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 (1)مادة 

 ومدته االعتبارية وشخصيته الصندوق إنشاء
 التعليق النص المقترح النص

 وضمان لتشجيع المصري الصندوق ”يسمي صندوق ينشأ

 له ونويك المساهمة، الشركة شكل يتخذ ،”أفريقيا في االستثمار

 هذا ألحكام الصندوق هذا ويخضع المستقلة، االعتبارية الشخصية

 .القانون

 له فروعا   ينشئ أن وللصندوق القاهرة، الرئيسي مركزه ويكون

 في ومراسلون له وكالء يكون أن يجوز كما الخارج أو الداخل في

 المحددة المدة وتكون.العمل حاجة تقتضي حسبما والخارج الداخل

 .القانون بهذا العمل تاريخ من تبدأ عام خمسون للصندوق

  

 

 

 



 

 

 (2)مادة 

 الصندوق أغراض
 التعليق النص المقترح المادة

 تااالستثمار إقامة وتشجيع تعزيز للصندوق األساسي الغرض

 المشروعات ضمان وسائل تقديم طريق عن أفريقيا في المصرية

 تحددها التي التجارية وغير التجارية األخطار من االستثمارية

 تهدف كما الصندوق، إدارة مجلس من المعتمدة والعقود الوثائق

 السلعي اإلنتاج وتشجيع فيها، مجاالته وتوسيع حجمه زيادة إلى

 .أفريقيا في والخدمي

 إقامة وتشجيع تعزيز للصندوق األساسي الغرض

 تقديم طريق عن أفريقيا في المصرية تااالستثمار

 األخطار من االستثمارية المشروعات ضمان وسائل

)السياسية و المالية  التجارية وغير التجارية

 من المعتمدة والعقود الوثائق تحددها التي غيرها(و

 حجمه زيادة إلى تهدف كما الصندوق، إدارة مجلس

 السلعي اإلنتاج وتشجيع فيها، مجاالته وتوسيع

  .أفريقيا في والخدمي

من أهم أغراض الصندوق هو ضمان المشروعات 

السياسية األخطار التجارية، و االستثمارية من

مين تض أهمية التأكيد علىالمالية ، لذا فإننا نرى و

 األخطار السياسية و المالية .

 (3 مادة)

 الصندوق واختصاصات صالحيات
 التعليق النص المقترح المادة

 بأي يساهم أو يشترك أن أغراضه تحقيق سبيل في للصندوق

 أو الشركات أو المؤسسات أو الهيئات مع الوجوه من وجه

 تزاول التي الدولية أو األجنبية أو الوطنية الوكاالت أو الصناديق

 يساهم أن أو الصندوق بنشاط أومرتبطا مكمال أو مشابها نشاطا

 .تأسيسها في يساهم أن أو فيها

 :يأتي ما اتخاذ ولها

  

 التأمين في المشاركة ذلك في بما ضمانات، إصدار .1

 التجارية المخاطرغير ضد التأمين، أو الضمان واعادة

 إليها تفد التي األفريقية الدولة في رات االستثما لصالح

 .المصرية تار االستثما

  

 تستهدف التي لمناسبةاو المكملة النشاط بأوجه القيام .2

 األفريقية الدول إلى المصرية الستثماراتا تدفق تشجيع

 .المختلفة

  

 فرص بتحديد المتعلقة البحوث ودعم تشجيع .3

 الدول في السوق و دراسات وأوضاعها الستثماراتا

 واألفكار االستشارات وتقديم المختلفة األفريقية

 .الحاجة عند الماليين الخبراءو

حيث أننا نرى أن ال يكون ذلك في صلب صالحيات  نقترح إلغاء النص

واختصاصات الصندوق وانما توكل هذه الدراسات 

لجهات و مراكز بحثية متخصصة من خالل الـ 

Outsourcing )تعاقدات محددة ألهداف معينة( 



 التعليق النص المقترح المادة

 إلستثماراتل الجاذبة األفريقية للدول تصنيف وضع .4

 والمزايا  بها، اإلستثمار مخاطر فيه يحدد المصرية،

 بها، األعمال بيئة جودة ومدى توفرها، التى التسويقية

 المستوى أو التصنيف في الدولة إدراج يتم أن على

 المستثمرين وتزويد بها، المخاطر لدرجة ا  وفق المناسب

 .المعلومات بهذه الصندوق عمالء

  

 ضد المستثمرين لتأمين نظام وتنفيذ وضع على العمل .5

 ألسباب لها يتعرضون قد التي التجارية غير المخاطر

  .إليهم ترجع ال

 ضد المستثمرين لتأمين نظام يد على وضع و تنفيذلتأكا

 ال ألسباب لها يتعرضون قد التي التجارية غير المخاطر

 .إليهم ترجع

الوجوبية بحيث التكون  ةيجب إعطاء النص صف

 هناك فرصة للتنفيذ أم ال

 مع ضمان واتفاقات وتجارية تمويلية اتفاقيات عقد .6

 والخارجية المحلية والهيئات المصارف

  

 والصناعة التجارة غرف مع شراكة وكاالت عقد .7

 االستثمارات تدفق لتسهيل األفريقية الدول بمختلف

 .إليها المصرية

 والصناعة التجارة غرف مع شراكة وكاالت عقد

 األفريقية الدول بمختلفمنظمات األعمال بكافة اشكالها و
 .إليها المصرية االستثمارات تدفق لتسهيل

 

بالنسبة لعقد اتفاقات مع الغرف التجارية 

، فإن ذلك من صميم عمل منظمات الصناعيةو

األعمال في مصر و الدول األفريقية. فنرى عدم 

في حالة إال أنه  الصندوق.مالئمة ذلك ألغراض 

إضافة منظمات ، فنرى االبقاء على تلك المادة

لضمان تمثيل كافة القطاعات ذات األهمية  األعمال

التشييد و المقاوالت و الزراعة القصوى و منها 

الصحة و غيرها من المجاالت الغير متضمنة و

 التحفظ علىتحت غرف التجارة و الصناعة مع 

 كلمة وكاالت

 فى ثالث كطرف الخارجية االستثمارات عقود توقيع .8

 خدمات من المستفيد المستثمر يبرمها التي العقود
 .عنه المتربة العقدية بااللتزامات للوفاء كضامن الصندوق

