
 مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى  رئيسطلب ترشيح 
 

 

المساااااالش كالباااااركة  ترشااااايح              / شركةتقدم ت
 السيد / 
( 2018/2020مجلس اإلدارة الجديد لبركة مصر للمقاصاة واإلياداع والقياد المركازى   لرئاسة

. 
 ونرفق مع لذا مستندات وأوراق الترشيح . 

 كقبول فائق االحترام ،،، وتفضلوا
اح  ةح  المرش    البركة       المرشَّ

 االسش :      االسااش :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ة البااركةيقاادم طلااب الترشاايح بلاات م بوبااات ملحوظااة :  ااح  ااحويوقااع ماا   المرش   لااح حااق  ويعتمااد مماا  المرش  
ح   البركةالتوقيع ب    . اويختش كخاتمه ةالمرش  

 

 البركةختش 
ح    ةالمرش  



 

 
 
 
 ارارإق

 
كصاااااافتت الممااااااا  القااااااانونت            /أقر أنا 
        / لبركة

ث سانوات سااكقة بلات تااريق  لاق مادة لاانباا  أمنااا الحفا   تمارس البركة أن
ب  ممارسة نباطح أو اتخاذ أى تاد ير  البركةكاب الترشيح ، وأنح لش يسبق وقف 

أو  2000لسااانة  93،  1992لسااانة  95وفقااااح اح اااام القاااانوني  رقمااات  اضااادل
 الائحة التنفيذية اى منهما .

 ولاذا إقارار منات  اذلك ،،،
 للبركةالمما  القانونت 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ح   البركةم بوبات ي تب اإلقرار بلت :  ملحوظة  . ا، ويختش كخاتمه اويعتمد مم  لح حق التوقيع بنه ةالمرشَّ

 البركةخاتش 
اح    ةالمرشَّ

اح   البركةما  رار اإق  حالة بدم وجود مخالفات ةالمرشَّ



 

 

 

 

 ارارإق
 

القااااااااااانونت       كصاااااااااافتت الممااااااااااا        / أقر أنا
       / لبركة
نبا  أمناا الحف  خاال لااث سانوات سااكقة بلات تااريق  لاق كااب  تمارس البركةأن 

    تاريق االترشيح ، وأنح سبق اتخاذ تد ير ضدل
 (        تمت إزالة المخالفة  تاريق أووانقضت سنتي  بلت لذا التاريق 

 ولذا إقرار منت  ذلك ،،
 للبركةالمما  القانونت 

 االسش /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 
 
 

 

   البركةخاتش 
اح    ةالمرشَّ

اح   البركةم بوبات : ي تب اإلقرار بلت  (1  ملحوظة  . ا، ويختش كخاتمه اويعتمد مم  لح حق التوقيع بنه ةالمرشَّ
 البااركةأو اتخاااذ تااد ير ضااد  فاا  (  أمناااا الح البااركةيمااه لااذا النمااوذا فاات حالااة ساابق وقااف نبااا  :  (2  ملحوظااة

اح    . ةالمرشَّ

ح   البركةما  رار اإق  ةالمرشَّ

 

 مدتها أو تمت إزالتها حالة وجود مخالفة انقضت

 



 دارار وتعهاإق
ح   البركةاسش           ح /اسش المرشَّ   / ةالمرشَّ

 نوع الترشيح /
كأنح لش يسبق الح ش بلاتَّ كعقوةاة جناياة        أقر أنا /                          

فاااأ أو فاات اإلتزوياار أو المخلااة كالباار  أو اامانااة أو  جريمااةة للحريااة فاات عقوةااة مقياادكأو 
والئحتاح التنفيذياة  1981لسنة  159إحدى الجرائش المنصوص بليها فت قانون البركات رقش 

 1992لساانة  95أو قااانون سااوق رأأ المااال رقااش  1999لساانة  17أو قااانون التجااارة رقااش 
، والئحتاح التنفيذياة  2000لسانة  93ع والقياد المركازى رقاش والئحتح التنفيذية أو قانون اإليادا

لعاملااة فاات مجااال الازمااة قانوناااح لعضااوية مجلااس إدارة البااركات ا وأنناات مسااتو  المت لبااات
 ااوراق المالية ، وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى .

س إدارة البورصااة تعهااد كعاادم الجمااع  ااي  بضااوية مجلااس إدارة البااركة وةااي  بضااوية مجلااوأ
، كماا  ما  المخااطر  يار التجارياة حماية المستامرالمصرية أو بضوية مجلس إدارة صندوق 

عاادم التعاماا  فاات ااوراق الماليااة إال ماا  خااال النمااام الخاااص المقاارر قانوناااح لتعاماا  أتعهااد ك
 . يداع والقيد المركزى والعاملي  لديها وأزواجهش وأوالدلش القصرأبضاا مجلس إدارة شركة اإل

 ولاذا إقارار منات  اذلك ،،،
اح  ةح  المرش    البركة       المرشَّ

 ش :ااالس      االسااش :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 
 

 

 
 

 

 البركةخاتش 
ة ح   المرش  

 .المجلس  لرئاسةإقرار م  المرشح ملحوظة : 



 دارار وتعهاإق
ح   البركةاسش      ح /اسش المرشَّ   / ةالمرشَّ

 وع الترشيح /ن
أناح ليسات لات أياة مصاالح تتعااار      أقر أنا /                          

مجلااس إدارة شااركة مصاار للمقاصااة واإليااداع والقيااد المركاازى أو تاا لر فاات  رئاسااةمااع واجبااات 
حيدتت بند المداوالت أو اتخاذ القرار ، كما أقر كأننت ال أمتلك أية مسالمة فت رأسمال أى م  

ولسات  ]فت رأسامال أى مانهش  %0.5أكار م   أمتلكال أو [المسالمي  فت البركة اابضاا 
منهااا أو لاادى أى ماا  البااركات البااقيقة أو التاكعااة لهااا ، وذلااك وفقاااح  ىشااا اح وظيفااة لاادى أ

، كماا والئحتاح التنفيذياة  2000لسانة  93لمفهوم المجموبة المرتب ة الوارد فت القاانون رقاش 
كصاالة قراكااة حتاات الدرجااة الاانيااة مااع أحااد أبضاااا مجلااس إدارة إحاادى  أقاار كااأننت  ياار ماارتب 

البااركات أو الجهااات اابضاااا المسااالمي  كبااركة مصاار للمقاصااة أو البااركات القاكضااة أو 
 التاكعة اى م  اابضاا المسالمي  .

أكون  كما أتعهد أنح فت حالة اختيارى رئيساح لمجلس اإلدارة قائماح كالعم  التنفيذى للبركة أن  
 متفر اح .

 ولاذا إقارار منات  اذلك ،،،
اح  ةح  المرش    البركة       المرشَّ

 ش :ااالس      ش :اااالس

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 
 

 
احويوقع م  : ي تب اإلقرار  ملحوظة ةبلت م بوبات  المرشَّ ح  لح حق التوقيع بنها ، ويختش   مويعتمد م البركة المرش  

 .كخاتمها 

 البركةخاتش 
ة ح   المرش  




