
1 

 

 
 جلنة التشييد إجتماعحمضر 

 العقاري التمويل ودعم اإلجتماعي اإلسكان صندوقل التنفيذي الرئيسمع 

 2019  أغسطس 28املوافق  األربعاء
 

 األربعاءيوم  باحًاص احلادية عشريف متام الساعة  إجتماعًا جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني  عقدت

دارة نائب رئيس جملس اإل –برئاسة املهندس / فتح اهلل فوزي، باجليزة اجلمعيةمبقر 2019 أغسطس 28 املوافق

 التنفيذي رئيسال - احلميد عبد مي/  األستاذةوحضور واملهندس / عالء فكري نائب رئيس اللجنة ،،لجنة الورئيس 

طاع البناء قالعاملني بأعضاء اجلمعية من وعدد من السادة ي ،اإلسكان اإلجتماعي ودعم التمويل العقارصندوق ل

 : بهدف فتح باب احلوار واملناقشة حولوذلك والتطوير العقاري والتشييد 

 

الشراكه مع وزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية يف  آليات "
حية الشر االجتماعي بسعر يناسب سكانمتويل وتنفيذ وتطوير وحدات اإل

 " املستهدفة 
 

 

 نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعية –املهندس / فتح اهلل فوزي   بدأ اإلجتماع  بكلمة

وقد ي ،صندوق اإلسكان اإلجتماعي ودعم التمويل العقارل التنفيذي الرئيس -باألستاذة / مي عبد احلميد  حبًامر

إلسكان ا قطاع اخلاص  مع احلكومة يف مشروعاتسيادته إىل أهمية هذا اللقاء إلستعراض مبادرة شراكة الأشار 

،كما  ةاملستهدف حيةالشر يناسب بسعرو جتماعياال سكنال وحدات وتطوير وتنفيذ تمويللوذلك بالنسبة اإلجتماعي 

 تغلب عليها.طرحها للنقاش للوقوف على سبل الاليت جيب تواجه بعض التحديات ملبادرة اأشار سيادته إىل أن تلك 

 

، حيث  2017/2018ثم أشار سيادته إىل املؤشرات العامة واليت وردت باإلصدار األخري لنشرة اإلسكان يف مصر  

وقد بلغ نصيب القطاع احلكومي  2017/2018عام ألف وحدة  326,3بلغ إمجالي عدد الوحدات السكنية املنفذة 

بنسبة ألف وحدة  221,2من اإلمجالي ،بينما بلغ نصيب القطاع اخلاص  %32,2دة أي ما ميثل الف وح 105,1منها 

من اإلمجالي ،حيث أن كافة هذه البيانات واإلحصائيات تؤكد على أن نشاط اإلسكان يف مصر مازال  % 68,8

مؤكدًا على ضرورة القادمة ، حيتاج إىل املزيد وذلك إلستيعاب الزيادة السكانية املستمرة واملتوقعة خالل السنوات

اإلسكان اإلجتماعي حتى ميكن الوصول للنسب  لقطاع اخلاص مع احلكومة يف مشروعاتحبث مبادرة شراكة ا

ذه معًا املناقشة بني اجلانبني لبحث ما ميكن تنفيباب فتح املرجوة من قبل الدولة ،األمر الذي يؤكد على ضرورة 

 لطرفني.عادل ل Business Modelوالوصول إىل 

 

ميد مرحبًا باألستاذة / مي عبد احل هلمتك نائب رئيس جلنة التشييد باجلمعية – عالء فكريثم بدأ املهندس / 

 ،وبالسادة احلضور ،وقد أشار سيادته إىل يصندوق اإلسكان اإلجتماعي ودعم التمويل العقارل التنفيذي الرئيس -

اإلسكان اإلجتماعي بدأت ببحث كافة الطرق  مشروعاتيف  أن بداية مبادرة شراكة القطاع اخلاص مع احلكومة

للطرفني ويف نفس حبيث ميكن حتديد هامش ربح مرضي   Win Win sitiuationللتعاون مع احلكومة مببدأ 

الوقت حتقيق هدف زيادة وحدات اإلسكان اإلجتماعي ،وقد أشار سيادته إىل إقرتاح بأن تقوم احلكومة بتخصيص 
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خمططة حبيث يكون لكل شركة منطقة معتمدة من الوزارة مما يوفر وقت وتكلفة وإجراءات مناطق وأراضي 

 الرتاخيص اليت أصبحت تكلفتها مرتفعة جدًا ،حيث جيب مراعاة جانب التكلفة لتقديم الوحدات بسعر مقبول.

