
 طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى  

 من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب . 
 

 

 المساهم بالشركة بترشيح                تتقدم شركة /
 السيد /  

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

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

وح َحة       المرشَّ  الشركة المرش ِّ

 االسم :       االسووم :

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

       
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ح ويعتموود مموون لوو  حووق الم الجهووةملحوظووة : يقوودم طلووب الترشوويح علووى م بوعووات  َحة ويو ووع موون المرشووَّ رشوو ِّ
َحة ويختم بخاتمها . الجهةالتوقيع عن   المرش ِّ

 

 الجهةختم 
َحة   المرش ِّ



 ورار إ 

 
بصووووفتى المملوووون القوووووانونى              /نا أ ر أ

        لشركة /
الشووركة مارسووا نشوواا الوسوواطة فووى الوراق الماليووة موودة ةوو   سوونوات سووابقة  أن

على تاريخ غلق باب الترشيح ، ومازالا مستمرة فى مباشرة النشاا وأنوو  لووم يسووبق 
ًا وفقووًا لحمووام و فهووا عوون ممارسووة النشوواا أو اتخوواذ أى موون التوودابير المقووررة  انونوو 

، أو  ووانون اإليووداع والقيوود المركووزى   1992لسوونة    95 انون سوق رأس المال ر ووم  
أو ال ئحووة التنفيذيووة لى منهمووا  2000لسوونة  93لووروراق والدوات الماليووة ر ووم 

 وذلك عن مدة السنتين السابقتين على تاريخ غلق باب تلقى طلبات الترشح .
 وهوذا إ ورار منوى بوذلك ،،، 

 المملن القانونى للشركة
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ، ويختم بخاتمها . م بوعات الشركة ويعتمد ممن ل  حق التوقيع عنها  يمتب اإل رار على  :   ملحوظة

 الشركةخاتم 
َحة   المرش ِّ



 

 

 

 

 

 ورار إ 
 

القووووووووووانونى       بصووووووووووفتى المملوووووووووون       / أ ر أنا
      لشركة /

خ ل ةوو   سوونوات سووابقة علووى نشاا الوساطة فى الوراق المالية أن الشركة مارسا  
.....تاريخ غلق باب الترشيح ، وأن  سبق اتخوواذ توودبير  وودها بتوواريخ .................

   
 ) تما إزالة المخالفة بتاريخ .............. ( . أووانقضا سنتين على هذا التاريخ 

 وهذا إ رار منى بذلك ،، 
 المملن القانونى للشركة

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 

   كةالشر خاتم 
َحة   المرش ِّ

َحةم بوعات الشركة  : يمتب اإل رار على  (  1)ملحوظة  ، ويختم بخاتمها .  ويعتمد ممن ل  حق التوقيع عنها  المرش ِّ
 .يمر هذا النموذج فى حالة سبق وقف نشاا الشركة ) أمناء الحفظ ( أو اتخاذ تدبير  دها  :    (2) ملحوظة

َحةمون الشركة رار وإ   المرش ِّ

 

 حالة وجود مخالفة انقضا مدتها أو تما إزالتها 

 



 دورار وتعهوإ 
ى بحمووم نهووائبأنوو  لووم يسووبق الحمووم علووىَّ        أ ر أنا /                          

فووى عقو ووة جنايووة أو عقو ووة جنحووة فووى جريمووة ماسووة بالشوورأ أو المانووة أو فووى أحوود الجوورائم 
الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لرنشو ة الماليوة غيور المصورأية أو المنصووص 

 انون البنوك المركوزو والجهواز المصورف  أو  وانون ممافحوة غسون المووال ، أو حموم  عليها فى
خ ل الخمس سونوات السوابقة ،  وأننوى مسوتوأ االشوتراطات المت لبوة للترشوح بإشهار اف س  

 وفقًا للشروا والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للر ابة المالية.
تعهوود بعوودم الجمووع بووين عضوووية مجلووس إدارة الشووركة و ووين عضوووية مجلووس إدارة البورصووة وأ

أو  موون المخوواطر غيوور التجاريووة حمايووة المسووتلمرالمصوورية أو عضوووية مجلووس إدارة صووندوق 
 .عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاا اإليداع والقيد المركزى 

 وهوذا إ ورار منوى بوذلك ،،،
وح                                                       المرشَّ

     االسووم :                                                        

    التوقيع :                                                       

   

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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



 دورار وتعهوإ 
بير مووون بأنووو  لوووم يصووودر أ لووور مووون تووود        أ ر أنا /                          

الهيئووة العامووة للر ابووة الماليووة فووى شووأن شووركة مصوور للقاصووة واإليووداع والقيوود المركووزى أةنوواء 
عضويتى بمجلس إدارة هذه الشركة وكان ذلك ناتج عن إخ ل  بواجبات  أو مسئوليات  كعضو 

 مجلس إدارة.

 وهوذا إ ورار منوى بوذلك ،،،
     المرشح                                                 

    االسووم :                                                         

   التوقيع :                                                         

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

: يو ع هذا التعهد فى حالة كون المرشح سبق ل  الحصول علوى عضووية مجلوس إدارة شوركة مصور   ملحوظة
 للمقاصة

 



 إ ورار وتعهود
 

لى أية مصالح تتعارض أن  ليسا                                                 أ ر أنا /    
فى   تؤةر  أو  المركزى  والقيد  واإليداع  للمقاصة  إدارة شركة مصر  مجلس  واجبات عضوية  مع 
حيدتى عند المداوالت أو اتخاذ القرار، كما أ ر بأننى ال أمتلك أية مساهمة فى رأسمال أى من  

ولسا نهم(،  ف  رأسمال أيًا م  %0.5)أو ال أمتلك أ لر من  شركة  ال العضاء المساهمين فى  
لها وذلك وفقًا  التابعة  الشقيقة أو  أو أى من الشركات القابضة أو  ف  أو منها  وظيفة  لشاغً   

ر م   القانون  ف   الواردة  المرتب ة  المجموعة  التنفيذية    2000لسنة    93لمفهوم  والئحت  
 .،والنظام الساس  للشركة

بأنن  أ ر  أو     ما  عمن  بع  ة  مرتبط  معغير  تعا دية  الجهات   ع  ة  أو  الشركات  إحدى 
العضاء  من  أيًا  إدارة  مجلس  عضوية  شغن  ل   يسبق  ولم  بالشركة  المساهمين  العضاء 
المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خ ل سنة كاملة سابقة  

 لو من هؤالء.  اللانيةالدرجة  أ اربولسا زوجًا أو من  الترشحعلى 
 هد أن  فى حالة اختيارى عضوًا منتدبًا بالشركة أن أ ون متفرغًا .كما أتع  
 

 وهوذا إ ورار منوى بوذلك ،،،
 

و            حووووالمرشَّ
   

   االســم :                  

    التوقيع :                                                

    

 

 
 
 

وح أمام الموظف مستلم المستندات أو يمون مصدق على المستندات : يمتب اإل رار ويو ع من المرشَّ  ملحوظة
 بصحة توقيع بنكية . 




