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 اهليئة العامة للرقابة املـالية

 ٢٠٢١ لسنة ٣٨م ـرقاهليئة جملس إدارة رار ـق

 ٢١/٣/٢٠٢١بتاريخ 

  شركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق الماليةبشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة 
  وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة

  اهليئة العامة للرقابة املـاليةجملس إدارة

   شـركات المـساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم          على قـانون  بعد االطالع   
   بالقـانون  وشركات ذات المسئولية المحدودة وشـركات الـشخص الواحـد الـصادر           

  ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 
   ؛١٩٩٢ لسنة ٩٥سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم قانون وعلى  

وعلى قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق واألدوات المالية الصادر بالقـانون           
   ؛٢٠٠٠ لسنة ٩٣رقم 

 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية      ٢٠٠٩ لسنة   ١٠على القانون رقم    و
   ؛غير المصرفية

 بـشأن قواعـد ومعـايير       ٢٠١٤ لـسنة    ٩٦وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية            

  من غير ممثلى بورصات األوراق المالية ؛
لتى تتخـذها    بشأن التدابير ا   ٢٠١٧ لسنة   ٩٥وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

الهيئة فى حال مخالفة شركات اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية وقواعد تطبيـق             
  هذه التدابير ؛

 بـشأن قواعـد حوكمـة    ٢٠٢٠ لـسنة  ١٠٠وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  
  الشركات العاملة فى مجال األنشطة المالية غير المصرفية ؛
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 بشأن ضوابط هيكل ملكية     ٢٠٢٠ لسنة   ١٢٦وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
 ، ميةكوالشركة التى تباشر نشاطى اإليداع والقيد المركزى لألوراق واألدوات المالية الح

  اإليداع والقيد المركزى ؛ إدارة الشركات التى تباشر نشاطى وضوابط تشكيل مجالس
  ؛ ٢١/٣/٢٠٢١وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  :قــــــرر 
 ) ىـادة األولـامل( 

لألوراق المالية عند تشكيل مجلـس إدارتهـا       ى  داع والقيد المركز  يتلتزم شركة اإل  
  :ةبالضوابط اآلتي

يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن خمسة أعضاء وال يزيـد               -١
ن يتـضمن   ، علـى أ    الخبرة ومن غير التنفيذيين   ى  ، يكون غالبيتهم من ذو     على تسعة 

 .ن كيل عضوين على األقل من المستقليالتش
ويقصد بعضو مجلس اإلدارة المستقل التعريف الوارد لـه بقـرار مجلـس إدارة              

جال األنـشطة  مى قواعد حوكمة الشركات العاملة ف    نأ بش ٢٠٢٠ لسنة   ١٠٠الهيئة رقم   
 .ة المالية غير المصرفي

  .تنواتكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة ثالث س -٢

  ، ال يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلـس اإلدارة التنفيـذيين            -٣
 .ة لدورات متصلة أو منفص أن يكونوا أعضاء بالمجلس ألكثر من ثالث

  يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب العـضو المنتـدب             -٤
مجلـس إدارة  من قـرار   ) ٣-١-١(البند  ى  ، على أن يسر    للشركةى  أو الرئيس التنفيذ  

ـ          ٢٠٢٠ لسنة   ١٠٠الهيئة رقم      جـال مى   بشأن قواعد حوكمـة الـشركات العاملـة ف
 .ة األنشطة المالية غير المصرفي

ال يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شـركة              -٥
 .ت ذات الوقى فى أخرى تباشر نشاط اإليداع والقيد المركز
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عند انتخـاب أعـضاء     ى  مالتصويت التراك يجب أن تستخدم الشركة أسلوب       -٦
 .ة مجلس اإلدار

 .ل  على األقا نسائيالس اإلدارة عنصريجب أن يتضمن تشكيل مج -٧
رشح لرئاسة أو عضوية مجلـس إدارة       مالى  الشخص الطبيع ى  ويجب أن يتوافر ف   

  :ةبالشركة الشروط اآلتي بورصات األوراق الماليةى الشركة وممثل

 .ب  على مؤهل عال مناسأن يكون حاصالً -١
  أن يتوافر فيه الجدارة والصالحية الفنية والصفات القيادية الـالزم توافرهـا            -٢

 .ة أعضاء مجلس اإلدارى ف
، وأال يكون قد سبق الحكم عليه بحكـم    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة      -٣

