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 مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية  

 2021 لسنة ( 5)رقم 
 للمرافق والبنية األساسية الفرعي مصر صندوق بإصدار شهادة تسجيل   

 ؛ السيادي لالستثمار والتنمية ررئيس مجلس إدارة صندوق مص
 بعد االطالع على الدستور؛ 

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

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

بتأسيس صندوق مصر   2020لسنة  (  4رقم )  السيادي لالستثمار والتنمية  وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر
 ؛ للمرافق والبنية األساسيةالفرعي 

بإصدار النظام األساسي  2020لسنة  ( 8رقم ) السيادي لالستثمار والتنمية وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر
 ؛للمرافق والبنية األساسيةلصندوق مصر الفرعي 

 إدارة   مجلس  بتشكيل  2021لسنة    (2)رقم    السيادي لالستثمار والتنمية  وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر

 ؛ للمرافق والبنية األساسية الفرعي مصر صندوق
 قرر 

 )المادة األولى( 
 : التاليعلى النحو  للمرافق والبنية األساسيةتصدر شهادة تسجيل لصندوق مصر الفرعي 

 للمرافق والبنية األساسية الفرعي مصر صندوق : الصندوق  اسم ▪

"TSFE Infrastructure & Utilities Subfund" 
بالكامل لصندوق   مملوكصندوق فرعى  هو    للمرافق والبنية األساسيةصندوق مصر الفرعي  :  نوع الصندوق  ▪

تحت  السيادي لالستثمار والتنمية  ، وتم تسجيله بقاعدة بيانات صندوق مصر  السيادي لالستثمار والتنمية  مصر
 .(1)رقم 

شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة،   3وعنوانه بالعقار رقم  محافظة القاهرة الكبرى،    المركز الرئيسي للصندوق: ▪
، وللصندوق بقرار من مجلس اإلدارة أن ُينشئ له فروعًا ومكاتب في أي مدينة أخرى  العربيةجمهورية مصر  

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

  2020لسنة    197عدل بقانون رقم  المُ   ،2018لسنة    177لقانون رقم  ا:  الصندوق   هالنظام القانوني الخاضع ل ▪
 للمرافق والبنية األساسية. النظام األساسي لصندوق مصر الفرعي لألحكام الواردة بو 

السيادي لالستثمار    تأسس الصندوق بموجب قرار مجلس إدارة صندوق مصر:  تأسيس الصندوق ومدته تاريخ ▪



 

والموقع اإللكتروني لصندوق  تابع    195بالعدد رقم    بالوقائع المصريةوالمنشور    2020لسنة    (4رقم )   والتنمية
تبدأ من اليوم التالي  سنة قابلة للتجديد  99، ومدته  2020سبتمبر  1بتاريخ   السيادي لالستثمار والتنمية مصر

 التأسيس. قرار  لتاريخ نشر

  500ورأس ماله المصدر  مليار جنيه مصري    30  لمرخص بها  الصندوق يكون رأس مال  :  الصندوق  مال رأس ▪
ويسدد الباقي نقًدا أو عيًنا خالل ثالث سنوات  ،  مليون جنيه مصري   125سدد منه مبلغ    مليون جنيه مصري 

أموال خاصة. وُقسم   أموال الصندوق   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  ▪

 رئيسا لمجلس اإلدارة(.)السيدة المهندسة/ راندا على صالح المنشاوي  .1

 .هشام سعد مكاوي  /األستاذ السيد  .2
 السيد األستاذ/ خالد هاشم على ماهر. .3
 .السيد األستاذ/ عبد هللا عبد العزيز نجا اإلبياري  .4
  .الرازق فوزي السيد السيد األستاذ/ أحمد محمد هانىء عبد  .5

وفقا ألفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في المرافق والبنية األساسية االستثمار في مجال : غرض الصندوق  ▪
أو   المختلفة  المالية  المؤسسات  أو  النظيرة  األجنبية  أو  العربية  الصناديق  مع  والمشاركة  التعاون  ذلك  سبيل 

منها وذلك على أسس تجار  أي  أو  االستثمار  الشركات  المحدد بموجب سياسة  االستثماري  العائد  لتحقيق  ية 
 .الخاصة بالصندوق 

تنفيذي من ذوي الخبرة  :  للمرافق والبنية األساسية الممثل القانوني لصندوق مصر الفرعي ▪ للصندوق مدير 
بنشاط الصندوق    االستثمار العملية في مجال   المدير  .متفرغا إلدارتهالخاص  التنفيذي الصندوق في    ويمثل 

عمال اليومية إلدارة  األ  وللمدير التنفيذي الصالحيات التنفيذية الالزمة لمباشرة ء.صالته مع الغير وأمام القضا
 وتفويض الغير في ذلك   الصندوق، وتشمل التوقيع على العقود وتمثيل الصندوق في المعامالت البنكية والمالية

 على النحو المنظم باللوائح الداخلية للصندوق. 
 وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية                         

   السيادي لالستثمار والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر
 يدأ.د. هالة حلمى السع                          

       م 2021سنة   أبريل  5  صدر في 


