
 

 

 قرار 
 مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية  

 2021 لسنة ( 6)رقم 
 للخدمات المالية والتحول الرقمي الفرعي مصر صندوق بإصدار شهادة تسجيل  

 ؛ السيادي لالستثمار والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر
 بعد االطالع على الدستور؛ 

  197بإنشاء صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية، الُمعدل بالقانون رقم    2018لسنة    177وعلى القانون رقم  
 ؛ 2020لسنة 

( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  لسنة  555وعلى  السيادي   2019(  مصر  لصندوق  األساسي  النظام  بإصدار 
 لالستثمار والتنمية؛ 

بتأسيس صندوق مصر   2020( لسنة  7رقم )  السيادي لالستثمار والتنميةوعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر  
 ؛ للخدمات المالية والتحول الرقميالفرعي 

بإصدار النظام األساسي   2020( لسنة  11رقم )  والتنميةالسيادي لالستثمار  وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر  
 ؛للخدمات المالية والتحول الرقميلصندوق مصر الفرعي 

 إدارة   مجلس  بتشكيل  2021لسنة    (٣)رقم    السيادي لالستثمار والتنمية  وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر

 ؛للخدمات المالية والتحول الرقمي الفرعي مصر صندوق
 قرر 

 )المادة األولى( 
 على النحو التالي:  للخدمات المالية والتحول الرقميتصدر شهادة تسجيل لصندوق مصر الفرعي 

 للخدمات المالية والتحول الرقمي الفرعي مصر صندوق : الصندوق  اسم ▪

"TSFE Financial Services & Fintech Subfund " 

بالكامل   مملوكصندوق فرعى  هو    المالية والتحول الرقميللخدمات  صندوق مصر الفرعي  :  نوع الصندوق  ▪
بيانات صندوق مصروالتنميةلالستثمار    السيادي  لصندوق مصر بقاعدة  تسجيله  وتم  السيادي لالستثمار    ، 

 . (4)تحت رقم   والتنمية

الزمالك، القاهرة، شارع أبو الفدا،    ٣وعنوانه بالعقار رقم  محافظة القاهرة الكبرى،    المركز الرئيسي للصندوق: ▪
جمهورية مصر العربية، وللصندوق بقرار من مجلس اإلدارة أن ُينشئ له فروعًا ومكاتب في أي مدينة أخرى  

 داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله. 



 

 

 

  2020لسنة    197ل بقانون رقم  الُمعد   ،2018لسنة    177لقانون رقم  ا:  الصندوق   هالنظام القانوني الخاضع ل ▪
بو  الواردة  الفرعي  لألحكام  مصر  لصندوق  األساسي  الرقميالنظام  والتحول  المالية   . للخدمات 

السيادي لالستثمار    بموجب قرار مجلس إدارة صندوق مصرالصندوق    تأسس:  تأسيس الصندوق ومدته تاريخ ▪
والموقع اإللكتروني لصندوق  تابع    195بالعدد رقم    المصريةبالوقائع  المنشور  و   2020لسنة    (7رقم )   والتنمية
تبدأ من اليوم التالي  سنة قابلة للتجديد  99ومدته  ، 2020سبتمبر  1بتاريخ   السيادي لالستثمار والتنمية مصر

 التأسيس. قرار  لتاريخ نشر

  500ورأس ماله المصدر  مليار جنيه مصري    ٣0  مال الصندوق المرخص بهيكون رأس  :  الصندوق  مال رأس ▪
ويسدد الباقي نقًدا أو عيًنا خالل ثالث سنوات  ،  مليون جنيه مصري   125سدد منه مبلغ    مليون جنيه مصري 

أموال الصندوق أموال خاصة. وُقسم   وتعد ،  من تاريخ تأسيس الصندوق وفقا للقرار المعتمد من مجلس اإلدارة
 .  جنيه مصري فقط ال غير 1000 سهم، قيمة كل سهم مبلغألف  500 رأس المال المصدر للصندوق إلى

لصندوق مصر  الصندوق  في  لمساهمينا ▪ بالكامل  مملوك  الصندوق  والتنمية:  لالستثمار  المؤسس   السيادي 
 .2020  لسنة 197 رقم بالقانون الُمعدل، 2018لسنة  177بقانون رقم  

 : أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ▪

 لمجلس اإلدارة(. اً رئيس) وهبه جوزيف الكسانالسيد األستاذ/ شريف  .1
 السيد األستاذ/ محمد كمال الدين بركات.  .2
 السيد األستاذ/ ماجد شوقي سوريال بولس.  .٣
 السيد األستاذ/ عبد هللا عبد العزيز نجا اإلبياري. .4
 نهى رشدي سعدالدين خليل.األستاذ/  السيد  .5

غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول  و   المصرفية  الخدمات المالية  االستثمار في مجال:  غرض الصندوق  ▪
المالية   والتكنولوجيا  والتأجير  المالي  العقاري  والتمويل  التأمينية  والوساطة  التأمينية  الخدمات  التمويلي  ومنها 

و   خصيم توال والتوريق  المالية  واالستثمارات  المحافظ  وإدارة  الصغر  متناهي  والتمويل  صناديق  إالتجاري  نشاء 
والتمويل   التمويل  مجال  في  باستخداممتخصصة  والترخيص  وبيع  وتقديم  وتطوير  التطبيقات   االستهالكي 

التصنيف   وخدمات  والمدفوعات  المصرفية  وغير  المصرفية  المالية  للخدمات  المساندة  التكنولوجية  والخدمات 
لألوراق المالية )التصنيف االئتماني( وباألخص أوراق الدين والشمول المالي واالستثماري والمشتقات المالية 

والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة وأي أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقا ألفضل المعايير  
مع الصناديق العربية أو األجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أي منها وذلك على  

 .أسس تجارية لتحقيق العائد االستثماري المحدد بموجب سياسة االستثمار الخاصة بالصندوق 



 

 

 

للصندوق مدير تنفيذي من ذوي :  للخدمات المالية والتحول الرقمي القانوني لصندوق مصر الفرعيالممثل   ▪
التنفيذي الصندوق    ويمثل المدير  .متفرغا إلدارتهالخاص بنشاط الصندوق    االستثمارالخبرة العملية في مجال  

عمال اليومية  األ   الزمة لمباشرةوللمدير التنفيذي الصالحيات التنفيذية ال ء.في صالته مع الغير وأمام القضا
وتفويض الغير    إلدارة الصندوق، وتشمل التوقيع على العقود وتمثيل الصندوق في المعامالت البنكية والمالية

                  على النحو المنظم باللوائح الداخلية للصندوق.  في ذلك

 وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية                                       
   السيادي لالستثمار والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر

 يدأ.د. هالة حلمى السع                          

       م 2021سنة   أبريل 5    صدر في 

 