 إحـدى ى أو فجريمة ماسة بالشرف أو األمانة    ى  بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة ف     ى  نهائ
  غيـر المـصرفية   الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لألنشطة المالية   

أو قـانون مكافحـة     ى  والجهاز المصرف ى  قانون البنك المركز  ى  أو المنصوص عليها ف   
لم يكـن     اإلفالس خالل الخمس سنوات السابقة، وذلك ما       بإشهارحكم   غسل األموال أو  

  .)١( اعتبارهإليه دقد ر

  أال تكون الهيئة قد أصدرت أثناء عـضويته بمجلـس إدارة الـشركة أكثـر               -٤
   وكان ذلك بـسبب إخاللـه بواجباتـه        -  باستثناء التنبيه  -شأن الشركة   ى  من تدبير ف  

 ، ويمتنـع عليـه عـضوية مجلـس إدارة الـشركة      أو مسئولياته كعضو مجلس إدارة   
 .التدابير للدورتين التاليتين لصدور هذه 

ـ         ع األحوال جميى  وف ا السـتبعاد   ، على الشركة اتخاذ اإلجراءات المقـررة قانونً
 .ن البندين السابقيى االت الواردة فالح منى عضو مجلس إدارة الشركة حال تحقق أ

                                                        
  ة فى تطبيق أحكام هذا القرار ، الجرائم المعاقب عليها بعقوبـة الحـبس             يقصد بالجرائم الجسيم  ) ١(

التى ال يقل حدها األقصى عن خمسمائة ألف جنيه فى أى مـن القـوانين المنظمـة                 أو الغرامة   
لألنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قـانون مكافحـة      

  .موال غسل األ



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١نة  س أبریل١٤فى  ٨٧ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٧

  )املادة الثانية( 

لألوراق الماليـة   ى  قيد المركز داع وال ي بشركة اإل  اهميناألعضاء المس ى  يشترط ف 
ين بالـشركة   لمجموعات األعضاء المساهم   ترشيح ممثلين ى  الذين يحق لهم االشتراك ف    

 :ى ما يللعضوية مجلس إدارتها 
،  أن يكون قد زاول النشاط المرخص له به لمدة ثالث سنوات علـى األقـل               -١

ه مزاولتى  فاوأن يكون مستمر. 
تنقض سـنتان مـن تـاريخ    أال يكون قد سبق وقفه عن ممارسة النشاط ما لم   -٢

 .ف انتهاء الوق
ا ضده مـا لـم تـنقض        من التدابير المقررة قانونً   ى  أال يكون قد سبق اتخاذ أ      -٣

  )٣١(مـن المـادة     )  أ ( بالبند   دالتدبير الوار  سنتان على تاريخ انتهاء مدة التدبير عدا      
 .ل من قانون سوق رأس الما

 تاريخ غلـق    هذا القرار من  ى  حساب المدد المنصوص عليها ف    ى  وتكون العبرة ف  
 .ح لبات الترشطى باب تلق

والشركات التابعة لهـا أو الـشركات       ى  وال يجوز للشركة عضو اإليداع المركز     
  الفعليـة لـذات الـشخص الطبيعـي        الخاضـعة للـسيطرة   ى  أعضاء اإليداع المركز  

  .ة رة الشركالتقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إداى أو االعتبار
  )املادة الثالثة( 

ـ رشيحه لعضوية مجلس إدارة شـركة اإل      يجب أن يتوافر فيمن يتم ت      داع والقيـد   ي
  :ةاألعضاء المساهمين فيها الشروط اآلتي  لمجموعةلألوراق المالية ممثالًى المركز

١-    أن يكون المرشح رئيس  مجـال  ى  ا بمجلس إدارة الشركات العاملة ف     ا أو عضو
من البنوك فيجـب    ، وإذا كان أمين الحفظ       الحفظ األوراق المالية أو أمناء   ى  الوساطة ف 

  .ا  الحفظ لديهأمناءأن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط 
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ـ       ى  ال تقل مدة خبرته ف     أ -٢ إحـدى المجـاالت    ى  مجال سوق رأس المـال أو ف
   وأعمـال الـشركة    بأنـشطة المتعلقـة    يـة أو الفنيـة    للقانونية أو المحاسبية أو التموي    ا

  .عن سبع سنوات

  )املادة الرابعة( 

مجلـس إدارة الـشركة     ى  الخبرة ف ى  فيمن يرشح كعضو من ذو    يجب أن يتوافر    
  :ىاإلدارة أو العضو المنتدب ما يل منصب رئيس مجلسى ممن ال يحق لهم تول

