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

 

محموووا الرووحرة اروون الروومعة وأال يكووون كوود يووبق الحكووم  لحوو   ع و ووة المرشووح أن يكووون  -1
جناية أو  ع و ة م حدة للحرية فى جريموة مخلوة  الفورو أو انماأوة أو فوى ااودى الجورا م 

كاأون شركات المراهمة وشوركات التويوحة  انيوهم والفوركات ذات  المنصوص  لحها فى
أو كوواأون  1999لروونة  17المروولولحة المحوودواة المفووا  الحوو  و أو كوواأون التجووا ة  كووم 

يوق  أس المال المفا  الح  أو كاأون اإليداع وال حد المركزى لألو اق المالحة المفا  الح  
 ما لم يكن كد  ا الح  ا تبا ه .

 يكون ااياًل  لى مؤهل  ال منايب .أن -2
أال ت ل مدة خبرت  فى مجال يوق المال أو فى اادى المجاالت ال اأوأحة أو المحايوبحة أو -3

 التمويلحة أو الفنحة المتعل ة  أأفطة وأ مال الفركة  ن يبع ينوات .
جوال انو اق ايتحفاء المتطلبات الالزمة كاأوأًا لعضوية مجلس ااا ة الفوركات العاملوة فوى م-4

 المالحة .
أال يكون للمرشح مصوالح تتعوا م موع واجبوات  ضووية مجلوس ااا ة الفوركة أو أن يكوون -5

 من شأأها أن تؤثر فى احدت   ند المداوالت أو اتخاذ ال را  .
أال يكووون المرشووح مروواهمًا فووى  أس مووال أى موون ان ضوواء المروواهمحن فووى شووركة اإليووداع -6

و شاغاًل لوظحفة فوى أى منهوا أو أى % و أ 0.5و اق المالحة  أكثر من وال حد المركزى لأل 
من الفركات ال ا ضة أو الف ح ة أو التا عة لها و وذلك وف وًا لمفهووا المجمو وة المرتبطوة 

 وال حت  التنفحذية . 2000لرنة  93الوا اة فى ال اأون  كم 
ة موع شوركة اإليوداع وال حود المركوزى أال يكون المرشح مرتبطًا  عالكة  مول أو  الكوة تعاكديو-7

 لألو اق المالحة .
التعهد  عدا الجمع بحن  ضوية مجلس ااا ة الفركة و وحن  ضووية مجلوس ااا ة البو يوة  -8

 المصرية أو  ضوية مجلس ااا ة يندوق اماية المرتثمر من المخاطر غحر التجا ية . 
ا الخاص الم ور  كاأوأوًا لتعامول أ ضواء  دا التعامل فى انو اق المالحة اال من خالل النظا-9

 مجلس ااا ة شركة اإليداع وال حد المركزى والعاملحن لديها وأزواجهم وأوالاهم ال صر .

 




