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 ةـــمقدم

 

  السكن فً الحق ماهٌة

 المستوى مقومات من  بوصفه ، المالبم السكن ٌُعد( . المأوى) السكن فً الحق فرد لكل

 أن ٌجوز وال. والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بالحقوق للتمتع أساسٌا عامال ، الالبق المعٌشً

 الوطنٌة األطر تعزٌز للدول ٌنبغً إنما.  أساسً مأوى مجرد أنه على إلٌه النظر ٌقتصر

 ووضع ، السكن تهدد التً المباشرة للمخاطر التصدي ذلك فً بما الحق هذا إلعمال المالبمة

ٌّر مثل الطوٌل المدى على بالسكن المتعلقة االحتٌاجات لتلبٌة والممارسات السٌاسات  التغ

 .الخاص القطاع قبل من مأوىال توفٌر عملٌة تنظٌم فضال ، السكانً

 : هً وأساسٌة مترابطة سمات سبع ٌتضمن الحق هذا أن

 المسكن لحٌازة القانونً الضمان

 من القانونٌة الحماٌة له تكفل المسكن شغل فً األمن من بدرجة شخص كل ٌتمتع أن ٌنبغً  

 مختلفة أشكاال الحماٌة هذه وتتخذ. التهدٌدات من ذلك وغٌر المضاٌقة، ومن باإلكراه، اإلخالء

 . التعاونً واإلسكان واإلٌجار القانونٌة الملكٌة فً تتمثل

  األساسٌة والهٌاكل والمرافق والمواد الخدمات توفٌر

 الالزمة األساسٌة المرافق بعض المالبم المسكن فً تتوفر بأن التكفل الدول على ٌتعٌن 

 الطبٌعٌة الموارد على المستدام الحصول إمكانٌة ذلك وٌشمل. والتغذٌة والراحة واألمن للصحة

 ومرافق ، واإلضاءة والتدفبة الطهً ألغراض والطاقة ، للشرب الصالحة والمٌاه ، والعامة

 ، المٌاه وتصرٌف ، النفاٌات من والتخلص الطعام، تخزٌن ووسابل والغسل، الصحً الصرف

 .الطوارئ وخدمات

 الكلفة تحمل على القدرة

 مستوى وعلى ، الدخل مستوٌات مع متناسبة به المرتبطة والتكالٌف السكن ٌكون أن ٌنبغً 

 الذٌن ألولبك سكنٌة إعانات تقدٌم للدول وٌنبغً. الخاصة االحتٌاجات تلبٌة تهدٌد عدم ٌكفل

 قٌمة من المساكن مستأجري بحماٌة والقٌام معقولة، بتكلفة مساكن على الحصول علٌهم ٌتعذر

 فً الطبٌعٌة المواد توفر لضمان الالزمة الخطوات واتخاذ المعقولة، غٌر االٌجارات

 .المساكن تشٌٌد فً الُمستخدمة الربٌسة المصادر الموارد هذه فٌها ُتعد التً المجتمعات
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  للسكن الصالحٌة

 من وحماٌتهم سالمتهم ٌضمن وأن ، الكافٌة المساحة لشاغلٌه المالبم المسكن ٌوفر أن ٌنبغً 

 أن للدول وٌنبغً. البنٌوٌة والمخاطر الطبٌعٌة العوامل من ذلك وغٌر والمطر والحر البرد

 . الصحة تهدد التً واألخطار المالبم غٌر السكن بٌن للعالقة خاًصا اهتماما تولً

  السكن على الحصول إمكانٌة

 الفبات سٌما ال ، شخص لكل متاحة مالبم سكن على الحصول إمكانٌة تكون أن ٌجب 

 مثل المحرومة للفبات اإلسكان مجال فً األولوٌة إعطاء للدول ٌنبغً وهكذا. عفاألض

.  الطبٌعٌة الكوارث وضحاٌا مستعصٌة بأمراض والمصابٌن اإلعاقة وذوي واألطفال المسنٌن

 على الحصول إمكانٌة تعزٌز أجل من المناسبة اإلسكانٌة األطر وضع أًٌضا لها وٌنبغً

 .أراض   أي تمتلك ال التً أو المجتمع فً الفقٌرة الشرابح لصالح األراضً

 عــــالموق

 لذا. والوقت المال لجهة مرتفعة الرٌفٌة والمناطق المدن من االنتقال تكالٌف تكون ما غالبا 

 والمرافق العمل خٌارات من االستفادة إمكانٌة ٌتٌح موقع فً المالبم المسكن ٌكون أن ٌنبغً

 فً المنازل تشٌٌد أن ٌنبغً وال. االجتماعٌة الخدمات من ذلك وغٌر ، والتعلٌمٌة الصحٌة

 . آمنة غٌر أو ملوثة مواقع

 الثقافٌة الناحٌة من المالبم السكن

 والتنوع الثقافٌة الهوٌة عن التعبٌر فً بتشٌٌدها الُمستخدمة والمواد المساكن تسمح أن ٌجب 

 فً األنشطة تأخذ أن وٌنبغً.   معٌن سٌاق فً المجتمعات مع ٌتناسب نحو على السكن فً

 .النامٌة واحتٌاجاتهم السكان معتقدات الحسبان فً اإلسكان قطاع تحدٌث مجال

التقرٌر التالً مشكلة مشروع ما كان ٌسمى ) اسكان مبارك للشباب( حٌث قام عدد ٌتناول 

ولم ٌتم  2005ها ، منذ عام كبٌر من الشباب بمحافظة األقصر بحجز وحدات سكنٌة ودفع ثمن

 لٌم تلك الوحدات لحاجزٌها حتى األن .تس
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 فً السكن فً المواثٌق الدولٌةالحق 

 العالمً لحقوق االنسانالعالن ا

 فً الحق من كجزء السكن فً بالحق تعترف اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن من 25 المادة

 :فٌها جاء حٌث كاف   أو البق معٌشة مستوى

 له والرفاهٌة الصحة على للمحافظة كاف   المعٌشة من مستوى فً الحق شخص لكل) 

 االجتماعٌة الخدمات وكذلك الطبٌة والعناٌة والمسكن والملبس التغذٌة ذلك وٌتضمن. وألسرته

 والشٌخوخة والترمل والعجز والمرض البطالة حاالت فً معٌشته تأمٌن فً الحق وله. الالزمة

 .( إرادته عن خارجة لظروف نتٌجة العٌش وسابل فقدان من ذلك وغٌر

 الدولً للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌةالعهد 

 والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد من 1 بند 11 المادة تتضمن

 :كاف معٌشة مستوى فً الحق من كجزء السكن فً الحق

 وألسرته، له كاف معٌشً مستوى فً شخص كل بحق العهد هذا فً األطراف الدول تقر) 

 لظروفه متواصل تحسٌن فً وبحقه والمأوى، والكساء الغذاء من بحاجتهم ٌفً ما ٌوفر

 هذا فً معترفة الحق، هذا إلنفاذ الالزمة التدابٌر باتخاذ األطراف الدول وتتعهد. المعٌشٌة

 (.الحر االرتضاء على القابم الدولً للتعاون األساسٌة باألهمٌة الصدد

 ذلك توضٌح تم وقد بذاته، قابماً  حقاً  السكن فً الحق أُعتبر اإلنسان لحقوق الدولً القانوي وفً

 االقتصادٌة للحقوق المتحدة األمم لجنة بواسطة 1331 لعام  4 رقم العامة الحاشٌة فً

 بخصوص االلتباس ٌحتمل ال جازماً  تفسٌراً  العامة الحاشٌة قدمت حٌث والثقافٌة، واالجتماعٌة

 .الدولً القانون مظلة تحت قانونٌة بمصطلحات السكن فً الحق

 المتعلقة فاالعتبارات والثقافٌة، واالجتماعٌة االقتصادٌة للحقوق المتحدة األمم للجنة ووفقاً  

: تشمل والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة للحقوق الدولً العهد مظلة تحت السكن فً بالحق

 المقبولة، والتكلفة ،(التحتٌة والبنٌة والتسهٌالت والمواد للخدمات) واإلتاحة القانونً، األمن

 .الحضارٌة والمالءمة والموقع، الوصول، وسهولة للسكن، والصالحٌة

 وق االنسانقالعربً لحالمٌثاق 

 المسكن فً الحق تضمن اإلنسان لحقوق العربً المٌثاق من والثالثٌن الثامنة المادة أن كما 

