
ح شروط   لعضوية المجلسالترشُّ
 من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب 

أن يكون المرشح محمود السيرة حسن السمعة وأال يكون قد سبق الحكم عليه  ععووةهة انةيهة  -1
أو ععووةة مويدة للحرية فى اريمة مخلة عةلشرف أو األمةنة أو فى إحدى الجرائم المنصهو  

ون شههرتةا المسههةومة وشههرتةا التوألههية عةألسهههم والشههرتةا ذاا المسهه ولية عليهههة فههى قههةن
أو قهةنون سهور رأا المهة   1999لسهنة  17المحدودة المشةر إلي  ، أو قةنون التجةرة رقهم 

المشةر إلي  أو قةنون اإليداع والويهد المرته ى لهاورار المةليهة المشهةر إليه  مهة لهم يكهن قهد رد 
 إلي  اعتبةره .

 حةألاًل على مؤول عة  منةسب . أن يكون -2
اسههتيءةا المتبلبههةا الالقمههة قةنونههًة لعضههوية مجلههس إدارة الشههرتةا العةملههة فههى مجههة  األورار -3

 المةلية .
أال يكون للمرشح مصةلح تتعةرض مع واابةا عضهوية مجلهس إدارة الشهرتة أو أن يكهون مهن -4

 . شأنهة أن تؤثر فى حيدت  عند المداوالا أو اتخةذ الورار
أال يكون المرشح مسةومًة فى رأا مة  أى من األعضةا المسةومين فى شهرتة اإليهداع والويهد -5

% ، أو شههةًاًل لوفيءههة فههى أى منهههة أو أى مههن  0.5المرتهه ى لههاورار المةليههة عههأ  ر مههن 
الشرتةا الوةعضة أو الشويوة أو التةععة لهة ، وذلك وفوًة لمءهوم المجموعهة المرتببهة الهواردة 

 والئحت  التنءيذية . 2000لسنة  93ةنون رقم فى الو
أال يكههون المرشههح مرتببههًة ععالقههة عمههل أو عالقههة تعةقديههة مههع إحههدى الشههرتةا أو الجهههةا -6

األعضةا المسةومين عشرتة اإليداع والويد المرت ى لاورار المةلية أو يكون قد شغل عضوية 
شرتةا الوةعضة أو التةععة أو الشويوة مجلس إدارة أيًة من األعضةا المسةومين عةلشرتة أو ال

ألى من األعضةا المسةومين ، وذلك خال  سنة تةملة سةعوة على ترشح  ، ولهيس قواهًة أو 
 من أقةرب الدراة ال ةنية ألى من وؤالا .

أال تول مدة خبرت  عن خمسة عشر سنة فى مجة  أسهوار رأا المهة  أو الخهدمةا المةليهة أو -7
لومهةا ، علهى أن تتضهمن قضهةا ثهالا سهنواا علهى األقهل فهى وفيءهة المصرفية أو نظهم المع

 قيةدية.
 التعهد عةلتءرغ التةم ألعمة  اإلدارة عةلشرتة .  -8
التعهههد ععههدم الجمههع وههين عضههوية مجلههس إدارة الشههرتة وةههين عضههوية مجلههس إدارة البورألههة  -9

 التجةرية .  المصرية أو عضوية مجلس إدارة ألندور حمةية المست مر من المخةطر ًير
عدم التعةمل فى األورار المةلية إال من خال  النظهةم الخهة  الموهرر قةنونهًة لتعةمهل أعضهةا  -10

 مجلس إدارة شرتة اإليداع والويد المرت ى والعةملين لديهة وأقوااهم وأوالدوم الوصر .