  

 المنظمات مع الوجوه من وجه بأي واالسهام االشتراك .9

 التي المحليةوالخارجية والمنشآت لشركاتاو والهيئات

 تعتبر أو األصلي نشاطه بمجال تتصل أعماال تزاول

 تعاون قد التي أو مباشر، بشكل به مرتبطة أو له مكملة

 في أو البالد داخل كانت سواء غراضهأ تحقيق في

 . تأسيسها في يساهم أو يشتريها أوأن الخارج،

  

 على للحفاظ القانونية والمعاونة االستشارات تقديم .10

 بكافة والسعي أفريقيا، في الوطنيين المستثمرين حقوق

 وله بها يعملون التى بالدول نزاعاتهم لحل الطرق

 لصالحهم العالقة المالية والمستحقات المديونيات تحصيل

 .عليها االتفاق يتم التي الشروط وفق عنهم ونيابة

  



 التعليق النص المقترح المادة

 المبينة باألعمال مرتبط أو مكمل آخر نشاط بأي القيام .11

 .السابقة بالبنود

  

 األبحاث،جراء إ طريق عن االستثمار تشجيع .12

 االستثمارات، تدفق لتشجيع الالزمة وباألنشطة

 في لالستثمار المتاحة بالفرص المتعلقةت ونشرالمعلوما

 الظروف لتحسينتوخيا   المختلفة، األفريقية الدول

 ويجوز .الدول تلك إلى األجنبي االستثمار بتدفق المتعلقة

 بتقديم يقوم أن العمالء من أي طلب على بناء للصندوق

 ظروف بتحسين يتعلق فيما الفنية والمساعدات المشورة

 باتفاقات إستهداء ما إفريقية دولة في االستثمار

 .الصلة ذات االستثمار

 األبحاث،جراء إ طريق عن االستثمار ضمانتشجيع و 

 االستثمارات تدفق لتشجيع الالزمة وباألنشطة

 في لالستثمار المتاحة بالفرص المتعلقةت المعلوماونشر،

 المتعلقة الظروف لتحسينتوخيا   المختلفة، األفريقية الدول

 للصندوق ويجوز .الدول تلك إلى األجنبي االستثمار بتدفق

 المشورة بتقديم يقوم أن العمالء من أي طلب على بناء

  الفنية والمساعدات

 

 

 

 

 

 

ليس من  إلغاء الجملة األخيرة حيث ان الصندوق

اغراضه تحسين ظروف االستثمار في الدول 

 األفريقية

 االستثمار تدفق تعوق التي العقبات زلة إ إلى السعي .13

 .األفريقية الدول إلى المصري

  

 بتشجيع المعنية األخرى الهيئات مع والتعاون التنسيق .14

 . الدولية التمويل مؤسسات وخاصة األجنبي االستثمار

  

 المستثمرين بين للمنازعات الودية التسوية تشجيع .15

 . المضيفة األفريقية والدول

  

 تكفل المضيفة، الدول مع اتفاقات في الدخول إلى السعي .16

 ال معاملة يضمنها التي االستثمارات شأن في للصندوق

 المستثمر عليها يحصل معاملة أفضل عن تميزا   تقل

 .المضيفة الدولة في باالستثمار تتعلق اتفاقية بموجب

  

 وحجم دولة كل احتياجات عن كاملة معلومات توفير .17

 االستثمارات وطبيعة والخدمات السلع من ردادهاياست

 .تحتاجها التي

ال يكون ذلك في صلب صالحيات و اختصاصات  إلغاء المادة

الشركة او الصندوق و انما توكل هذه الدراسات 

لجهات و مراكز بحثية متخصصة من خالل الـ 

Outsourcing 

 على للحصول المستهدفة الدول مع بروتكوالت توقيع .18

 بها المرافق كاملة سياحية أوزراعية أو صناعية مناطق

 .االستثمارات تدفق لخدمة

  

 لتشجيع المحلية البنوك عبر التمويل من جزء توفير.19

 .المضيفة األفريقية بالدول االستثمار

  

 تواجه قد التي للمخاطر مفصلة تحليالت جراءإ .20

 من الالزمة والمساعدات المشورة وتقديم المستثمرين

 المعلومات على الحصول تقنيات في خبراء خالل

  .الديون واسترداد المخاطر وتأمين

  



 التعليق النص المقترح المادة

 أعضاءه واستثمارات أعمال وتطوير تنمية في المساعدة .21

 من العمالء الشركات تمكن التي المعلومات وتوفير

 .أمانا أكثر بشكل المعامالت إتمام

  

 دفع وضمان العمالء، باسم الديون تحصيل إمكانية.22

 .التجارية مستحقاتهم

  

 من التي واألعمال التصرفات جميع و إجراء التعاقد.23

 .أجله من أنشئت الذي الغرض تحقيق شأنها

  

 

 (4)مادة 

 الصندوق مال رأس
 التعليق النص المقترح المادة

 و راس جنيه، مليون .......... به المرخص الصندوق مال رأس

 موزع جنيه مليون ....... المصدر المال

 ........ منها سهم كل قيمة متساوية قيمة ذات سهما ..... علي

 .مصري جنيه

 النحو على بالكامل المصدر المال رأس في المؤسسون ويكتتب

 :االتي

لحد ابالنسبة لرأس مال الصندوق ، فنرى أن يكون  

ن يصبح األدنى مليار دوالر أمريكي ، و يفضل أ

 مليار دوالر أمريكي.2

 لالما رأس في المساهمة نسبة االسم

  

  

  

  

 فيها المكتتب لألسهم األسمية القيمة ربع أداء المؤسسين وعلى

 سداد يتم أن على القانون بهذا العمل تاريخ من يوما ثالثين خالل

 التاريخ من األكثر على عامين خالل األسهم قيمة من الباقي

 .اإلدارة مجلس يقررها التي المواعيد في وذلك .إليه المشار

 

