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

 
 

 نفسييييييي  بترشييييييييح               / السيد تقدمي
لعضييوية مجلييس اإلدارة ل ييركة مصيير للمقاصيية واإليييداع والقيييد المركييزى ميين ذوى 

 .(2018/2021منصب العضو المنتدب ) الخبرة ممن يحق لهم تولى
 وأرفق مع هذا مستندات وأوراق الترشيح . 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
 

يح         المرشَّ

 االسيم :      

 التوقيع :      



 
 ديرار وتعهيإق

           ح /اسم المرشَّ 
 نوع الترشيح /

لم يسبق الحكم عليىَّ بعقوةية انايية بأن         أقر أنا /                          
أو فييي   اإلتزويييير أو المخلييية بال يييرأل أو اأمانييية أو  اريميييةعقوةييية مقييييدة للحريييية فيييى بأو 

 1981لسيينة  159أو فييى إحييدى الجييرائم المنصييوف عليهييا فييى قييانو  ال ييركات رقييم التفييالس 
 95  الميال رقيم أو قيانو  سيوق رأ 1999لسينة  17والئحت  التنفيذية أو قيانو  التجيارة رقيم 

والئحتي   2000لسينة  93والئحت  التنفيذية أو قانو  اإليداع والقيد المركيزى رقيم  1992لسنة 
لعاملة ال زمة قانونًا لعضوية مجلس إدارة ال ركات ا المتطلبات كافة ، وأننى مستوألالتنفيذية 

 . فى مجال اأوراق المالية ، وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى 
تعهييد بعييدم الجمييع بييين عضييوية مجلييس إدارة ال ييركة وةييين عضييوية مجلييس إدارة البورصيية وأ

، كميا  مين المخياطر ريير التجاريية حماية المستثمرالمصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق 
الخيياف المقييرر قانونييًا لتعاميي  عييدم التعاميي  فييى اأوراق المالييية إال ميين  يي ل الن ييام أتعهييد ب

 . أعضاء مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى والعاملين لديها وأزوااهم وأوالدهم القصر

 وهيذا إقيرار منيى بيذلك ،،،
يح  المرشَّ

 م :ياالس      

 :  التوقيع      



 

 

 ديرار وتعهيإق
      ح /اسم المرشَّ 

 نوع الترشيح /
أني  ليسيل ليى أيية مصيالح تتعييار                    أقر أنا /            

مجلييس إدارة شيركة مصيير للمقاصيية واإلييداع والقيييد المركيزى أو تيي  ر فييى  عضيويةميع واابييات 
حيدتى عند المداوالت أو اتخاذ القرار ، كما أقر بأننى ال أمتلك أية مساهمة فى رأسمال أى من 

ولسيل  ]% فيى رأسيمال أى مينهم 0.5كثر من أ أمتلكال أو [اأعضاء المساهمين فى ال ركة 
ليدى وليسل لى ع قية وظيييية أو أى ع قية تعاقديية أ يرى ، منها  ىوظيفة لدى أأى شارً  

أى من ال يركات ال يقيقة أو التابعية لهيا ، وذليك وفقيًا لمفهيوم المجموعية المرتبطية اليوارد فيى 
أننيى ليم أشيع  عضيوية مجليس إدارة كما أقر ، والئحت  التنفيذية  2000لسنة  93القانو  رقم 

أيًا من اأعضاء المساهمين بال يركة أو شيركاتها القابضية أو التابعية أو ال يقيقة وذليك  ي ل 
كما أقر بأننى رير مرتبط بصلة قرابة حتى الدراة الثانية مع أحد أعضياء سنة كاملة سابقة ، 

ة مصييير للمقاصييية أو مجليييس إدارة إحيييدى ال يييركات أو الجهيييات اأعضييياء المسييياهمين ب يييرك
 ال ركات القابضة أو التابعة أى من اأعضاء المساهمين .

 كما أتعهد أن  فى حالة ا تيارى عضوًا منتدبًا بال ركة أ  أكو  متفررًا .  
 وهيذا إقيرار منيى بيذلك ،،، 

يح  المرشَّ

 م :ياالس      

 :  التوقيع      

 