 :فٌها جاء إذ كاف، معٌشً مستوى فً الحق من كجزء
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 غذاء من الكرٌم والعٌش الرفاه ٌوفر وألسرته له كاف معٌشً مستوى فً الحق شخص لكل) 

 التدابٌر اتخاذ األطراف الدول وعلى. سلٌمة بٌبة فً الحق وله وخدمات، ومسكن وكساء

 (.الحقوق هذه إلنفاذ إلمكانٌاتها وفقاً  الالزمة

 حقوق االشخاص ذوي االعاقةاتفاقٌة 

 تًالو اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقٌة من 22 المادة فً السكن فً الحق تضمٌن تم

 معٌشً بمستوى التمتع فً اإلعاقة ذوي األشخاص بحق األطراف الدول تعترف) لىع صتن

 تحسٌن مواصلة وفً والمسكن، والملبس الغذاء من ٌكفٌهم ما ذلك فً بما وألسرهم، لهم البق

 على تمٌٌز دون إعماله وتعزٌز الحق هذا لصون المناسبة الخطوات وتتخذ معٌشتهم، ظروف

 ( اإلعاقة أساس

 االجتماعً األوربًالمٌثاق 

 ضمان بهدف) صت علىالمادة السادسة عشر من المٌثاق الحق فً السكن ، فنتناولت 

 األطراف ٌتعهد – للمجتمع األساسٌة الوحدة وهً – لألسرة الكاملة للتنمٌة الالزمة الظروف

 اإلعانات مثل بوسابل العابلٌة للحٌاة واالجتماعٌة والقانونٌة االقتصادٌة الحماٌة بتشجٌع

 حدٌثاً  للمتزوجٌن واإلعانات العابلً، اإلسكان وتوفٌر المالٌة، الترتٌبات والعابلٌة، االجتماعٌة

 ( المناسبة األخرى والوسابل

 ٌوجٌكارتامبادئ 

 :أن ٌاكارتاجٌو مبادئ أكدت الجندرٌة، والهوٌة الجنسً بالتوجه ٌتعلق فٌما

 التوجه بسبب تمٌٌز بدون اإلخالء، من الحماٌة ذلك فً بما مالبم، سكن فً حق شخص لكل"

 وغٌرها واإلدارٌة، التشرٌعٌة اإلجراءات اتخاذ( أ: الدول جمٌع وعلى. النوع هوٌة أو الجنسً

 وٌسهل للسكن، وصالح الكلفة، مقبول سكن   إلى، الوصول أو حٌازة، لكفالة اإلجراءات، من

 من وغٌرها المالجا ذلك فً بما وآمن، الحضارٌة، الوجهة من ومناسب إلٌه، الوصول

 أو العابلٌة الحالة أو النوع هوٌة أو الجنسً التوجه بسبب تمٌٌز بدون الطاربة، الحاالت مساكن

 تنفٌذ لمنع اإلجراءات من وغٌرها واإلدارٌة التشرٌعٌة اإلجراءات اتخاذ( ب الزواجٌة؛

 توفٌر وكفالة الدول، جانب من اإلنسان بحقوق الدولٌة االلتزامات مع ٌتفق ال الذي اإلخالء

 فً حقه تعرض ٌزعم شخص   أي حالة فً الفعالة المناسبة القانونٌة وغٌر القانونٌة المعالجة

 الحق ذلك فً بما االنتهاك، بهذا مهدد   شخص   أي أو االنتهاك، إلى القسري اإلخالء من الحماٌة

 أو الجودة فً له كان ما ٌساوي مالبم وسكن أرض   فً حقه ٌشمل ما وهو إسكانه، إعادة فً

 (.الزواجٌة أو العابلٌة الحالة أو النوع هوٌة أو الجنسً التوجه بسبب تمٌٌز بدون وذلك ٌفوقه،
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 الدستور المصري

 االقتصادٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد“ على الموقعة الدول من مصر أن من بالرغم

 فً تظهر لم المالبم المسكن فً الحق إلى اإلشارة  فإن ،1361 عام منذ ”والثقافٌة واالجتماعٌة

 فً الحق ظهر فقد. 2011 ٌناٌر 25 ثورة بعد ما فترة فً سوى المصرٌة الدساتٌر من أي

 .2012 عام دستور فً مرة ألول المالبم المسكن

 من الدستور الحالً 12مادة 

 اإلنسانٌة الكرامة ٌحفظ بما ،والصحً واآلمن المالبم المسكن فى الحق للمواطنٌن الدولة تكفل)

 الخصوصٌة تراعى لإلسكان وطنٌة خطة بوضع الدولة وتلتزم .االجتماعٌة العدالة وٌحقق

 الدولة أراضً استخدام وتنظٌم تنفٌذها، فى والتعاونٌة الذاتٌة المبادرات إسهام تكفل و البٌبٌة،

 لتوزٌع استراتٌجٌة و والقرى للمدن شامل عمرانً تخطٌط إطار فى األساسٌة بالمرافق ومدها

 األجٌال حقوق ٌحفظ و للمواطنٌن الحٌاة نوعٌة وتحسٌن العام الصالح ٌحقق بما السكان،

 إعادة تشمل العشوابٌات مشكلة لمواجهة شاملة قومٌة خطة بوضع الدولة تلتزم كما .القادمة

 تكفل كما العامة، والصحة الحٌاة نوعٌة وتحسٌن والمرافق، األساسٌة البنٌة وتوفٌر التخطٌط

 .( محددة زمنٌة مدة خالل للتنفٌذ الالزمة لمواردا توفٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 مبارك بالطودإسكان 

 

 وطنٌة خطة الدولة وتتبنى. مكفولة حقوق الصحً والغذاء النظٌف والماء المالبم المسكن“

 اإلسكانٌة، والتعاونٌات الذاتٌة المبادرات وتشجٌع االجتماعٌة، العدالة على تقوم لإلسكان؛

 على وٌحافظ العام، الصالح ٌحقق بما العمران؛ ألغراض الدولة أراضً استخدام وتنظٌم

 .”األجٌال حقوق

 

 وعدد البنوك فوابد ترهقهم وحاجزٌن األشباح تسكنها عمارات..  بالطود مبارك إسكان

 "صفر" المستفٌدٌن

ا مشروًعا 16 ًٌ  لإلسكان األموال لتوفٌر تسعى المحافظة" .. صفر" محصلتهم األقصر فً سكن

 .مبارك إسكان وتتجاهل اإلماراتً والتموٌل االجتماعً

  باألقصر السكنٌة المشروعات حال وصف

 تسلٌمها قرار لسكنٌةا وحداتها حاجزي ٌنتظر األقصر، فً سكنٌة عمارة 300الـ عن ٌزٌد ما

 والتً ،2002 فً لها والتشٌٌد البناء أعمال بدأت أن منذ كاملة، أعوام لعشر ٌصل ما منذ لهم

 وال قادمون زوار فال قاطنٌها، هجرها أشباح كقالع لتظل ،2010 ٌولٌو فً معظمها انتهى

 نفوذها، مناطق العمارات تلك وشوارع مٌادٌن من الضالة الكالب سطرت بٌنما باقون، ساكنٌن

ا" صفر" الخانة عند للمواطنٌن بالنسبة االستفادة عداد ٌبقى بٌنما ًٌ  تلك كل رغم التحرك أب

 .السنوات

 الوحدات تلك بإحدى للفوز األقصر محافظة فً الشباب تسابق حٌنما 2002 فً كانت البداٌة

 الدولة بأن ٌناٌر ثورة قبل ما نظام قبل من كبٌرة دعاٌة وسط العمارات تلك فً السكنٌة

 ثورة قٌام بعد بالواقع صدموا الشباب هؤالء إن إال الشقة، قٌمة من جنٌه ألف 20 ستتحمل

 أو االعتمادات فً لنقص إما البناء أعمال وتوقفت وعودهم، من المسبولون تبرأ حٌث ٌناٌر،

 .األسعار تضخم مع السوق موازنات تغٌر إلى باإلضافة التحتٌة، البنٌة مصادر فً لنقص

 قامت التً العمارات تلك بحصر قامت" واالجتماعٌة االقتصادٌة للدراسات الجنوب مؤسسة"

_  الشباب إسكان" أنواع ثالث إلى مقسمة حٌث اللحظة، حتى تسلٌمها ٌتم ولم الدولة ببنابها