 ويجب للتجزئة قابلة وغير اسمية أسهما الصندوق أسهم وتكون

 المصريين نسبة االتقل على مالية مؤسسات بالكامل يملكها أن

 طبيعيين أشخاصا كانوا سواء %55 عن األحوال من حال أي في

 .للمصريين بالكامل مملوكة خاصة أو عامة اعتباريين أو

 المكتتب لألسهم األسمية القيمة ربع أداء المؤسسين وعلى

 على القانون بهذا العمل تاريخ من يوما ثالثين خالل فيها

 على عامين خالل األسهم قيمة من الباقي سداد يتم أن

 التي المواعيد في وذلك .إليه المشار التاريخ من األكثر

 .اإلدارة مجلس يقررها

 

 للتجزئة قابلة وغير اسمية أسهما الصندوق أسهم وتكون

 نسبة االتقل على مالية مؤسسات بالكامل يملكها أن ويجب

 . %55 عن األحوال من حال أي في المصريين

 

اننا نرى حذف جزء من النص حيث أنه يوجد 

تعارض بين امتالك األسهم من مؤسسات مالية 

طبيعين . و يجب توحيد الصفة ، فهل وأشخاص 

سيكون االمتالك مفتوحا  لالشخاص العاديين أم 

 مغلقا  على المؤسسات المالية فقط.

 

 

 

 



 

 ( 5)مادة 

 االستثمار ضمان سندات اصدار
 التعليق النص المقترح المادة

 فيها تكتتب ميسر بعائد االستثمار ضمان سندات الصندوق يصدر

 بعد الصندوق مدة نهاية عند وتستهلك المالية والمؤسسات البنوك

 تحدد شرائح على السندات هذه إصدار ويكون ،التزاماته الوفاء

 .المستحق العائد وسعر إصدارهاو مواعيد  قيمتها

 األول اإلصدار في الصندوق تأسيس عند المالية وزارة وتكتتب

 المالرأس  أضعاف ثالثة يعادل بمبلغ االستثمار ضمان لسندات

 التأسيسية الجمعية وتحدد %.... مقداره سنوي بعائد المدفوع

 .الدفع ومواعيد طريقة للصندوق

  

 

 ( 6)مادة 

 عمله وأولويات الصندوق إدارة أسلوب
 التعليق النص المقترح المادة

 ذات األفريقية الدول مع التعامل اتيجيةراست تحديد للصندوق

 أسس وضع له يحق كما فيها، نشاطه يمارس التى األولوية

 الالزمة االجراءات بإتباع الدول بعض في لالستثمار لمعامالت

 .لذلك

 الحديثة التجارية لألساليبوفقا   نشاطه الصندوق ويباشر

 .الرشيدة المالية اإلدارة وأصول

 الوزير من قرار به يصدر أساسي نظام للصندوق ويكون

 التأسيسية الجمعية عرض على بناء االستثمار بشئون المختص

 ويُنشر القانون، هذا من (13) المادة في إليها والمشار للصندوق

 .المصرية الوقائع في

هل يفرض الصندوق مشاريعا  بعينها على  

المستثمرين المصريين ، أم من حق المستثمر أن 

يطلب ضمان لمشروع مقترح من جانبه و ال يتوافق 

 مع الدول ذات األولوية للصندوق.

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 7)مادة 

 الصندوق موارد
 

 التعليق النص المقترح المادة

 :من تتكون أخري، مالية موارد للصندوق يكون

 المالية واالعتمادات الدولة لها تخصصها التي الموارد .1

 وتنمية لتشجيع العامة الموازنة في تدرجها التي

 والتي الصندوق خالل من أفريقيا في االستثمار

 تحقق الناشئةعن الصندوقالتزامات  لمقابلة تخصص

 منها، الصادرة الضمان وثائق تغطيها التي األخطار

 والتعليماتو األوضاع  بالشروط الصندوق ويلتزم

 .واالعتمادات الموارد تلك بتخصيص المقترنة

 عليها يحصل التي االئتمانية والتسهيالت القروض .2

 .الصندوق

 .قبولها الصندوق إدارة مجلس يقرر التي والهبات المنح .3

 له المالية السنة وتبدأ مستقلة، موازنة للصندوق وتكون

 .بنهايتها وتنتهي للدولة المالية السنة ببداية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 8)مادة 

 الصندوق إدارة مجلس تشكيل
 التعليق النص المقترح المادة

 األعضاء من فردي عدد من الصندوق إدارة مجلس يشكل

 :األتي النحو على وذلك

 العامة الجمعية منبقرار ويعين اإلدارة، مجلس رئيس .1

 االستثمار وزير قتراحا على بناء للصندوق

 .الدولي والتعاون

 وزير بقرارمن يعين ،)تنفيذي رئيس(منتدب عضو .2

 رئيس ترشيح على بناء الدولي والتعاون االستثمار

 في الخبرة ذوي من يكون أن ويجب اإلدارة، مجلس

 .الصندوق عمل مجال

 القانونية الشئون في المتخصصين كبار من اثنان .3

 ترشيح على بناء العامة الجمعية تعينهما واالقتصادية،

 .الدولي والتعاون االستثمار وزير من

 سبعة، يجاوز وال خمسة عن يقل ال األعضاء من عدد .4

 .للصندوق العامة الجمعية تختارهم المال رأس يمثلون

 

 ذلك ومع .للتجديد قابلة سنوات ثالث اإلدارة مجلس مدة وتكون

 النظام ويبين سنوات، خمس األول اإلدارة مجلس مدة تكون

 .اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تحديد كيفية للصندوق األساسي

