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  العامة للرقابة املاليةاهليئة
  ٢٠٢١ لسنة ١١٧قـرار جملس إدارة اهليئة رقم 

  ١٨/٧/٢٠٢١بتاريخ 
  ضوابط تشكيل وشروط وإجراءات الترشحبشأن 

  لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية
 ارة اهليئة العامة للرقابة املاليةجملس إد

 واألدوات المالية الـصادر      لألوراق د المركزى ـبعد االطالع على قانون اإليداع والقي     
  ؛ ٢٠٠٠ لسنة ٩٣بالقانون رقم 

واق واألدوات الماليـة    ـ بتنظيم الرقابة على األس    ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  ؛ غير المصرفية

شأن قواعد ومعـايير الترشـح      ب ٢٠١٤ لسنة   ٩٦ة رقم   على قرار مجلس إدارة الهيئ    و
لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية مـن غيـر               

  ؛ ممثلى بورصات األوراق المالية

 بشأن قواعد حوكمة الـشركات  ٢٠٢٠ لسنة  ١٠٠على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       و
  ؛  غير المصرفيةالعاملة فى مجال األنشطة المالية

 بشأن ضوابط هيكـل ملكيـة       ٢٠٢٠ لسنة   ١٢٦على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       و
اإليداع والقيد المركزى لألوراق واألدوات الماليـة الحكوميـة          نشاطى   الشركة التى تباشر  

  ؛ وضوابط تشكيل مجالس إدارة الشركات التى تباشر نشاطى اإليداع والقيد المركزى

 بشأن ضوابط تشكيل مجلس     ٢٠٢١ لسنة   ٣٨دارة الهيئة رقم    على قرار مجلس إ   و
ـ إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق الماليـة وشـروط وإجـراءات الت        ح رش

  ؛ لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة
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بـأال يقـل نـسبة     ٢٠٢١ لـسنة  ١١٠ قرار مجلـس إدارة الهيئـة رقـم          وعلى
  ملـة فـى مجـال األنـشطة الماليـة         تمثيل المرأة فى مجلـس إدارة الـشركات العا        

  ؛ أو عضوتين على األقل )٪٢٥(عن  غير المصرفية

وعلى توصية الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيـد المركـزى            
  ؛ ٢٠٢١ /٤/٧لألوراق المالية المنعقدة بتاريخ 

  ؛ ١٨/٧/٢٠٢١وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  :رر ـــــــق
   ضوابط تشكيل جملس إدارة الشركة-أوال 

  )ى ـادة األولــامل( 

تلتزم شركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية عنـد تـشكيل مجلـس إدارتهـا               
   :بالضوابط اآلتية

 يتكون عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضوا غالبيتهم من ذوى              -  ١
  .ى أن يتضمن التشكيل عضوين على األقل من المستقلين ، عل الخبرة ومن غير التنفيذيين

ويقصد بعضو مجلس اإلدارة المستقل التعريف الوارد لـه بقـرار مجلـس إدارة              
حوكمة الشركات العاملة فى مجال األنـشطة    قواعد   بشأن   ٢٠٢٠ لسنة   ١٠٠رقم   الهيئة
  .غير المصرفية  المالية

   . تكون دورة مجلس إدارة الشركة ثالث سنوات-  ٢

 ال يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أن يكونوا       -  ٣
  .أعضاء بالمجلس ألكثر من ثالث دورات متصلة أو منفصلة 
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   يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب العـضو المنتـدب            - ٤
مجلـس إدارة   من قـرار   )٣-١-١(، على أن يسرى البند       أو الرئيس التنفيذى للشركة   

 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال األنـشطة      ٢٠٢٠ لسنة   ١٠٠الهيئة رقم   
  .المالية غير المصرفية 

 ال يجــوز لعــضو مجلــس إدارة الــشركة أن يــشغل عــضوية مجلــس - ٥
  .إدارة شركة أخرى تباشر نشاط اإليداع والقيد المركزى فى ذات الوقت 