 بالطود، منهم عمارة 10 شباب إسكان عمارة 105 بواقع" إماراتً تموٌل_  اجتماعً إسكان

 126 هناك بٌنما بالقرنة، عمارات 4 بخالف بالطارف عمارات 6و بالرضوانٌة، عمارة 25 و

 بقرٌة آخرٌن 10و الدٌر بقرٌة عمارة 21و بأرمنت، عمارة 11 منها اجتماعً إسكان عمارة
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 إماراتً، بتموٌل عمارة 13 و الزٌنٌة، بمركز عمارة 12 إلى باإلضافة إسنا، بمركز الشغب

 10و القرنة، بمركز الصحراوي الطرٌق بمدخل عمارة12 و بالطود، عمارة 26 بواقع

 أرمنت، بمركز الرٌاٌنة بقرٌة عمارة 12و قلٌعً، بأبو عمارات 2و الضبعٌة، بقرٌة عمارات

 .األقصر جنوبً إسنا بمركز وعافٌة بتوماس عمارات 11 عن فضالً 

 تنفٌذ نسبة بلغت حٌث زٌد،ٌ ما أو% 31 إلى السكنٌة المشروعات تلك معظم تنفٌذ نسبة وتبلغ

 حٌن فً ،%32( عمارة 12 -الزٌنٌة) الثانٌة المرحلة االجتماعً اإلسكان بمشروع العمل

 عمارة 12 فً التنفٌذ نسبة وصلت بٌنما ،%31 إلى بأرمنت عمارة 12 تنفٌذ نسبة وصلت

 2 فً التنفٌذ نسبة كون عن فضالً  ،%32 إلى اإلماراتً التموٌل مشروع ضمن فً بالقرنة

 تنفٌذ على الدولة تعمل بٌنما ،%31 إلى أًٌضا اإلماراتً التموٌل تتبع قلٌعً بأبو عمارات

 توفٌر عن اإلعالن تم بٌنما المشروعات، تلك الفتتاح الصحً للصرف قلٌعً أبو رفع محطة

 تبقى بٌنما السكنٌة، الوحدات تلك الستكمال مصر تحٌا صندوق من جنٌه ملٌون 102 مبلغ

 الوحدات تلك حاجزي تعرض  وسط حراك، دون" سابًقا مبارك" الشباب اسكان مشارٌع

 وإال السكنٌة الوحدة أقساط سداد ضرورة عن فضالً  لإلٌجار، شقق فً السكن ألعباء السكنٌة

 .األقصر محافظة مسبولً من تنقطع ال واهٌة وعود وسط القانونٌة، للمساءلة التعرض

  بالطود مبارك إسكان مشروع وصف

 الطود بمدٌنة" سابًقا مبارك" الشباب إسكان عمارات بالمؤسسة البحث فرٌق أعضاء أحد وزار

 وحدات عدد بإجمالً مرحلتٌن، على مقسمة عمارة 50 عددها ٌبلغ والتً األقصر، شرق

 األول فً عمارة 20 من المكونة األولى المرحلة تنفٌذ فً البدء تم حٌث سكنٌة، وحدة 1000

 من األول فً عمارة 30 من المكونة الثانٌة المرحلة فً البدء تم بٌنما ،2002 عام ٌولٌو من

 من وكان ،2010 عام ٌولٌو من األول فً البناء أعمال من االنتهاء وتم ،2002 دٌسمبر

 الثالثة المرحلة فً البدء عدم فً ساهم ٌناٌر ثورة قٌام كون إال الثالثة المرحلة فً البدء المقرر

 غٌابات فً والثانٌة األولى المرحلتٌن حاجزي بقً بٌنما المرحلة، تلك لحاجزي األموال وتسلٌم

 ظل فً ثالثة لمعجزة أقرب الوحدة تسلم حلم ٌبقى بٌنما المسبولٌن، ووعود الحكومً الروتٌن

 صحً صرف من وترفٌقه المشروع استكمال بٌن باألساس تحول والتً لألسعار تضاعف

 .وكهرباء

 تلك بأن الدولة من كبٌرة دعاٌة وسط السكنٌة الوحدات تلك بحجز قاموا الحاجزٌن هؤالء

 الشقق تلك بحجز فبدأوا مثالٌة، شقة فً كرٌمة حٌاة لك ٌضمن الذي الحلم الشقة هً الوحدات

 ثالثٌة عقود على موقعٌن ،2010 فً الوحدات تلك استالم أمل على ،2003 و 2002 فً

 إال اإلسكان، ووزارة المحافظة وبٌن الشقة، بشراء الخاص للقرض كممول البنك وبٌن بٌنهم

 أرهقهم مما المتزاٌدة وفوابده القرض بأقساط البنك وبقً انتهت الوردٌة األحالم كل إن
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 على الحجز أو القانونٌة للمساءلة عرضهم مما البنوك فً السوداء القابدة غٌابات وأدخلهم

 .ممتلكاتهم

 حسب قاطنٌها إلى الحنٌن تشكو نوافذها وال أبوابها بعد تفتح لم التً المتراصة العمارات

 عن مفصحة ٌقترب، لمن حالها تشكو الهجر، أرهقها كشاحبة تبدو المؤسسة، باحث وصف

 منها اتخذت وزواحف ضالة كالب من مار   بكل مستغٌثة النسٌان، جراء االنهٌار خشٌتها

 كامل رصف إلى إضافة واضحة، جدرانها ًف تصدع إلخفاء دهانات أثار تبدو بٌنما مأوى،

 ٌتم ولم الطرق رصف تم لما المصري، المجتمع فً غرًٌبا ٌبدو تساؤال ٌفرض مما طرقاتها

 سوى الجدٌدة الحسٌنات رفع محطة تبتعد ال بٌنما ؟ والمرافق الصحً الصرف توصٌل بعد

 العمارات تلك توصٌل ولكن تقرًٌبا، عام منذ فٌها العمل معظم أنتهى والتً قلٌلة، كٌلومترات

 .المنال بعٌد حلم السكنٌة الوحدة استالم ٌبقى وبالتالً بعد، وقته ٌأن لم الرفع بمحطة

 عدم جراء معاناتهم عن منهم لتعلم السكنٌة الوحدات تلك حاجزي من بعض" المؤسسة" التقت

 اإلسكان ومدٌرٌة المحافظة مسبولً مع األمر بحث إلى إضافة السكنٌة، الوحدات تسلمهم

 كاملة، أعوام لعشر تصل لمدة السكنٌة الوحدات تسلٌم تأخر وراء األسباب ما لمعرفة

 فً تأخرهم جراء من المواطنٌن تضرر مع وخاصة للجمٌع، مرضً حل إلى والوصول

 السلبٌة القابمة فً وضعهم أو علٌهم والحجز القانونٌة للمساءلة تقدٌمهم واحتمالٌة السداد

 .للبنوك

 نتحبس اتأخرنا ولو فلوس وبندفع شقة مستلمناش:  المتضررٌن

 البنك مع غرٌبة ومواقف..  حالً فً سٌبونً بس والفلوس الشقة خدو

 أعلنت المحافظة أن - الطود مساكن حاجزي رابطة قٌادات أحد –" شاهٌن محمد" ٌقول بداٌة

 تخصٌص تم العلنٌة القرعة إجراء وبعد السكنٌة، الوحدات فً الحجز باب فتح عن 2002 فً

 5000 مبلغ بدفع قٌامهم بعد ،2010 عام خالل تسلٌمهم ٌتم أن على للمواطنٌن، الوحدات

 ثورة قٌام مع ولكن  الشرٌكة، البنوك عبر األقساط بنظام الوحدة مبلغ باقً ٌسدد أن على جنٌه،

 وحداتهم تسلمهم عدم سبب عن السؤال بدأوا وحٌنما األمر، تأخر أحداث من تالها وما ٌناٌر

 المسبولٌن، قبل من وافٌة إجابات أي وجود بعدم فوجبوا إنه إال بنابها، انتهاء رغم السكنٌة

 المشروع، فً اإلدارٌة التداخالت نتٌجة تسلٌمهم توقف سبب ما ٌعلم ال اآلن كونه إلى مشًٌرا

 .الجدٌدة بالطود الخاصة الصحً الصرف محطة إنهاء بعدم المسبولٌن تحجج إلى إضافة

 الشقق ألصحاب بنكٌة حسابات فتح تم السكنٌة، الوحدات تخصٌص بداٌة مع أنه شاهٌن وتابع

 الثالثة بالنسخ البنوك احتفاظ مع ثالثً عقد توقٌع مع السكنٌة، الوحدة ثمن باقً أقساط لسداد