 الحضور وبدالت المقطوعة الرواتب العامة الجمعية وتحدد

 .المجلس ألعضاء المقررة األخرى المزاياو

 األعضاء من فردي عدد من الصندوق إدارة مجلس يشكل

 :األتي النحو على وذلك

 الجمعية منبقرار ويعين اإلدارة، مجلس رئيس .1

 االستثمار وزير قتراحا على بناء للصندوق العامة

 .الدولي والتعاون

 بقرارمن يعين ،)تنفيذي رئيس(منتدب عضو .2

 ترشيح على بناء الدولي والتعاون االستثمار وزير

 ذوي من يكون أن ويجب اإلدارة، مجلس رئيس

 .الصندوق عمل مجال في الخبرة

 الشئون في المتخصصين كبار من اثنان .3

 تعينهما والتأمينية واالقتصادية، القانونية

 وزير من ترشيح على بناء العامة الجمعية

 .الدولي والتعاون االستثمار

 يجاوز وال خمسة عن يقل ال األعضاء من عدد .4

 العامة الجمعية تختارهم المال رأس يمثلون سبعة،

 .للصندوق

 ومع .للتجديد قابلة سنوات ثالث اإلدارة مجلس مدة وتكون

 ويبين سنوات، خمس األول اإلدارة مجلس مدة تكون ذلك

 أعضاء مكافأة تحديد كيفية للصندوق األساسي النظام

 المقطوعة الرواتب العامة الجمعية وتحدد .اإلدارة مجلس

 ألعضاء المقررة األخرى والمزايا الحضور وبدالت

 المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالنسبة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق ، فنرى أنه من 

األهمية أن تعين الجمعية العامة كبار المتخصصين 

 و التأمينية.في الشئون القانونية ،االقتصادية 

و نؤكد على أهمية إضافة كلمة التأمينية بجانب 

 القانونية و االقتصادية.

 

 

 

 

 



 ( 9)مادة  

 الصندوق إدارة مجلس اختصاصات

 التعليق النص المقترح المادة

 العامة السياسة واقتراح شئونه، على المهيمنة العليا السلطة هو الصندوق إدارة مجلس

 وله القانون، هذا في المبين النحو على اختصاصاته المجلس عليها،ويباشر يسير التي

 :األخص وعلى الصندوق، أهداف لتحقيققرارات  من الزما   يراه ما يتخذ أن

 .الصندوق لنشاط العامة السياسة وضع .1

 المجلس تقرير واعداد األرباح توزيع وطريقة للصندوق المالية القوائم إعداد .2

 الصندوق نشاط عن

 .للصندوق التخطيطية الموازنة اقتراح .3

 مجلس رئيس اقتراح على بناء للصندوق التنظيمي الهيكل على الموافقة .4

 اإلدارة

 المالية والشئون الصندوق بعمليات يتعلق فيماالقرارات و اللوائح إصدار .5

 .العمل و برامج اإلدارة وأساليب والفنية

 .الصندوق لنشاط الدورية المتابعة تقارير في النظر .6

 هذا ينص التي المسائل إلى بالنسبة الالزمة و االقتراحات رسات ا الد إعداد .7

 .العامة الجمعية من اعتمادها على األساسي الصندوق نظام أو القانون

 بنشاط تتعلق مسائل من اإلدارةعرضه مجلس رئيس يرى ما كل في لنظرا .8

 .الصندوق

 في المقررة للقواعد وفقا   للصندوق تقدم التي والمنح والهبات التبرعات قبول .9

 .الشأن هذا

 نشاطه واوجه عمله لنظام الحاكمة للصندوق الداخلية والنظم اللوائح اعتماد .10

 .بها المعمول الحكومية والنظم بالقواعد التقيد دون وذلك

 تقوم التي االستثمار وأوجه الصندوق أموال فيها توظف التي األوجه تحديد .11

 .فيها أموالها باستثمار

 وجدت إن األخرى والتكاليف المستحقة والمبالغ األقساط أسعار تحديد .12

 .دورية بصفة ومراجعتها المخاطر أنواع من نوع لكل بالنسبة

 الصندوق يتحملها التي االلتزامات لمجموع األقصى الحد وتعديل تحديد .13

 بسالمة يخل ال بما وذلك

 .للصندوق المالي المركز

 ووقف الصندوق، أنشطة من المستفيدة األولوية ذات اإلفريقية الدول تحديد .14

 .منها أيا   في الصندوق نشاط

 ببعض إليها يعهد أكثر أو لجنة أعضائه بين من يشكل أن الصندوق إدارة ولمجلس

 أحد محددة مهام أداء أو اختصاصاته بعض في يفوض أن له يكون كما اختصاصاته،

 هأعضائ

  



 

 ( 10)مادة 

 اإلدارة مجلس إجتماعات
 التعليق النص المقترح المادة

 وتكون ،شهرين كل مرة األقل على اجتماعا   اإلدارة مجلس يعقد

 أعضائه، من ..... أو رئيسه من طلب على بناء لالجتماع دعوته

 المحدد الموعد قبل األعضاء إلى األعمال جدول مع الدعوة وتوجه

 تحتمل ال التى الحاالت عدا فيما وذلك األقل، على بإسبوع لإلنعقاد

 .التأخير

 االستعانة وكذا يرى، من اجتماعاته لحضور يدعو أن وللمجلس

 في معدود صوت لهم يكون أن دون الخبرة، ذوي من بهم

 .المداوالت

 وأمام الغير مع عالقاتها في الصندوق اإلدارة مجلس رئيس ويمثل

 لتحقيق الموضوعة العامة السياسة تنفيذ عن مسئوال   ويكون القضاء

إلقرارها  اإلدارة مجلس على وعرضها الصندوقأغراض 

 أحد أو المجلس أعضاء من أحد يفوض أن اإلدارة مجلس ولرئيس

 .اختصاصاته بعض مباشرة في الصندوق في العاملين

  

 ( 11)مادة 

 العامة الجمعية تشكيل
 التعليق النص المقترح المادة

 األشخاص عن ممثلين من للصندوق العامة الجمعية تشكل

 األصالة بطريق حضروا وسواء الشركة في المساهمة االعتبارية

 والتعاون اإلستثمار وزير العامة الجمعية يرأسو النيابة، أو

 بالوسائل االجتماعات ويجوزعقد يفوضه من أو الدولى

 .التكنولوجية

 يقل ال بما الصندوق إدارة مجلس أعضاء اجتماعاتها ويحضر

 حسابات و مراقبا المجلس، اجتماعات لصحة الالزم النصاب عن

 والدفاع، الخارجية وزارات من كل عن وممثل الصندوق

 وهيئة العامة، المخابرات هازوج والتجارة،والمالية، والصناعة

 أي درجة تقل أال على يمثلها التي الجهة تختاره اإلدارية الرقابة

 في االشتراك جميعا لهؤالء ويكون العالية، الدرجة عن منهم

 الموضوعات حول المالحظات ابداء و الجمعية مداوالت

 . معدود صوت لهم يكون أن دون المطروحة

  