نتخـاب أعـضاء   اب التصويت التراكمى عند    ستخدم الشركة أسلو  ت يجب أن    - ٦
  .مجلس اإلدارة 

  . يجب أن يتضمن تشكيل مجلس اإلدارة عنصرا نسائيا على األقل -  ٧
ثانيا 
ً

  شروط وإجراءات الرتشح لرئاسة وعضوية جملس إدارة الشركة -
   )الثانيةادة ــامل( 

واعد ومعـايير    بشأن ق  ٢٠١٤ لسنة   ٩٦مل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم       يعاد الع 
الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية            
  من غير ممثلى بورصات األوراق المالية، وذلـك بمـا ال يتعـارض مـع األحكـام                

  .الواردة بهذا القرار 

   )الثالثةادة ــامل( 

جلس إدارة الشركة   يجب أن يتوافر فى الشخص الطبيعى المرشح لرئاسة أو عضوية م          
   :وممثلى بورصات األوراق المالية بالشركة الشروط اآلتية

  .كون حاصالً على مؤهل عال مناسب ي أن -  ١

 أن يتوافر فيه الجدارة والصالحية الفنية والصفات القيادية الالزم توافرهـا فـى              -  ٢
  .أعضاء مجلس اإلدارة 
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  ن قد سـبق الحكـم عليـه       ، وأال يكو    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة      - ٣
  بحكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمـة ماسـة بالـشرف أو األمانـة                

  مـة لألنـشطة    الجرائم الجـسيمة المنـصوص عليهـا بـالقوانين المنظ          ىحدإ أو فى 
أو المنصوص عليها فـى قـانون البنـك المركـزى والجهـاز            المصرفية المالية غير 
   حكم بإشهار اإلفـالس خـالل الخمـس        أوألموال  أو قانون مكافحة غسل ا     المصرفى

   .)١( رد إليه اعتبارهقدذلك مالم يكن سنوات السابقة، و
   أال تكون الهيئة قد أصدرت أثنـاء عـضويته بمجلـس إدارة الـشركة أكثـر                -  ٤

   وكـان ذلـك بـسبب إخاللـه بواجباتـه     -  ستثناء التنبيـه اب - من تدبير فى شأن الشركة      
  ، ويمتنـع عليـه عـضوية مجلـس إدارة الـشركة      إدارةكعـضو مجلـس    أو مسئولياته 

  .لصدور هذه التدابير  التاليتين للدورتين
وفى جميع األحوال ، على الشركة اتخاذ اإلجراءات المقررة قانونًا السـتبعاد عـضو         

  .مجلس إدارة الشركة حال تحقق أى من الحاالت الواردة فى البندين السابقين 
   )الرابعةادة ــامل( 

ال تقل خبرة المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن سبع سنوات فى مجـال       يجب أ 
  لمحاسـبية أو التمويليـة أو الفنيـة       سوق رأس المال أو فى إحدى المجاالت القانونيـة أو ا          
  ، على أال تقـل خبـرة المرشـح         أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة      

صب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتـدب  من ذوى الخبرة ممن يحق له تولى من     
  .لها عن عشر سنوات فى أى من المجاالت المشار إليها 

   )اخلامسةادة ــامل( 
يجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلى مجموعة األعـضاء             

  طة، رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة الشركات العاملـة فـى مجـال الوسـا     المساهمين فيها 
، وإذا كان أمين الحفظ من البنـوك فيجـب أن يكـون              فى األوراق المالية أو أمناء الحفظ     

  .المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديها 
                                                        

   أحكام هذا القرار، الجـرائم المعاقـب عليهـا بعقوبـة الحـبس     قمة فى تطبييقصد بالجرائم الجسي  ) ١(
أو الغرامة التى ال يقل حدها األقصى عن خمسمائة ألف جنيه فى أى من القوانين المنظمة لألنشطة المالية غير              

