ورقة سٌاسات
حتى ال ٌتم التمٌٌز ضد الفقراء وتوجٌه الدعم إلى من ال ٌستحق ...
مقترح المبادرة المصرٌة بتعدٌل شروط برنامج اإلسكان االجتماعً

ٌحٌى شوكت
مسئول حقوق السكن واألرض
وحدة العدالة االقتصادٌة
المبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة
أبرٌل 2014

مقدمة
فً السادس عشر من ٌناٌر  2014أقر مجلس الوزراء شروطا جدٌدة للحصول على وحدات برنامج
اإلسكان االجتماعً ،وهو المعروف بمشروع "الملٌون وحدة" ،1تمهٌدا لتضمٌنها قانون اإلسكان االجتماعً
الجدٌد ،الذي سٌحدد تسلٌم وحدات اإلسكان االجتماعً خالل األشهر القادمة .بعض هذه الشروط تقلٌدي
ٌتعلق بالسن ،ومحل اإلقامة ،وهً الشروط االعتٌادٌة فً مثل هذه المشارٌع ،التً قلما تتغٌر ،ومعها شرط
ٌتعلق بحدود الدخل ،كان موجودا من قبلٌ ،تم تعدٌله بصفة دورٌة لمساٌرة معدالت التضخم.
شروط ومواصفات وحدات التملٌك 1








نظام التموٌل :تموٌل عقاري لمحدودي الدخل (عن طرٌق شركات التموٌل العقاري المشتركة فً هذا البرنامج)
الحد األعلى لدخل األسرة 40،000 :جنٌه سنوٌا  3333 /جنٌه شهرٌا
الحد األدنى لدخل األسرة 23،040 :جنٌه سنوٌا  1920 /جنٌه شهرٌا
تسدٌد دفعات مقدما :ما بٌن  %15و( %40بعالقة عكسٌة لمستوى الدخل)
قٌمة القسط الشهري :بٌن  480و 600جنٌه (بعالقة خطٌة لمستوى الدخل)
قٌمة الدعم :من صفر إلى  25،000جنٌه للوحدة (بعالقة عكسٌة لمستوى الدخل وحسب ما ٌتم صرفه حالٌا)
قٌمة الوحدة :ما بٌن  110،000إلى  130،000جنٌه

شروط ومواصفات وحدات اإلٌجار








الحد األعلى لدخل األسرة  18،000جنٌه سنوٌا  1500 /جنٌه شهرٌا
الحد األدنى للدخل 18،000 :جنٌه سنوٌا  1500 /جنٌه شهرٌا (حتى ال تزٌد القٌمة اإلٌجارٌة على  %15من الدخل)
تسدٌد دفعات مقدمة 5000 :جنٌه ( 22ضعف القٌمة اإلٌجارٌة)
القٌمة اإلٌجارٌة 225 :جنٌها
قٌمة الدعم :غٌر موضح
مدة التعاقد 10 :سنوات
مساحة الوحدة :غٌر موضح إذا كانت هذه الوحدات مماثلة لوحدات التملٌك70 ،م ،2أو أصغر كما كانت فً المشروع
األخٌر

إال أن هذا الشرط الجدٌد الذي تبناه القرار بخصوص الدخل كان مجح ًفا ،لدرجة أنه قد ٌحرم الـ  %40من
ً
دخل االستفادة من نحو  8.7ملٌار جنٌه من االتفاق العام على برنامج اإلسكان
المصرٌٌن األقل

1

نقل ًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ،أ.ش.أ( .الأهرام المسائى . )4102 ،هذه الشروط خاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة

الإسكان وتختلف عن شروط برامج الإسكان الأخرى المطروحة من قبل الأجهزة الحكومية مثل وحدات "مبادرة البنك المركزي" التابعة لصندوق
دعم وضمان التمو يل العقاري ومشروع "المليون وحدة" التابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة أرابتك الإماراتية.

