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موازنة مشاريع الكسكان المختلفة لعام 2015-2014
تضم موازنة العام المالي  2015-2014نحو  11.2مليار جنيه من التستثمارات العامععة والععدعم المععوجه لعععدد
من مشاريع التسكان المختلفة التي تتبناها الحكومة )أنظر الجدول رقم  .(1هذه المشععاريع موجهععة لجميععع فئععات
الدخل ،وليست للفقراء فقط ،فيهدف هذا التحليل إلي معرفة نسبة النفاق العام المععوجه للفقععراء مععن بيععن النفععاق
العام علي التسكان والذي يوصف بأنه يحقق العدالة الجتماعية.
 .1مخصصات مشروع الكسكان التجتماعي ،المليون وحدة ...غامضة
بداء "مشروع التسكان الجتماعي" ،والمعروف بع "المليون وحدة" ،عام  ،2012ويهدف إلي بناء مليون وحععدة
تسععكنية فععي الفععترة  2013-2012إلععي  .2018-2017مععع نهايععة العععام المععالي الماضععي 2014-2013 ،تععم
اتستحداث "البرنامج القومي للتسكان الجتم اعي" ،وه و برنام ج يض م ةثلةث ة مشعاريع منه ا "مش روع التس كان
الجتماعي”.
 1.1مخصصات الكستثمارات
تشير الخطة إلي تخصيص  9.5مليار جنيه "للبرنامج القومي للتس كان الجتم اعي" ،وه و برنام ج يض م ةثلث
مشاريع وهي:1
• توفير مساكن كاملة المرافق للشباب ومحدودي الدخل ،وهو" مشروع التسكان الجتماعي" والمعععروف
بالمليون وحدة
• توفير قطع أراضي عائلية صعغيرة ل ذوي العدخول المتوتسعطة بح د أقصعى  400م تر ،وه و "مشعروع
التسكان العائلي”.
• توفير قطع أراضي للقادرين ومنها "مشروع بيت الوطن”.
ولكن ل يوجد تقسيم للنفاق علي هذه المشاريع الثلةثة كل مشروع علي حده ،مما يحجععب النفععاق الفعلععي علععي
"مشروع التسكان الجتماعي" لمحدودي الدخل وحده ،ويجعل من مزاع م الحكوم ة أن مخصص اته "تسعهم فعي
تحقيععق العدالععة الجتماعيععة للمععواطنين")وزارة التخطيععط  ،(115 ,2014وأنهععا تسععتأةثر بععع  %21.1مععن
التستثمارات العامة الموجهة "لتحقيق العدال ة الجتماعي ة ..حي ث يعت بر ت وفير مس كن ملئ م ح ق أتساتس ي لك ل
المواطنين بغض النظعر ع ن مس تويات دخ ولهم")وزارة التخطيعط  ، (275 ,2014مزاع م زائف ة ،فالبرنام ج
المخصص ل ه ه ذه الملي ارات يخ دم متوتس طي ال دخل وذوى ال دخول ف وق المتوتس طة والنغني اء ،وكل ه حس ب
تعريف الخطة للمشروع.
كما أن نظام تخصيص وحدات "مشروع التسكان الجتماعي" بالتمويل العقاري يحععرم نحععو نصععف المصععريين
)شوكت  ،(2014وهم النصف الفقر ،من حيازة هذه الوحدات .فالتمويععل العقععاري ،مثععل أي نظععام للقععراض،
يضع حد أدني لدخل المستفيد ،والذي ل يتع دى  %25م ن العدخل الشعهري للتسعرة ،فحس ب أقعل قسعط لوحعدة
المشروع ذات مساحة  75متر ،وهم  480جنيه ،فيجب أن يكععون دخععل المتقععدم  1920جنيععه شععهرييا ،أو نحععو
 23ألف جنيه تسنوييا .مع مقارنة هذا الدخل بمستويات الدخل حسب بحععث الععدخل والنفععاق والتسععتهل ك للتعبئععة
العامة والحصاء لعام  ،213-2012يتضح أن هذه أتسرة ذات دخل متوتسط وليست التسر الفقيرة.
