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 جلنة التشييد إجتماعحمضر 
 رئيس هيئة األوقاف املصرية -مع املهندس / سيد سعد حمروس

 2019  فرباير 6املوافق  األربعاء
 

 األربعاءيوم  باحًاص العاشرةيف متام الساعة وذلك  إجتماعاً جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني  عقدت

ادارة نائب رئيس جملس اإل –برئاسة املهندس / فتح اهلل فوزي، باجليزة اجلمعية مبقر2019  فرباير 6 املوافق

 - عطية دأمح / األستاذو، رئيس هيئة األوقاف املصرية -وحضور املهندس / سيد سعد حمروس،لجنة الورئيس 

لعاملني اأعضاء جلنة التشييد باجلمعية من وعداد من الساادة اإلقتصاادية ، شئونلل األوقاف وزارة وكيل

 : بهدف فتح باب احلوار واملناقشة حول,وذلك قطاعلاب

 هيئة األوقاف املصرية لإلستثمار يف األراضي واألمالك التابعة هلا ،" خطة 

 " ودور جمتمع األعمال يف املساهمة لتحقيق تلك اخلطة 

 

ة نائب رئيس جملس اإلادارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعي – املهندس / فتح اهلل فوزي  بدأ اإلجتماع  بكلمة

 - ةعطي أمحد / ،واألستاذ املصرية األوقاف هيئة رئيس -حمروس سعد سيد/  املهندسرحب بكٍل من ,وقد 

للهيئة  ململوكةاحلضورهما هذا اللقاء اهلام ،للتعرف على كافة األوقاف  اإلقتصاادية للشئون األوقاف وزارة وكيل

ونشاط هيئة األوقاف املصرية خالل الفرتة القاادمة يف التعامل معها ،كما أكد سياادته على إهتمام  ممثلي جمتمع 

ت اليت ستصدر للتعرف على كافة الطروحا عقاريال والتطوير والبناء التشييداألعمال املصري من العاملني بقطاع 

 من قبل اهليئة خالل الفرتة القاادمة وسياسة اإلستثمار لتعظيم العائد من هذه األصول.

 

ة على ،وقد قام بشكر اجلمعيبإلقاء كلمته  رئيس هيئة األوقاف املصرية -ثم قام املهندس / سيد سعد حمروس

اهلام ،وقد أشار سياادته إىل أنه قد مت البدء يف حصر أمالك هيئة األوقاف توجيه الدعوة له حلضور هذا اللقاء 

 وقد أكد سياادته على أنه جارياملصرية منذ عام ،حيث أنه مل يكن يوجد حصر واضح وادقيق هلذه األمالك ،

 افةلكية ستثمارإوخريطة  شاماًل ًا، والذي يضم حصراملصرية  عدااد أطلس األوقافوضع اللمسات النهائية إل

ملساحة متهيدًا وهيئة ا وتكنولوجيا املعلومات تصاالتبالتعاون مع وزارة اإلويتم ذلك راضي اململوكة للهيئة األ

 .يراادات على القطاع اخلاصاإل لطرحها بنظام املشاركة يف

 

من ململوكة هلا اصول العقارية يراادات األإلتعظيم  تهاخط لتحقيق أهدافتعمل د أكد سياادته على أن اهليئة وق

جيار املؤجرة بنظام اإل والوحداتأنه يوجد عداد كبري من العقارات  حيثجيار القديم ،خالل تعديل قانون اإل

منها على سبيل و ال تتناسب مع قيمتها السوقية احلالية إيراادتها نظرًا إىل أن ال تستفيد منها اهليئة واليت القديم 

،مشريًا مليون جنيه  400 السوقية احلاليةجنيه شهريًا يف حني تتعدي قيمتها  8جيارها إاملثال فيال بكفر الشيخ 

من  نتهاءوهو ما يستدعي اإلوال يتم اإلستفاادة منها ،مليار جنيه  37أصول اهليئة حاليًا تتعدي تريليون و إىل أن

 .ها اداتايرإظيم وتعاملصرية   األوقاف هيئةعلى أصول  قرب وقت حفاظًاأ جيار القديم يفتعديل قانون اإل
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داد بها ستثمارية حيإسيتم وضعها ضمن خريطة املصرية وقاف راضي هيئة األأإىل أن مجيع  سياادته  أشارثم 