1

االجتماعً ،2هذا باإلضافة إلى منعه نحو ثلثً المصرٌٌن العاملٌن فً القطاع غٌر الرسمً (وأغلبهم
الفقراء) االستفادة من وحدات المشروع ،ألنهم ٌعملون دون عقود رسمٌة.
وحدات التملٌك ،وهً الجزء األكبر من المشروع ،لن ٌستفٌد منها نحو  %50من المصرٌٌن األقل ً
دخل،
حٌث ٌقع الحد األقصى للدخل ،وهو  40،0000جنٌه سنوٌا لألسرة ،فً الشرٌحة األعلى ،التً تمثل حوالً
 %10من األسر ،أي األغنٌاء ،وهذا حسب بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك للجهاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء لسنة ( 2013-2012جدول رقم .)1
جدول رقم 1
مقارنة بٌن شروط الدخل لمشروع اإلسكان االجتماعً وفئات اإلنفاق
شرائح
خمسٌة  /عشرٌة

إنفاق األسرة
اإلنفاق *2012/2013

لعام

إنفاق األسرة
شهري
سنوي

شروط الدخل لمشروع اإلسكان االجتماعً
دخل األسرة
سنوي

-5األغنٌاء
%100-90
%20
%89.9-80
-4
فوق %79.9-70
المتوسط
%69.9-60
2054 24،647
%20
المتوسط
-3
23،040 1925 23،097
%59.9-50
%
20
%49.9-40
1833 22،000
-2الفقراء
%39.9-30
1738 20،858
%20
%29.9-20
1642 19،709
-1األشكثر ً
18،000 1524 18،290
فقرا %19.9-10
%20
أقل  %10إنفاقا 1252 15،025
* الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أهم مؤشرات
لعام 2013-2012
42،789
28،646
26،195

3566
2387
2183

40،000

شهري

قٌمة
/اإلٌجار

القسط

3333

833

1920

480

نوع الحٌازة

وحدات
التملٌك

غٌر مؤهلٌن لوحدات المشروع

1500

225

وحدات إٌجار

غٌر مؤهلٌن لوحدات المشروع

بحث

الدخل

واإلنفاق

واالستهالك

باإلضافة إلى الحد األقصى للدخل ،ثمة شرط آخر ٌنظم الحد األدنى للدخل ،وهو الشرط المستقى من قانون
التموٌل العقاري ،الذي ستمول وحدات التملٌك بمشروع اإلسكان االجتماعً وفقا لشروطه؛ فأسعار الوحدات
المطروحة ،التً تتراوح ما بٌن  110ألف جنٌه (للوحدات نصف التشطٌب) ،و 130ألف جنٌه (للوحدات

2

حيث سيتم تسليم وحدات خطة  4102-4104مع وحدات خطة  4102-4102تحت الشروط الجديدة .راجع جدول رقم  4لتفاصيل الإنفاق

العام على برنامج الإسكان الاجتماعي.

2

كاملة التشطٌب) ،3تستوجب أال ٌقل الدخل السنوي لألسرة المتقدمة لتملك وحدة منها عن  23،000جنٌه،
أي األسر التً ٌقع إنفاقها فً النصف األعلى من شرٌحة الدخل المتوسطة (جدول رقم .)1
نتائج هذا الشرط المجحف هً توجٌه نحو 1.4ملٌار جنٌه من الدعم ،4باإلضافة إلى نحو  5.9ملٌار جنٌه
من االستثمارات ،5إلى األعلى دخال ،الذٌن ٌمثلون  %50من المصرٌٌن ،وهم من فئة الدخل المتوسط،
وفئتً فوق المتوسط واألغنٌاء.
أما بخصوص وحدات اإلٌجار ،فسٌحرم منها  %40من المصرٌٌن األقل ً
دخل ،إذ إن نصف فئة الدخل
المتوسط ،وكامل فئة الفقراء ،البالغة  %30من األقل دخال ،تقل دخولهم عن الحد األدنى لدخل المتقدمٌن
لتملك إحدى وحدات التملٌك البالغ  23،000جنٌه ،وتعلو على الحد األقصى لدخل المتقدمٌن للحصول على
إحدى وحدات اإلٌجار وهو  18،000جنٌه (جدول رقم .)1

