
 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 :             تتقدم شركة /
 السيد /  -1
 السيد /  -2

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

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

رح  ةح  المرش    الشركة       المرشَّ

 االسم :      االسررم :

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ةيقرردم طلررب الترشرريح بلررى م بوبررات ملحوظررة :  ررح  رر الشررركة المرش   ح ويعتمررد ممررن لرر  حررق ويوقررع مررن المرشَّ
ةالتوقيع بن  ح   ويختم بخاتمها . الشركة المرش  

 

ختم 
الشركة 
ة ح   المرش  



 
 
 
 ررارإق

 
بصفتى الممثل القانونى   لشركة       /أقر أنا 

/       
الشركة مارست النشرا  المررخل لهرا بر  مردة نرات سرنوات سرابقة بلرى تراري   أن

ة بن ممارسة نشاطها أو اتخراذ أى غلق باب الترشيح ، وأن  لم يسبق وقف الشرك
 2000لسررنة  93،  1992لسرنة  95قمررى تردابير دردها وفقرراك محارام القرانونين ر 

 أو الائحة التنفيذية مى منهما .
 وهرذا إقررار منرى برذلك ،،،

 الممثل القانونى للشركة
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ةم بوبات ياتب اإلقرار بلى :  ملحوظة  ح   ، ويختم بخاتمها .ويعتمد ممن ل  حق التوقيع بنها  الشركة المرش  

الشركة ختم 
ة ح   المرش  

 

ةالشركمرن رار رإق ح   حالة بدم وجود مخالفات ة المرش  



 

 

 

 

 

 

 ررارإق
 

القررررررررررانونى       بصررررررررررفتى الممثررررررررررل       / أقر أنا
      لشركة /

سرابقة بلرى تراري  غلرق أن الشركة مارست النشا  المرخل لها ب  خال نرات سرنوات 
   باب الترشيح ، وأن  سبق اتخاذ تدبير ددها بتاري 

 (      ) وتمت إزالة المخالفة بتاري  أووانقضت سنتين بلى هذا التاري  
 وهذا إقرار منى بذلك ،،

 الممثل القانونى للشركة

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 
 
 

الشركة خاتم 
ة ح   المرش  

ةم بوبات ب اإلقرار بلى : يات (1) ملحوظة ح   ، ويختم بخاتمها . ويعتمد ممن ل  حق التوقيع بنها الشركة المرش  
ةيمأل هذا النموذج فى حالة سبق وقف نشا  الشركة أو اتخاذ تدبير دد :  (2) ملحوظة ح   . الشركة المرش  

ةمرن رار رإق ح   الشركة المرش  

 

 حالة وجود مخالفة انقضت مدتها أو تمت إزالتها

 



 
 

 دررار وتعهرإق
 / ةح  المرش    اسم الشركة          ح /اسم المرشَّ 

 نوع الترشيح /
بأن  لم يسبق الحام بلرىَّ بعقوةرة جنايرة        أقر أنا /                          

فرراأ أو فررى اإلتزويررر أو المخلررة بالشررر  أو اممانررة أو  جريمررةعقوةررة مقيرردة للحريررة فررى بأو 
والئحتر  التنفيذيرة  1981سنة ل 159إحدى الجرائم المنصوص بليها فى قانون الشركات رقم 

 1992لسررنة  95أو قررانون سرروق رأأ المررال رقررم  1999لسررنة  17أو قررانون التجررارة رقررم 
، والئحتر  التنفيذيرة  2000لسرنة  93والئحت  التنفيذية أو قانون اإليرداع والقيرد المركرزى رقرم 

ملررة فررى مجررال لعاالازمررة قانونرراك لعضرروية مجلررس إدارة الشررركات ا وأننررى مسررتو  المت لبررات
 اموراق المالية ، وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى .

تعهررد بعرردم الجمررع بررين بضرروية مجلررس إدارة الشررركة وةررين بضرروية مجلررس إدارة البورصررة وأ
، كمرا  مرن المخراطر غيرر التجاريرة حماية المستثمرالمصرية أو بضوية مجلس إدارة صندوق 

عرردم التعامررل فررى اموراق الماليررة إال مررن خررال النمررام الخرراص المقرررر قانونرراك لتعامررل أتعهررد ب
 . أبضاء مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى والعاملين لديها وأزواجهم وأوالدهم القصر

 وهرذا إقررار منرى برذلك ،،،
ح ة الشركة       رحالمرشَّ   المرشَّ

 م :راالس      االسررم :

 الصفة :      يع :التوق

 التوقيع :       

 
 

 

 
 

الشركة خاتم 
ة ح   المرشَّ

لخبررة ممرن ال يحرق لهرم ترولى منصرب رئريس مجلرس اإلدارة أو العضرو إقرار من المرشح لعضوية المجلس مرن ذوى املحوظة : 
 . المنتدب



 

 
 دررار وتعهرإق

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

أنر  ليسرت لرى أيرة مصرالح تتعررار      أقر أنا /                          
أو ترثنر فررى مجلرس إدارة شرركة مصررر للمقاصرة واإليرداع والقيررد المركرزى  بضررويةمرع واجبرات 

حيدتى بند المداوالت أو اتخاذ القرار ، كما أقر بأننى ال أمتلك أية مساهمة فى رأسمال أى من 
، ]فررى رأسررمال أى مررنهم  %0.5أكثررر مررن  أمتلرركال أو [امبضرراء المسرراهمين فررى الشررركة 

منهرا أو لردى أى مرن الشرركات الشرقيقة أو التابعرة لهرا ، وذلرك  ىولست شراغاك وظيفرة لردى أ
، والئحتر  التنفيذيرة  2000لسرنة  93فقاك لمفهوم المجموبة المرتب ة الوارد فى القانون رقرم و 

وأقر بأننى غير مرتبط بعاقة بمل أو باقة تعاقدي  مع شركة مصر للمقاصرة واإليرداع والقيرد 
 المركزى .

 وهرذا إقررار منرى برذلك ،،،
رح  ح ةالمرش    الشركة       المرشَّ

 م :راالس      م :رراالس

 الصفة :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 
 

ة الشركة بلى م بوبات ح ويوقع من المرشَّ : ياتب اإلقرار  ملحوظة ح  ل  حق التوقيع بنها ، ويختم ن مويعتمد مالمرش  
 .بخاتمها 

الشركة خاتم 
ة ح   المرشَّ