 

 ( 12)مادة 

 للصندوق العامة الجمعية إختصاصات
 التعليق النص المقترح المادة

 : باآلتي للصندوق العادية العامة الجمعية تختص

 .األرباح وتوزيع المالية القوائم إقرار .1

 .الصندوق أعمال نتائج عن اإلدارة مجلس تقرير اعتماد .2

 .للصندوق التخطيطية الموازنة اعتماد .3

 راض األغ غير في المخصصات باستخدام الترخيص .4

 .لها لمخصصةا

 سالمجل أعضاء ومكافآت واالنتقاالت الحضور بدالت .5

 .التبرعات اعتماد .6

 

 :باآلتي للصندوق العادية غير العامة الجمعية وتختص

 .القانون هذا أحكام عن يخرج ال بما األساسي النظام تعديل .1

 اقتراح على بناء ،به المرخص المال رأس زيادة ريرقت .2

 .الصندوق إدارة مجلس

 مجلس على اقتراح  بناء المصدر، المال رأس تخفيض .3

 ةاإلدار

 .تقصيرها أو للصندوق المحددة المدة إطالة اقتراح .4

 

 األحوال بحسب العادية غير أو العادية العامة الجمعية تختص كما

 طبقا بها اختصاصها على المنصوص األخرى المسائل بجميع

 النظام ويحدد للصندوق األساسي النظام أو القانون هذا ألحكام

 الالزم والنصاب لالنعقاد العامة الجمعية دعوة كيفية األساسي

 االجتماعات في القرارات بها تصدر التي واألغلبية الجتماعها

 وجميع الجمعية، جلسات حضور وبدل العادية، وغير العادية

 . العامة بالجمعية المتعلقة األخرى األمور

  

 

 

 

 

 



 ( 13)مادة 

 للصندوق التأسيسية الجمعية
 التعليق النص المقترح المادة

 للصندوق التأسيسية الجمعية الدولى والتعاون اإلستثماوزير يدعو

 وتتولى القانون، بهذا العمل تاريخ من أشهر ثالثة خالل لالجتماع

 يتعارض ال بما للصندوق األساسي النظام وضع التأسيسية الجمعية

 الممثلين اإلدارة مجلس أعضاء واختيار القانون هذا أحكام مع

 الضمان سندات لقيمة دفع ومواعيد طريقة وتحديد المال لرأس

 القانون، هذا من (5)المادة في إليها والمشار فيها المكتتب الخاصة

 المتعلقة األخرى المسائل في قرارها التأسيسية الجمعية تصدر كما

 الدولى والتعاون اإلستثمار وزيرها يحدد والتي الصندوق بتأسيس

 .االجتماع إلى الدعوة في

  

 ( 14)مادة 

 الصندوق خدمات من االستفادة شروط
 التعليق النص المقترح المادة

 منه يقدم طلب على بناء اعتباريا   أو طبيعيا   شخصا   كان سواء مستثمر لكل

 :األتية بالشروط وذلك الصندوق، يقدمها التى الخدمات من يستفيد أن

 .الجنسية مصري الطبيعي الشخص يكون أن .1

 ألعماله الرئيسي المقر واتخذ تأسيسه تم قد االعتباري الشخص يكون أن .2

 .لمصريين مملوك ماله رأس غالبية تكون وأن مصر فى

 وللبلد رصلم القانونية األسس مع متوافقا اإلستفادة طالب نشاط يكون أن .3

 .التجارية األسس مع متماشيا وكذلك المضيف االفريقي

 بالشرف مخلة جنح في باإلدانة جنائية أحكام أي ضده صدر قد يكون أال .4

 159 رقم بالقانون الصادر الشركات قانون ألحكام بالمخالفة أو واألمانة

 رقم بالقانون الصادر اإلستثمار قانون ألحكام بالمخالفة أو 1981 لسنة

 الصندوق إدارة مجلس يحدده مقابال الطلب مقدم ويسدد.2017 لسنة 72

 المستثمر تمتع إلستمرار ويشترط.تقدمها التي بالخدمات تمتعه نظير

 يخالف و االأ عليه، يستحق ما سداد في منتظما يكون أن الصندوق بخدمات

 إدارة مجلس يقررها التى والتعليمات اللوائح أو القواعد من أي

 المصري، بالجنيه إليها المشار المبالغ وتحصيل احتساب ويتم.الصندوق

 المقدمة الخدمات ومقابل التأمين أقساط وتحصيل احتساب يتم كما

 او التعامل كان إذا االجنبية بالعمالت او المصرى بالجنيه لالعضاء

 .األجنبية بالعملة يتم عنه المقابل تحصيل يتم الذي النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرجى توضيح لماذا يتم التحصيل بالجنيه 

حيث أننا نرى أن يكون التعامل كله المصري 

بالعمالت األجنبية و الداعى إلستخدام الجنيه 

 المصري.

 



 ( 15مادة )

 الصندوق بتغطية للتمتع القابلة اإلستثمارات
 التعليق النص المقترح المادة

 المشاركون يضمنها أو الملكية حقوق للتأمين الصالحة االستثمارات تشمل

  المباشر االستثمار صور من اإلدارة مجلس يحدده وما المشروع، ملكية في

 يجوز المادة، هذه من األولي الفقرة في إليها المشار القروض عدا وفيما

 والطويلة المتوسطة االستثمارات من أخرى أنواع إضافة اإلدارة لمجلس

 .األجل

 فى المستثمر قيد بعد تنفيذها يبدأ التي االستثمارات على الضمانات وتقتصر

 للشروط وفقا المقررة المبالغ وسداده الصندوق بخدمات المستفيدين سجل

 : االستثمارات هذه تشمل أن ويجوز .الشأن هذا في المقررة

 تطوير أو توسعة أو تجديد ألغراض األجنبي للنقد تحويل أي .1

 . قائم استثمار

 الممكن من كان إذا قائمة، رت ا استثما تدرها التي األرباح استخدام .2

 . المضيفة الدولة خارج تحويلها

 تشمل أن العمومية الجمعية عليها توافق التي الحاالت في ويجوز .3

 .الفكرية الملكية حقوق حماية

  

 

أشارت المادة الي وجود فقرة أولى وهذه الفقرة 

 غير متواجدة في مسودة القانون المرسلة الينا.