 مطالبتهم بدأت البنوك أن مؤكًدا العقد، من نسخ أي على بالحصول لنا السماح عدم مع للعقود،

 ،2010 عام من اإلدارٌة والمصارٌف الفوابد تحملهم إلى باإلضافة المالٌة المستحقات بسداد
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 المركزي البنك لدى السلبٌة للقوابم وإضافته قاسٌة معاملة السداد عن متأخر أي معاملة مع

ا، ومقاضاته ًٌ ا التسلٌم، موعد ضبابٌة رغم قضاب ًٌ  ٌكتفون األقصر محافظة مسبولً أن مدع

 فً تكمن األكبر المشكلة أن معتقًدا قوله، حسب" سنٌن 10 فً دلوقتً ودخلنا قرًٌبا" بالقول

 معظمهم أن حٌث السداد، بأقساط الخاصة القروض فوابد تضاعف من ٌعانوا الذٌن الحاجزٌن

 ابالً ق المرتبات، مٌكنة مع كبٌر بشكل مرتباتهم لنقص عرضهم مما الحكومٌٌن الموظفٌن من

 ".حٌاتهم ومتطلبات أهلهم على ٌصرفوا قادرٌن وال الشقة من استفادوا وال ٌعنً"

 ٌمكن تسلٌمها مع أنع حٌث السكنٌة، الوحدات تسلٌم فً ٌتلخص المشكلة حل أن شاهٌن وٌرى

 مطالًبا اإلٌجار، مبلغ وتوفٌر بها ٌسكن أو األقساط، دٌون سداد وبالتالً بٌعها للمواطن

 إنهاء بضرورة السٌسً الربٌس بمطالبات والعمل االستالم موعد بتحدٌد المسبولٌن

 الحكومة أولوٌة أن أم الربٌس، لكالم الحكومة تطبٌق أٌن متسابالً  السابقة، المشروعات

 مبارك، حسنً األسبق الربٌس اسم تحمل التً بالمشارٌع تهتم ال بٌنما الحدٌثة، للمشارٌع

 العقبات هً وما األمر ٌتوقف أٌن ٌعلمون ال -السكنٌة الوحدات حاجزي– كونهم عن مفصًحا

 عمل أو معهم، وحوار مناقشة عمل بضرورة مطالًبا اآلن، حتى الوحدات تسلمهم بعدم الخاصة

 سخرٌة عن مفصًحا السداد، فً للمتأخرٌن بالنسبة القدٌمة، المبالغ لتسدٌد البنوك من جدولة

 عمره كان اللً الشاب" بقوله األمر واصًفا" الورثة هٌستلمها" بالقول منهم المسبولٌن بعض

 أوالده على ٌصرف عارف ومش أوالد ومعاه ومتزوج 35 عمره دلوقتً شقة حجز وراح 25

 ".البنوك فوابد وال الشقة قسط ٌسدد وال

 وحدة لحجز كمقدم جنٌه آالف 10 بدفع – السكنٌة الوحدات حاجزي أحد–" أحمد محمود" وقام

 جنٌه 260لـ وصلت حتى عام، كل تزٌد شهري قسط جنٌه 160 دفع مع ،2003 فً سكنٌة

ا ًٌ  أنه حٌث السكنٌة، وحدته ٌتسلم متى ٌعلم ال ولكنه المقبل، العام فً جنٌه 300لـ وستصل حال

 ٌطالبوه لإلسكان ٌذهب وحٌنما اإلسكان، لمسبولً بالذهاب ٌطالبوه البنك فً بالسؤال ٌقوم حٌن

 ٌكتفً بدوره والذي للبنك، بالرجوع تطالبهم والمحافظة المحافظة، فً لالستفسار بالذهاب

 أن دون منتظم، بشكل ندفع وأن بالفوابد ٌطالبونا هذا ومع أكثر، ال فقط تموٌل جهة انه بالقول

 .تسلمها موعد نعلم أو السكنٌة الوحدة على نحصل

 -قوله حسب– تعاقدهم تثبت ورقة أو العقد، من نسخ أي تسلٌمهم رفض البنك أن محمود وأكد

 سداد عن البعض توقف بٌنما استالمه، موعد ٌعلم ال إنه إال األقساط سداد فً ملتزم كونه ومع

 بالكامل، األقساط لقٌمة المسددٌن تسلٌم عدم مع وخاصة التسلٌم، موعد ضبابٌة نتٌجة القسط

ا تسلٌمهم، عدم أسباب وال التسلٌم بموعد إبالغهم وعدم ًٌ  لمن األموال بإرجاع قام البنك أن مدع

 ثانٌة مرحلة ٌوجد ال بأنه وأخبروهم السكنٌة، الوحدات من الثانٌة المرحلة على للتعاقد ذهب

 .فقط المشكلة لتلك الحلول هً ما بمعرفة مطالًبا الحالً، الوقت فً
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 عدم من مستغرًبا حدٌثه" المالك عبد فاروق مٌنا" ٌبدأ هكذا" 2003 فً نستلم مفروض كان"

 بتوجٌه ٌكتفوا" والمحافظة واالسكان البنك" الثالث الجهات من كل وأن اللحظة، حتى تسلمهم

 البنك فً التسلٌم موعد عن بالسؤال هم كلما أنه مردًفا مهدبات، كونها عن تزٌد ال كلمات

 2010 من أتبد االستالم فً الوعود أن مؤكًدا" السنة أخر ٌا السنة أول ٌا" بالقول ٌكتفون

ا البنك ٌتأخر ال بٌنما" ًٌ  منها مستفدناش احنا لحاجات وإنظاراته إخطاراته إرسال فً شهر

 .قوله حسب" أصال

 متواجًدا كونه من -السكنٌة الوحدات حاجزي وأحد محاسب–" محمد خلٌل أحمد" وتفاجأ

 ذاكًرا بعد، ٌستلمها لم التً السكنٌة الوحدة أقساط دفع فً تأخره بسبب للبنوك، السلبٌة بالقابمة

 للوحدة استالمه تأخر علٌهم قص حٌنما األمر استغربوا للبنك القانونٌة الشبون موظفً أن

" الكاذبة" بـ المسبولٌن من ٌتلقاها التً الوعود واصًفا الماضٌة، سنوات العشر طٌلة السكنٌة

 ومحدش 20:  1 من هسلم ٌقول البنك شوٌة كل" قابالً  اآلن حتى الوحدة تسلمه عدم ومستغرًبا

 إنه غٌر ده فٌها ٌتجوز وابنً معاش أطلع لما امتى هستلم 31 العمارة فً اللً أنا طٌب بٌستلم،

 ".أكٌد كهنة هٌسلمهالً

 ولكنه بها، ٌتزوج أن أمل على ،2002 فً السكنٌة الوحدة فً بالحجز قام أنه خلٌل وأوضح

 والفوابد األقساط بخالف اإلٌجار قٌمة بدفع اآلن ملزم وهو إٌجار، شقة فً 2013 فً تزوج

 رباسة عبر الشكاوي من العدٌد قدم أنه مضًٌفا بعد، ٌستلمها لم التً الوحدة على البنكٌة

 لمعرفة هاتفً اتصال سوى منهم ٌجد لم ولكن بالبنك، الخاص الشكاوي وموقع الوزراء

 .قرًٌبا تسلٌمه سٌتم أنه بالقول تكتفً التً للمحافظة األمر تحوٌل ثم ومن المشكلة،

 بكثٌر السكنٌة وحدته تسلم موعد لمعرفة للمسبولٌن زٌاراته حكاٌات" عبادي عثمان" وٌقص

 عن منوًها ملموسة، نتابج هناك ٌكن لم إن الصحفٌة التقارٌر فابدة ما متسابالً  اإلحباط، من

 راحوا البهوات" بأن التسلٌم موعد عن سأله حٌنما علٌه رد بالمحافظة المسبولٌن أحد كون

 العمارات تلك ببناء قاموا ٌناٌر ثورة قبل المسبولٌن كون إلى إشارة فً" مٌرفقوا غٌر من ٌبنوا

 وزارة وكٌل إلى بالتحدث قام أنه مضًٌفا وكهرباء، صحً صرف من بالمرافق اإلهتمام دون

 من دابًما المتداول الرد هو هذا أن معتبًرا" قرًٌبا هللا شاء إن" بقوله علٌه رد والذي اإلسكان

 بند بها لهم تسلم لم التً العقود كون عن مؤكًدا التسلٌم، موعد عن سؤالهم عند المسبولٌن قبل