عالوة على ذلكٌ ،تسبب هذا الشرط فً حرمان ما ٌناهز الـ %10من المصرٌٌن األقل دخال ،أي األكثر
فقرا ،إذ إن قٌمة اإلٌجار الموضوعة ـ  225جنٌها ـ أعلى من  %14من جملة اإلنفاق الشهري ألسر هذه
الفئة (راجع الرسم البٌانً رقم  .)1وهذا الحد ٌجعل بمستطاع  %10فقط من المصرٌٌن االستفادة من
وحدات اإلٌجار ،وهم النصف األعلى من الفئة األكثر فقرا ،تاركا فً الوقت نفسه نحو  %40من المصرٌٌن
األقل دخال محرومة من االستفادة من نحو  1.55ملٌار جنٌه من الدعم و 6.5ملٌار جنٌه من االستثمارات،
بسبب عجزهم عن الوفاء بشروط الدخل التً تخص شراء وحدات التملٌك أو حٌازة وحدات اإلٌجار.

3
4

(مصراوى.)4102 ،
لم يتم نشر خطة مفصلة لمشروع الإسكان الاجتماعي ولا يوجد حتى تار يخه ،توز يع نسبي لعدد وحدات التمليك ووحدات الإ يجار ،فتم الاعتماد

على نسبة التمليك بالمشروع الأخير  ،التي كانت  ،%01أى بواقع  %01من الدعم الموجه لسنتي  4102-4104و.4102-4102
5

افتراضًا أن  %01من الوحدات تمليك ،من بين إجمالي استثمارات  5.6مليار جنيه لسنتي  4102-4104و.4102-4102

3

جدول رقم2

تحليل شروط ومواصفات برنامج اإلسكان االجتماعي
التفاصيل المفقودة
لم ٌتم اإلعالن بعد عن الخطة المفصلة لمشروع اإلسكان االجتماعً ،الذى بدأ فً ٌولٌو  2012لٌوفر
ملٌون وحدة سكنٌة خالل الخمس سنوات التً تقع بٌن  2013-2012حتى  ،2017-2016بمتوسط 200
ألف وحدة سنوٌا .فطبقا للتصرٌحات ،فقد تم بناء نحو  32ألف وحدة عام  ،2013-2012وسٌتم توفٌر 50
ألف وحدة فً العام المالً الجاري  ،2014-2013والوحدات جمٌعا بمساحة موحدة بإجمالً  74مترا
مربعا.6
لم تحدد نسب الوحدات المخصصة لنوعً الحٌازة المعلنٌن :التملٌك و اإلٌجار .وخرٌطة التوزٌع للمشروع
تعود إلى عام  ،2012ولكن من المرجح أن ٌتم تعدٌلها (جدول .)3

), 2014الشروق(

6

4

فً غٌاب خطة مفصلة معلنةٌ ،صعب تحلٌل برنامج اإلسكان االجتماعً فً مجمله ،ولكن هذا القصور
ٌعطً فرصة طرح مقترحات مبنٌة على الدروس المستفادة من مشروع اإلسكان األخٌر ،اإلسكان القومً
"إسكان مبارك" ،باإلضافة إلى ربطه باإلحصاءات االجتماعٌة التً ٌوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء.

التحيس ضذ الفقراء
ٌشٌر بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام  ، 2013-2012إلى أن الحد األدنى للدخل بخصوص وحدات
التملٌك ٌقع عند أعلى نصف الفئة الثالثة متوسطة الدخل ،أما الحد األقصى فموقعه عند أعلى الفئة الخامسة ـ
األغنى ـ ما ٌعنى أن أقل من  %50من المصرٌٌن األقل دخال غٌر مؤهلٌن أصال لالستفادة من وحدات
التملٌك ،فٌما ٌوجه أغلب الدعم واالستثمارات إلى الـ  %50من المصرٌٌن األعلى دخال (جدول رقم .)1
كما أن مطالبة المستفٌد األقل دخال بسداد  %40من قٌمة الوحدة (ما بٌن  44،000إلى  52،000جنٌه)
لٌس إال شرطا تعجٌزٌا ،بٌنما المستفٌد األعلى دخال ،مطلوب منه ،أن ٌدفع مقدما ما ٌعادل ( %15ما بٌن
 16،500إلى 19،500جنٌه) ،وهو ما ٌمثل تمٌٌزا إٌجابٌا لصالح األعلى دخال.
ٌذكر أن هناك مشروع تعدٌل قانون التموٌل العقاري ٌتم النظر فٌه من قبل مجلس الوزراء ،الذي ٌنص أحد
تعدٌالته على رفع نسبة القرض (الدٌن) إلى الدخل من  %25إلى  %40حتى ٌتم خفض نسبة المقدم
المدفوع لٌكون  %15بجمٌع فئات الدخل ،7ولم ٌكن هذا حال صائبا – فً رأٌنا – وهو ما سنفصل شرحه
فً النقطة التالٌة.

