
 شركات ( -ممثل المساهم فى مجلس اإلدارة ) أمناء حفظ  حـب ترشيـطل
 

 

ــركة         تتقدم شركة / ــاهم ةال ــــ المســــ
ممــث ل ل ــا فــى مجلــس اإلدارة        بترشيح السيد /

 ( .2021/2024الجديد ل ركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى )
 ونرفق مع هذا مستندات وأوراق الترشيح .
 ا ةقبول فائق االحترام ،،، وتفضلو 

ـح  ةح  المرش    ال ركة       المرشَّ

 االسم :       االســم :

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ةالمرشــ    الج ــةملحوظــة : دقــدم طلــب الترشــيح علــى م بوعــات  ح ويمتمــد ممــم لــ  حــق  ح  ويوقــع مــم المرشــَّ
ة الج ةالتوقيع عم  ح   ويختم ةخاتم ا . المرش  

 

 الج ةختم 
ة  ح   المرش  



 
 
 
 
 ـرار إق

 
ةصــــفتى الممثــــل القـــــانونى              /أقر أنا 
        ل ركة /

نوات ســاةقة علــى تــاري   لــق ال ركة مارست ن ــاأ أمنــاء الحفــظ مــدة  ــ   ســ   أن
ــم دســبق وقف ــا عــم  ــ  ل ــى مااشــرة الن ــاأ وأن ــت مســتمرة ف ــاا الترشــيح ، وما ال ة
ممارسة الن اأ أو اتخاذ أى مم التــدابير المقــررة قانونــال وفقــال نحنــام قــانون ســوق 

ــم  ــال رقـ ــنة  95رأس المـ ــ وراق  1992لسـ ــزى لـ ــد المركـ ــداع والقيـ ــانون اإليـ ، أو قـ
أو ال ئحــة التنفيذدــة نى من مــا وذلــ  عــم   2000لســنة    93رقم  واندوات المالية  

 مدة السنتيم الساةقتيم على تاري   لق ةاا تلقى طلاات الترشح .
 وهـذا إقـرار منـى بـذل  ،،، 

 ل ركةلالممثل القانونى 
 

 

 
 
 
 
 

 

 ، ويختم ةخاتم ا . ويمتمد ممم ل  حق التوقيع عن ا  الج ةم بوعات دنتب اإلقرار على  :   ملحوظة

 الج ةخاتم 
ة  ح   المرش  

ةمـم ال ركة رار ـإق ح   حالة عدم وجود مخالفات المرش  



 

 

 

 

 

 

 ـرار إق
 

ــل       / أقر أنا ــفتى الممثــــــــ ــانونى       ةصــــــــ القــــــــ
      ل ركة /
كة مارست ن اأ أمناء الحفظ خــ ل  ــ   ســنوات ســاةقة علــى تــاري   لــق ةــاا أن ال ر 

   الترشيح ، وأن  سبق اتخاذ تدبير ضدها بتاري  ......................
 ) تمت إ الة المخالفة بتاري  .............. ( . أووانقضت سنتيم على هذا التاري  

 وهذا إقرار منى بذل  ،، 
 كةالممثل القانونى لل ر 

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 

   الج ةخاتم 
ة  ح   المرش  

ةم بوعات ال ركة  : دنتب اإلقرار على  (  1)ظةملحو  ح   ، ويختم ةخاتم ا .  ويمتمد ممم ل  حق التوقيع عن ا  المرش  
 .أو اتخاذ تدبير ضدها  ) أمناء الحفظ (  دم  هذا النموذج فى حالة سبق وقف ن اأ ال ركة  :    (2) ملحوظة

ةمـم ال ركة رار ـإق ح   المرش  

 
 وجود مخالفة انقضت مدت ا أو تمت إ الت ا  حالة

 



 دـرار وتم ـإق
 / حةالمرش    ال ركة  اسم          ح /اسم المرشَّ 

 نوع الترشيح /
ةأن  لم دسبق الحنـم علـىَّ ةحنـم ن ـائى فـى عقواـة جنادـة        أقر أنا /                          

أحد الجرائم الجسـيمة المنصـوع علي ـا ةـالقوانيم أو عقواة جنحة فى جريمة ماسة ةال رف أو انمانة أو فى 
المنظمة ل ن  ة المالية  ير المصرفية أو المنصوع علي ا فى قـانون البنـ  المركـزا والج ـا  المصـرف  أو 
قــانون منافحــة  ســل انمــوال ، أو حنــم ة شــ ار افــ س خــ ل الخمــس ســنوات الســاةقة ،  وأننــى مســتوف 

 قال لل روأ والضواةط الصادرة عم ال يئة المامة للرقاةة المالية.االشتراطات المت لاة للترشح وف 
وأتم د ةمدم الجمع بيم عضوية مجلس إدارة ال ركة وايم عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضـوية 

أو عضوية مجلـس إدارة شـركة أخـرى تااشـر  مجلس إدارة صندوق حمادة المستثمر مم المخاطر  ير التجارية
 .ن اأ اإليداع والقيد المركزى 

 

 وهـذا إقـرار منـى بـذل  ،،،
ـح  ةح  المرش    ال ركة       المرشَّ

 م :ـاالس       االســم :

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

 
 
 
 
 
 

 الج ةخاتم 
ة  ح   المرش  

ح ويمتمـد ممـم لـ  حـق التوقيـع عـم  الج ةدقدم طلب الترشيح على م بوعات :  (1)ملحوظة   ة ويوقع مم المرشـَّ ح   الج ـةالمرش  
ة ويختم ةخاتم ا . ح   المرش  

 : يلزم تقددم صحيفة حالة جنائية حديثة .  (2ملحوظة )
 

 



 دـرار وتم ـإق
ــم         أقر أنا /                           ــدبير مـ ــم تـ ــر مـ ــدر أبثـ ــم دصـ ــ  لـ ةأنـ

ــاء  ــداع والقيــد المركــزى أ ن ــة فــى شــأن شــركة مصــر للقاصــة واإلي ال يئــة المامــة للرقاةــة المالي
عضويتى ةمجلس إدارة هذه ال ركة وكان ذل  ناتج عم إخ ل  بواجاات  أو مسئوليات  كمضو 

 مجلس إدارة.

 وهـذا إقـرار منـى بـذل  ،،،
     المرشح                                                 

    االســم :                                                         

   التوقيع :                                                         

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ى عضـوية مجلـس إدارة شـركة مصـر : يوقع هذا التم د فى حالة كون المرشح سبق ل  الحصول علـ  ملحوظة
 للمقاصة

 