صحيح أن التعديل الخير لقانون التمويل العقاري يعطي بعض المرونة في تحديد نسبة القسط إلععي الععدخل وهععو
مرجح للزيادة ،إل أن حسب بحث الدخل والنفاق والتستهل ك متوتسط إنفاق التسر القفععر علعي السعكن ل يزيعد
عن  %15من إنفاقهم ،أي أن نسبة الع  %25في أعالي الحدود المقبول ة  .ل ذا ،وكم ا ه و متب ع فعي العديعد م ن
برامج التسكان المدعم الناجحة في دول أخر ،الحل في توجيه الدعم والتستثمارات التسكان للفقراء يرتكز علععي
برنامج إتسكان يتم تخصيص وحداته باليجار وليس بالتملي ك ،لن م ن التس هل تحدي د قي م اليج ار طبيق ا ل دخل
التسر الفقيرة المستهدفة ،وليس تحدي د التس ر ال تي يمك ن أن تس تفيد م ن وح دات التملي ك بن يأ عل ي تس عر تنفي ذ
الوحدة.
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فمن المرجح أن ل يستفيد الفقراء من العع  9.5مليعار جني ه م ن التسعتثمارات الوجهعة لكام ل "البرنام ج الق ومي
للتسكان الجتماعي" ،بما فيها وحدات ما يسمى بمحدودي الدخل.
 1.2مخصصات الدعم
حيث أن جميع وحدات "مشروع التسكان الجتماعي" ،المليون وحدة ،يتعم تخصيصععها بنظععام التمويعل العقععاري
حتى الن ،فالمسئول عن تمويل المتقدمين لهذه الوحدات هععو "صععندوق دعععم وضععمان التمويععل العقععاري” .ففععي
موازنة  2015-2014تم تخصيص  613مليون جنيععه لععه ببنععد الععدعم)وزاضرة المالية  ،(82 ,2014بزيععادة
 263مليون جني ه ع ن المخص ص الفعل ي للع ام الماض ي .ولك ن مجم ل ه ذه المخصص ات ل ن ي ذهب للفق رء
للتسباب التي تم شرحها تسابيقا )أنظر نقطة .(1.1
هنا ك صندوق آخر نص عليه قانون التسكان الجتماعي رقم  33لسنة  ،2014وهو "صندوق تمويععل التسععكان
الجتماعي" ،وحسب القانون الذي صدر في شهر مايو الماض ي ،ل ه مخصص ات م ن الموازن ة العام ة للدول ة،
ولكن لم تدرج له ميزانية هذا العام ،بما معناه أنه لن ينشأ خلل .2015-2014
 1.3خطة "مشروع الكسكان التجتماعي”
تشير الخطة إلي اتستكمال العمال لع  87ألف وحدة خلل العام المالي الحالي  ،2015-2014والبدء ف ي تنفي ذ
 100ألف وحدة جديدة)وزاضرة التخطيط  .(116 ,2014ولكن في نغياب تحديد الميزانية المخصصة للوحدات
المستهدف تسليمها مع نهاية الع ام الم الي ،بالمقارن ة للوح دات الم راد الب دء فيه ا ،بالض افة إل ي نغي اب تحدي د
ميزانية "مشروع التسكان الجتماعي" من بين "البرنام ج الق ومي للتس كان الجتم اعي" ف ي المجم ل ،يس تحيل
الرقابة علي تنفيذ هذه الخطة.
ولكن مع النظر إلي مخصصات الدعم ،وهي  613مليون جنيه مع العلم أن متوتسط دعععم الوحععدة هععو  15ألععف
جنيه )يتم دعم الوحدة بنسبة متغي رة م ن  5إل ي  25أل ف جني ه حس ب دخ ل المتق دم( ،يظه ر أن متوتس ط ع دد
الوحدات التي يمكن تسليمها للمستفيدين في العام المععالي  2015-2014هععو  40.8ألععف وحععدة ،وفععي الرجععح
تستكون نغالبية هذه الوحدات من ما تم تنفيذه في العامععان الماليععان الماضععيان  2013-2012و ،2014-2013
مما يشير إلي عدم إنجاز عدد الوحدات التي كان من المخطععط النتهععاء منهععا ،وهععى  50ألععف وحععدة ،أو بعجععز
قدره  %18.4عن المستهدف .كما من الرجح أن يتم دعم ما يتم النتهاء من تنفيذه مععن وحععدات العععام المععالي
الحالي في العام المالي المقبل ،ولكن من الصعب تحقيق هذا العدد وهو ضعف معدل العام المالي السابق.
