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

 
 

المساااااالم كالباااااركة بترشااااايح               يتقدم بنك /
 السيد / 

الخبارة  لعضوية مجلس اإلدارة الجديد لباركة مصار للمقاصاة واإلياداع والقياد المركازى مان ذوى 
 ( .2018/2020ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب )

 ونرفق مع لذا مستندات وأوراق الترشيح . 
 وتفضلوا كقبول فائق االحترام ،،،

اح  حالمرش    البنك       المرشَّ

 االسم :      االساام :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ح البنكيقدم طلب الترشيح على مطبوعات ملحوظة :  لتوقياع ويعتماد ممان لاق حاق ا حالمرشَّ ويوقع من  المرش  
ح البنكعن   ويختم كخاتمق . المرش  

 

 البنكختم 
ح  المرش  



 
 
 
 ارارإق

 
كصاااااافتى الممااااااا  القااااااانونى            /أقر أنا 
        لبنك /

مدة ثالث سانوات سااكقة علاى تااريق بلاق كااب البنك مارس نباط أمناء الحفظ  أن
ضاد   تادبيرالترشيح ، وأنق لم يسبق وقف البنك عن ممارسة نبااطق أو اتخااذ أى 

و الالئحاااة أ 2000لسااانة  93،  1992لسااانة  95وفقااااح اح اااام القاااانونين رقماااى 
 التنفيذية اى منهما .

 ولاذا إقارار مناى باذلك ،،،
 المما  القانونى للبنك

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
حمطبوعات ي تب اإلقرار على :  ملحوظة   ، ويختم كخاتمق .ويعتمد ممن لق حق التوقيع عنق  البنك المرش  

 البنكخاتم 
 حالمرش   

 حالة عدم وجود مخالفات احالمرش   البنك مان رار اإق



 

 

 

 

 

 

 ارارإق
 

القانونى      لبنك  كصفتى المما        / أقر أنا
/       

أن البنااك مااارس نباااط أمناااء الحفااظ خااالل ثااالث ساانوات ساااكقة علااى تاااريق بلااق كاااب 
   بق اتخاذ تدبير ضد  بتاريقالترشيح ، وأنق س

 (      ) تمت إزالة المخالفة بتاريق أووانقضت سنتين على لذا التاريق 
 ولذا إقرار منى بذلك ،،

 للبنكالمما  القانونى 

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 
 
 

   البنكخاتم 
 حالمرش   

اح البنكمطبوعات : ي تب اإلقرار على  (1) ملحوظة  ، ويختم كخاتمق . ويعتمد ممن لق حق التوقيع عنق المرشَّ
ا البنكأو اتخاذ تدبير ضد  البنك ) أمناء الحفظ (يمأل لذا النموذج فى حالة سبق وقف نباط :  (2) ملحوظة  . حالمرشَّ

 حالمرش    البنكمان رار اإق

 

 حالة وجود مخالفة انقضت مدتها أو تمت إزالتها

 



 دارار وتعهاإق
ح اسم البنك          ح /اسم المرشَّ   / المرشَّ

 نوع الترشيح /
كأنق لم يسبق الح م علاىَّ كعقوةاة جناياة                                  /أقر أنا 

فااالس أو فااى اإلتزوياار أو المخلااة كالباار  أو اامانااة أو  جريمااةعقوةااة مقياادة للحريااة فااى كأو 
والئحتاق التنفيذياة  1981لسنة  159إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون البركات رقم 

 1992لساانة  95أو قااانون سااوق رأس المااال رقاام  1999لساانة  17أو قااانون التجااارة رقاام 
، والئحتاق التنفيذياة  2000لسانة  93والئحتق التنفيذية أو قانون اإلياداع والقياد المركازى رقام 

لعاملااة فااى مجااال الالزمااة قانوناااح لعضااوية مجلااس إدارة البااركات ا وأننااى مسااتو  المتطلبااات
 واإليداع والقيد المركزى .ااوراق المالية ، وشركة مصر للمقاصة 

تعهااد كعاادم الجمااع بااين عضااوية مجلااس إدارة البااركة وةااين عضااوية مجلااس إدارة البورصااة وأ
، كماا  مان المخااطر بيار التجارياة حماية المستامرالمصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق 

اح لتعاماا  عاادم التعاماا  فااى ااوراق الماليااة إال ماان خااالل النمااام الخاااص المقاارر قانونااأتعهااد ك
 . أعضاء مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى والعاملين لديها وأزواجهم وأوالدلم القصر

 ولاذا إقارار مناى باذلك ،،،
اح  حالمرش    البنك       المرشَّ

 م :ااالس      االساام :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 
 

 
 

 

 

 البنكخاتم 
 حالمرش   

ااملحوظااة :  ح لعضااوية المجلااس ماان ذوى الخباارة مماان يحااق لهاام تااولى منصااب رئاايس مجلااس اإلدارة أو العضااو إقاارار ماان المرشَّ
 . المنتدب



 دارار وتعهاإق
ح     ح /اسم المرشَّ   / اسم البنك المرش  

 نوع الترشيح /
أناق ليسات لاى أياة مصاالح تتعااار      أقر أنا /                          

مجلاس إدارة شاركة مصاار للمقاصاة واإلياداع والقيااد المركازى أو تا ثر فااى  عضااويةماع واجباات 
سالمة فى رأسمال أى من حيدتى عند المداوالت أو اتخاذ القرار ، كما أقر كأننى ال أمتلك أية م

ولسات  ]فى رأسامال أى مانهم  %0.5أكار من  أمتلكال أو [ااعضاء المسالمين فى البركة 
منهااا أو لاادى أى ماان البااركات البااقيقة أو التاكعااة لهااا ، وذلااك وفقاااح  ىشااابالح وظيفااة لاادى أ

كماا ، يذياة والئحتاق التنف 2000لسانة  93لمفهوم المجموعة المرتبطة الوارد فى القاانون رقام 
أقاار كااأننى بياار ماارتبر كصاالة قراكااة حتااى الدرجااة الاانيااة مااع أحااد أعضاااء مجلااس إدارة إحاادى 
البااركات أو الجهااات ااعضاااء المسااالمين كبااركة مصاار للمقاصااة أو البااركات القاكضااة أو 

 . التاكعة اى من ااعضاء المسالمين
 ن أكون متفرباح .كما أتعهد أنق فى حالة اختيارى عضواح منتدكاح كالبركة أ  

 ولاذا إقارار مناى باذلك ،،،
اح  حالمرش    البنك       المرشَّ

 م :ااالس      م :اااالس

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 
 

 
حعلى مطبوعات ح المرشَّ ويوقع من : ي تب اإلقرار  ملحوظة ، ويختم كخاتمق  قلق حق التوقيع عنن مويعتمد م البنك المرش  

. 

البنك خاتم 
ح  المرش  