 المحافظة تتحمل التأخٌر حالة فً وأنه العقود، توقٌع من عام بعد التسلٌم موعد بأن واضح

 ٌتجهوا ال جعلتهم المسبولٌن قبل من التسوٌفٌة والوعود أمل على البقاء أن معتقًدا المسبولٌة،

 .التسلٌم أمل على ٌزالون ال أنهم معتبًرا القضاء، لساحات

 التكالٌف زٌادة مع األسعار فروق فً المشكلة" بقوله المشكلة لسبب رؤٌته عن" عبادي" وعبر

ا" إزاي دي األسعار فرق فلوس هٌوفر عارف محدش وبالتالً الجنٌه، وتعوٌم ًٌ  نما أنه مدع

 لهم ٌتسنى حتى السكنٌة الوحدات حاجزي على التكالٌف بزٌادة المحافظة اقتراح علمه إلى
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 قانونً غٌر األمر هذا أن مستدرًكا والكهرباء، الصحً بالصرف العمارات تلك ترفٌق

 دفع تم حال فً أنه ومضًٌفا الفكرة، تلك طرح عن القرار أصحاب تراجع ولهذا العقد، وٌخالف

 مثل ٌرفضون ٌجعلهم مما الالزمة التكالٌف باستٌفاء تقوم لن شخص كل من جنٌه آالف 10

 .االقتراحات تلك

 السٌسً، الفتاح عبد الربٌس أولهما فقط شخصٌن على ٌتوقف مشكلتهم حل أن" ج.  م" وٌعتقد

 الجهاز ربٌس هو واآلخر السكنٌة، وحداتهم وتسلٌمهم مشكلتهم بحل قراًرا ٌصدر بأن

 سارًدا السداد، فً التأخر جراء علٌهم المتراكمة الفوابد ٌوقف بحٌث للمحاسبات المركزي

 حافظة استخراج ثمن جنٌه آالف خمسة بسداد ،2002 فً بدأت والتً الشقق تلك مع معاناته

 حٌنذاك تتبع كانت التً الطود بمدٌنة مبارك بمشروع سكنٌة وحدة حجز جدٌة لبٌان تورٌد

ا سكنٌة، وحدة على حصوله عدم حال له ترد أن على البٌاضٌة، مدٌنة ًٌ  تلك من سخرٌته مبد

 عدم حال أمواله استرداد ٌستطٌع بأنه تورٌد حافظة استخراج طلب فً المكتوبة الكلمات

 وٌاخدوا الشقة ٌاخدوا إنهم سنٌن 10 بعد دلوقتً منهم طلبت" بقوله سكنٌة وحدة على حصوله

 برضه ولكن الفواٌد وكفاٌة حالً فً ٌسٌبونً بس سنٌن 10 طوال دفعتها اللً الفلوس

 التنازل أو بٌعه على قدرته وعدم بعد ٌستلمه لم شًء فً أمواالً  ٌدفع كونه مستنكًرا" رفضوا

 تموٌل" قرض هو البنك من الممنوح القرض هذا أن المفترض من أنه إلى مشًٌرا عنه،

 أراد بكونه المثل ضارًبا استالمها، دون ولٌس شقته استالم حال األموال بسداد ٌقوم" عقاري

 الخاص الجهاز استالم بعد إال األقساط بسداد ٌقوم لن فإنه البنك خالل من كمبٌوتر جهاز شراء

 .به

 اإلسكان إدارة فً األولى آالف 5الـ دفع بعد أنه التقرٌر فً اسمه كتابة رفض الذي وأردف

 توقٌع مع بداٌتها كانت والتً المصري، األهلً البنك مع االجراءات بدأت باألقصر، الشعبً

 له ٌترك لم البنك أن زاعًما األساس، من بنوده ٌعرف وال اللحظة، حتى ٌستلمه لم الذي العقد

 ألف 25 بدفع قام البنك أنه مضًٌفا العقود، توقٌع فً سارعهم وأنه التعاقد بنود لقراءة فرصة

 والثانٌة 2003 ماٌو فً األولى مراحل، ثالث على السكنٌة الوحدات تلك لبناء للمحافظة جنٌه

 آالف بخمسة الثالثة المرحلة كانت بٌنما جنٌه، آالف 10 منهما كل وقٌمة 2003 أغسطس فً

 إلى الشعبً اإلسكان وإدارة المحافظة إلى إٌصاله تم ما ٌصل بحٌث ،2003 نوفمبر فً جنٌه

 تتبقى أن على تعاقد، كمقدم بدفعها هو قام التً األولى آالف الخمسة إضافة بعد جنٌه ألف 30

 إنهاء عدم ظل فً األموال تلك كل ذهبت أٌن متسابالً  الشقة، تسلٌم عند أخٌرة جنٌه آالف 5

 تكالٌف هتحمل أنا هو" قابالً  الصحً الصرف بسبب تسلٌمهم تأخر ومستغرًبا المشروع،

 !". كلها الطود مدٌنة هٌخدم اللً الصحً الصرف

 من كنوع السكنٌة، للوحدة تسلمه عدم بعد 2010 ٌولٌو شهر فً السداد عن توقف أنه وتابع

 ٌأتً لم هذا ولكن البناء، بإنتهاء علمهم بعد تسلٌمهم ٌتم حتى مارسوه الذي الجماعً الضغط
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 السكنٌة شققهم اقتحام تم 2011 ٌناٌر ثورة قٌام مع بأنه حدٌثه فً مستطرًدا تذكر، نتابج بأي

 شقة قسط قٌمة سداد ٌمكنه ال أنه وخاصة األقساط سداد إلى ٌعودوا لم وبالتالً معتدٌن قبل من

 الوقت، ذاك فً األمنٌة األوضاع تدهور مع وخاصة ال أم بها العٌش ٌستطٌع هل ٌعلم ال

 البنك من إبالغهم تم حٌنما ،2014 العام حتى استمر السداد عن توقفهم كون عن مفصًحا

 مشًٌرا وشًٌكا، بات السكنٌة وحداتهم تسلمهم موعد ألن األقساط قٌمة لسداد العودة بضرورة

 ولكنه ،2014 نوفمبر فً منهم آالف 5 بدفع قام كفوابد جنٌه آالف 2 علٌه أن وجد كونه إلى

 فوق به خاصة شقة لبناء 2015 فً آخر بنك من أموال باقتراض قام الشقة استالم تأخر مع

 1150لـ ٌصل األخٌر البنك قسط قٌمة أن مؤكًدا وأبناء، عابلة لدٌه ألن وخاصة عابلته منزل

 ٌعد لم ولكنه ،2015 دٌسمبر فً المتأخرات بدفع طالبه األهلً البنك بأن حدٌثه مكمالً  جنٌها،

 ولكنه سدادها، المتأخر المبالغ لتلك جدولة بعمل البنك مطالًبا 2016 فً إال أخرى مرة للسداد

 البنك قبل من الكارت وقف ثم ومن مرتبه من بأجزاء الخاص الكارت من أموال بسحب تفاجأ

 الحصول له ٌتسنى حتى األقصر لمحافظ طلب تقدٌم على أجبرته استباقٌة خطوة فً األهلً

 للسداد عاد كونه إلى مشًٌرا بأسرته، الخاصة النفقات توفٌر ٌستطٌع حتى البنك من راتبه على

 أصل دفع أو كامالً  المبلغ بدفع طالب أنه مؤكًدا الفوابد، تتضاعف ال كً مجبًرا أخرى مرة

 ولكن المتأخرات دفع اقترح كونه عن فضالً   رفضوا، ولكنهم الفوابد من واإلعفاء القرض

ا البنك، من حساب كشف على حصوله عدم إلى إضافة أًٌضا، بالرفض قوبل اقتراحه ًٌ  أنه مدع

 ٌتسلم لم ألنه برفضها قام والتً بنكٌة، شٌكات بتوقٌع البنك طالبه المبالغ بجدولة طالب حٌنما

 عابلته، وتشرد عمله وفقدان للسجن عرضة ستجعله الشٌكات تلك أن وخاصة البنك، من أمواالً 

 ".؟ ال كام وهً فاهمٌن مش إٌه مننا مطلوب إحنا" متسابالً 

 ولكنهم المدامود، بقرٌة الشمس مدٌنة فً شققهم تسلم علٌهم عرضت المحافظة أن وزعم

 الوحدات مستوى كون عن فضالً  مضاعفة، أمواالً  سٌكلفهم األمر ألن األمر هذا رفضوا

 من اقتراح تقدٌم تم أنه مضًٌفا بالطود، السكنٌة الوحدات من أقل الشمس مدٌنة فً السكنٌة