 1.4التوزيع الجغرافي للكستثمارات ...غياب المعايير
رنغععم أن هععذه أول مععرة يظهععر فيهععا التوزيععع الجغرافععي للتسععتثمارات المخصصععة لمشععاريع التسععكان والتنميععة
العمرانية ،إل أن لم يتم الشارة إلي أية معايير تم إتباعها في التوزيع.
فمثيل يتروح معدل نصيب المحافظة من الوحدات السكنية ما بين صفر و  26ضععف وزنهعا النسعبي معن حيعث
عدد السكن )أنظر جدول رقم  .(2فتعتركز النصعبة الكعبر فعي المحافظعات الحدوديعة البحعر الحمعر وال وادى
الجديد وشمال تسيناء وجنوب تسيناء ،حيث تترواح أنصبتها بين  10إل ي  26ض عف وزنه ا النس بي دون م برر
واضح .فاذا كان المبرر الطلب علي السكن أو عدم ادراج هذه المحافظات في الخطط السابقة ،فمعدل ال نصيب
المحافظة ليزال مرتفع حيث أنه في هذه الحالت ل يتعدى الضعف الي خمس أضعاف وزن المحافظة النسبي.
 .2مخصصات برنامج الكسكان القومي ،إكسكان مبارك ...مستمرة
بداء "برنامج التسكان القومي" المعروف بع "إتسكان مبار ك" في العام المععالي  2007-2006وكععان مععن ضععمن
البرنامج النتخابي لحسني مبار ك لتوفير  500ألف وحدة حتي نهايعة وليتعه ععام  .2011ولكعن اتسعتمر إدراج
المشروع في الموازنة لعدم النتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة من وحداته التي قد بداء تنفيذها في أعوام تسابقة.
ملحوظة :يتم الشارة له فععي البيانعات الرتسعمية بعع"المشعروع القعومي لتسعكان محعدودي العدخل" ،أو بعع"إتسعكان

محدودي الدخل".
 2.1مخصصات الكستثمارات
تم تخصيص  100مليون جنيه لمشروع "قرى الظهيععر الصععحراوي” )وزارة التخطيععط  ،(121 ,2014وهععو
أحد محاور "برنامج التسكان القومي" .الملحوظة هنا أن تم إنفاق مئآت المليي ن م ن الم وال العام ة عل ي ه ذا
المحور منذ بداي ة البرنام ج ع ام  2006ول م يت م تس ليم نغالبي ة ه ذه الوح دات بع د نظ يرا لع دم تجهي ز أو ع دم
صلحية الراضي المجاورة لهذه القري للزراعة ،وهو المر التساتسي الذي دفع العديد من تسكان الريف للتقععدم
له) .(Shawkat 2014فالنفاق علي هذا المشروع قد يعتبر إهدار للمال العام في ظل عدم وضوح مدى التقدم
في حل مشاكله السابقة ،كما ل توجد أي أهداف كمية لهذا المشروع بالخطععة تسععواء بععترفيق مسععاحة محععددة مععن
الراضي أو بناء عدد محدد من الوحدات ،مما يمثل نغموض في النفاق.
تم تخصيص  60مليون جنيه لمشروع "إتسععكان الولععى بالرعايععة" )وزارة التخطيععط  ،(120 ,2014أو فقععط
 %22.2من إجمالي ما تم تخصيصه للقروض الميسرة للتسكان .فهذه وحدات إتسكان صغيرة بمساحة  42متر
يتم تخصيصها باليجار للرامل والمطلقات ومن هم علي المعاش ،ول تصلح للسكن العائلي .هذا بالضافة إلي
 5مليون جنيه من القروض الميسرة لمحاور أخرى نغير موضحة بالمشروع.