 . المصرفية أو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قانون مكافحة غسل األموال
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  ، ال يجوز للشركة عضو اإليداع المركزى والـشركات التابعـة           وفى جميع األحوال  
  لية لذات الشخص الطبيعى   لها أو الشركات أعضاء اإليداع المركزى الخاضعة للسيطرة الفع        

  عتبارى التقدم بأكثر من مرشـح واحـد لعـضوية مجلـس إدارة شـركة اإليـداع                أو اال 
  .والقيد المركزى لألوراق المالية 

   )السادسةادة ــامل( 
  تتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقـرار منـه فحـص ودراسـة طلبـات الترشـح                

  .وعضوية مجلس إدارة الشركة لرئاسة 

  ة بفحص أسماء وقوائم المرشحين والتأكد من استيفاء الـشروط المتطلبـة           وتقوم اللجن 
  فى شأنهم، ومخاطبة الشركة السـتيفاء المـستندات المتعلقـة بالمرشـحين فـى ضـوء               

  .الشروط والمعايير المقررة فى هذا الشأن 

   )السابعةادة ــامل( 
نة حضور أغلبيـة  نعقاد اللجاتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ويشترط لصحة      

، وتعـد تقريـرا مـسببا         الحاضرين  األعضاء ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية     أعضائها
  بالموقف النهائى يتضمن النتائج والتوصيات المقترحة وما تم الوقـوف عليـه مـن مـدى               

ـتبعاد مـن يتخلـف            توافر الشروط المتطلبة     ـباب اس   قانونًا فى كل مرشح من المرشحين وأس
   ويرفع التقرير إلى رئيس الهيئة العتمـاده تمهيـدا لعرضـه           ، د شروط الترشح  فى شأنه أح  

  .للموافقة عليه  على مجلس إدارة الهيئة

   )الثامنةادة ــامل( 
لذوى الشأن التظلم من قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالموافقة على أسماء وقـوائم              

   أيام عمل من تـاريخ اإلخطـار  الترشح ونتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة خالل خمسة       
من قانون اإليـداع  ) ٥٣(أو العلم بالقرار وذلك أمام لجنة التظلمات بالهيئة وفقًا ألحكام المادة  

  .والقيد المركزى لألوراق واألدوات المالية 
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وتتولى لجنة التظلمات البت فى التظلم خالل مدة ال تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء            
 يومى   خالل ن قرارها نهائيا ونافذًا، ويتم إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة         ميعاد التظلم، ويكو  

  .عمل على األكثر من تاريخ صدوره 
   )التاسعةادة ــامل( 

تعد لجنة فحص طلبات الترشح المشار إليها بالمادة السادسة من هـذا القـرار قـوائم                
   صـدور قـرار لجنـة   باألسماء النهائية للمرشحين خالل يومى العمـل التـاليين لتـاريخ          

  . أو من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم بحسب األحوال - حال وجوده- التظلمات 
   )العاشرةادة ــامل( 

يشترط لصحة التصويت بقائمة المرشحين لممثلى مجموعات األعـضاء المـساهمين           
بالشركة، أن يتم اختيار عضوين من شركات الوساطة وعضوين من الجهات التى تـزاول              

  .ء الحفظ نشاط أمنا
   )احلادية عشرةادة ــامل( 

  على الشركة توفيق أوضاعها فيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارتهـا وفقًـا           
  . المشار إليه ٢٠٢١ لسنة ١١٠قرار مجلس إدارة الهيئة رقم بلما هو منصوص عليه 

   )الثانية عشرةادة ــامل( 
 والمادة الثالثة من قـرار مجلـس     ٢٠٢١ لسنة   ٣٨يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

  . المشار إليهما ٢٠٢٠ لسنة ١٢٦إدارة الهيئة رقم 
   )الثالثة عشرةادة ــامل( 

لكـل مـن الهيئـة      وعلى الموقع اإللكترونى    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،        
  يخمـن اليـوم التـالى لتـار    ويعمل بـه   ، وشركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية  

  .نشره بالوقائع المصرية 
 رئيس مجلس إدارة الهيئة

  حممد عمران/ د 




