
 طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى  
 من ذوى الخبرة ممن ال يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب .

بطلبى هذا للترشحح لعضحوية مجلحس اإلدارة لةحركة                                    أتقدم أنا/
الخبرة ممن ال يحق لهحم تحولى منصحب العضحو مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى من ذوى  

 ( .2021/2024المنتدب )
 ونرفق مع هذا مستندات وأوراق الترشيح . 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، 
حح                                                    المرشَّ

     االسححم :                                                     

    التوقيع :                                                      

   

        

       
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ملحوظة : يقدم طلب الترشيح موقع من المرشح أمام الموظف المختص بإستالم المستندات .

 



 
 

 دحرار وتعهحإق
بحَّححم نهححائى بأنححل لححم يسححبق الحَّححم  لححىَّ        أقر أنا /                          

ى أحححد الجححرائم فححى  قو ححة ةنايححة أو  قو ححة ةنحححة فححى ةريمححة ماسححة بالةححر  أو ا مانححة أو فحح
الجسيمة المنصوص  ليها بالقوانين المنظمة لألنةحطة الماليحة ريحر المصحرأية أو المنصحوص 

قانون البنح  المركحزو والجهحال المصحرف  أو قحانون مَّافححة رسحل ا محوال ، أو حَّحم   ليها فى
بإشهار افالس خالل الخمس سحنوات السحابقة ،  وأننحى مسحتو  االشحتراطات المتطلتحة للترشحح 

 وفقًا للةروط والضوابط الصادرة  ن الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعهححد بعححدم الجمححع وححين  ضححوية مجلححس إدارة الةححركة و ححين  ضححوية مجلححس إدارة البورصححة وأ

أو  مححن المخححاطر ريححر التجاريححة حمايححة المسححت مرالمصححرية أو  ضححوية مجلححس إدارة صححندوق 
 .يداع والقيد المركزى  ضوية مجلس إدارة شركة أخرى تتاشر نةاط اإل

 وهحذا إقحرار منحى وحذل  ،،،
حح                                                       المرشَّ

     االسححم :                                                        

    التوقيع :                                                       

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 ب الترشيح موقع أمام الموظف المختص بإستالم المستندات .: يقدم طل (1) ملحوظة

 : يلزم تقديم صحيفة حالة ةنائية حدي ة . (2)  ملحوظة



  
 دحرار وتعهحإق

وير محححن بأنحححل لحححم يصحححدر أ  حححر محححن تحححد        أقر أنا /                          
الهيئححة العامححة للرقابححة الماليححة فححى شححأن شححركة مصححر للقاصححة واإليححداع والقيححد المركححزى أ نححا  
 ضويتى بمجلس إدارة هذه الةركة وكان ذل  ناتج  ن إخالل  وواةتات  أو مسئوليات  كعضو 

 مجلس إدارة.

 وهحذا إقحرار منحى وحذل  ،،،
     المرشح                                                 

    االسححم :                                                         

   التوقيع :                                                         

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

: يوقع هذا التعهد فى حالة كون المرشح سبق لل الحصول  لحى  ضحوية مجلحس إدارة شحركة مصحر   ملحوظة
 للمقاصة

 



 

 إقحرار وتعهحد
 

لى أية مصالح تتعارض أنل ليست                                                 أقر أنا /    
فى   تؤ ر  أو  المركزى  والقيد  واإليداع  للمقاصة  إدارة شركة مصر  مجلس  واةتات  ضوية  مع 
حيدتى  ند المداوالت أو اتخاذ القرار، كما أقر بأننى ال أمتل  أية مساهمة فى رأسمال أى من  

ولست نهم(،  ف  رأسمال أيًا م  %0.5)أو ال أمتل  أ  ر من  ةركة  ال ا  ضا  المساهمين فى  
لها وذل  وفقًا  التابعة  الةقيقة أو  أو أى من الةركات القابضة أو  ف  أو منها  وظيفة  لشاراًل  

رقم   القانون  ف   الواردة  المرتتطة  المجمو ة  التنفيذية    2000لسنة    93لمفهوم  والئحتل 
 .،والنظام ا ساس  للةركة

 شركة اإليداع والقيد المركزو. عالقة  مل أو  القة تعاقدية مع ما أقر بأنن  رير مرتتط ب 
 

 وهحذا إقحرار منحى وحذل  ،،،
ح            حححححالمرشَّ

   
   االسححم :                  

    التوقيع :                                                

    

 

 
 
 

حح أمام الموظف مستلم ال ملحوظة مستندات أو يَّون مصدق  لى المستندات : يَّتب اإلقرار ويوقع من المرشَّ
 بصحة توقيع ونكية . 




