
 (   بنوك - ممثل المساهم فى مجلس اإلدارة ) أمناء الحفظ حـب ترشيـطل
 

 

ح       المســـــــــــاهم شال ـــــــــــر   بترشـــــــــــ        يتقدم بنك /
فــى مجلــس اإلدارة الجديــد  ممــث ل لــ        السيد /

 ( .2021/2024ل ر   مصر للمقاص  واإليداع والقيد المر زى )
 ونرفق مع هذا مستندات وأوراق الترش ح .

 فضلوا شقبول فائق االحترام ،،، وت
 حالمرش    البنك       ـحالمرش  

 م :ـاالس      االســم :

 الصف  :      التوق ع : 

 التوق ع :       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ح البنكيقدم طلب الترش ح على مطبوعات ملحوظ  :   ـحويوقع من  المرش   ويعتمد ممـن لـ  حـق التوق ـع  المرش 
ح  البنكعن   ويختم شخاتم  .المرش  

 

 البنكختم 
ح  المرش  



 
 

 
 ـرار إق

 
شصــــفتى الممثــــل القـــــانونى              /أقر أنا 
        لبنك /

ت ســاشق  علــى تــاريب بلــق شــا  مدة ث ث ســنواالبنك مارس ن اط أمناء الحفظ    أن
وأنـــ  لـــم يســـبق وقـــ  البنـــك عـــن  ومـــا ال مســـتمرال فـــى مشاشـــرة الن ـــاط الترشـــ ح ،

المقــررة قانونــال وفقــال قحنــام قــانون ســوق تــدابير ال مــن ممارس  ن اط  أو اتخاذ أى
ــم ــال رقـ ــن   95 رأس المـ ــ وراق  ، 1992لسـ ــزى لـ ــد المر ـ ــداع والقيـ ــانون اإليـ أو قـ
وذلــك عــن   أو ال ئحــ  التنفيذيــ  قى من مــا  2000لســن     93  رقمواقدوات المال    

 .  تاريب بلق شا  تلقى طلشات الترشح  الساشقتين على  سنتينالمدة 
 وهـذا إقـرار منـى بـذلك ،،، 

 للبنك الممثل القانونى 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ح البنك مطبوعات ينتب اإلقرار على  :   ملحوظ   .  ، ويختم شخاتم ويعتمد ممن ل  حق التوق ع عن ا    المرش  

 البنكخاتم 
ح  المرش  

ح البنك إقـرار مـن   حال  عدم وجود مخالفات المرش  



 

 

 

 

 

 ـرار إق
 

ــل       / أقر أنا ــفتى الممثــــــــ ــانونى    شصــــــــ     القــــــــ
  لبنك /

س ن ــاط أمنــاء الحفــظ خــ ل ثــ ث ســنوات ســاشق  علــى تــاريب بلــق شــا  أن البنــك مــار 
   الترش ح ، وأن  سبق اتخاذ تدبير ضده بتاريب

 (      تمت إ ال  المخالف  بتاريب)  أووانقضت سنتين على هذا التاريب 
 وهذا إقرار منى بذلك ،، 

 للبنك الممثل القانونى 

 االسم /

 الصف  /

 التوق ع /

 
 
 
 
 
 

   البنكخاتم 
ح  المرش  

ح  البنكمطبوعات  : ينتب اإلقرار على    (1) ملحوظ   ، ويختم شخاتم  .ويعتمد ممن ل  حق التوق ع عن     المرش  
ح    البنكأو اتخاذ تدبير ضد    ) أمناء الحفظ (  لبنكايم  هذا النموذج فى حال  سبق وق  ن اط  :    (2) ملحوظ   .المرش  

ح البنك  مـنرار ـإق  المرش  

 

 حال  وجود مخالف  انقضت مدت ا أو تمت إ الت ا 

 



 دـوتع رار ـإق
 / حالمرش    البنك  اسم          ح /اسم المرش  

 نوع الترش ح /
شأن  لم يسبق الحنـم علـى  شحنـم ن ـائى فـى عقواـ  جنايـ         أقر أنا /                          

أو عقوا  جنح  فى جريم  ماس  شال رف أو اقمان  أو فى أحد الجرائم الجسـ م  المنصـوع علي ـا شـالقوانين 
لمنظم  ل ن ط  المال   بير المصرف   أو المنصوع علي ا فى قـانون البنـك المر ـزا والج ـا  المصـرف  أو ا

قــانون منافحــ  بســل اقمــوال ، أو حنــم ش شــ ار افــ س خــ ل الخمــس ســنوات الســاشق  ،  وأننــى مســتوف 
 للرقاش  المال  .االشتراطات المتطلش  للترشح وفقال لل روط والضواشط الصادرة عن ال يئ  العام  

وأتع د شعدم الجمع بين عضوي  مجلس إدارة ال ر   واين عضوي  مجلس إدارة البورص  المصري  أو عضـوي  
مجلس إدارة صندوق حماي  المستثمر من المخاطر بير التجاري  أو عضوي  مجلـس إدارة شـر   أخـرى تشاشـر 

 .ن اط اإليداع والقيد المر زى 

 ـى بـذلك ،،،وهـذا إقـرار من
ـح  حالمرش    البنك       المرش 

 م :ـاالس       االســم :

 الصف  :      التوق ع : 

 التوق ع :       

 
 

 

 بنكالخاتم 
 حالمرش   

ح ويعتمـد ممـن لـ  حـق التوق ـع عـن البنـك : يقدم طلب الترش ح علـى مطبوعـات البنـك الم  (1)  ملحوظ  ح ويوقـع مـن المرشـ  رشـ  
ح ويختم شخاتم  .  المرش  

  : يلزم تقديم صح ف  حال  جنائ   حديث  . (2ملحوظ  )
 

 



 دـرار وتع ـإق
ــن         أقر أنا /                           ــدبير مـ ــن تـ ــر مـ ــدر أبثـ ــم يصـ ــ  لـ شأنـ

ــ  فــى شــأن شــر   مصــر للقاصــ  و  ــاء ال يئــ  العامــ  للرقاشــ  المال  ــداع والقيــد المر ــزى أثن اإلي
عضويتى شمجلس إدارة هذه ال ر   و ان ذلك ناتج عن إخ ل  بواجشات  أو مسئول ات   عضو 

 مجلس إدارة.

 وهـذا إقـرار منـى بـذلك ،،،
  المرشح                                                   

    االســم :                                                         

   التوق ع :                                                         

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

: يوقع هذا التع د فى حال   ون المرشح سبق ل  الحصول علـى عضـوي  مجلـس إدارة شـر   مصـر   ملحوظ 
 للمقاص 

 