 لن األمر بأن تٌقنهم لكون رفضوا ولكنهم األسعار فروق لتغطٌة قبلهم من أموال بدفع المحافظة

 األساس فً ٌرجع االستالم فً التأخر كون إلى إضافة فقط، المطلوبة المبالغ تلك عند ٌتوقف

 .تلك األسعار فروق فً تسببوا من لٌسوا أنهم ٌروا ولهذا للمحافظة

 نحن أسكنا متسابالً  الطود، مساكن فً ٌسكنوا بأن لألطباء المحافظة قدمته عرض من وٌسخر

 الفوابد هم لٌدفعوا أو إذا منا فلٌشتروا الطود فً األطباء لتسكٌن نٌة هناك كانت وإذا أوال

 عدم مستغرًبا ببٌعها، لهم السماح أو السكنٌة الوحدة بتسلٌمهم مطالًبا باألقساط، الخاصة البنكٌة

 كان ومطلعناش الثورة أٌام الشقة فً وقعدنا وكسرنا روحنا لو إحنا هو" بقوله مشكلتهم حل

 ".محترمٌن احنا عشان وال اتحلت المشكلة
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 لم مكان فً العٌش فً ٌتأقلم أن له فكٌف الطود، فً الٌوم شقته تسلم بأنه بخٌاله" ج.م" حوٌسر

 خالف عامة، خدمات وال للوصول، سهلة مواصالت توجد فال له، المرافق لتوفٌر الدولة تهتم

 كهربابً عداد تركٌب كمصارٌف ٌتوقعها ٌكن لم تكالٌف تحملهم فً سٌساهم التسلٌم تأخر أن

 لمدٌنة الوصول تكلفة وأبنابه تحمله خالف جنٌه، آالف 10 عن تقل لن والتً مٌاه عداد أو

ا األقصر ًٌ  . قرًٌبا ٌحدث لن هذا سرًٌعا ٌتذكر ٌعود بٌنما دراستهم، أو عمله جراء ٌوم

 قبل من نوعها من غرٌبة واقعة التقرٌر فً اسمها كتابة رفضت التً السٌدات إحدى وادعت

 مبلغ وزٌادة القسط السكنٌة، للوحدة قسط شهر كل جنٌه 500 بدفع كنت" بقولها األهلً البنك

 لٌا إن اكتشفت سددت وكام الباقً عن بسأل فجأة لكنً برضه، والفواٌد تقل األقساط عشان

 مش بس القسط قٌمة بٌاخدوا إنهم قالً والبنك القسط عن الزابد المبلغ فٌه بٌضاف تانً حساب

 فً النفس تمنً كانت وأنها األخر الحساب من شًٌبا تستٌفد لن أنها معتقدة" بزٌادة لٌهم مسموح

 .اإلقتراح هذا رفض تم كاملة األموال دفع أرادت أنهاحٌنما مدعٌة علٌها، المبالغ تقلٌل

 عشر طٌلة أنهم وخاصة مشكلتهم، حل عن المسبول من بمعرفة" صالح محمد" وٌطالب

 التً شققهم إٌجارات دفع ٌستطٌعوا لم أنهم وخاصة األمر، ذات من ٌعانون كاملة سنوات

ا، المتزاٌدة الحٌاة مطالب ظل فً ٌستلموها متى ٌعلمون ال لشقق وأقساط فٌها ٌسكنون ًٌ  ٌوم

 بمشكلتهم ٌهتمون ال المحافظة مسبولً وأن وقت، أي فً للسجن معرضٌن كونهم إلى مشًٌرا

 الفوابد تضاف حٌث مركبة، فابدة الفابدة أن منوًها" عندي شقق ملكمش" ٌقول حالهم ولسان

 وال السداد عملٌة فً ٌنهكهم ما وهو الفوابد، على فوابد إلى إضافة اإلجمالً، المبلغ على

 فوابد جنٌه 400 منها كقسط جنٌه 500 ٌدفعون كونهم عن مفصًحا الدفع، على قادرٌن تجعلهم

 الشقة، مبلغ قٌمة على الفوابد جراء جنٌه ألف 53 له البنك بأن تفاجأ كونه إلى مشًٌرا إضافٌة،

 .البنك من تعاوًنا ٌجد لم جدولتها فً بدأ وعندما

 ولكنهم لمشكلتهم لحل ٌصلوا حتى بالمحافظة، النواب مجلس أعضاء مع تواصلوا أنهم وأعلن

 لبحث األقصر محافظ مع جلسة لهم ٌحدد أن ٌستطع لم أحدهم وأن لحلول، اقتراح أي ٌقدموا لم

ا مشكلتهم، ًٌ  المشروعات توقف سبب عن إحاطة طلب ألي تقدٌمهم وعد عملهم من استٌابه مبد

 إٌجار قٌمة دفع تحمله لعدم فترة منذ السداد عن توقف كونه إلى مشًٌرا بالمحافظة، السكنٌة

 شقة مفٌش إن بما" قابالً  األسعار، فً الكبٌرة الزٌادات مع وخاصة القسط دفع مع السكنٌة شقته

 إلى وصل كونه إلى مشًٌرا" الشقة ٌاخدوا وهم األقساط دفع نوقف ٌبقى بتوقف مش والفواٌد

 شقته أثاث على الحجز أو لحظة أي فً للسجن معرض أنه وخاصة األمر، هذا فً الٌأس حد

 .تسلمها موعد ٌعرف وال بعد ٌستلمها لم شقة جراء ضامنه تغرٌم أو بها ٌسكن التً

 محمد" روى كما األهلً البنك مدٌر رد كان هكذا" الطود إسكان ٌخص ال ده الموضوع"

 المتعثرة مدٌوناتهم تسوٌة أمر لعرض البنك بمدٌر جمعته التً جلسته محتوى عن لنا" صالح

 السداد فً المتعثرٌن واألفراد للشركات الماضً ٌونٌو أواخر فً المركزي البنك مبادرة بعد
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 مشكلة معالجة ٌتم أن على أشهر، ستة خالل المدٌونٌة أصل دفع خالل من مدٌوناتهم بتسوٌة

 المقترض حذف ٌتم بأن للمبادرة وفًقا للتسوٌة تقدم الذى للعمٌل" سكور آى" االبتمانى التصنٌف

 آى" االبتمانى لالستعالم المصرٌة والشركة المصرى المركزى البنك لدى السلبٌة القابمة من

 كعمٌل عنه اإلقرار مع المدٌونٌة هذه ٌخص فٌما علٌه التعامل حظر سرٌان وعدم" سكور

 منها ٌستفٌد مفترض المبادرة تلك كون إلى مشًٌرا السداد، تارٌخ من سنوات 3 لمدة مبادرة

ا هؤالء، من لٌسوا أنهم مستغرًبا األفراد، من ألف 331 ًٌ  ٌعلم بأنه أخبره البنك مدٌر أن ومدع

 رفع خالف خٌاًرا ٌملك ال البنك لكن للظلم، تعرضوا بالطود السكنٌة الوحدات حاجزي أن

 البنك من تعلٌمات لدٌه البنك وأن السداد، فً المتعثرٌن السكنٌة الوحدات حاجزي ضد قضٌة

 الوحدات تلك تسلم بعدم علمه رغم العقاري بالتموٌل الخاصة المشروعات بتموٌل المركزي

 شرٌطة سابًقا دفعها التً من أموال أي ٌرٌد وال الشقة ٌأخذ أن علٌه اقترح أنه مضًٌفا السكنٌة،

 ملك الشقة وأن األمر هذا فعل على قدرته بعدم أخبره البنك مٌر ولكن األمر، هذا إنهاء

 جهة لٌس أنه أخبرنً الشقة بتسلٌمً طالبته عندما" وٌضٌف أخذها، ٌستطٌع وال المحافظة

 ".تسلٌم

 كان القدر ولكن بها، زواجه منتظًرا سكنٌة، وحدة البنه بالحجز قام الذي" بسادة مفٌد نادر"

 بتسلم وعدتهم الحكومة أن مؤكًدا شقته، ٌستلم أن قبل ابنه الموت اختار فقد الحكومة، من أسرع

 التً الفوابد أن مضًٌفا ،2002 فً بالحجز قٌامه منذ وذلك العام، ونصف عام خالل الشقق تلك

