
 طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى  

 من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب . 
 

 

 المساهم بالشركة بترشيح                / بنكتقدم ي
 السيد /  

رة مموون لعضوووية مجلووس اإلدارة لشووركة مصوور للمقاصووة واإليووداع والقيوود المركووزى موون ذوى الخبوو
 ( .2021/2024يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب )

 ونرفق مع هذا مستندات وأوراق الترشيح . 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، 

وح ح البنك       المرشَّ  المرش ِّ

 االسم :       االسووم :

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

       
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ح ويعتمود ممون لوق حوق التوقيوع  البنكملحوظة : يقدم طلب الترشيح على مطبوعات  َح ويوقع من المرشَّ المرش ِّ
 . مقويختم بخات حالمرش ِّ  البنكعن 

 

البنك ختم 
 المرشح



 ورار إق
 

بصووووفتى المملوووون القوووووانونى              /أقر أنا 
        لبنك /

البنك مارس نشاط أمين الحفظ مدة ثوو س سوونوات سووابقة علووى توواري   لووق بوواب   أن
الترشوويح ، ومووامال مسووتمر فووى مناشوورة النشوواط وأنووق لووم يسووبق وقفووق عوون ممارسووة 

رأس المال النشاط أو اتخاذ أى من التدابير المقررة قانونًا وفقًا ألحكام قانون سوق 
، أو قانون اإليووداع والقيوود المركووزى لووألوراق واألدوات الماليووة  1992لسنة   95رقم  
أو ال ئحووة التنفيذيووة ألى منهمووا وذلووك عوون موودة السوونتين  2000لسوونة  93رقووم 

 السابقتين على تاري   لق باب تلقى طلنات الترشح .
 وهوذا إقورار منوى بوذلك ،،، 

 المملن القانونى للبنك 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 .  مطبوعات البنك ويعتمد ممن لق حق التوقيع عنق ، ويختم بخاتمقيكتب اإلقرار على  :   ملحوظة

 البنكخاتم 
َحة   المرش ِّ



 

 

 

 

 

 ورار إق
 

القووووووووووانونى        بصووووووووووفتى المملوووووووووون       / أقر أنا
  لبنك /

أن البنووك مووارس نشوواط أمنوواخ الحفووظ خوو ل ثوو س سوونوات سووابقة علووى توواري   لووق بوواب 
   الترشيح ، وأنق سبق اتخاذ تدبير ضده بتاري 

 (      ) تمت إمالة المخالفة بتاري  أووانقضت سنتين على هذا التاري  
 وهذا إقرار منى بذلك ،، 

 للبنك المملن القانونى 

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 

   البنكخاتم 
ح  المرش ِّ

حرار وإق  مون البنك المرش ِّ

 

 حالة وجود مخالفة انقضت مدتها أو تمت إمالتها 

 

َحةمطبوعات الشركة  : يكتب اإلقرار على  (  1)ملحوظة  ، ويختم بخاتمها .  لق حق التوقيع عنهاويعتمد ممن    المرش ِّ
 .يمأل هذا النموذج فى حالة سبق وقف نشاط أمناخ الحفظ أو اتخاذ تدبير ضدها  :    (2) ملحوظة



 دورار وتعهوإق
بحكووم نهووائى بأنووق لووم يسووبق الحكووم علووىَّ        أقر أنا /                          

فووى عقو ووة جنايووة أو عقو ووة جنحووة فووى جريمووة ماسووة بالشوورأ أو األمانووة أو فووى أحوود الجوورائم 
جسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لألنشوطة الماليوة  يور المصورأية أو المنصووص ال

قانون البنوك المركوزو والجهوام المصورف  أو قوانون مكافحوة  سون األمووال ، أو حكوم  عليها فى
بإشهار اف س خ ل الخمس سونوات السوابقة ،  وأننوى مسوتوأ االشوتراطات المتطلنوة للترشوح 

 ضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.وفقًا للشروط وال
تعهوود بعوودم الجمووع بووين عضوووية مجلووس إدارة الشووركة و ووين عضوووية مجلووس إدارة البورصووة وأ

أو  موون المخوواطر  يوور التجاريووة حمايووة المسووتلمرالمصوورية أو عضوووية مجلووس إدارة صووندوق 
 .ركزى عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تناشر نشاط اإليداع والقيد الم

 وهوذا إقورار منوى بوذلك ،،،
وح                                                       المرشَّ

     االسووم :                                                        

    التوقيع :                                                       

   

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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



 دوتعهرار و وإق
بأنوووق لوووم يصووودر أبلووور مووون تووودبير مووون         أقر أنا /                          

الهيئووة العامووة للرقابووة الماليووة فووى شووأن شووركة مصوور للقاصووة واإليووداع والقيوود المركووزى أثنوواخ 
عضويتى بمجلس إدارة هذه الشركة وكان ذلك ناتج عن إخ ل  بواجنات  أو مسئوليات  كعضو 

 مجلس إدارة.

 وهوذا إقورار منوى بوذلك ،،،
     المرشح                                                 

    االسووم :                                                         

   التوقيع :                                                         

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

علوى عضووية مجلوس إدارة شوركة مصور  : يوقع هذا التعهد فى حالة كون المرشح سبق لق الحصول  ملحوظة
 للمقاصة

 



 ودإقورار وتعه
 

أنق ليست لى أية مصالح تتعارض                                                 أقر أنا /    
فى   تؤثر  أو  المركزى  والقيد  واإليداع  للمقاصة  إدارة شركة مصر  مجلس  واجنات عضوية  مع 

من  حيدتى عند المداوالت أو اتخاذ القرار، كما أقر بأننى ال أمتلك أية مساهمة فى رأسمال أى  
ولست ف  رأسمال أيًا منهم(،    %0.5)أو ال أمتلك أبلر من  شركة  ال األعضاخ المساهمين فى  

لها وذلك وفقًا  التابعة  الشقيقة أو  أو أى من الشركات القابضة أو  ف  أو منها  وظيفة  لشا ً   
رقم   القانون  ف   الواردة  المرتنطة  المجموعة  التنفيذية    2000لسنة    93لمفهوم  والئحتق 

 .،م األساس  للشركةوالنظا
بأنن  أقر  الجهات   بما  أو  الشركات  إحدى  مع  تعاقدية  ع قة  أو  عمن  بع قة  مرتنط   ير 

األعضاخ  من  أيًا  إدارة  مجلس  عضوية  شغن  ل   يسبق  ولم  بالشركة  المساهمين  األعضاخ 
  المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خ ل سنة كاملة سابقة 

 ألو من هؤالخ.  اللانيةالدرجة  أقاربولست موجًا أو من  الترشحعلى 
 كما أتعهد أنق فى حالة اختيارى عضوًا منتدبًا بالشركة أن أبون متفر ًا .  
 

 وهوذا إقورار منوى بوذلك ،،،
 

و            حووووالمرشَّ
   

   االســم :                  

    التوقيع :                                                

    

 

 
 
 

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