تخصصة، جلنة مقبل مها من يعاادة تقيإاجلمهوية وذلك بعد  ىراضي على مستوكن املميزة لألاماملساحات واأل

راضي أ التعديات علىعداد كبري من جنحت فى إزالة قد إىل أن احلكومة بالتعاون مع القوات املسلحة  مشريًا

ل مع ادفو" بعد التواصإزالة مجيع التعديات ووضع اليد يف املشروع التجاري بـ"إومنها املصرية ، وقافاأل

روع ناء وحتديد مدة عمل املشأنه بصدور رخص الب كما، رض حاليًا لشركة احملمواديةختضع األ،حيث احملافظ 

 .سيتم بدء العمل مباشرة

 

على املطورين من القطاع اخلاص  عداد من األراضي اململوكة للهيئة سيتم طرح وقد أكد سياادته على أنه

ة ذات العائد نشطاألوحتديد لإلستثمار بها ،كما ستقوم اهليئة بعمل ادراسات اجلدوى حول املشاريع املطروحة 

راضي اهليئة أرح إىل أنه سيتم بدء ط وقد أشار سياادته املشاريع التجارية أو السكنية ،  رب سواء يفكقتصاادي األاإل

 .ريخالل العام اجلاشروط السكندرية وكفر الشيخ من خالل مزايدة علنية بعد طرح كراسة مبحافظيت اإل

 

 اهليئة نأوقد أشار إىل ، كلمتهبإلقاء اإلقتصادية  للشئون األوقاف وزارة وكيل - عطية األستاذ / أمحدثم قام 

ولديها ممثلون مبجلس اإلادارة أو مساهمات  شركات فى مؤسسة حصص بني تتنوع مالية أوراق حمفظة متتلك

 حمفظة ادارةإل املتخصصة الشركات من بعض إلختيار ممارسة عمل بصداد اهليئة ن،مشريًا إىل أ ىبشركات أخر

 إىل حملافظا عداد زياادة تتضمن األوقاف أصول وإادارة لتعظيم اهليئة خطة أن حيث،اخلاصة بها  املالية األوراق

مدير  كل حمفظة مليون جنيه ويدير 200حمفظة حنو على أن تصل قيمة كل  من واحدة حاليًا بداًل حمافظ 3

ى ف، ثم يتم تقييمهم بعد السنة األوىل الختيار أفضل مدير وزياادة حمفظته، مثلما هو متبع  أصول خمتلفستثمار ‘

 .الجتماعية وبنك االستثمار القومىهيئة الربيد والتأمينات ا

 ادراسة اليًاح وجيرى اإلستثمار مديري إلختيار الشروط كراسات إعدااد من اإلنتهاء متقد  أنهسياادته إىل  أشارثم 

 مالية حمفظة ملع بغرض ممارسة عمل يف للبدء اهليئة إادارة جملس على للعرض متهيدًا وقانونيًا فراديًا العقواد

 .اجملال هذا فى املتخصصة الشركات أحد قبل من تدار

 خريطة منض حمافظة كل يف األوقاف ومساحات أماكن يتضمن للهيئة التابعة األراضي أطلسأن  إىل أشار وقد

 األراضي إىل ةباإلضاف واملتميزةأ الفضاء سواء األراضي مجيع ستتاح خالل العام احلالي أنهحيث ، ستثماريةإ

  .واملميزة اإلقتصاادية اجلدوى ذات وأخرى جدوى ادراسات لعمل حتتاج اليت

 

 

 وقد مت فتح باب املناقشة حيث مت إستعراض أهم النقاط التالية:
 

  توفري جهة ملنح شهاادات معتمدة يف اادارة األصول العقارية بالتعاون لالعمل التأكيد على ضرورة مت

بني مجعية رجال األعمال و هيئة األوقاف وتدريب كواادر اهليئة مبا يتيح هلم فعالية كربى يف العمل 

 يف منظومة إادارة األصول
 

 ت اإلشارة إىل األوقاف واألصول اململوكة هليئة األوقاف املصرية وكيف يتم التعامل معها ،حيث مت مت

حيث اليونان ، دولةمبنى أثري ب فى فقط تتمثل فإنها اخلارجية اهليئة بأصول يتعلق التأكيد على أنه فيما

مما يضمن عدم النزاع  1984يتم التعامل مع هذا األمر ضمن إتفاقية مت توقيعها مع ادولة اليونان يف عام 