 ( 16)مادة 

 األولوية ذات اإلستثمارات
 التعليق النص المقترح المادة

 :الصندوق أغراض تنفيذ مجال في التالية لالستثمارات األولوية تعطى

 األفريقية الدول مع االقتصادي التعاون بزيادة الكفيلة االستثمارات .1

 للتكامل المحققة والمشروعات المشتركة المشروعات وخاصة

 .األفريقي االقتصادي

 اإلنتاجية الطاقات بناء في فاعليتها للصندوق يثبت التي االستثمارات .2

 . الدولة القتصاد

 الصندوق يقدمه الذي التأمين أو الضمان يعتبر التي االستثمارات .3

 .تنفيذها في أساسيا عامال

 الدول في المختصة والمؤسسات األجهزة مع يتعاون أن للصندوق ويجوز

 تحديد في المعنية والدولية اإلقليمية المنظماتة أجهز مع أو معها المتعامل

 الستثمار الصندوق ترشيح على يترتب وال.المادة بهذه الواردة األولويات

 عن الصندوق على مسئولية أية السابقة للفقره طبقا أولوية إعطائه أو معين

 . استغالله أو االستثمار هذا تنفيذ على المترتبة التجارية النتائج

هل الصندوق سيقوم بتوجيه االستثمارات  

 حسب أولوياته ؟

 



 ( 17)مادة 

 للتأمين الصالحة المخاطر

 التعليق النص المقترح المادة

 وأكثر واحد تحقق على المترتبة الخسائر الصندوق يوفره الذي التأمين يغطي

 التجارية غير المخاطر من

 :اآلتية

 بالواسطة أو بالذات المضيفة األفريقية بالدولة العامة السلطات اتخاذ .1

 وعلى استثماره على الجوهرية حقوقه من المستثمر تحرم إجراءات

 الملكية ونزع الحراسة وفرض والتأميم المصادرة األخص

 فيه التصرف أو حقه استيفاء من الدائن ومنع الجبري واالستيالء

 .معقول غير أجل إلى بالدين الوفاء وتأجيل

 بالواسطة أو بالذات المضيف البلد في العامة السلطات اتخاذ .2

 تحويل على المستثمر قدرة من جوهرية بصفة تقيد جديدة إجراءات

 إلى االستثمار استهالك أقساط أو منه دخله أو استثماره أصل

 يتعدى بما التحويل على الموافقة في التأخير ذلك ويشمل .الخارج

 سعر التحويل عند العامة السلطات فرض يشمل كما معقولة فترة

 هذا نطاق في يدخل وال .واضحا تميزا   المستثمر ضد يميز صرف

 تدخل ال كما التأمين، عقد إبرام عند بالفعل القائمة اإلجراءات الخطر

 انخفاضه أحوال أو الصرف لسعر العام التخفيض إجراءات فيه

 .الطبيعية

 المضيف الدولة عن أو أجنبية جهة عن صادر عسكري عمل كل .3

 وكذلك مباشر تعرضا المادية المستثمر أصول له تتعرض

 العنف أعمال من وغيرها كالثورات العامة األهلية راباتاألضط

 . األثر ذات لها يكون التي العام الطابع ذات

 أو الضمان، من المستفيد وبين بينها لعقد المضيفة الدولة نقض .4

 :التالية األحوال في وذلك العقد، ذلك ظل في بالتزاماتها إخاللها

 هيئة إلى اللجوء الضمان من للمستفيد الممكن غير من كان إذا 

 اإلخالل أو العقد نقض ادعائه في للفصل تحكيم هيئة أو قضائية

 .بأحكامه

 على معقولة مدة خالل االدعاء في بالفصل الهيئة تلك تقم لم إذا أو 

 .الضمان عقد في المحدد النحو

 المذكورة الهيئة من الصادر القرار تنفيذ الممكن من يكن لم إذا أو. 

 التعويض الصندوق اختصاص نطاق ضمن يدخل ال األحوال جميع وفي

 اختصاص نطاق ضمن يدخل ال كما إنشائه، تاريخ على السابقة الوقائع عن

 لم إستثمار بعمليات تتعلق أضرارأية عن التعويض الصندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يميز صرف سعر التحويل عندما المقصود 

؟ حيث أنه من  واضحا تميزا   المستثمر ضد

 المفترض ان يكون سعر الصرف موحد.

 

يجب ضمان التقلبات في سعر الصرف حيث 

انها من أهم المخاطر التي تواجه االستثمارات 

 في أفريقيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .معه باالتفاق تتم

 أو الواقعة تاريخ فى العناصر بجميع الضمان قيمة تحديد عند دائما   ويعتد

 .الضرر محل الوقائع

 يتبع وما الضمان بطلب ارفاقها الواجب والبيانات المستندات بتحديد ويصدر

 من قرار إجراءات من بشأنه

 التعويض يتجاوز أال يجب األحوال جميع وفى الصندوق، ادارة مجلس

 القصوى الحدود للعضو المنصرف

 .اإلدارة مجلس يحددها التي للتعويض المقررة

 والجهة المستثمر من مشترك طلب على بناء الصندوق إدارة لمجلس ويجوز

 على للضمان الصالحية إضفاء على الموافقة المضيفة بالدولة المختصة

 .سلفا   عليها المنصوص المخاطر بخالف تجارية غير مخاطر

 

