
 
 ( بنوك - ممثل المساهم فى مجلس اإلدارة ) أمناء الحفظ حـب ترشيـطل

 
 

ح       المســـــــــــاهم شال ـــــــــــر   بترشـــــــــــي       يتقدم بنك /
فــى مجلــس اإلدارة الجديــد  ممــث ل لــ        السيد /

 ( .2018/2020ل ر   مصر للمقاص  واإليداع والقيد المر زى )
 ونرفق مع هذا مستندات وأوراق الترشيح .

 تفضلوا شقبول فائق االحترام ،،،و 
 حالمرش    البنك       ـحالمرش  

 م :ـاالس      االســم :

 الصف  :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ح البنكم طلب الترشيح على مطبوعات يقدملحوظ  :  ـحويوقع من  المرش   ويعتمد ممـن لـ  حـق التوقيـع  المرش 
ح  البنكعن   ويختم شخاتم  .المرش  

 

 البنكختم 
ح  المرش  



 
 
 

 ـرارإق
 

شصــــفتى الممثــــل القــــانونى              /أقر أنا 
        لبنك /

وات سـاشق  علـى تـاريل  لـق شـا  مدة ث ث سـنالبنك مارس ن اط أمناء الحفظ  أن
الترشيح ، وأن  لم يسبق وقف البنك عن ممارس  ن اط  أو اتخاذ أى تـدابير دـد  

أو ال ئحـــ   2000لســـن   93،  1992لســـن   95وفقـــال اح ـــام القـــانونين رقمـــى 
 التنفيذي  اى منهما .

 وهـذا إقـرار منـى بـذلك ،،،
 للبنكالممثل القانونى 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ح البنكمطبوعات ي تب اإلقرار على :  ملحوظ    . ، ويختم شخاتم التوقيع عنها  ويعتمد ممن ل  حق المرش  

 البنكخاتم 
ح  المرش  

ح البنكإقـرار مـن   حال  عدم وجود مخالفات المرش  



 

 

 

 

 

 

 ـرارإق
 

القانونى      لبنك  شصفتى الممثل       / أقر أنا
/  

أن البنــك مــارس ن ــاط أمنــاء الحفــظ خــ ل ثــ ث ســنوات ســاشق  علــى تــاريل  لــق شــا  
   الترشيح ، وأن  سبق اتخاذ تدبير دد  بتاريل

 (      تمت إزال  المخالف  بتاريل)  أووانقضت سنتين على هذا التاريل 
 ر منى بذلك ،،وهذا إقرا

 للبنكالممثل القانونى 

 االسم /

 الصف  /

 التوقيع /

 
 
 
 
 
 
 

   البنكخاتم 
ح  المرش  

ح البنكمطبوعات : ي تب اإلقرار على  (1) ملحوظ   ، ويختم شخاتم  .ويعتمد ممن ل  حق التوقيع عن   المرش  
ح  البنكأو اتخاذ تدبير دد  ) أمناء الحفظ ( لبنكاج فى حال  سبق وقف ن اط يمأل هذا النموذ:  (2) ملحوظ   .المرش  

ح البنكمـن رار ـإق  المرش  

 

 حال  وجود مخالف  انقضت مدتها أو تمت إزالتها

 



 
 

 دـرار وتعهـإق
 / حالمرش    البنك اسم          ح /اسم المرش  

 نوع الترشيح /
شأن  لم يسبق الح م علـى  شعقوةـ  جنايـ         أقر أنا /                          

فــ س أو فــى اإلتزويــر أو المخلــ  شال ــر  أو اامانــ  أو   جريمــعقوةــ  مقيــدة للحريــ  فــى شأو 
والئحتـ  التنفيذيـ   1981لسن   159إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون ال ر ات رقم 

 1992لســن   95أو قــانون ســوق رأس المــال رقــم  1999لســن   17أو قــانون التجــارة رقــم 
، والئحتـ  التنفيذيـ   2000لسـن   93والئحت  التنفيذي  أو قانون اإليـداع والقيـد المر ـزى رقـم 

ــاتوأن ــس إدارة ال ــر ات ا نــى مســتو  المتطلب ــال لعضــوي  مجل ــ  فــى مجــال ال زمــ  قانون لعامل
 ااوراق المالي  ، وشر   مصر للمقاص  واإليداع والقيد المر زى .

تعهــد شعــدم الجمــع بــين رئاســ  أو عضــوي  مجلــس إدارة ال ــر   وةــين عضــوي  مجلــس إدارة وأ
مـــن المخـــاطر  يـــر  حمايـــ  المســـتثمرق البورصـــ  المصـــري  أو عضـــوي  مجلـــس إدارة صـــندو

عــدم التعامــل فــى ااوراق الماليــ  إال مــن خــ ل النمــام الخــاص المقــرر ،  مــا أتعهــد ش التجاريــ 
قانونــال لتعامــل أعضــاء مجلــس إدارة شــر   اإليــداع والقيــد المر ــزى والعــاملين لــديها وأزواجهــم 

 . وأوالدهم القصر

 وهـذا إقـرار منـى بـذلك ،،،
ـح  حالمرش    البنك       المرش 

 م :ـاالس      االســم :

 الصف  :      التوقيع :

 التوقيع :       

 
 

 
 

 البنكخاتم 
 حالمرش   

ح ويعتمـد ممـن لـ  حـق التوقيـع  حالمرش    البنك: يقدم طلب الترشيح على مطبوعات  ملحوظ  ويوقع من المرش 
 . ويختم شخاتم  حالمرش    البنكعن 

 