 

اجتماعي بسعر  الشراكه مع احلكومه يف متويل وتنفيذ وتطوير وحدات سكن مشروعثم أشار سيادته إىل فكرة 

يقدم املطورين اكرب عدد من الوحدات يف وقت قصري  وحيقق تنافسيه ،مبا يضمن أن الشرحية املستهدفة   يناسب

 ،وذلك على النحو التالي:واصفات التقليدية بني املطورين وابداع وتطوير للشكل وامل

الف جنيه " ثالمثائه  ٣٦٠ ستهدفامل الوحده بسعر ويعرضها االجتماعي االسكان وحدات بتنفيذ املطور يقوم .1

  وستون الف جنيها " تزيد مبعدل التضخم السنوي املعلن من اجلهه املختصة

  االنتفاع قحب مباشرة واهليئة العميل بني عليها التعامل ويتم اجملتمعات هيئة من جمانا االرض تقدم .2

3. dتماعياالج االسكان صندوق خالل من املشرتي مع والتعاقد والتخصيص االعالن مت  

 صندوق من او العميلقبل  من اخلرساني اهليكل انتهاء بعد  ٪٢٠ –  مقدمة دفعة  ٪٢٠ يتم سداد نسبة .4

    العقاري التمويل من الوحدة تسليم عند الباقي ويسدد االجتماعي االسكان

بدون َاي  للمطور( التنفيذية الرسومات – البناء ترخيص – الوزاري القرار – العام املخطط)  اهليئة تقدم .5

  تكلفة مالية

".  ومقايسات قاملراف ربط رسوم تكلفة بتحمل اهليئة وتقوم  الداخلية املرافق شبكة بتنفيذ املطور يقوم .6

 للمشروع الداخلية الشبكة علي"  والتليفونات  الغاز و الصحي والصرف واملياه الكهرباء

قوم املطور يووالتجمع السكين بدون أسوار  – جتاري استخدام بالعمارات األرضي الدور باستخدام يصرح .7

 . بالتصرف فيها  حسب آليات السوق ودون سقف سعري

 . املعتمد واملخطط  الرتاخيص استالم تاريخ من سنوات ٣ أقصي حبد مراحل علي الوحدات تسليم يتم .8

يمه مضافه قتقوم الشركات بتطوير املواصفات الداخلية للتنفيذ وكذلك تصميم الواجهات مبا حيقق  .9

 للمشروع ويعطيه تنوع ويزيد من التنافس .

 

ثم أشار سيادته يف نهاية كلمته أن مناقشة وإستعراض هذا النموذج والتوافق عليه من شأنه تقليل قوائم إنتظار 

 الشباب املتقدمني لإلسكان اإلجتماعي .

 

 اإلجتماعي ودعم التمويل العقاري صندوق اإلسكانل الرئيس التنفيذي -األستاذة / مي عبد احلميد ثم قامت 
 ندوقصوقد أشارت سيادتها إىل أن هدف بتوجيه الشكر للجمعية لتوجيه الدعوة هلا حلضور هذا اللقاء اهلام ،

هو توفري وإتاحة وحدات سكنية حملدودي الدخل مشرية إىل أنه قد  العقاري التمويل ودعم اإلجتماعي اإلسكان

حيث أن اهلدف املطلوب  ألف وحدة أخرى 370العمل بإنشاء  ألف وحدة وجاري 370مت اإلنتهاء من بناء 

اإلسكان  وعاتشرالوصول إليه هو مليون وحدة خالل الفرتة القادمة ،كما أشارت إىل أن تسليم الوحدات السكنية مب

جتماعي يتم خالل فرتة ترتاوح  بني سنتني ونصف إىل ثال  سنوات ،األمر الذي يؤدي إىل وجود قوائم إنتظار اإل

 كبرية من الشباب املتقدمني للحصول على الوحدات.

 

 إبتداءا املركزي البنك اميقثم أشارت سيادتها إىل أدوات متويل مشروع اإلسكان اإلجتماعي واليت تتمثل يف 

 التمويل توفري بهدف عام 20 مدار علي استحقاقها يتم شرحيتني علي جنيه مليار 20 بتخصيص  2015 عام من

وهنا أكدت سيادتها على الرتحيب الكامل بالشراكة مع  الدخل، ومتوسطي حمدودي إسكان شروعاتمل العقاري

،وهو األمر الذي ميثل مليار جنيه مصري  160 – 150حيتاج الصندوق إىل ما يرتاوح بني  القطاع اخلاص حيث
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 تغطيةب خالهلا من تقوم املالية وزارة مع  جديدة مبادرة توقيع كما مت ،ضغط على إمكانيات وقدرات الصندوق 

ن إفلذا ، دات إسكان اجتماعي حملدودي الدخلإنشاء وحتمرار السوق من أجل اس وأسعار الدعم بني الفرق

 125األعباء التمويلية على الصندوق ،إضافة إىل وجود إلتزام ببناء الشراكة مع القطاع اخلاص ستزيل جزء كبري من 

 مت احلصول عليه . ي ألف وحدة من قبل القطاع اخلاص وذلك وفقًا لشروط قرض البنك الدولي الذ

 

وقد أشارت سيادتها إىل أنه مت بالفعل إجياد أوجه للتعاون مع القطاع اخلاص وذلك منذ ثال  سنوات من خالل 

 Business Modelإتاحة أراضي للمطورين العقاريني لتطويرها بالكامل ،ولكن الشراكة احلقيقية تتمثل يف وجود 

 اليت وردت بها وواجهت الطرفني.اإلسكان القومي القدمية مع تاليف األخطاء  مشروعاتعلى غرار 

 

من اجملتمع املصري حيتاج لوحدات اإلسكان اإلجتماعي ،لذا يراعي الصندوق  % 75وقد أكدت سيادتها على أن 

ا أشارت إىل ،كمعاملني هامني هما وصول الوحدات ملستحقيها واإلبقاء على الشرحية السعرية للوحدات املقدمة 

تقدمني جتميع البيانات واإلستقصاءات حول املها يتطلب الكثري من العمل على أن عامل وصول الوحدات ملستحقي

 للتأكد من بياناتهم وإستحقاقهم لوحدات اإلسكان اإلجتماعي.

