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

 
 

المساااااالم كالباااااركة  ترشااااايح              تتقدم شركة /
 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  ةح  المرش    البركة       المرشَّ

 االسم :      االساام :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ةيقاادم طلااب الترشاايح بلااى م بوبااات ملحوظااة :  ااح  اا البااركة المرش   ح ويعتمااد مماان لاا  حااق ويوقااع ماان المرشَّ
ةالتوقيع بن  ح   ويختم كخاتمها . البركة المرش  

 

ختم 
البركة 
ة ح   المرش  



 

 
 
 
 ارارإق

 
كصفتى الممثل القانونى   لبركة       /أقر أنا 

/       
البركة مارست النباا  المارخل لهاا كا  مادة ناات سانوات سااكقة بلاى تااري   أن

ة بن ممارسة نباطها أو اتخااذ أى غلق كاب الترشيح ، وأن  لم يسبق وقف البرك
 2000لساانة  93،  1992لسانة  95تادا ير دادلا وفقاااك محااام القاانونين رقمااى 

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

 الممثل القانونى للبركة
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ةم بوبات ياتب اإلقرار بلى :  ملحوظة ح   . ، ويختم كخاتمهاويعتمد ممن ل  حق التوقيع بنها  البركة المرش  

البركة ختم 
ة ح   المرش  

 

ةمان رار اإق ح   حالة بدم وجود مخالفات البركة المرش  



 

 

 

 

 

 ارارإق
 

القااااااااااانونى       كصاااااااااافتى الممثاااااااااال       / أقر أنا
      لبركة /

أن البركة مارست النبا  المرخل لها ك  خال ناات سانوات سااكقة بلاى تااري  غلاق 
   الترشيح ، وأن  سبق اتخاذ تد ير ددلا  تاري  كاب

 (      ) تمت إزالة المخالفة  تاري  أووانقضت سنتين بلى لذا التاري  
 ولذا إقرار منى  ذلك ،،

 الممثل القانونى للبركة

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 
 
 

البركة خاتم 
ة ح   المرش  

ةم بوبات : ياتب اإلقرار بلى  (1) ملحوظة ح   ، ويختم كخاتمها . ويعتمد ممن ل  حق التوقيع بنها البركة المرش  
ةبا  البركة أو اتخاذ تد ير دد يمأل لذا النموذج فى حالة سبق وقف ن:  (2) ملحوظة ح   . البركة المرش  

ةمان رار اإق ح   البركة المرش  

 

 حالة وجود مخالفة انقضت مدتها أو تمت إزالتها

 



 
 

 دارار وتعهاإق
 / ةح  المرش    اسم البركة          ح /اسم المرشَّ 

 نوع الترشيح /
كأن  لم يسبق الحام بلاىَّ كعقوةاة جناياة        أقر أنا /                          

فاااأ أو فااى اإلتزوياار أو المخلااة كالباار  أو اممانااة أو  جريمااةعقوةااة مقياادة للحريااة فااى كأو 
ياة والئحتا  التنفيذ 1981لسنة  159إحدى الجرائم المنصوص بليها فى قانون البركات رقم 

 1992لساانة  95أو قااانون سااوق رأأ المااال رقاام  1999لساانة  17أو قااانون التجااارة رقاام 
، والئحتا  التنفيذياة  2000لسانة  93والئحت  التنفيذية أو قانون اإلياداع والقياد المركازى رقام 

لعاملااة فااى مجااال الازمااة قانوناااك لعضااوية مجلااس إدارة البااركات ا وأننااى مسااتو  المت لبااات
 لية ، وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى .اموراق الما

تعهااد كعاادم الجمااع  ااين بضااوية مجلااس إدارة البااركة وةااين بضااوية مجلااس إدارة البورصااة وأ
، كماا  مان المخااطر غيار التجارياة حماية المستثمرالمصرية أو بضوية مجلس إدارة صندوق 

لنظااام الخاااص المقاارر قانوناااك لتعاماال عاادم التعاماال فااى اموراق الماليااة إال ماان خااال اأتعهااد ك
 . أبضاء مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى والعاملين لديها وأزواجهم وأوالدلم القصر

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

 م :ااالس      االساام :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 

 
 

البركة خاتم 
ة ح   المرشَّ

إقاارار ماان المرشااح لعضااوية المجلااس ماان ذوى الخباارة مماان يحااق لهاام تااولى منصااب رئاايس مجلااس اإلدارة أو العضااو ملحوظااة : 
 . المنتدب



 

 
 دارار وتعهاإق

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

أنا  ليسات لاى أياة مصاالح تتعااار      أقر أنا /                          
مجلاس إدارة شاركة مصاار للمقاصاة واإلياداع والقيااد المركازى أو تا نر فااى  بضااويةماع واجباات 

كما أقر كأننى ال أمتلك أية مسالمة فى رأسمال أى من حيدتى بند المداوالت أو اتخاذ القرار ، 
ولسات  ]فى رأسامال أى مانهم  %0.5أكثر من  أمتلكال أو [امبضاء المسالمين فى البركة 

منهااا أو لاادى أى ماان البااركات البااقيقة أو التاكعااة لهااا ، وذلااك وفقاااك  ىشاااغاك وظيفااة لاادى أ
، كماا والئحتا  التنفيذياة  2000لسانة  93م لمفهوم المجموبة المرتب ة الوارد فى القاانون رقا

أقاار كااأننى غياار ماارتبر كصاالة قراكااة حتااى الدرجااة الثانيااة مااع أحااد أبضاااء مجلااس إدارة إحاادى 
البااركات أو الجهااات امبضاااء المسااالمين كبااركة مصاار للمقاصااة أو البااركات القاكضااة أو 

 التاكعة مى من امبضاء المسالمين .
 يارى بضواك منتدكاك كالبركة أن أكون متفرغاك .كما أتعهد أن  فى حالة اخت  

 ولاذا إقارار مناى  اذلك ،،،
اح  ح ةالمرش    البركة       المرشَّ

 م :ااالس      م :اااالس

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 
 

ة البركة  بوبات بلى مح ويوقع من المرشَّ : ياتب اإلقرار  ملحوظة ح  ل  حق التوقيع بنها ، ويختم ن مويعتمد مالمرش  
 .كخاتمها 

البركة خاتم 
ة ح   المرشَّ