 2.2مخصصات الدعم
تم تخصيص  150مليون جنيه لكامل محاور المشروع تحت بند " دعم إتسكان محدودي الدخل" )وزارة الماليععة
 ،(82 ,2014وهو نصف ما ت م تخصيص ه الع ام الماض ي ف ي الموازن ة الص لية ،ولك ن بزي ادة  %50م ن
النفاق الفعلي لهذا البند في العام نفسه ،وفي النغلب تسيخصص هذا الدعم لمحععوري قععرى الظهيععر الصععحراوي
والولى بالرعاية المدرجان بخطة .2015-2014
هنا ك أي ي
ضا دعم للق روض الميس رة بنح و  269.8ملي ون جني ه تح ت بن د "إتس كان المحافظ ات")وزارة المالي ة
 ،(98 ,2014الذيو في الرجح موجه لقروض "مشروع التسكان القومي" وربما مشاريع تسعابقة لعه العتيو يتععم
تسديدها علي  20عام.
 3مشاريع إكسكان أخرى
تععم تخصعيص اتسععتثمارات بععع  200مليععون جنيععه مععن القععروض الميسععرة للتسععكان التعععاوني )وزاضرة التخطيط
 ،(120 ,2014أي أن  %74من كامل مخصصات التسكان التعاوني موجهة لذوي الدخول المتوتسطة فاعلي
نظ يرا لكون تكلفته للمتقدم أعلي من تكلفة التسكان الجتماعي لن نسبة الدعم أقل وهي دعم الفائدة علي القرض
فقط دون دعم نقدي.
هنا ك مخصصات أخري بنحو  5مليون جنيه "لمشروعات التسكان بوزارة التسكان وأجهزت ه" ،ولك ن ل تعوج
أية تفاصيل عن ما هي هذه المشاريع ولم يتم تخصيصها.ا.
كما تم تخصيص  289.5مليون جنيه لدعم فوائععد القععروض الميسععرة المخصصععة لتعاونيععات التسععكان )وزارة
المالية  ، (98 ,2014بالضافة إلي  31.1مليون جنيه للمشاريع إتسكان أخري ،ولكن ل توجد تفاصيل كافيععة
حول مدى توجيه هذه المشاريع للفقراء.
 . 4تتمة :غياب العدالة التجتماعية وحرمان الفقراء من مليارات اكستثمارات ودعم الكسكان
يتضح من بعد تحليل موازنة  2015-2014أن الحكومة نغير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم فععي
مسكن ملئم كما نصت عليه المادة  78من دتستور مصر.
فمن الع  11.2مليار جنيه التي ت م تخصيص ها بي ن اتس تثمارات ودع م لمش اريع التس كان المختلف ة ال تي تتبناه ا

الحكوم ة )أنظ ر ج دول رق م  ،(1فق ط  60ملي ون جني ه م ن ه ذه المخصص ات ،أو نح و  %0.5م ن إجم الي
المخصصات من المؤكد أن تسينتفع منها الفقراء ،وذلك علي هيئععة وحععدات الولععي بالرعايععة بمشععروع التسععكان
القومي وهى وحدات صغيرة ذات مساحة  42متر ،وهي نغي ر ملئم ة للس كن الع ائلي.أم ا ب اقي التس تثمارات،
فطرق تخصيص الوحدات للفقراء مبهمة ،أو مجحفة ،أو المشاريع التي قد تخصص لهعم بهعا أخطععاء فنيعة تمنعع
التستفادة منها.
افيم
يظهر نغياب الهتمام بالدعم المالي للتسكان ،حيث إجمالي قيمة الدعم ما بين المخصص النقدي أو المخصععص
لقرض التمويل العقاري أو دعم فائدة القروض الميسرة 1.4 ،مليار جنيه ،بما يمثل فقط  %0.6مععن بيععن جملععة
مخصصات الدعم بموازنة  2015-2014والمقدرة بع  229.6مليار جنيه.
نجاح البيان المالي لموازنة  2015-2014والخطة القتصادية كان فقط في إظهار الخلل التام في تسياتسة كفالععة
الدولة لحق المواطنين في مسكن ملئم .فهنا ك أكثر من مشروع يتم تنفيذه ،منهم ما كان من المقترض أن ينتهي
منذ فترة ولكنه مستمر لعدم إنجازه ،ومنهم م ا ل يظهعر ل ه ملم ح واضعحة ،ومنه م م ا يوع د بم ا ل يمك ن أن
يوفيه.
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