تؼثر متوقغ ػىذ سذاد أقساط الوحذات
ٌمثل الحد األقصى لقرض التموٌل العقاري ،طبقا لقانون التموٌل العقاري  148لسنة  ،2001ما قٌمته
 %25من الدخل ،أي أن القسط الشهري ال ٌتعدى  %25من الدخل الشهري .وتعد هذه النسبة مرتفعة
نسبٌا حسب إحصاءات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك ،التً تشٌر إلى إنفاق الفئة الثالثة المتوسطة فقط
 %14من الدخل الشهري على قٌمة اإلٌجار ،األمر الذي ٌعنً ضغط إنفاق األسر على بنود الحٌاة األخرى
حتى ٌتسنى لها تسدٌد القسط (رسم بٌانً رقم .)1
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(الأهرام)4102 ،

5

وٌسعى صندوق دعم وضمان التموٌل العقاري إلى رفع هذه النسبة من  %25إلى  ،%40ما سٌمثل كارثة
حال تطبٌقه نظرا إلى غٌاب أي دالئل عن كٌفٌة تسدٌد األسر المستفٌدة هذا الفارق ،علما بأن نسبة اإلنفاق
الحالٌة للفئة المتوسطة على القٌمة اإلٌجارٌة للمسكن  %13.7من اإلنفاق ،بٌنما تذهب  %62ألساسٌات
الحٌاة من غذاء ومرافق وصحة وتعلٌم وتنقل ،بما ٌترك  %25فقط لنفقات الحٌاة األخرى (الجهاز
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.)2013 ،
رسم بٌانى رقم  :1نسب اإلنفاق حسب شرائح اإلنفاق حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء ،أهم مؤشرات بحث الدخل واإلنفاق واالستهلك لعام 2013-2012
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-5األغنٌاء ()%100- 80
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-1األكثر فقراً (أقل  %20إنفاقا ً)

الطعام والشراب

مرافق وصٌنة

قٌمة اإلٌجار الفعلى

تؼريف غير واقؼي لمحذودي الذخل
هذا برنامج اجتماعً ٌجب أن ٌغطً األكثر فقرا فً المقام األول ،ثم الفقراء فً المقام الثانً ،وفئة الدخل
المتوسط فً المقام الثالث .فحسب التعرٌف القانونً لمحدودي الدخل ،وتعدٌالته الالحقة (المادة  35من
قانون رقم  148لسنة  ،2001قانون التموٌل العقاري والمادة  6من الئحته التنفٌذٌة) ،ظلت أغلبٌة هذه
الفئات خارج حسابات الحكومة خالل السنوات التسع الماضٌة ،التً شهدت مشروع اإلسكان القومً "إسكان
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مبارك" ،حٌث لم ٌستطع التقدم سوى من كان من ذوي الدخول المتوسطة فأعلى إلى وحدات التملٌك ،التً
استحوذت على  %90من المشروع حسب عدد الوحدات التً تم تسلٌمها حتى أكتوبر عام .82012

حرمان ثلثي الؼامليه
أحد أهم شروط االستفادة من مشارٌع اإلسكان المدعم فً مصر هو إثبات الدخل .وهذا الشرط من السهل
توفٌره من العاملٌن بالقطاع الحكومً (وكان فً المشروع السابق شرط أو ضمانة) ،وهو أٌضا متاح إلى
درجة ما للعاملٌن بالقطاع الخاص الرسمً .ولكن ٌقدر المجلس األعلى لألجور بوزارة التخطٌط نسبة من
ٌعملون دون عقد رسمً فً مصر بنحو .%64

التركيس في الحيازة للتمليك يحرم األغلييَ الحيازة
تسٌطر على مشارٌع اإلسكان الحكومٌة لمحدودي الدخل ،منظومة تنفٌذ ترفع تكالٌف الوحدة المنفذة ،مقارنة
بالوحدات المنفذة عن طرٌق المجهودات الذاتٌة واألهلٌة غٌر الرسمٌة ،ما ٌجعل هذه الوحدات أكبر من
قدرات محدودي الدخل ،وغٌر مشجعة أو مقنعة.

