
 ة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى  لرئاسطلب ترشيح 
 
 

 

 المساهم بالشركة بترشيح                / بنكتقدم ي
 السيد /  

ة مجلس اإلدارة لشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى من ذوى الخبرة ممن يحق  رئاسل
 .( 2021/2024لهم تولى منصب العضو المنتدب )

 ونرف  مع هذا مستندات وأوراق الترشيح . 
 وتفضلوا بقبول فائ  االحترام ،،، 

قح  ةح  المرش    الشركة       المرشَّ

 االسم :               االسققم :

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

       
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ة الجهققةيقققدم طلققب الترشققيح بلققى م بوبققات ملحوظققة :  ح  ح ويعتمققد ممققن لقق  حقق  ويوقققع مققن المرشققَّ  المرشقق  
ة الجهةالتوقيع بن  ح   ويختم بخاتمها . المرش  

 

ختم 
الشركة 
ة  ح   المرش  



 قرار إق

 
بصققققفتى المملققققن الققققققانونى              /أقر أنا 
        لبنك /

مدة ثقق س سققنوات سققابقة بلققى تققاري   لقق  بققاب أمين الحفظ  البنك مارس نشاط    أن
الترشققيح ، ومققامال مسققتمر فققى مناشققرة النشققاط وأنقق  لققم يسققب  وقفقق  بققن ممارسققة 
النشاط أو اتخاذ أى من التدابير المقررة قانونًا وفقًا ألحكام قانون سوق رأس المال 

يققداع والقيققد المركققزى لققألوراق واألدوات الماليققة ، أو قانون اإل 1992لسنة   95رقم  
أو ال ئحققة التنفيذيققة ألى منهمققا وذلققك بققن مققدة السققنتين  2000لسققنة  93رقققم 

 السابقتين بلى تاري   ل  باب تلقى طلنات الترشح .
 وهقذا إققرار منقى بقذلك ،،، 

 المملن القانونى للبنك 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 .  د ممن ل  ح  التوقيع بن  ، ويختم بخاتم م بوبات البنك ويعتميكتب اإلقرار بلى  :   ملحوظة

 البنكخاتم 
ة  ح   المرش  



 دقرار وتعهقإق
بأنققق  لقققم يصقققدر أبلقققر مقققن تقققدبير مقققن                           أقر أنا /        

الهيئققة العامققة للرقابققة الماليققة فققى شققأن شققركة مصققر للقاصققة واإليققداع والقيققد المركققزى أثنققا  
بضويتى بمجلس إدارة هذه الشركة وكان ذلك ناتج بن إخ لي بواجناتي أو مسئولياتي كعضو 

 مجلس إدارة.

 ،،،وهقذا إققرار منقى بقذلك 
     المرشح                                                 

    االسققم :                                                         

   التوقيع :                                                         

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

: يوقع هذا التعهد فى حالة كون المرشح سب  ل  الحصول بلقى بضقوية مجلقس إدارة شقركة مصقر   ملحوظة
 للمقاصة

 



 إققرار وتعهقد
 

أن  ليست لى أية مصالح تتعارض                                          أقر أنا /           
فى   تؤثر  أو  المركزى  والقيد  واإليداع  للمقاصة  إدارة شركة مصر  مجلس  واجنات بضوية  مع 
حيدتى بند المداوالت أو اتخاذ القرار، كما أقر بأننى ال أمتلك أية مساهمة فى رأسمال أى من  

ولست في رأسمال أيًا منهم(،    %0.5)أو ال أمتلك أبلر من  شركة  ال   األبضا  المساهمين فى
لها وذلك وفقًا  التابعة  الشقيقة أو  أو أى من الشركات القابضة أو  في أي منها  وظيفة  لشا ً   

رقم   القانون  في  الواردة  المرتن ة  المجموبة  التنفيذية    2000لسنة    93لمفهوم  والئحت  
 .،والنظام األساسي للشركة

بأننيبما   أو    أقر  بمن  بع قة  مرتنط  الجهات   ب قة ير  أو  الشركات  إحدى  مع  تعاقدية 
األبضا   من  أيًا  إدارة  مجلس  بضوية  شغن  لي  يسب   ولم  بالشركة  المساهمين  األبضا  
المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خ ل سنة كاملة سابقة  

 ألي من هؤال .  اللانيةالدرجة  أقاربأو من ولست موجًا  الترشحبلى 
 كما أتعهد أن  فى حالة اختيارى بضوًا منتدبًا بالشركة أن أبون متفر ًا .  
 

 وهقذا إققرار منقى بقذلك ،،،
ق            حققققالمرشَّ

   
   االسققم :                  

    التوقيع :                                                

   

 

 
 

 

 

قح أمام الموظف مستلم المستندات أو يكون مصدق بلى المستندات  ملحوظة : يكتب اإلقرار ويوقع من المرشَّ
 بصحة توقيع بنكية . 



 

 

 

 

 قرار إق
 

القققققققققققانونى        بصققققققققققفتى المملققققققققققن       / أقر أنا
  لبنك /

أن البنققك مققارس نشققاط أمنققا  الحفققظ خقق ل ثقق س سققنوات سققابقة بلققى تققاري   لقق  بققاب 
   الترشيح ، وأن  سب  اتخاذ تدبير ضده بتاري 

 (      ) تمت إمالة المخالفة بتاري  أوسنتين بلى هذا التاري   وانقضت
 وهذا إقرار منى بذلك ،، 

 للبنك المملن القانونى 

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 

   البنكخاتم 
ح  المرش  

حرار قإق  مقن البنك المرش  

 

 حالة وجود مخالفة انقضت مدتها أو تمت إمالتها 

 

ةم بوبات الشركة  : يكتب اإلقرار بلى  (  1)ملحوظة ح   ، ويختم بخاتمها .  عتمد ممن ل  ح  التوقيع بنهاوي  المرش  
 .يمأل هذا النموذج فى حالة سب  وقف نشاط أمنا  الحفظ أو اتخاذ تدبير ضدها  :    (2) ملحوظة



 دقرار وتعهقإق
بحكققم نهققائى بأنقق  لققم يسققب  الحكققم بلققىَّ        أقر أنا /                          

جنحققة فققى جريمققة ماسققة بالشققرة أو األمانققة أو فققى أحققد الجققرائم فققى بقو ققة جنايققة أو بقو ققة 
الجسيمة المنصوص بليها بالقوانين المنظمة لألنشق ة الماليقة  يقر المصقرأية أو المنصقوص 

قانون البنقك المركقزي والجهقام المصقرفي أو ققانون مكافحقة  سقن األمقوال ، أو حكقم  بليها فى
وأننقى مسقتوة االشقتراطات المت لنقة للترشقح   بإشهار اف س خ ل الخمس سقنوات السقابقة ،

 وفقًا للشروط والضوابط الصادرة بن الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعهققد بعققدم الجمققع بققين بضققوية مجلققس إدارة الشققركة و ققين بضققوية مجلققس إدارة البورصققة وأ

 أو مققن المخققاطر  يققر التجاريققة حمايققة المسققتلمرالمصققرية أو بضققوية مجلققس إدارة صققندوق 
 .بضوية مجلس إدارة شركة أخرى تناشر نشاط اإليداع والقيد المركزى 

 وهقذا إققرار منقى بقذلك ،،،
قح                                                       المرشَّ

     االسققم :                                                        

    التوقيع :                                                       

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ترشيح موقع أمام الموظف المختص بإست م المستندات .: يقدم طلب ال (1) ملحوظة

 : يلزم تقديم صحيفة حالة جنائية حديلة . (2)  ملحوظة




