أنشأ صندوق اإلسكان اال
الرسائل النصية القصيرة، باإلضافة إلى نظام لالستفسار على البوابة  ودعم التمويل العقاري مراكز خدمة العمالء، ومراكز اتصال، وخدمة

 وى.اإللكترونية. وتم تنفيذ اتفاقيات على مستوى الخدمات بين مختلف اإلدارات، ومنها الوحدة القانونية، من أجل تحسين إدارة وتجهيز الشكا
 

ومازال خطر إقصاء أفقر شرائح المجتمع قائما، على الرغم  شة.وقد برزت قضايا أخرى منها اإلقصاء االجتماعي لشرائح مختلفة ُمهمَّ  .19
من جهود الحكومة إلعطاء أولوية ألقل شرائح السكان دخال في برنامج اإلسكان االجتماعي. فهذه الشرائح يقل احتمال تسجيلها في مشروعات 

ح لهم الحصول على عمل في السوق الرسمية صعوبات بسبب افتقارهم إلى التمليك ألن تكلفتها أكبر كثيرا من أن تتحمَّلها. ويواجه أيضا الذين ال يتا
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% من محفظة أنشطة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري على التأجير، وهو 2سجل ائتماني. عالوًة على ذلك، يتركز أقل من 
مل القضايا المستجدة األخرى اإلقصاء المكاني )وهو المجال المكون الذي يفترض أنه يخدم الذين ليس بمقدورهم الحصول على قرض عقاري. وتش

قصاء النساء وكبار السن والشباب في الفئة العمرية   عاما. 30-21الذي ُيوَصى فيه باالستهداف على أساس جغرافي( وا 
 
 

 ه. التمويل 
 

 تمويل البرنامج )نموذج(
 

 القيمة المصادر
 )بالمليون دوالر(

 % من المجموع

 100.00 500.00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
  500.00 البرنامجإجمالي تمويل 

 

 
 .  
 

 مسؤول االتصال 
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