 .شقته تسلم فً أمله ضٌاع عن معرًبا أضعاف، 10 أو 6لـ تصل البنك بها ٌطالب

 قام حٌث أًٌضا، 2002 فً حجزها التً بشقته ٌتزوج أن فً ٌأمل" ٌحٌى محمد عماد" وكان

 بعد باإلٌجار ٌعٌش أن فضل السكنٌة الوحدة تسلمه عدم مع ولكنه لفرشها، الشقة مقاسات بأخذ

 الوحدة قسط صحبة اإلٌجار دفه على قدرته وعدم الغالء علٌه اشتد حٌنما ولكنه زواجه،

 السكنٌة، وحدته وٌستلم الدولة علٌه تمن حتى عابلته بٌت فً للسكن العودة قرر للبنك السكنٌة

 عن اإلعالن من ومتعجًبا الدفع، عن لتأخره جنٌه ألف 12 بـ تقدر فوابد تغرٌمه من مستنكًرا

 مقدم رد حتى أو ألصحابها القدٌمة الوحدات تسلم لم الذى الوقت فً جدٌدة سكنٌة وحدات

 .استرداده ٌرٌد لمن الحجز

 األمر بل البناء، أعمال توقف أو تسلمهم عدم فً لٌست المشكلة أن ٌرى" حسن أحمد أشرف"

 جراء بتحصٌلها، البنك ٌقوم والتً بها، المبالغ الفوابد جراء علٌهم الدٌون تراكم إلى ٌمتد

 قام البنك أن عن فضالً  البنوك، استحقاقات تراكم إلى مشًٌرا السداد، فً ٌوم أي عن التأخٌر

 القٌمة فاقت التً الفوابد سداد حٌن إلى علٌه، راتبه بتحوٌل قام من مرتبات على بالحجز

 عذاب إلى ستتحول األولى فرحته أن ٌعلم ٌكن لم أنه مضًٌفا – وصفه حسب – للشقة األصلٌة

 فً لشقةا تخصٌص تم ولما عقد، مقدم جنٌه آالف 5 دفعت" بقوله حكاٌته قاًصا لسنوات،

 شهري قسط جنٌه 160 أدفع بدأت وبعدها تانٌة، آالف 5 بسداد البنك فً طالبونً 2003
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 محولش اللً أما قرض، على حصولً بعد البنك على بتحوٌله قمت الذي راتبً من تحصل

 لنا العقود تسلٌم ٌتم ولم السداد، عن فٌه ٌتأخر ٌوم أي عن تأخٌر فوابد علٌه بٌطبق كان مرتبه

 الشقق تلك على الحجز فً الحق له البنك بأن عقود على وقعنا كما البنك، مع توقٌعها بعد

 البنك، شروط فً ندقق فلم كده الشقق تسلٌم ٌتأخر أن نتخٌل لم وإحنا التعثر، حالة فً وبٌعها

 الدفع عن عزف كتٌر شباب السٌاحة انهٌار ومع المشروع توقف ٌناٌر ثورة قٌام وبعد

 ".الدٌون علٌنا وتراكمت

 طالبوهم وعندما علٌهم، الحجز لتوقٌع القاهرة فً البنك من لجنة قدوم إلى" أشرف" وأشار

 مرة األموال باسترداد للمطالبة دفعهم مما تسلٌم، جهة لٌست أنها اللجنة أوضحت الشقق بتسلم

 هذا رفضت اللجنة ولكن السكنٌة، وحدتهم عن ٌتنازلوا أن على بدفعها قاموا التً أخرى

ا االقتراح ًٌ  دخولها سٌتم أموال أي وأن والفوابد األقساط دفع بضرورة أخبرتهم اللجنة أن مدع

 على بتحصٌلها البنك سٌقوم منهم، أٌا باسم الجمهورٌة مستوى على البنك فروع من فرع ألي

 .الفور

 شقته أٌن ٌعلم ال كونه من بالرغم األقساط باقً بدفع ٌقوم هل حٌرته عن أشرف وٌفصح

 تلك حاجزي من ومجموعة كونه إلى مشًٌرا السداد، عن ٌتوقف أم سٌتسلمها، متى وال تحدًٌدا

 لم بأنهم بمشكلتهم مذكرة بتقدٌم وقاموا للمحافظة، العام السكرتٌر التقوا السكنٌة الوحدات

 ٌستطٌعون ال التً البنكٌة الفوابد جراء معاناتهم إلى باإلضافة السكنٌة، وحدتهم بعد ٌستلموا

 .السٌبة االقتصادٌة الظروف مع خاصة سدادها

 سكنٌة شقة الستبجار اضطر أنه" محمود أحمد" ٌؤكد حٌث مختلفة، والمعاناة تكرر القصص

 2003 عام تقدم أن بعد وذلك سنوات، طٌلة السكنٌة وحداتهم تسلٌمهم تأخر بعد للزواج

 بذل األقصر محافظ بدر محمد أن حجاج محمد ٌرى بٌنما المشروع، بهذا شقة على للحصول

ا أزمتهم، إلنهاء جهده قصارى ًٌ  اإلسكان وزٌر وطالب للمشكلة، حلوالً  معهم بحث أنه مدع

 الوحدات لتلك المرافق لتوصٌل الالزمة المٌزانٌة توفٌر فً نجاحه عن فضالً  األزمة، إلنهاء

 وكان ،2003 فً سكنٌة وحدة لحجز كمقدم جنٌه آالف 5 بسداد قام كونه عن مفصًحا السكنٌة،

ا إن إال العام، نفس فً الوحدات تلك تسلٌمهم ٌتم أن المفترض من ًٌ  حتى شقته ٌستلم لم منهم أ

 .السنوات تلك طٌلة الشهرٌة األقساط بسداد التزامهم رغم اللحظة

 للزواحف مأوى إلى السنٌن بمرور تحولت بالطود الشباب مساكن أن" أحمد محمد" وٌقول

 وحدة على للحصول تقدم أنه مضًٌفا المسبولٌن، إهمال على عٌان شاهد أنها معتقًدا واألشباح

 المطلوبة األوراق كافة وتقدٌم الحجز مبلغ بسداد وقام ،2001 فً الطود بمساكن سكنٌة

 سنوٌة بزٌادة الشهري القسط سداد فً استمراره على مؤكًدا المسبول، البنك مع العقد وتوقٌع

 عام منذ سكنٌة وحدة 400 تشطٌب رغم اآلن حتى الشقق تلك تسلٌمهم ٌتم لم ولكنه ،1.5%

2010. 
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 بهذا السكنٌة وحدته تسلمه لحٌن زوجٌة منزل لتأجٌر اضطر كونه إلى" مالح سٌد" ولفت

ا المشروع، ًٌ  شبح تحت حاجزٌها وترك لسنوات، السكنٌة الوحدات تلك غلق جراء استٌابه مبد

 هذا وسط الشهري القسط من معاناتهم عن فضالً  باالنهٌار، مهددة منازل فً العٌش أو اإلٌجار

 استالم لحٌن عنهم الشهري القسط برفع المعنٌة الجهات مطالًبا األسعار، غالء من الهابل الكم

 قٌمة وسداد األسعار تضاعف مجاراة ٌستطٌع وال بسٌط موظف وأنه خاصة السكنٌة، الوحدات

 الوعود من العدٌد وتلقى للمسبولٌن الشكاوي من العدٌد قدم كونه عن مفصًحا لشهري، القسط

 .أحالمهم لتخدٌر بالمسكنات الوعود تلك واصًفا الوحدات تلك بتسلٌمهم

 5 بدفع وقام ،2003 عام المشروع هذا فً سكنٌة وحدة لحجز تقدم أنه" ولٌم نبٌل" وٌوضح

 على الثمن باقً بسداد ٌقوم أن على جنٌه، ألف 35بـ سعرها حدد التً للشقة كمقدم جنٌه آالف

 عام كل تتزاٌد التً الفوابد إلى إضافة األقساط بسداد ٌقوم أنه مؤكًدا عاًما، 20لـ تصل أقساط

 لتقوم متتالٌة جمعٌات فً باالشتراك" عادل أمل" قامت بٌنما اللحظة، حتى شقته ٌتسلم لم ولكنه

 أحد دفع فً ٌوًما تأخرت إذا تتراكم التً الفابدة علٌها ٌطبق ال حتى الشقة، ثمن أغلب بسداد

