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 مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية  

 2020 لسنة  ( 15)رقم 
 اآلثار وتطوير العقاري  واالستثمار للسياحة بإصدار شهادة تسجيل صندوق مصر الفرعي

 ؛ 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  5رقم )لالستثمار والتنمية    السيادي  وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر
 الفرعي للسياحة واالستثمار العقاري وتطوير اآلثار؛ 

بإصدار النظام األساسي  2020( لسنة  9رقم )لالستثمار والتنمية  السياديوعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر 
 تطوير اآلثار؛ الفرعي للسياحة واالستثمار العقاري و لصندوق مصر 

 إدارة  مجلس   بتشكيل  2020( لسنة  13رقم )  لالستثمار والتنمية  السيادي  وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر
 ؛ اآلثار وتطوير  العقاري واالستثمار للسياحة الفرعي مصر صندوق 

 قرر 
 )المادة األولى( 

 على النحو التالي:للسياحة واالستثمار العقاري وتطوير اآلثار تصدر شهادة تسجيل لصندوق مصر الفرعي 
  للسياحة واالستثمار العقاري وتطوير اآلثار صندوق مصر الفرعي : الصندوق  اسم ▪

“TSFE Tourism, Real Estate & Antiquities Subfund” 
صندوق مصر الفرعي للسياحة واالستثمار العقاري وتطوير اآلثار هو صندوق فرعى مملوك :  نوع الصندوق  ▪

مصر   لصندوق  والتنمية  السياديبالكامل  مصرلالستثمار  صندوق  بيانات  بقاعدة  تسجيله  وتم   السيادي   ، 
 .(2تحت رقم )  لالستثمار والتنمية

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

 داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله. 
 ،2020لسنة    197الُمعدل بقانون رقم  ،  2018لسنة    177لقانون رقم  ا:  الصندوق   لقانوني الخاضع لهالنظام ا ▪

 ولألحكام الواردة بالنظام األساسي لصندوق مصر الفرعي للسياحة واالستثمار العقاري وتطوير اآلثار.



 

 السسسسسسياديبموجب قرار مجلس إدارة صسسسسسندوق مصسسسسسر الصسسسسسندوق   تأسسسسسسس  ومدته:  الصييييندوق   التأسيييييس تاريخ ▪
والموقا   (تابا)  195والمنشسسسسسسسسسسسور بالوقائا المصسسسسسسسسسسسرية بالعدد رقم   2020( لسسسسسسسسسسسسنة 5رقم )لالسسسسسسسسسسسستثمار والتنمية  

سسسسسسسنة قابلة    99، ومدته  2020سسسسسسسبتمبر    1بتاريخ    لالسسسسسسستثمار والتنمية  السسسسسسسيادي اإللكتروني لصسسسسسسندوق مصسسسسسسر
 للتجديد تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس.

  500مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر    30لمرخص به  ا  الصندوق يكون رأس مال  :  الصندوق  مال  رأس ▪
ثالث   عند التأسيس، ويسدد الباقي نقًدا أو عيًنا خاللمليون جنيه مصري    125سدد منه مبلغ    ،مليون جنيه مصري 

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

المؤسس بقانون    لالستثمار والتنمية   : الصندوق مملوك بالكامل لصندوق مصر السياديالصندوق  لمساهمين فيا ▪
 .2020لسنة   197الُمعدل بالقانون رقم ، 2018لسنة  177رقم 

 :  أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ▪
 لهامى مصطفى فهمي الزيات )رئيسا لمجلس اإلدارة(.إالسيد /  .1
 السيد / ماهر رفيق مقصود مقصود. .2
 السيد / أحمد عاطف صلحى محمد الوصيف. .3
 السيد / عبد هللا عبد العزيز نجا اإلبياري. .4
 السيد / إيهاب السيد عبد الحكيم رزق.   .5

االسسسسسسسسسستثمار في مجال السسسسسسسسسسياحة واالسسسسسسسسسستثمار العقاري وتطوير اآلثار والمباني  ات الطابا  :  غرض الصييييييندوق  ▪
وفقا ألفضسسسسل المعايير والقواعد الدولية، وله في سسسسسبيل  لك التعاون والمشسسسساركة ما الصسسسسناديق  المعماري المتميز  

و لك على أسسسسسسسس تجارية    األجنبية النظيرة أو المؤسسسسسسسسسسسسسسات المالية المختلفة أو الشسسسسسسركات أو أي منهاالعربية أو 
 .لتحقيق العائد االستثماري المحدد بموجب سياسة االستثمار الخاصة بالصندوق 

: للصسسسندوق مدير تنفي ي  الممثل القانوني لصييندوق مصيير الفرعي للسييياحة واالسييتثمار العقاري وتطوير االثار ▪
ويمثل المدير التنفي ي  . الخاص بنشسسسسسان الصسسسسسندوق متفرغا إلدارته  االسسسسسستثمارن  وي الخبرة العملية في مجال م

عمال  وللمدير التنفي ي الصسسالحيات التنفي ية الالزمة لمباشسسرة األ الصسسندوق في صسسالته ما الوير وأمام القضسساء.
وتفويض   صسسسندوق في المعامالت البنكية والماليةاليومية إلدارة الصسسسندوق، وتشسسسمل التوقيا على العقود وتمثيل ال

 على النحو المنظم باللوائح الداخلية للصندوق.  الوير في  لك
 وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية                         

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

       م 2020سنة  أكتوبر 26 صدر في 


