
 طلب ترشيح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى  
بطلبدده اددلا لل رشددح لرئاسددة مجلددس اإلدارة شددركة                                    أتقدددأ أ/ددا 

 ( .2024 2021مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى لدورته الجديدة )
 يح .و/رفق مع الا مس ندات وأوراق ال رش 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االح راأ ،،، 
دح                                                    المرشَّ

     االسددم :                                                     

    ال وقيع :                                                      

   

        

       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 0ملحوظة : يقدأ طلب ال رشيح موقع من المرشح أماأ الموظف المخ ص بإس الأ المس ندات 

 



 ددرار وتعهدإق
بحَّددم /هددائه بأ/دده لددم يسددبق الحَّددم  لددهَّ        أقر أ/ا                            

فدده  قو ددة ةنايددة أو  قو ددة ةنحددة فدده ةرشمددة ماسددة بال ددرأ أو اجما/ددة أو فدده أحددد الجددرائم 
الجسيمة المنصوص  ليها بالقوا/ين المنظمة لأل/ دطة الماليدة ريدر المصدرأية أو المنصدوص 

قا/ون البند  المركدزو والجهدال المصدرف  أو قدا/ون مَّافحدة رسدل اجمدوال ، أو حَّدم   ليها فه
بإشهار افالس خالل الخمس سدنوات السدابقة ،  وأ/نده مسد وأ االشد راطات الم طلتدة لل رشدح 

 وفقًا لل روط والضوابط الصادرة  ن الهيئة العامة للرقابة المالية.
لددس إدارة ال ددركة و ددين  ضددوشة مجلددس إدارة البورصددة تعهددد بعدددأ الجمددع وددين  ضددوشة مجوأ

أو  مددن المخدداطر ريددر ال جارشددة حمايددة المسدد  مرالمصددرشة أو  ضددوشة مجلددس إدارة صددندوق 
 . ضوشة مجلس إدارة شركة أخرى تتاشر / اط اإليداع والقيد المركزى 

 وادلا إقدرار منده ودلل  ،،،
دح                                                      : المرشَّ

     االسددم :                                                        

    ال وقيع :                                                       

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 .: يقدأ طلب ال رشيح موقع أماأ الموظف المخ ص بإس الأ المس ندات  (1) ملحوظة

 : يلزأ تقديم صحيفة حالة ةنائية حدي ة . (2)  ملحوظة



 ددرار وتعهدإق
ن بأ/ددده لدددم يصددددر أب دددر مدددن تددددوير مددد        أقر أ/ا                            

الهيئددة العامددة للرقابددة الماليددة فدده شددأن شددركة مصددر للقاصددة واإليددداع والقيددد المركددزى أ نددا  
 ضوش ه بمجلس إدارة اله ال ركة وكان ذل  /اتج  ن إخالل  وواةتات  أو مسئوليات  كعضو 

 مجلس إدارة.

 وادلا إقدرار منده ودلل  ،،،
     المرشح                                                 

    االسددم :                                                         

   ال وقيع :                                                         

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

بق له الحصول  لده  ضدوشة مجلدس إدارة شدركة مصدر : يوقع الا ال عهد فه حالة كون المرشح س  ملحوظة
 للمقاصة

 



 إقدرار وتعهدد
 

أية مصالح ت عارض أ/ه ليست له                                                 أقر أ/ا      
فه   تؤ ر  أو  المركزى  والقيد  واإليداع  للمقاصة  إدارة شركة مصر  مجلس  واةتات  ضوشة  مع 

، كما أقر بأ/نه ال أم ل  أية مساامة فه رأسمال أى من  ه  ند المداوالت أو اتخاذ القرارحيدت
ولست (،  ف  رأسمال أيًا منهم  %0.5)أو ال أم ل  أب ر من   ركة  ال اج ضا  المساامين فه  

لها وذل  وفقًا  ال ابعة  ال قيقة أو  أو أى من ال ركات القابضة أو  ف  أو منها  وظيفة  لشاراًل  
رقم   القا/ون  ف   الواردة  المرتتطة  المجمو ة  ال نفيلية    2000لسنة    93لمفهوأ  والئح ه 

 .،والنظاأ اجساس  لل ركة
بأ/ن  أقر  أو    بما  بعالقة  مل  مرتتط  إح القة  رير  مع  الجهات تعاقدية  أو  ال ركات  دى 

اج ضا   من  أيًا  إدارة  مجلس  شغل  ضوشة  ل   يسبق  ولم  بال ركة  المساامين  اج ضا  
المساامين بال ركة أو شركاتها القابضة أو ال ابعة أو ال قيقة وذل  خالل سنة كاملة سابقة  

 جو من اؤال .  ال ا/يةالدرةة  أقاربولست لوةًا أو من  ال رشح له 
 أ/ه فه حالة اخ يارى  ضوًا من دبًا بال ركة أن أبون م فررًا .كما أتعهد   
 

 وادلا إقدرار منده ودلل  ،،،
 

د            حددددالمرشَّ
   

   االسددم :                  

    ال وقيع :                                                

    

 

 
 

 

دح أماأ الموظف مس لم المس ندات أو يَّون مصدق  له المس ندات  : يَّ ب اإلقرار وشوقع من ملحوظة المرشَّ
 بصحة توقيع ونكية . 




