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

 
 

 المساهم بالشركة بترشيح                 تتقدم شركة /
 السيد /  

الخبوورة مموون ال يحووق لعضوووية مجلووس اإلدارة لشووركة مصوور للمقاصووة واإليووداع والقيوود المركووزى موون ذوى 
 ( .2021/2024لهم 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 ويعتمود ممون لوت حوق التوقيوع عون ملحوظة : يقدم طلب الترشيح على مطبوعات الشركة ا َحة ويوعوع مون المرشوَّ لمرشو ِّ
َحة ويختم بخاتمها .  الشركة المرش ِّ

 

ختم الشركة  
َحة  المرش ِّ



 دوار وتعهر وإع
بحَّووم نهووائى بأنووت لووم يسووبق الحَّووم علووىَّ        أعر أنا /                          

فووى عقو ووة ةنايووة أو عقو ووة ةنحووة فووى ةريمووة ماسووة بالشوورأ أو اجمانووة أو فووى أحوود الجوورائم 
الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لألنشوطة الماليوة ريور المصورأية أو المنصووص 

عانون البنو  المركوزو والجهوال المصورف  أو عوانون مَّافحوة رسول اجمووال ، أو حَّوم  عليها فى
بإشهار افالس خالل الخمس سونوات السوابقة ،  وأننوى مسوتوأ االشوتراطات المتطلتوة للترشوح 

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

أو  موون المخوواطر ريوور التجاريووة حمايووة المسووت مرالمصوورية أو عضوووية مجلووس إدارة صووندوق 
 .عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تتاشر نشاط اإليداع والقيد المركزى 

 وهوذا إعورار منوى بوذل  ،،،
وحالمر                                                        شَّ

     االسووم :                                                        

    التوقيع :                                                       

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 : يقدم طلب الترشيح موعع أمام الموظف المختص بإستالم المستندات .  (1ملحوظة )

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



  
 دورار وتعهوإع

بأنوووت لوووم يصووودر أب ووور مووون تووودبير مووون         أعر أنا /                          
العامووة للرعابووة الماليووة فووى شووأن شووركة مصوور للقاصووة واإليووداع والقيوود المركووزى أ نووا   الهيئووة

عضويتى بمجلس إدارة هذه الشركة وكان ذل  ناتج عن إخالل  بواةتات  أو مسئوليات  كعضو 
 مجلس إدارة.

 وهوذا إعورار منوى بوذل  ،،،
     المرشح                                                 

    االسووم :                                                         

   التوقيع :                                                         

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 هذا التعهد فى حالة كون المرشح سبق لت الحصول على عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة  : يوعع ملحوظة

 



 إعورار وتعهود
 

تعارض أنت ليست لى أية مصالح ت                                                أعر أنا /    
فى   تؤ ر  أو  المركزى  والقيد  واإليداع  للمقاصة  إدارة شركة مصر  مجلس  واةتات عضوية  مع 
حيدتى عند المداوالت أو اتخاذ القرار، كما أعر بأننى ال أمتل  أية مساهمة فى رأسمال أى من  

ولست ف  رأسمال أيًا منهم(،    %0.5)أو ال أمتل  أب ر من  شركة  ال اجعضا  المساهمين فى  
لها وذل  وفقًا  التابعة  الشقيقة أو  أو أى من الشركات القابضة أو  ف  أو منها  وظيفة  لاًل  شار

رعم   القانون  ف   الواردة  المرتتطة  المجموعة  التنفيذية    2000لسنة    93لمفهوم  والئحتت 
 .،والنظام اجساس  للشركة

 والقيد المركزو.بما أعر بأنن  رير مرتتط بعالعة عمل أو عالعة تعاعدية مع شركة اإليداع 
 
 

 وهوذا إعورار منوى بوذل  ،،،
 

و            حووووالمرشَّ
   

   االســم :                  

    التوقيع :                                               

    

 

 

 

 

 

 

 

وح أمام الموظف مستلم المستندات أو يَّون مصدق على المستندات بصحة  ملحوظة : يَّتب اإلعرار ويوعع من المرشَّ
 توقيع بنكية . 



 

 

 

 

 ورار إع
 

القووووووووووانونى       بصووووووووووفتى المم وووووووووول       / أعر أنا
      لشركة /

خالل  ووالس سوونوات سووابقة علووى نشاط الوساطة فى اجوراق المالية مارست  أن الشركة  
تاريخ رلق باب الترشيح ، وأنت سبق اتخوواذ توودبير  وودها بتوواريخ ......................

   
 ) تمت إلالة المخالفة بتاريخ .............. ( . أووانقضت سنتين على هذا التاريخ 

 وهذا إعرار منى بذل  ،، 
 لقانونى للشركةالمم ل ا

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 

 

   الجهةخاتم 
َحة   المرش ِّ

َحة  مطبوعات الشركة: يَّتب اإلعرار على  (  1)ملحوظة  ، ويختم بخاتمها .  ويعتمد ممن لت حق التوقيع عنها  المرش ِّ
 .يمأل هذا النموذج فى حالة سبق وقف نشاط الشركة أو اتخاذ تدبير  دها  :    (2) ملحوظة

َحة  إعورار مون الشركة المرش ِّ

 

 حالة وةود مخالفة انقضت مدتها أو تمت إلالتها 

 



 ورار إع

 
بصووووفتى المم وووول القوووووانونى              /أعر أنا 

        لشركة /
الشووركة مارسووت نشوواط الوسوواطة فووى اجوراق الماليووة موودة  ووالس سوونوات سووابقة  أن

ق على تاريخ رلق باب الترشيح ، ومالالت مستمرة فى متاشرة النشاط وأنووت لووم يسووب
وعفهووا عوون ممارسووة النشوواط أو اتخوواذ أى موون التوودابير المقووررة عانونووًا وفقووًا جحَّووام 

، أو عووانون اإليووداع والقيوود المركووزى   1992لسوونة    95عانون سوق رأس المال رعووم  
أو الالئحووة التنفيذيووة جى منهمووا  2000لسوونة  93لووألوراق واجدوات الماليووة رعووم 

 تاريخ رلق باب تلقى طلتات الترشح .وذل  عن مدة السنتين السابقتين على  
 وهوذا إعورار منوى بوذل  ،،، 

 المم ل القانونى للشركة
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 ، ويختم بخاتمها . مطبوعات الشركة ويعتمد ممن لت حق التوقيع عنها  يَّتب اإلعرار على  :   ملحوظة

  الجهةخاتم 
َحة  المرش ِّ