 ( 18)مادة 

 التأمين عقود تغطيه ما

 التعليق النص المقترح المادة

 كل في التأمين يغطيها التي المخاطر التحديد وجه على التأمين عقود تبين

 الخسارة التأمين عقد يغطي أن األحوال جميع في وال يجوز وحدوده، حالة

 أي فيه ويتوافر المضيف، البلد في العامة السلطات تتخذه إجراء عن الناجمة

 : اآلتية الشروط من

 بشروط عادية تأمين عمليات بشأنه تتوافر مما االجراء يكون أن .1

 . معقولة

 كان أو ،االجراء اتخاذ على صراحة وافق قد المستثمر يكون أن .2

  مباشرة مسئولية عنه مسئوال

 الدولة تمارسها التي العادية اإلجراءات قبيل من االجراء يكون أن .3

 تمييز على تنطوي ال والتي إقليمها في االقتصادي للنشاط تنظيما

 . بالتأمين المشمول المستثمر ضد

  

 

 

 

 

 

 

 



 ( 19)مادة 

 األقساط وسداد التأمين طلبات
 التعليق النص المقترح المادة

 نظير التأمين غبيار  من إدارته مجلس يحدده مقابل على الصندوق يحصل

 تعذر تبين إذا بعضه أو كله المقابل هذا رد له ويجوز التأمين، لطلب بحثه

 .التأمين عقد إبرام

 من أداؤها المستثمرين على الواجب السنوية األقساط معدل الصندوق ويحدد

 الدولة بحسب المناسبة المعدالت وضع لهو يجوز  المخاطر، من نوع كل

 مجلس بقرارمن الشأن هذا في الصندوق يضعها التي المؤشرات وفق

 الدول مع يعقد أن المقررة لإلجراءات ووفقا للصندوق يجوز كما.اإلدارة

 واألقساط االشتراكات الدول هذه بموجبها تتحمل وتفاهمات اتفاقات المضيفة

 .بعضها أو كلها األداء واجبة

  

 ( 20)مادة 

 التأمين حدود
 التعليق النص المقترح المادة

 التأمين عمليات قيمة لمجموع األقصى الحد الصندوق إدارة مجلس يحدد

 وقت أي في المجموع هذا يتعدى أال بشرط بها، القيام لها يجوز التي

 )الفنية والمناقشة التحديد قيد............(

 مختلف بين التأمين عمليات توزيع ضرورة اإلمكان وبقدر المجلس ويراعى

 .المضيفة الدول

 0.50  نسبة عن الواحدة العملية في عليه المؤمن المبلغ يزيد أن يجوز وال

 حالة في % 1.5 نسبة إلى الحد هذا الصندوق،ويرفع أصول من %

 )مناقشةفنية )مشتركة أفريقية مشروعات في االستثمار

 لحقت التي الخسارة قيمة على للمستثمر المدفوع التعويض يزيد أن يجوز وال

 عقد في عليه المتفق التأمين مبلغ أو ضده الخطرالمؤمن لتحقيق نتيجة به

 .أقل أيهما التأمين،

 هذه من  )أ( الفقرة في إليه المشار للضمان العام بالحد اإلخالل عدم ومع

 :يحدد أن اإلدارة لمجلس يجوز المادة،
 بالمسؤولية يلتزم أن للصندوق يجوز التي المبالغ لمجموع األقصى الحد .1

 المستثمرين لصالح يصدرها التي الضمانات جميع ظل في عنها االحتمالية

 .له العادية غير العامة الجمعية بموافقة وذلك بخدماته، المستفيدين

 بالمسؤولية يلتزم أن للصندوق يجوز التي المبالغ لمجموع األقصى الحد .2

 دولة في االستثمارات شأن في أو الواحد، المشروع شأن في عنه االحتمالية

 المخاطر من أو االستثمارات من معينة أنواع شأن في أو واحدة، مضيفة

  المخاطر لتنويع المناسبة العوامل من ذلك غير أو

  



 

 ( 21)مادة 

 المستثمر حقوق في الصندوق حلول
 التعليق النص المقترح المادة

 الذي المستثمر محل قانونيا حلوال يحل ان على االتفاق للصندوق يجوز

 يكون فيما وذلك عليها مؤمن خسارة عن تعويضه على يوافق أو يعوضه

 حقوق من له ينشأ ما أو عليه المؤمن االستثمار على حقوق من للمستثمر

 .الشأن هذا في معه المبرم االتفاق وفق الخسارة لتحقيق نتيجة

 الصندوق حلول فيها يتم التي الحدود مفصل نحو على التأمين عقود وتعيين

 التي الخسارة عن تعويضه على موافقته بعد معه المتعاقد المستثمر محل

 . التأمين يغطيها

  

 

 ( 22)مادة 

 الصندوق لصالح المقررة اإلعفاءات
 التعليق النص المقترح المادة

 من القانون هذا في بها المصرح وعملياته وايراداته  الصندوق أموال تعفى

 .مستقبال تفرض التي أو حاليا المفروضة والرسومالضرائب ا جميع

  

 

 ( 23)مادة 

 مؤقتا الجديدة التأمين عقود أنشطة وقف جواز
 التعليق النص المقترح المادة

 لفترة جديدة تأمين عقود إبرام أنشطة وقف يقرر أن الصندوق إدارة لمجلس

 على أثر أي الوقف قرار على يترتب ،وال ذلك إلى حاجة رأى إذا معينة

 تجاه الصندوق لتزاماتا أو الصندوق، بخدمات المستفيدين التزامات

 .الغير قبل أو لهم المؤمن المستثمرين

  

 

 

 

 

 



 

 ( 24)مادة 

 والبديلة الودية بالطرق المنازعات فض
 التعليق النص المقترح المادة

 بشأن بخدماته المستفيدين من وأي الصندوق بين وديا المنازعات تسوي

 لهذا طبقا عليه مؤمن استثمار

 تسويتها ويجوز أمكن، كلما أخر استثماري موضوع أي بشأن أو القانون

 البديلة، المنازعات فض طرق من أوغيرها الوساطة أو التحكيم بطريق

 .التقاضي في الطرفين بحق االخالل دون وذلك

  

 

 ( 25)مادة 

 االستثمار ضمان عند الصندوق واجبات
 التعليق النص المقترح المادة

 : األتي من استثمار بضمان القيام عند يتأكد أن الصندوق على

  المضيفة الدولة تنمية في ومساهمته لالستثمار االقتصادية السالمة .1

 . المضيفة الدولة ولوائح قوانين مع االستثمار تمشي .2

 للدولة المعلنة اإلنمائية واألولويات لألهداف االستثمار مواكبة .3

 . المضيفة

 المعاملة توفر ذلك في بما المضيفة الدولة في االستثمار ظروف .4

 أخذ ذلك سبيل في وللصندوق.لالستثمار القانونية والحماية العادلة

 .لذلك الالزمة و االقرارات التعهدات

  