المغاالة في قيمَ اإليجار
طبقا لبحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام  ، 2012-2011فإن متوسط نسبة اإلنفاق على إٌجار المسكن
من إجمالً اإلنفاق هو  %14للفئة األكثر فقرا ،ما ٌعنى أن قٌمة اإلٌجار الشهري الموضوعة 225 ،جنٌها،
تقع فً النصف األعلى لهذه الفئة (جدول رقم  .)1كما أن هذه القٌمة تعد نحو ضعف قٌمة وحدات اإلٌجار
بالمشروع القومً لإلسكان التً تم تخصٌصها مؤخرا وهى 125جنٌها ،وتتم زٌادتها بمعدل  %10كل
عام ،وهذا معدل مرتفع.
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ارتفاع قيمَ المقذم (التأميه) لوحذات اإليجار
تمثل قٌمة المقدم  22ضعفا لقٌمة اإلٌجار الموضوعة ،وهو ما ٌعد مبالغا فٌه ،وبخاصة أنه ٌماثل بمرتٌن
ونصف قٌمة المقدم لشقق اإلٌجار بمشروع اإلسكان القومً ،التً تم تسلٌمها هذا العام.

تهدٌد أمن الحٌازة
تمت اإلشارة إلى تحدٌد مدة اإلٌجار بـ 10سنوات ،وهى مدة جٌدة ،ولكن ال ٌوجد شرح عن اإلجراءات التً
ستتم خالل المدة ،أو عن إعادة تقٌٌم قٌمة اإلٌجار من عدمه ،أو اإلجراءات التً ستتم فً نهاٌة المدة ،فهل
سٌتم إعادة تقٌٌم للمستفٌد ،وطبقا لهذا التقٌٌم سٌتم منحه مدة إضافٌة ،أو مطالبته بإخالء الوحدة ،أو عرض
تملك الوحدة.

احتمال عدم مالئمة وحدات اإلٌجار
وباإلضافة إلى ذلك لم ٌتم تحدٌد مساحة الوحدة ،ففً المشروع السابق ـ المشروع القومً لإلسكان ـ كانت
أغلبٌة وحدات اإلٌجار ،ما سمٌت بـ "األولى بالرعاٌة" ،وحدات صغٌرة ألفراد أو زوجٌن (أرامل أو من
هم بسن المعاش) ،ولٌست وحدات عائلٌة ،ومثلت مانعا كبٌرا لألسر الفقٌرة واألكثر فقرا فً الحصول على
وحدة تلٌق بحجم أسرتهم وبدخلهم.
أما بخصوص نسبة وحدات اإلٌجار إلى إجمالً عدد وحدات المشروع ،فلم ترد أي خطة لتحدٌد هذه النسبة،
سواء من العدد اإلجمالً ،أو على صعٌد التوزٌع الجغرافً .وهً تمثل معلومات أساسٌة فً تقٌٌم المشروع.