ـ       ى  أال تقل مدة خبرته ف     -١ إحـدى المجـاالت    ى  مجال سوق رأس المـال أو ف
  ةأنـشطة وأعمـال الـشرك     المتعلقـة ب   القانونية أو المحاسبية أو التمويليـة أو الفنيـة        

 .ت عن سبع سنوا
أال يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة            -٢

 .ر داوالت أو اتخاذ القرامعند الحيدته ى أو أن يكون من شأنها أن تؤثر ف
ـ  ا مـساهم  )٢(أال يكون المرشح ومجموعتـه المرتبطـة       -٣   ىرأس مـال أ   ى   ف

ـ     ى  المركز دشركة اإليداع والقي  ى  من األعضاء المساهمين ف      كثرألـألوراق الماليـة ب
 . لها من الشركات القابضة أو التابعةى منها أو أى أى  لوظيفة فأو شاغالً) ٪٠,٥(من 

 بعالقة عمـل    امن أقاربه حتى الدرجة األولى مرتبطً     ى  أال يكون المرشح أو أ     -٤
 .ة لألوراق الماليى المركز داع والقيديأو عالقة تعاقدية مع شركة اإل

  )ةـادة اخلامسـامل( 

منـصب  ى الخبرة ممن يحق لهم تول ى  يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذو       
 :ى المنتدب لها ما يل رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو

   رأس المـال أو الخـدمات الماليـة        أسـواق مجـال   ى  أال تقل مدة خبرته ف     -١
 .ت عن عشر سنوا أو المصرفية أو تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة

                                                        
 ٢٠٠٠ لـسنة  ٩٣ذا القرار وفقًا للقانون رقـم     يتحدد مفهوم المجموعة المرتبطة أينما ورد فى ه       ) ٢(

   .والئحته التنفيذية
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أال يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة            -٢
 .ر عند المداوالت أو اتخاذ القرا تهدحيى أو أن يكون من شأنها أن تؤثر ف

ومجموعته المرتبطة مـساهما فـى رأس مـال أى مـن             حشرال يكون الم  أ -٣
لماليـة ، أو شـاغالً      األعضاء المساهمين فى شركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق ا        

 .لوظيفة فى أى منها أو أى من الشركات القابضة أو التابعة لها 
مرتبطًا بعالقة عمـل     لىالدرجة األو حتى   أقاربهمن  ى  أو  أ المرشحأال يكون    -٤

ـ ن يالجهات األعضاء المساهم تعاقدية مع إحدى الشركات أوأو عالقة   ـ شركة اإلب داع ي
من األعضاء  أيا   لعضوية مجلس إدارة     يكون شاغالً و  أ الماليةألوراق  لى  المركز يدقوال

 .القابضة أو التابعة ها تو شركاأبالشركة همين المسا
  )ةـادة السادســامل( 

ـ            ا بهـا  تقدم إلى الشركة طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلـس إدارتهـا مرفقً
 .ر قراعلى النحو المبين بهذا ال المستندات المؤيدة الستيفاء الشروط المتطلبة

  :ىربع قوائم للمرشحين على النحو التالأوتتولى الشركة إعداد 

 .ة ة الشركقائمة المرشحين لرئاس) أ ( 
  .مجموعات األعضاء المساهمين بالشركةى  قائمة المرشحين لممثل)ب(

 .ب منصب العضو المنتدى الخبرة ممن يحق لهم تولى  قائمة المرشحين من ذو)ج(
 .ب منصب العضو المنتدى الخبرة ممن ال يحق لهم تولى ن ذو قائمة المرشحين م)د(

  )السابعـةادة ــامل( 

تتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقرار منه فحص ودراسة طلبات الترشح لرئاسـة   
  .وعضوية مجلس إدارة الشركة

 من استيفاء الشروط المتطلبة     والتأكد وقوائم المرشحين    أسماءوتقوم اللجنة بفحص    
ـ       ، ومخاطبة الشركة الستيفاء    مشأنهى  ف ضـوء  ى  المستندات المتعلقـة بالمرشـحين ف

  .هذا الشأنى الشروط والمعايير المقررة ف
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  )الثامنـةادة ــامل( 