 ( 26)مادة  

 المضيفة الدول صالحية
 التعليق النص المقترح المادة

 رضيأ في تنفذ التي االستثمارات على القانون هذا ألحكام طبقا   الضمان يقتصر

 . سواها دون الصندوق يحددها التى الدول

  

 

 

 

 



 

 

 ( 27)مادة 

 للخسائر الكلية التغطية جواز عدم
 التعليق النص المقترح المادة

 طبقا   لها المقررة و الحدود الضمان، عقود وشروط أحكام الصندوق يحدد

 في للصندوق يجوز ال أنه على اإلدارة، مجلس عن الصادرة واللوائح للقواعد

 .بالمستثمر تلحق التي الخسائر جميع يغطي أن األحوال جميع

 يرجى تحديد نسبة التغطية 

 

 ( 28)مادة 

 المستثمرين طلبات على بناء الضمان مبالغ أداء
 التعليق النص المقترح المادة

 مبلغ بأداء المتعلقة القرارات بإصدار المختص الصندوق إدارة مجلس يحدد

 ووفقا   الضمان عقد ألحكام طبقا   المستثمر مطالبات على بناء الضمان

 من الضمان عقود تتطلب أن ويجب .اإلدارة مجلس يضعها التي للسياسات

 المناسبة اإلدارية واإلجراءات الوسائل إلى يلجؤوا أن الضمان من المستفيدين

 كما بالدفع، الصندوق قيام قبل المضيفة الدولة قوانين ظل في لهم المتاحة

 وقوع بين معقولة معينةفترات  انقضاء العقود تلك في يشترط أن يجوز

 المطلوبة المبالغ دفع وبين المطالبات إليها تستند التي األحداث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 29)مادة 

 التأمين إعادة وإجراءات أحكام
 التعليق النص المقترح المادة

 عليه التأمين تم محدد استثمار على التأمين يعيد أن للصندوق يجوز

 من أكثر أو واحد عن الناتجة الخسارة ضد وذلك االستثمار، لضمان

 وقت من اإلدارة مجلس ويقرر .بالتأمين المشمولة التجارية غير المخاطر

 بالمسؤولية يلتزم أن للصندوق يجوز التي للمبالغ األقصى الحد آلخر

 .التأمين إعادة عقود ظل في عنها االحتمالية

 

 الصندوق تسلم قبل تنفيذها اكتمل التي المحددة باالستثمارات يتعلق وفيما

 األقصى الحد يتحدد ،شهرا   عشر اثني تزيدعن بمدة التأمين إعادة لطلب

 االلتزام للصندوق يجوز التي المبالغ مجموع من المائة في بعشرة ابتداء

 .القانون هذا ألحكام طبقا   عنها االحتمالية بالمسؤولية

 

 للصندوق المتبادلة االلتزاماتو الحقوق التأمين إعادة عقود وتحدد

 واللوائح القواعدمراعاة  مع مؤسسته أو عليه التأمين يعاد الذي وللمستفيد

 اإلدارة مجلس ويقوم .التأمين إعادة شأن في اإلدارة مجلس يصدرها التي

 تنفيذه تم تغطى استثمارا  التي التأمين إعادة عقود من كل على بالموافقة

 إلى المخاطر تخفيض مراعيا   التأمين إعادة لطلب الصندوق تسلم قبل

 .المخاطر مع تتناسب ألقساط الصندوق وتقاضي األدنى، الحد

 

 أحقية أو أحقيته من يتثبت أن اإلمكان حدود في الصندوق على ويتعين

 بالحلول يتعلق فيما بحقوق التمتع في التأمين بإعادة إليها عهد التى الجهة

 الضامن هو كان لو فيما حقوق من الصندوق به تتمتع ما تساوي والتحكيم

 اللجوء وجوب التأمين إعادة وشروط أحكام تتطلب أن ويتعين . األصيل

 .بالدفع الصندوق قيام قبل (36)المادة ألحكام طبقا   اإلدارية الوسائل إلى

 موافقتها بعد إال المعنية المضيفة الدولة مواجهة في نافذا   لالح يصبح وال

 إعادة عقود تضمن أن وعليها .الصندوق قبل من التأمين إعادة على

 أو المطالبات متابعة تأمينه المعاد الطرف على توجب نصوصا   التأمين

 الواجبة. العناية ببذل عليه التأمين أعيد الذي باالستثمار المتعلقة الحقوق

اي  Reinsurance هل هي يرجى توضيح 

ان الصندوق سيقوم بحماية محفظة المخاطر 

او المقصود  -التي قبلها لدي معيدي تأمين 

هو التأمين مرة اخري علي استثمارات قام 

 ؟من قبلبالتأمين عليها 
 

يتحتم علي الصندوق وقبل الشروع في قبول 

عادة تأمين مع إن يقوم بترتيبات أالتأمين 

تاحة الفرصة شركات متخصصة وذلك إل

شمل وأوسع أللصندوق بتقديم تغطيات 

 وتخفيف حدة الخسائر عند تحقق بعض

 خطار او كلها .األ

 

 

 



 ( 30)مادة 

 الصندوق ألنشطة الحاكم القانون
 التعليق النص المقترح المادة

 عليه ويسري األساسي، ونظامه القانون هذا ألحكام الصندوق يخضع

 إليها، المشار األحكام مع واليتعارض خاص، نص شأنه في يرد لم فيما

 والشركات باألسهم التوصية وشركات المساهمة شركات قانون أحكام

 رقم بالقانون الصادر الواحد الشخص وشركات المحدودة المسئولية ذات

 1981 لسنة 159

  

 

 ( 31)مادة 

 الرسمية الجريدة في والنشر النفاذ
 نشره لتاريخ التالى اليوم من به ويعمل الرسمية، الجريدة فى القانون هذا ينشر

 


