
 ح لرئاسة مجلس اإلدارةشروط الترش  
 

أن يكون المرشح محموود اليوةرة نيول اليوم ة ال وأو يكوون قوا سوم  الحكوع ولةو     و وة  -1
جناية أو    و ة م ةاة للحريوة ىوج جريموة م لوة  الأورا أو ا ما وة أو ىوج جنوام الجورائع 

رتاا ذاا المنصوص ولةها ىج قوا ون شورتاا الميوا مة وشورتاا التوبوةة  ا سوهع والأو
أو قا ون سوو   1999لينة  17الميئولةة المحاودة المأار جلة  ال أو قا ون التجارة رقع 

رأس المال المأار جلة  أو قا ون اإليااع وال ةا المرتزم لألورا  المالةة المأار جلةو  موا لوع 
 يكل قا رد جلة  اوتماره .

 أن يكون ناباًل ولج مؤ ل وال مناسب . -2

الالزمة قا و ًا ل ضوية مجلس جدارة الأورتاا ال املوة ىوج مجوال ا ورا  استةفاء المتطلماا  -3
 المالةة .

أو يكون للمرشح مصالح تت ارض مع واجماا رئاسة أو وضوية مجلس جدارة الأورتة ال أو  -4
 أن يكون مل شأ ها أن تؤثر ىج نةات  ونا المااووا أو ات اذ ال رار .

موول ا وضوواء الميووا مةل ىووج شوورتة اإليووااع  أو يكووون المرشووح ميووا مًا ىووج رأس مووال أم -5
% ال أو شواالاًل لويةفوة ىوج أم منهوا أو أم  0.5وال ةا المرتزم لألورا  المالةة  أكثر مل 

مل الأرتاا ال ا ضة أو الأ ة ة أو التا  ة لهوا ال وذلوو وى وًا لمفهووم المجموووة المرتمطوة 
 . ووئحت  التنفةذية 2000لينة  93الواردة ىج ال ا ون رقع 

أو يكووون المرشووح مرتمطووًا   القووة وموول أو والقووة ت اقايووة مووع جنووام الأوورتاا أو الجهوواا  -6
ا وضوواء الميووا مةل  أوورتة اإليووااع وال ةووا المرتووزم لووألورا  المالةووة أو يكووون قووا شوو ل 

أرتاا ال ا ضوة أو التا  وة الوضوية مجلس جدارة أيًا مل ا وضاء الميا مةل  الأرتة أو 
ال وذلوو الوالل سونة تاملوة سوا  ة ولوج ترشوح  ال ل ا وضاء الميا مةل  م مأو الأ ة ة 

 ولةس زوجًا أو مل أقارب الارجة الثا ةة  م مل  ؤوء .

أو ت ل ماة المرت  ول المية وأر سنة ىج مجال أسووا  رأس الموال أو ال واماا المالةوة  -7
قوول ىووج أو المصوورىةة أو   ووع الم لوموواا ال ولووج أن تتضوومل قضوواء ثووال  سوونواا ولووج ا 

 ويةفة قةادية .

 نال قةام   ا ومال التنفةذية .الت ها  التفرغ التام  ومال اإلدارة  الأرتة  -8

الت هوا   وام الجمووع روةل رئاسوة مجلووس جدارة الأورتة و وةل وضوووية مجلوس جدارة الموربووة  -9
 المصرية أو وضوية مجلس جدارة بناو  نماية الميتثمر مل الم اطر الةر التجارية .

امل ىج ا ورا  المالةة جو مل الالل الن ام ال واص الم ورر قا و وًا لت امول أوضواء وام الت  -10
 مجلس جدارة شرتة اإليااع وال ةا المرتزم وال املةل لايها وأزواجهع وأوود ع ال صر .




