
 مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى  رئيسطلب ترشيح 
 
 

 

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

. 
 ونرفق مع لذا مستندات وأوراق الترشيح . 

 ا كقبول فائق االحترام ،،،وتفضلو 
اح  ةح  المرش    البركة       المرشَّ

 االسش :      االسااش :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ةيقاادم طلااب الترشاايح بلاات م بوبااات ملحوظااة :  ااح  اا البااركة المرش   مماام لاا  حااق  ح ويعتماادويوقااع ماام المرشَّ
ةالتوقيع بم  ح   ويختش كخاتمها . البركة المرش  

 

ختش 
البركة 
ة ح   المرش  



 

 
 
 
 ارارإق

 
كصفتت الممثل القانونت   لبركة       /أقر أنا 

/       
ث سانوات سااكقة بلات تااري  البركة مارست النباا  المارخل لهاا كا  مادة  اا أن

ة بم ممارسة نباطها أو اتخاا  أى غلق كاب الترشيح ، وأن  لش يسبق وقف البرك
 2000لساانة  93،  1992لسانة  95تادا ير دادلا وفقاااك محااام القاانونيم رقماات 

 أو الائحة التنفيذية مى منهما .
 ولاذا إقارار منات  اذلك ،،،

 الممثل القانونت للبركة
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ةم بوبات ياتب اإلقرار بلت :  ملحوظة ح   ، ويختش كخاتمها .ويعتمد ممم ل  حق التوقيع بنها  البركة المرش  

البركة ختش 
ة ح   المرش  

 

ةمام رار اإق ح   حالة بدم وجود مخالفات البركة المرش  



 

 

 

 

 

 ارارإق
 

القااااااااااانونت       كصاااااااااافتت الممثاااااااااال       / أقر أنا
      لبركة /

أن البركة مارست النبا  المرخل لها ك  خال  ااث سانوات سااكقة بلات تااري  غلاق 
   كاب الترشيح ، وأن  سبق اتخا  تد ير ددلا  تاري 

 (      ي   تمت إزالة المخالفة  تار  أووانقضت سنتيم بلت لذا التاري  
 ولذا إقرار منت  ذلك ،،

 الممثل القانونت للبركة

 االسش /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 
 
 

البركة خاتش 
ة ح   المرش  

ةم بوبات : ياتب اإلقرار بلت  (1  ملحوظة ح   ، ويختش كخاتمها . ويعتمد ممم ل  حق التوقيع بنها البركة المرش  
ةر دد يمأل لذا النمو ج فت حالة سبق وقف نبا  البركة أو اتخا  تد ي:  (2  ملحوظة ح   . البركة المرش  

ةمام رار اإق ح   البركة المرش  

 

 ضت مدتها أو تمت إزالتهاحالة وجود مخالفة انق

 



 
 

 دارار وتعهاإق
 / ةح  المرش    اسش البركة          ح /اسش المرشَّ 

 نوع الترشيح /
كأن  لش يسبق الحاش بلاتَّ كعقوةاة جناياة        أقر أنا /                          

فاااأ أو فاات اإلتزوياار أو المخلااة كالباار  أو اممانااة أو  جريمااةةااة مقياادة للحريااة فاات عقو كأو 
والئحتا  التنفيذياة  1981لسنة  159إحدى الجرائش المنصوص بليها فت قانون البركات رقش 

 1992لساانة  95أو قااانون سااوق رأأ المااال رقااش  1999لساانة  17أو قااانون التجااارة رقااش 
، والئحتا  التنفيذياة  2000لسانة  93اإلياداع والقياد المركازى رقاش  والئحت  التنفيذية أو قانون 
لعاملااة فاات مجااال الازمااة قانوناااك لعضااوية مجلااس إدارة البااركات ا وأنناات مسااتو  المت لبااات

 اموراق المالية ، وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى .
وية مجلااس إدارة البورصااة تعهااد كعاادم الجمااع  اايم بضااوية مجلااس إدارة البااركة وةاايم بضااوأ

، كماا  مام المخااطر غيار التجارياة حماية المستثمرالمصرية أو بضوية مجلس إدارة صندوق 
عاادم التعاماال فاات اموراق الماليااة إال ماام خااال النمااام الخاااص المقاارر قانوناااك لتعاماال أتعهااد ك

 . كة اإليداع والقيد المركزى والعامليم لديها وأزواجهش وأوالدلش القصرأبضاء مجلس إدارة شر 

 ولاذا إقارار منات  اذلك ،،،
ح ة البركة       احالمرشَّ   المرشَّ

 ش :ااالس      االسااش :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 

 
 

البركة خاتش 
ة ح   المرشَّ

 .المجلس  لرئاسةإقرار مم المرشح ملحوظة : 



 

 
 دارار وتعهاإق

 / ةح  البركة المرش   اسش      ح /اسش المرشَّ 
 نوع الترشيح /

أنا  ليسات لات أياة مصاالح تتعااار      أقر أنا /                          
مجلااس إدارة شااركة مصاار للمقاصااة واإليااداع والقيااد المركاازى أو تاا  ر فاات  رئاسااةمااع واجبااات 

حيدتت بند المداوالت أو اتخا  القرار ، كما أقر كأننت ال أمتلك أية مسالمة فت رأسمال أى مم 
ولسات  ]فت رأسامال أى مانهش  %0.5أكثر مم  أمتلكال أو [بضاء المسالميم فت البركة ام

منهااا أو لاادى أى ماام البااركات البااقيقة أو التاكعااة لهااا ، و لااك وفقاااك  ىشاااغاك وظيفااة لاادى أ
، كماا والئحتا  التنفيذياة  2000لسانة  93لمفهوم المجموبة المرتب ة الوارد فت القاانون رقاش 

ماارتبب كصاالة قراكااة حتاات الدرجااة الثانيااة مااع أحااد أبضاااء مجلااس إدارة إحاادى أقاار كااأننت غياار 
البااركات أو الجهااات امبضاااء المسااالميم كبااركة مصاار للمقاصااة أو البااركات القاكضااة أو 

 التاكعة مى مم امبضاء المسالميم .
كة أن أكون بر لل رئيساك لمجلس اإلدارة قائماك كالعمل التنفيذىكما أتعهد أن  فت حالة اختيارى   

 متفرغاك .
 ولاذا إقارار منات  اذلك ،،،

اح  ح ةالمرش    البركة       المرشَّ

 ش :ااالس      ش :اااالس

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 
 

ة البركة بلت م بوبات ح ويوقع مم المرشَّ : ياتب اإلقرار  ملحوظة ح  ل  حق التوقيع بنها ، ويختش م مويعتمد مالمرش  
 .كخاتمها 

البركة خاتش 
ة ح   المرشَّ