 

اإلطالع  والذي ميكنحول " برنامج اإلسكان اإلجتماعي " ، Presentationقامت سيادتها بتقديم وقد ** 

 shorturl.at/eltQ6         عليه من خالل زيارة الرابط التالي:
 

 

 النقاط التالية: م فتح باب املناقشة حيث مت إستعراضث
 

 التأكيد على ضرورة إتاحة مناذج األراضي للمطورين مع إتاحة كافة التفاصيل واألسعار اخلاصة  تم

يتم أنه سال يوجد أي مانع يف هذا الشأن كما أنه على  احلميد عبد مي/  األستاذةنا أكدت بها ،وه

بأسعار احلديد واألمسنت وكافة املدخالت حبيث ال يتم توقيع خسارة  هحتديد احلد السعري وربط

فاهلدف هو إتاحة حتقيق هامش ربح للمطور لتتحقق اإلستمرارية  على املطورين من الشراكة ،

 واإلستدامة يف الشراكة.

  ومراجعة كافة بنود الشراكة أشهر  6التأكيد على ضرورة مراجعة أسعار اخلامات واملدخالت كل مت ،

ي من فرتة ألخرى ،حيث أن متغريات السوق املصري ربني القطاع اخلاص واحلكومة بشكل دو

 طلب مواكبتها والتماشي معها.ما يت أصبحت كثرية وسريعة وهو

  ن قبل بعض املطورين مع الصندوق حول إقرتاح طرحالنقاشات اليت دارت ماإلشارة إىل متت 

كوحدات جتارية ،ليساهم يف ختفيض تكلفة كان اإلجتماعي سالدور األول األرضي مبشاريع اإل

وهنا مت التأكيد على أن هذا اإلقرتاح ال يزال قيد املناقشة ومل يبت فيه بعد ،ويرجع ذلك املشروع ،

 سكانع اإلأن إقامة األسوار حول مشاري ،حيثيله ضرورة دراسة اإلقرتاح بكافة تفاصإىل 

 التجارية.اإلجتماعي من املمكن أن يؤثر سلبيًا على الطلب هلذه الوحدات 

  ة التجربة السابقة بإتاحة قطع أراضي للمطورين بأسعار خمفضضرورة تاليف أخطاء اإلشارة إىل متت

مني على للقائ ةب عليه من مسائلأو الشراكة بنظام إتاحة األراضي جمانًا من قبل احلكومة ،وما ترت

 يعترب متوازن بشكل جيد. عيةماجلكما مت التأكيد على أن املقرتح املقدم من ،ذلك 
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  التأكيد على ضرورة التيسري على املتقدمني للحصول على وحدات اإلسكان اإلجتماعي ،حيث مت

 أن يكون املتقدم موظف وله مرتبجيب :  أن الشروط املطبقة متعددة ومعوقة فعلى سبيل املثال

 ثابت ،وهى من ضمن الشروط الصعبة اليت ال تتوافر عند كثري من الشباب املستحقني للوحدات.

  بادرة على م ياإلجتماعي ودعم التمويل العقار صندوق اإلسكانالتأكيد على ضرورة حصول مت

اون والتنسيق بالتعاجلمعية من قبل ،وذلك مكتوبة ومنوذج للشراكة مقرتح وموضح بكافة التفاصيل 

 مات األعمال املعنية بقطاع التشييد والبناء.مع كافة منظ

 
 :نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يليويف 
هدف إستعراض ،ب مات األعمال املعنية بقطاع التشييد والبناءمنظتنسيق مع جتماع والاجلمعية باإلقيام 

حول الشراكة مع احلكومة يف مشاريع ومناقشة املقرتح املقدم من مجعية رجال األعمال املصريني 

ى البناء عليها وإدخال أيه إضافات قد تفيد يف بناء منوذج شراكة متكامل اإلسكان اإلجتماعي ،حتى يتسن

 ومتوازن بني الطرفني.

 ح املقدماإلتفاق على عقد إجتماع جمموعة عمل للجنة التشييد باجلمعية ملناقشة املقرتبالفعل  متوقد ) 

 ( صباحًايف متام الساعة العاشرة  2019سبتمرب  4،وذلك يوم األربعاء املوافق 

 

 

 شكرب نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد  –قام املهندس / فتح اهلل فوزي ويف نهاية االجتماع 

مجيع و اإلجتماعي ودعم التمويل العقاري صندوق اإلسكانل الرئيس التنفيذي -األستاذة / مي عبد احلميد 

 . لقاءوإثرائهم لومشاركتهم  احلضور على حسن تفاعلهمالسادة 

 

 