ضبط إبرة البوصلة صوب مصالح األقل ً
دخل ـ توصٌات بتعدٌل شروط اإلسكان االجتماعً
مشروع الملٌون وحدة ٌمثل برنامجا اجتماعٌا لتحقٌق متطلبات الحق فً السكن للفئات المعوزة .ومن ثم
ٌجب أن ٌتوجه بإفادته إلى الفئات األكثر فقرا فً المقام األول ،ثم الفقراء فً المقام الثانً ،ومن بعدهم فئة
الدخل المتوسط فً المقام الثالث ،لكن بتكوٌنه الراهن ٌتضح التوجه غٌر االجتماعً لهذا المشروع ،بما
ٌحتم ضرورة مراجعة جدوى المشروع والنسب المختلفة ألنماط الحٌازة واالشتراطات التً ٌفرضها
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للستفادة منه .وهو أمر ال ٌتأتى بغٌر معٌارٌة للتوزٌع العادل ألنماط الحٌازة المختلفة فٌما بٌن الوحدات
المنفذة من التملٌك واإلٌجار و/أو اإلٌجار التملٌكً ،وقطع األراضً ،والقروض التعاونٌة على نحو ٌعكس
التقسٌم النسبً لفئات الدخل الثالث ،بصورة تضمن التمٌٌز اإلٌجابً لألقل دخال.
وفً هذا نوصً بأال تقل النسبة المخصصة لوحدات اإلٌجار عن  %66من االستثمارات والدعم الموجه
لمشروع اإلسكان االجتماعً لتعكس الوزن النسبً لفئتً الفقراء واألكثر فقرا (جدول رقم  ،)3وأن تكون
وحدات اإلٌجار والتملٌك بمساحات مختلفة تعكس تشكٌل األسرة االجتماعً ولٌس نمط الحٌازة ،أي وحدات
من غرفتً نوم ،ووحدات من ثالث غرف لألسر (تمثل أغلبٌة الوحدات) .وكذلك من عناصر المراجعة
ضمان توزٌع جغرافً عادل لوحدات المشروع ٌعكس نسبة السكان لكل محافظة.
جدول رقم 3
مقترح تعدٌل شروط الدخل لمشروع اإلسكان االجتماعً وفئات اإلنفاق
شرائح اإلنفاق
خمسٌة  /عشرٌة
 -5األغنٌاء
%20
 -4فوق المتوسط
%20
 -3المتوسط
%20
 -2الفقراء
%20
-1

األكثر فق ًرا
%20

إنفاق األسرة لعام
*2012/2013

إعادة هٌكلة دعم اإلسكان وأنماط الحٌازة
حسب شرائح اإلنفاق

%100-90

إنفاق األسرة
شهري
سنوي
3566 42،789

%89.9-80

28،646

2387

%79.9-70

26،195

2183

%69.9-60

24،647

2054

%59.9-50

23،097

1925

%49.9-40

22،000

1833

%39.9-30

20،858

1738

%29.9-20

19،709

1642

بدون؛ سعر التكلفة
إسكان تعاونً  /تموٌل
عقاري
دعم منخفض
إسكان تعاونً /تموٌل
عقاري
دعم متوسط
إٌجار ثابت متوسط
المدة

%19.9-10

18،290

1524

أقل  %10إنفاقا

15،025

1252

دعم مرتفع
إٌجار ثابت طوٌل المدة

قٌمة الدعم
بدون؛ سعر حر
إسكان حر

قٌمة
/اإلٌجار

القسط

499
334
306
288
269
257

243
230
213
أقل من 175

* الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أهم مؤشرات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك
لعام 2013-2012
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مراجؼَ حذود الذخل والتحقق مىه
بالنسبة إلى وحدات اإلٌجار ٌجب تعدٌل الحد األعلى للدخل لٌتم استهداف فئتً الفقراء واألكثر فقرا من غٌر
القادرٌن على تسدٌد قٌمة وحدات التملٌك ،لتعكس وزن هاتٌن الفئتٌن النسبٌة كامل برنامج اإلسكان
االجتماعً(انظر جدول  .)3كما ٌجب وضع قٌم إٌجار متدرجة حسب فئات الدخل العشرٌة لتصبح ،90
 230 ،215 ،175و 240جنٌها (انظر جدول  .)3على أال تزٌد قٌمة المقدم (التأمٌن) على قٌمة اإلٌجار
لمدة عام.
أما بالنسبة إلى وحدات التملٌك فٌجب تعدٌل الحدٌن األعلى واألدنى للدخل لتوجٌه وحدات التملٌك إلى الفئة
الثالثة ،المتوسطة فقط( ،كما ٌحددها بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك) .وٌجب توحٌد نسبة القٌمة المدفوعة
مقدما لجمٌع فئات الدخل المستفٌدة بما ال ٌتعدى  %15من قٌمة الوحدة (انظر جدول .)3

