
 شركة مصر للمقاصة والتسوية 2القاهرة في     /     /          
 المركزي يداع والقيدواإل  

 ) إدارة قوائم المساهمين (     

 المساهمين سجلالمصدرة للحصول على  جهةنموذج الطلب المقدم من ال               
 

 المصدرة أمام شركة مصر للمقاصة لجهةالشخص المسئول من ابيانات  -1
 

 : ............................................... ةــالوظيف.............   ..........................................:    م ــاألس
 

 ............................................... : ونــالتليف   ...................................................... :  وانــالعن
 

 ...............................: الرسمي للشركة البريد االلكتروني ....................................... :    المفوض باستالم البيان 
 

 بيانات خاصة بسجل المساهمين المطلوب إعدادة - 2

 ......................................................................................          :   أسم الشركــة
 

 ......اخري ..........................   العملة: ........... االصدار :   سندات        أسهم           نوع االوراق المالية :         
 

 تقديمة لمصلحة الشركات   جمعية عمومية             التعرف علي المساهمين                 الغرض من إعداد البيان :      
 )صورة من دعوة الجمعية(                                                                                 

 تقديمة للبنك المركزي هيكل المساهمين ل        تقديمة لبورصة االوراق المالية    هيكل المساهمين ل                                           
                                                  

                ..............خرى  ...........................أ                                           
                                                        

 من كل شهر           ربع سنوي    ........  شهريا   في يوم            دورية إعداد البيان      :        
 

 20خ محدد         /      /     تاري    من كل عام           ........  سنوياً   في يوم                                               
 

 الجزء الخاص بالبيانات المطلوب استخراجها -3
 

 مساهمين يمتلكون عدد معين من االسهم   ..................................            :          جميع المساهمين       بالنسبة للمساهمين 
 

 بغرض حضور الجمعية العمومية  المجمدة بيان بارصدة المساهمين                                    
 

            كمية االسهم            أو         :          أبجــدي       البيان أسلوب ترتيب

 
 الجنسية                   العنوان     الرصيد                الكود الموحد          أسم العميل           :    الشكل العام للبيـان   

 

 الكيان القانوني              نسبة المساهمة         الرصيد المرهون من إجمالي الرصيد                                      
 

 تقديـم البيــان اسلـوب -4                                                             
 
 ملف موقع الكترونيا من خالل البريد االلكتروني                                                         طبعة ورقية                

 

 .ايهما اكبريتم استالم البيان من إدارة قوائم المساهمين في موعد أقصاة يومي عمل من تاريخ الطلب او تاريخ سجل المساهمين  •

ام عمل من في حالة طلب استخراج هيكل المساهمين الذي يتم تقديمه للبورصة المصرية في نهاية كل ثالثة شهور يكون ميعاد تسليم البيان بعد خمسة اي •
 .تاريخ الطلب او تاريخ بيان المساهمين ايهما اكبر

 .بيانات المطلوب إستخراجهاالنموذج المقدم إلينا بدون إستيفاء البيانات الخاصة بال يتم رفض •

 

 شركـة مصـر للمقاصـة                        ختم الشركة                 شركـة المصـدرة           ال                      
 .........................:   إدارة المعلومــات                                              ................................الشخص المسئول :   

 
 .....................إدارة قوائم المساهمين  :                                               ................................  :     التوقيــع     

 
 

 إدارة قوائم المساهمين : لألستعالم 
  25971578-25807830-25807812-25807867:  تليفون

 
              




