
 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 :             يتقدم بنك /
 السيد /  -1
 السيد /  -2

القيرد المركرزى مرن ذوى الخبررة لعضوية مجلس اإلدارة الجديد لشرركة مصرر للمقاصرة واإليرداع و 
 ( .2018/2020ممن ال يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب )

 ونرفق مع هذا مستندات وأوراق الترشيح . 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

رح  حالمرش    البنك       المرشَّ

 االسم :      االسررم :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ح البنكيقدم طلب الترشيح على مطبوعات ملحوظة :  ويعتمرد ممرن لرق حرق التوقيرع  حالمرشَّ ويوقع من  المرش  
ح البنكعن   ويختم بخاتمق . المرش  

 

 البنكختم 
ح  المرش  



 
 
 
 ررارإق

 
بصررررررفتى الممارررررر  القررررررانونى            /أقر أنا 
        لبنك /

مدة ثالث سرنوات سرابقة علرى تراريق بلرق براب البنك مارس نشاط أمناء الحفظ  أن
ضرد   تردبيرالترشيح ، وأنق لم يسبق وقف البنك عن ممارسة نشراطق أو اتخراذ أى 

أو الالئحرررة  2000لسرررنة  93،  1992 لسرررنة 95وفقررراح اح رررام القرررانونين رقمرررى 
 التنفيذية اى منهما .

 وهرذا إقررار منرى برذلك ،،،
 المما  القانونى للبنك

 

 
 
 
 
 

 

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

 البنكخاتم 
 حالمرش   

 حالة عدم وجود مخالفات رحالمرش   البنك مرن رار رإق



 

 

 

 

 

 

 ررارإق
 

القانونى      لبنك  بصفتى المما        / أقر أنا
/       

ق برراب أن البنررك مررارس نشرراط أمنرراء الحفررظ خررالل ثررالث سررنوات سررابقة علررى ترراريق بلرر
   الترشيح ، وأنق سبق اتخاذ تدبير ضد  بتاريق

 (      ) تمت إزالة المخالفة بتاريق أووانقضت سنتين على هذا التاريق 
 وهذا إقرار منى بذلك ،،

 للبنكالمما  القانونى 

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 
 
 

   البنكخاتم 
رح  المرشَّ

ر البنكمطبوعات : ي تب اإلقرار على  (1) ملحوظة  ، ويختم بخاتمق . ويعتمد ممن لق حق التوقيع عنق حالمرشَّ
رح البنكأو اتخاذ تدبير ضد  البنك ) أمناء الحفظ (يمأل هذا النموذج فى حالة سبق وقف نشاط :  (2) ملحوظة  . المرشَّ

 حالمرش    البنكمرن رار رإق

 

 حالة وجود مخالفة انقضت مدتها أو تمت إزالتها

 



 دررار وتعهرإق
ح اسم البنك          ح /اسم المرشَّ   / المرشَّ

 نوع الترشيح /
بأنق لم يسبق الح م علرىَّ بعقوةرة جنايرة        أقر أنا /                          

فررالس أو فررى اإلتزويررر أو المخلررة بالشررر  أو اامانررة أو  جريمررةعقوةررة مقيرردة للحريررة فررى بأو 
 والئحترق التنفيذيرة 1981لسنة  159إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات رقم 

 1992لسررنة  95أو قررانون سرروق رأس المررال رقررم  1999لسررنة  17أو قررانون التجررارة رقررم 
، والئحترق التنفيذيرة  2000لسرنة  93والئحتق التنفيذية أو قانون اإليرداع والقيرد المركرزى رقرم 

لعاملررة فررى مجررال الالزمررة قانونرراح لعضرروية مجلررس إدارة الشررركات ا وأننررى مسررتو  المتطلبررات
 ة ، وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى .ااوراق المالي

تعهررد بعرردم الجمررع بررين عضرروية مجلررس إدارة الشررركة وةررين عضرروية مجلررس إدارة البورصررة وأ
، كمرا  مرن المخراطر بيرر التجاريرة حماية المستامرالمصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق 

عرردم التعامرر  فررى ااوراق الماليررة إال مررن خررالل النمررام الخرراص المقرررر قانونرراح لتعامرر  أتعهررد ب
 . أعضاء مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى والعاملين لديها وأزواجهم وأوالدهم القصر

 وهرذا إقررار منرى برذلك ،،،
رح  حالمرش    البنك       المرشَّ

 م :راالس      االسررم :

 الصفة :      :التوقيع 

 التوقيع :       

 
 

 
 

 
 

 

 

 البنكخاتم 
 حالمرش   

صرب رئريس مجلرس اإلدارة أو العضرو ح لعضوية المجلس مرن ذوى الخبررة ممرن ال يحرق لهرم ترولى منإقرار من المرشَّ ملحوظة : 
 . المنتدب



 دررار وتعهرإق
ح     ح /اسم المرشَّ   / اسم البنك المرش  

 نوع الترشيح /
أنرق ليسرت لرى أيرة مصرالح تتعررار      أقر أنا /                          

 مجلرس إدارة شرركة مصررر للمقاصرة واإليرداع والقيررد المركرزى أو تر ثر فررى عضررويةمرع واجبرات 
حيدتى عند المداوالت أو اتخاذ القرار ، كما أقر بأننى ال أمتلك أية مساهمة فى رأسمال أى من 

ولسرت  ]فى رأسرمال أى مرنهم  %0.5أكار من  أمتلكال أو [ااعضاء المساهمين فى الشركة 
منهررا أو لرردى أى مررن الشررركات الشررقيقة أو التابعررة لهررا ، وذلررك وفقرراح  ىشررابالح وظيفررة لرردى أ

، وأقرر والئحترق التنفيذيرة  2000لسنة  93المجموعة المرتبطة الوارد فى القانون رقم  لمفهوم
بررأننى بيررر مرررتبة بعالقررة عمرر  أو عالقررة تعاقديررق مررع شررركة مصررر للمقاصررة واإليررداع والقيررد 

 المركزى .
 وهرذا إقررار منرى برذلك ،،،

رح  حالمرش    البنك       المرشَّ

 م :راالس      م :رراالس

 الصفة :      قيع :التو 

 التوقيع :       

 
 

 
 

 
حعلى مطبوعات ح المرشَّ ويوقع من : ي تب اإلقرار  ملحوظة ، ويختم بخاتمق  لق حق التوقيع عنقن مويعتمد م البنك المرش  

. 

البنك خاتم 
ح  المرش  