 .للبنك األقساط

  التوقف سبب الحكومات تغٌٌر:  اإلسكان

 تدبٌر وتم األسعار فروق بسبب ألموال ونحتاج السبب، صحً صرف وجود عدم:  المحافظة

 المشروع إلنهاء منها كبٌر جزء

 هذا توقف فً السر كلمة هو الحكومات تغٌٌر أن إلى اإلسكان بمدٌرٌة مسبول مصدر وأشار

 أنه إلى مشًٌرا األسعار، غالء ظل فً له خاصة مٌزانٌات توفٌر عدم إلى باإلضافة المشروع،

 وبدأت الشباب، اسكان مشروع إلى لإلسكان مبارك مشروع من مسماه تغٌٌر تم الثورة بقٌام

 ذلك إلى النظر دون منها واالنتهاء تنفٌذها ٌتم الحالً الوقت فً جدٌدة مشروعات بعدها

 .المشروع

 أن إلى الفتا سكنٌة، وحدة 1200 ٌتضمن الطود بمدٌنة الشباب اسكان مشروع أن وأوضح

 الصرف محطة مشروع من االنتهاء عدم أن إلى مشٌرا منها، االنتهاء تم وحدة 400 هناك

% 55 نسبة تنفٌذ تم وحدة 600 وهناك اآلن، حتى التسلٌم عدم سبب هو بهم الخاص الصحً

 حتى األساسات إنشاء ٌتم لم أنه ٌعنً مما%  1 بهم التنفٌذ نسبة وحدة 200و إنشابهم، من

 .مالٌة اعتمادات توفٌر لعدم اآلن،

 بمدٌرٌة مسبول مصدر من" واالجتماعٌة االقتصادٌة للدراسات الجنوب مؤسسة" وعلمت

 عدد بإجمالً عمارة، 30 من ٌتكون بالطود الشباب إسكان مشروع أن باألقصر، اإلسكان

 ٌتوقف بٌنما سكنٌة، وحدة 400 من االنتهاء كون إلى مشًٌرا سكنٌة، وحدة 1200 وحدات

 بارقة هناك أنه مستدرًكا به الخاص الصحً الصرف محطة مشروع من االنتهاء على التسلٌم
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 فبراٌر فً الجدٌدة، بالطود الحسٌنات مٌاه بوستر لمشروع االبتدابً االستالم مع أتت أمل

 تنفٌذ تم سكنٌة وحدة 600 ٌوجد بٌنما السكنٌة، الوحدات تلك األساس فً ٌخدم والذي الماضً

 ٌتم لم حٌث سكنٌة، وحدة 200 فً%  1 عن التنفٌذ نسبة تزٌد ال بٌنما إنشابهم، من%  60

 بأن اعتقاده عن مفصًحا مالٌة، اعتمادات توفر عدم بسبب وذلك اللحظة، حتى األساسات إنشاء

 علٌه كانت عما األسعار اختالف عن فضالً  المشروع، توقف فً السبب هو الحكومات تغٌر

 .ٌناٌر ثورة قبل

 النخٌلً، حسن أحمد المهندس باألقصر اإلسكان وزارة بوكٌل باالتصال المؤسسة وقامت

 فً به باالتصال طالبنا ولكنه اللحظة، حتى تسلمه وعدم المشروع توقف أسباب منه لتعرف

 منذ تعٌٌنه تم أنه وخاصة المختص، المهندس من باألسباب اإللمام من ٌتمكن حتى التالً الٌوم

 لم نظًرا التالً، الٌوم فً طلبناه عندما أخرى مرة به باالتصال وطالبنا عاد ولكنه وجٌزة، فترة

 ٌرد لم الثالث الٌوم فً الثالثة للمرة االتصال بمعاودة قمنا وعندما المسبول، المهندس بعد ٌقابل

ا على ًٌ  ٌعاود لكً أسبوع إلى ٌصل ما ٌنتظر المؤسسة عمل فرٌق جعل مما اتصاالتنا، من أ

 ٌعاود أسبوع بعد به فوجبنا ولكننا تساؤالتنا، كافة عن ٌجٌب أن آملٌن الوزارة بوكٌل االتصال

 بعد المختص المهندس ٌقابل لم أنه وخاصة التالً الٌوم فً به نتصل بأن ذاته الطلب علٌنا

 .به األول اتصالنا منذ مرضٌة إجازة فً األخٌر لكون نظًرا

 الربٌسً السبب أن المحافظة، لشبون المركزٌة اإلدارة ربٌس المندوه صالح العمٌد ٌرى بٌنما

 تكمن المشكلة بأن اعتقاده عن مفصًحا السكنٌة، الوحدات لتلك صحً صرف وجود عدم هو

 المرافق كافة المكان ٌنقص حٌث السكنٌة، الوحدات لتلك المناسب المكان اختٌار عدم فً

 تدبٌر إلى األخٌرة األونة خالل سعى بدر محمد المحافظ أن مضًٌفا المشروع، إلحٌاء الالزمة

 مالٌة لمبالغ ٌحتاج المشروع استكمال أن وخاصة المشروع، إلكمال المالٌة المبالغ من جزء

 للصرف الالزمة المبالغ تلك من كبٌر جزء تدبٌر تم أنه مؤكًدا" أسعار فروق" كـ كبٌرة

 .2013/  2012 الجدٌد المالً العام مٌزانٌة فً الصحً
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 ةـــــــخاتم

 : اآلتً تبٌن الذكر سالف بحثنا خالل من

 فالمواطن مشكالتهم، باختالف السكنٌة الوحدة حاجز المواطن هو الوحٌد المتضرر 

 أخرى شقة فً إٌجار دفع أعباء وٌتحمل السكنٌة شقته على ٌتحصل لم بالسداد الملتزم

ا تتراكم التً الشهري القسط قٌمة دفع عن فضالً  عابلته، بٌت فً العٌش أو ًٌ  خشٌة ٌوم

 المواطن ٌواجه بٌنما القانونٌة، للمسابلة ٌتعرض أو السلبٌة القابمة فً فجأة ٌصبح أن

 فً ثقته عدم وهً - إرادته عن تخرج ألشٌاء معظمها ٌرجع ألسباب السداد فً المتعثر

 االستٌالء إلى أدت أمنٌة فوضى من تبعها وما ٌناٌر ثورة لقٌام أو األساس، من التسلم

 أو السجن خطر – الوضع على المسلحة القوات تسٌطر أن قبل السكنٌة وحداتهم على

 بشكل المبالغ تلك جدولة على قدرته وعدم علٌه، المركبة الفوابد تراكم من علٌه الحجز

 .العقوبات تلك مثل إلى الضامنٌن تعرض احتمالٌة إلى إضافة السداد، فً مطمبًنا ٌجعله

 

 الذهاب ٌخشون المتضررٌن ٌجعل فٌها ما ومعرفة العقود من عدٌدة نسخ وجود عدم 

 مع المسبولٌن، قبل من حل فً متعلقٌن ٌزالون ال كونهم عن فضالً  المحاكم، لساحات

 العلنٌة، والقرعة التقدٌم، وإعالن المقدم، ومبلغ السداد، إٌصاالت من بنسخ احتفاظهم

 .القانونً حقهم إثبات فً تساعد التً المستندات من وغٌرها

 

 المطلوبة األموال كافة توفٌر على قدرتهم وعدم جهة، من بالمشكلة المسبولٌن استهانة 

 عدم عن فضالً  أخرى، جهة من وكهرباء صحً صرف من وترفٌقه المشروع إلنهاء

 لمحطة النهابً التسلم عدم إلى إضافة السكنٌة، العمارات محٌط فً تحتٌة بنٌة وجود

 الوحدات تلك تسلٌم من تجعل أمور كلها المنطقة، تلك تخدم التً الصحً الصرف رفع

 .مستحٌل أمر القرٌب فً السكنٌة

 

 ا أوالً  وهً محاور، عدة على القضٌة طرح ٌتم أن األفضل من أنه نرى ًٌ  ٌتم حتى إعالم

 تحملهم وعدم فقط، المبلغ أصل ودفع المركزي البنك لمبادرة السداد فً المتعثرٌن ضم

 حتى المنطقة وترفٌق الصحً الصرف مشروعات إنهاء عملٌة وتسرٌع مضاعفة، فوابد

ا وقت، أقرب فً تسلٌمهم ٌتم ًٌ ا وثان ًٌ  التوقف أو االستالم فً حقهم إثبات بهدف قضاب

 .تسلٌمهم تأخر حال الفوابد تحمل أو األقساط دفع عن
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