  على دعوة من رئيسها ويشترط لصحة انعقاد اللجنـة حـضور           تجتمع اللجنة بناء 
 ا، وتعد تقرير   ينبأغلبية األعضاء الحاضر   ، وتصدر اللجنة توصياتها     أعضائها أغلبية
عليـه  يتضمن النتائج والتوصيات المقترحة وما تـم الوقـوف        ى   بالموقف النهائ  امسبب  

كل مرشح من المرشحين وأسباب اسـتبعاد       ى  ا ف من مدى توافر الشروط المتطلبة قانونً     
، ويرفع التقرير إلى رئيس الهيئـة العتمـاده          شروط الترشح  نه أحد أشى  من يتخلف ف  

ه  مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليعلىا لعرضه تمهيد. 
  )التاسعـةادة ــامل( 

 المرشحين على النحـو  قوائمتتولى الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عرض         
،  تـصويت عليهـا  لل الجمعية العامة للشركة  علىالوارد بالمادة السادسة من هذا القرار  

 :ى ويشترط لصحة التصويت االلتزام بما يل
 ) .أ ( ار مرشح من القائمة المشار إليها بالبند اختي -١

ـ ) ب( بالبند إليهااختيار العدد المطلوب من القائمة المشار        -٢ ا لمـا يحـدده   طبقً
من بينهم عضو واحد على األقل من شـركات   ، على أن يكون  للشركةى  النظام األساس 

 .لحفظ  اتزاول نشاط أمناءى الوساطة وعضو واحد على األقل من الجهات الت
، علـى أن     )ج( مرشح واحد على األقل من القائمة المشار إليها بالبند           ارياخت -٣

حـصل عليهـا    ى  ا ألعلى األصوات الت   وفقً الخبرةى  األعضاء من ذو  ى  يتم اختيار باق  
 ) .ج ، د(من القائمتين ى أى المرشحين ف

  )العاشـرةادة ــامل( 

ة الصادر بالموافقة علـى أسـماء       الشأن التظلم من قرار مجلس إدارة الهيئ      ى  لذو
إدارة الشركة خالل خمسة أيام عمل من تـاريخ   وقوائم الترشح ونتيجة انتخابات مجلس   

  )٥٣(المـادة    اإلخطار أو العلم بالقرار وذلك أمام لجنة التظلمات بالهيئة وفقا ألحكـام           
 .ة لألوراق واألدوات الماليى المركزمن قانون اإليداع والقيد 
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٢١

التظلم خالل مدة ال تجاوز أسبوعين مـن تـاريخ   ى  التظلمات البت ف  وتتولى لجنة 
الـشأن بقـرار    ى  ، ويتم إخطار ذو    اونافذً ا، ويكون قرارها نهائي    انقضاء ميعاد التظلم  

 .ه عمل على األكثر من تاريخ صدورى ماللجنة خالل يو
  )احلاديـة عشـرةادة ــامل( 

بالمادة السابعة من هذا القرار قـوائم       تعد لجنة فحص طلبات الترشح المشار إليها        
العمل التاليين لتـاريخ صـدور قـرار لجنـة     ى باألسماء النهائية للمرشحين خالل يوم    

 .ل انقضاء ميعاد التظلم بحسب األحوا أو من تاريخ - حال وجوده -التظلمات 
  )الثانيـة عشـرةادة ــامل( 

 - لـألوراق الماليـة     ى  مركزداع والقيد ال  ييحظر على أعضاء مجلس إدارة شركة اإل      
األعضاء المساهمين بمجلس   ى  وعلى ممثل  - بورصات األوراق المالية  ى  من غير ممثل  
 ، الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الـشركة وبـين عـضوية              إدارة الشركة 

  مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حمايـة المـستثمر            
  .ةمن المخاطر غير التجاري

  )الثالثـة عشـرةادة ــامل( 

 والمادة الثالثـة مـن قـرار        ٢٠١٤ة  ن لس ٩٦ رقم   الهيئةرار مجلس إدارة    ق يلغى
 كل حكم يخـالف     يلغى، كما    المشار إليهما  ٢٠٢٠لسنة   ١٢٦مجلس إدارة الهيئة رقم     

 .ر أحكام هذا القرا
  )الرابعـة عشـرةادة ــامل( 

ـ     ،  ة  الوقائع المـصري  ى  نشر هذا القرار ف   ي   للهيئـة ى  وعلـى الموقـع اإللكترون
لتـاريخ  ى  ويعمل به من اليوم التـال      ،   لألوراق المالية ى  داع والقيد المركز  يوشركة اإل 
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