 .سياادية  جلهة إادارته إسنااد وقد متعلى امللكية ،
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  وهنا مت التأكيد ،عليها  أراضى هيئة األوقاف بسبب التعديات صعوبة االستثمار فى متت اإلشارة إىل مدى

على  ياتتعد منهاو،تها لتعاون مع القوات املسلحة إلزالامت و كافة التعدياتمت بالفعل حصرقد  على انه 

 اتباستثمار العقاري" املعمورة زهرة مشروع" عليها  باملعمورة وجار إنشاء مشروع سكين أفدنة 8مساحة 

 .مصري جنيه مليون 300و مليار  تقدر بنحو
 

 افة إىل باإلضاليت سيتم طرحها لإلستثمار  مت التساؤل حول مدى جاهزية وإستعدااد أراضي اهليئة

 عمجي أن وقد مت التأكيد على ، ضرورة الرتكيز على إعطاء شهاادة صالحية لألراضي املطروحة

 ال املقبلة فرتةال فى اخلاص القطاع على طرحها سيتم والتى املصرية األوقاف هليئة التابعة األراضي

قامت  ةباهليئ جلنة هناك،كما أن  اليد ووضع والتعدياتأ اإلزاالت حيث من سواء مشاكل أي بها توجد

 . مميزة وأراض اقتصاادية، جدوى هلا وأراض ، جدوى هلا ليس أراض بني األراضى يفصنبت
 

  ة للهيئةاململوك جلنة االستثمار لطرح األراضىشروط من خالل السيتم إعدااد كراسة أنه  مت التأكيد 

 مبنظا طرحها سيتم األراضي مجيعو املقدمة، العروض وادراسةالقطاع اخلاص  أمامبنظام املزايدة 

 وستتم ديدةاجل العمرانية اجملتمعات بهيئة املتبعة الشراكة نظم مثل املشروع إيرادات على املشاركة

 .اجلمهورية مستوي على الطروحات
 

 ، دااد مت التأكيد على أنه جاري اإلع وهنامتت اإلشارة إىل املشروعات احلالية اليت تقوم بها اهليئة

 منها مشروع مدينة احلرفيني بالغرادقة واملقرروالفتتاح عداد من املشروعات خالل العام اجلاري 

فظة البحر حما لتعاون معهي املنفذ للمشروع با تعدأن اهليئة ،حيث  نهاية الشهر املقبل هافتتاح

تستعد لتوقيع مزيد من الشراكات مع القطاع احلكومي خاصة احملافظات لتطوير بعض كما األمحر،

 ا.املشروعات اململوكه هل

 

  متت اإلشارة إىل أوجه صرف عوائد األوقاف اخلريية ،حيث مت التأكيد على أن ناظر الوقف هو وزير

كبري  بشكلعلى اهليئة ،حيث أن الدولة تعتمد األوقاف وهو من يقوم بتحديد أوجه صرف العائد 

للمساهمة فى اإلصالحات االقتصاادية احلالية واليت تتمثل فى ادعمها لألنشطة خالل الفرتة املقبلة 

 .االجتماعية والسكنية، والصناعية
 

  ستغالل أراض زراعية كان متنازع حول ملكيتها، على مساحة يف إأن اهليئة بدأت متت اإلشارة إىل

من خالل توقيع بروتوكوالت ،وذلك ألف فدان، مع حمافظات ادمياط وكفر الشيخ والشرقية  420

مع  هليئةاكان أول اتفاق وقعته ،حيث  تعاون، لتقاسم عوائدها حلني الفصل فى النزاع القضائي

ستفاادة تعظيم االوهو ما يسهم يف ، ادمياط مع حمافظةى سيكون أن االتفاق الثانو، حمافظة كفر الشيخ

 . من األصول الزراعية بداًل من تركها ادون تشغيل

 

 

 بشكر ,نائب رئيس جملس اإلادارة ورئيس جلنة التشييد  –قام املهندس / فتح اهلل فوزي ويف نهاية االجتماع 

 زارةو وكيل - عطية أمحد / ،واألستاذ املصرية األوقاف هيئة رئيس -حمروس سعد سيد/  املهندسكٍل من 

وإثرائهم مشاركتهم و احلضور على حسن تفاعلهمالساادة مجيع على احلضور ،كما شكر  اإلقتصاادية للشئون األوقاف

 . لقاءل