تؼريف قاوووي جذيذ لمه هو ِمه محذودي الذخل
ثمة ضرورة لتعدٌل التعرٌف القانونً لمحدودي الدخل (المادة  35من قانون رقم  148لسنة  ،2001قانون
التموٌل العقاري والمادة  6من الئحته التنفٌذٌة) لٌعكس فقط أدنى ثالث فئات للدخل ،المتوسط ،الفقٌر،
األكثر فقرا ،وتتم تعدٌل القٌم كل عام ،حسب إحصاءات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك.
فمن الممكن وضع تعرٌف قانونً موحد لمحدودي الدخل ٌتم استخدامه على مستوى الوزارات المختلفة
المعنٌة بمحدودي الدخل مثل التضامن االجتماعً واإلسكان والزراعة ،إلخ .وٌجب السماح بتغٌر نسبً
لحدود الدخل حسب الموقع الجغرافً والنمط العمرانً (رٌف أو حضر).

آلٌة مغاٌرة لتحدٌد الدخل والتأكد منه
ٌجب استخدام آلٌة التحقق المٌدانً لكل طالب وحدة ،للتحقق وتحدٌد مستوى الدخل ،لتحدٌد شروط االستفادة
من الوحدات المدعمة ،كما تمارسه وزارة التضامن االجتماعً عند تحدٌد مستوى دخل األسرة (ٌمكن
مراجعة قانون التضامن االجتماعً رقم  137لسنة  ،)2010حٌث ٌؤخذ بعٌن االعتبار الممتلكات
والحٌازات وحالة المسكن الحالً ،إلخ ...وهذا لضمان استفادة أوسع قطاع من المواطنٌن.
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ضمان استدامة االستفادة وأمن الحٌازة
بخصوص وحدات التملٌكٌ ،جب خفض نسبة القرض (الدٌن) إلى حجم الدخل لٌتماشى مع ما تنفقه الفئة
المتوسطة على السكن طبقا لبحث الدخل واإلنفاق واالستهالك ،وإلغاء المقترح المقدم لرئاسة مجلس الوزراء
برفع نسبة القرض إلى الدخل من  %25إلى .%40
أما بخصوص وحدات اإلٌجار .عند انتهاء مدة اإلٌجار فٌجب إعادة تقٌٌم مستوى دخل المستفٌد طبقا ألحدث
اإلحصاءات وتطبٌق آلٌة التحقق المٌدانً ،وٌقرر تبعا لذلك منح اإلٌجار لمدة جدٌدة مع تحدٌد نسبة زٌادة
القٌمة اإلٌجارٌة ،أو التقدم لتملك الوحدة ،أو لالنتقال إلى وحدة أخرى بمساحة مختلفة تعكس االحتٌاج
االجتماعً.

توصيات ػامَ بخصوص مىظومَ اإلسكان
ثمة احتٌاج ملح إلى تبنً إستراتٌجٌة متكاملة لإلسكان تراعى العدالة االقتصادٌة واالجتماعٌة ونص دستور
مصر الجدٌد على كفالة الحق فً المسكن المالئم (مادة  ،)78وهذا بناء على دراسات دورٌة تعكس مطالب
المواطنٌن للمسكن تشمل :التوزٌع الجغرافً ،األسعار ،أنماط الحٌازة ،األنماط المعمارٌة ،التعدد الثقافً،
المساحات ،إلخ...
وفً هذه اإلستراتٌجٌة المتكاملةٌ ،توجب دمج المشارٌع واالستثمارات العامة المعنٌة بالمسكن من بناء
مساكن وترمٌم مساكن وتطوٌر العشوائٌات ،وٌتم تنفٌذها طبقا لالحتٌاج .والبد كذلك من فرض الحكومة
رقابة على سوق العقارات ومراجعة السٌاسات االقتصادٌة لكبح نسبة تضخم األسعار ،ما ٌتٌح فرصة أوسع
لمحدودي الدخل القتناء مسكن مالئم مناسب للدخل ،حٌث أن مشارٌع اإلسكان المدعم لن تلبى كامل
االحتٌاج .كذلك ٌحتاج األمر إلى مراجعة منظومة إنتاج الحكومة للمسكن بحٌث ٌتم تنفٌذ المشارٌع بأقل
األسعار.
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