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

 
 

المساااااالم كالباااااركة  ترشااااايح              / شركةتقدم ت
 السيد /  

مماان  لعضااوية مجلااس اإلدارة لبااركة مصاار للمقاصااة واإليااداع والقيااد المركاازى ماان ذوى الخباارة
 ( .2018/2021يحق 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 :       

       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ة البااركةيقاادم طلااب الترشاايح بلااى م بوبااات ملحوظااة :  ح  حويوقااع ماان  المرشاا   ويعتمااد مماان لاا  حااق  المرشاا  
ح   البركةالتوقيع بن   . اويختم كخاتمه ةالمرش  

 

 البركةختم 
ح    ةالمرش  



 
 
 
 ارار إق

 
كصاااااافتى الممااااااا  القااااااانونى            /ر أنا أق

        / لبركة
ماادة ثاانو ساانوات ساااكقة بلااى تاااري   لااق نباااأ أمناااح الحفاا   تمارس البركة أن

بن ممارسة نباط  أو اتخاااذ أى تااد ير  البركةكاب الترشيح ، وأن  لم يسبق وقف 
أو النئحااة  2000لساانة  93،  1992لسنة  95وفقًا ألحكام القانونين رقمى  اضدل

 التنفيذية ألى منهما .
 ولاذا إقارار مناى  اذلك ،،،

 للبركةالمما  القانونى 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ح   البركةم بوبات يكتب اإلقرار بلى :  ملحوظة   . ا، ويختم كخاتمه اويعتمد ممن ل  حق التوقيع بنه ةالمرشَّ

 البركةخاتم 
اح    ة المرشَّ

اح   البركةمان رار اإق  حالة بدم وجود مخالفات ةالمرشَّ



 

 

 

 

 

 

 ارار إق
 

القااااااااااانونى       كصاااااااااافتى الممااااااااااا        / أقر أنا
       / لبركة
نباأ أمناح الحف  خاانل ثاانو ساانوات ساااكقة بلااى تاااري   لااق كاااب  تمارس البركةأن 

    تاري  اأن  سبق اتخاذ تد ير ضدلالترشيح ، و 
 (      ) تمت إزالة المخالفة  تاري  أووانقضت سنتين بلى لذا التاري  

 ولذا إقرار منى  ذلك ،، 
 للبركةالمما  القانونى 

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 
 
 

   البركةخاتم 
اح    ة المرشَّ

اح   البركةم بوبات : يكتب اإلقرار بلى  (1) ملحوظة  . ا، ويختم كخاتمه اويعتمد ممن ل  حق التوقيع بنه ةالمرشَّ
 البااركةأو اتخاااذ تااد ير ضااد  ) أمناااح الحفاا  ( البااركةيمااه لااذا النمااوذا فااى حالااة ساابق وقااف نباااأ :  (2) ملحوظااة

اح  الم  . ةرشَّ

ح   البركةن مارار اإق  ةالمرشَّ

 

 حالة وجود مخالفة انقضت مدتها أو تمت إزالتها

 



 
 دارار وتعهاإق

ح   البركةاسم           ح /اسم المرشَّ   / ةالمرشَّ
 / نوع الترشيح

كأن  لم يسبق الحكم بلاىَّ كعقوةاة جناياة        أقر أنا /                          
أو  فااان اإلتزويااار أو المخلاااة كالبااارأل أو األماناااة أو  جريماااةعقوةاااة مقيااادة للحرياااة فاااى كأو 

 1981لساانة  159أو فااى إحاادى الجاارائم المنصااوف بليهااا فااى قااانون البااركات رقاام  التفااالس
 95أو قاانون ساوق رأ  الماال رقام  1999لسانة  17أو قاانون التجاارة رقام  والئحت  التنفيذية

والئحتا   2000لسانة  93والئحت  التنفيذية أو قانون اإليداع والقيد المركازى رقام  1992لسنة 
لعاملة النزمة قانونًا لعضوية مجلس إدارة البركات ا المت لباتكافة ، وأننى مستوأل التنفيذية 

 لمالية ، وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى .فى مجال األوراق ا
تعهااد كعاادم الجمااع  ااين بضااوية مجلااس إدارة البااركة وةااين بضااوية مجلااس إدارة البورصااة وأ

، كماا  مان المخااطر  يار التجارياة حماية المستامرالمصرية أو بضوية مجلس إدارة صندوق 
ل النظااام الخاااف المقاارر قانونااًا لتعاماا  عاادم التعاماا  فااى األوراق الماليااة إال ماان خاانأتعهااد ك

 . أبضاح مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى والعاملين لديها وأزواجهم وأوالدلم القصر

 ولاذا إقارار مناى  اذلك ،،،
اح  ةح  المرش    البركة       المرشَّ

 م :ااالس      االساام :

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

 
 

 
 

 

 
 

 البركةخاتم 
ة  ح   المرش  

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



 

 دارار وتعهاإق
ح   البركةاسم      ح /اسم المرشَّ   / ةالمرشَّ

 نوع الترشيح /
أنا  ليسات لاى أياة مصاالح تتعااار      أقر أنا /                          

مجلااس إدارة شاركة مصاار للمقاصااة واإلياداع والقيااد المركازى أو تاا ثر فااى  بضاويةماع واجبااات 
ر ، كما أقر كأننى ال أمتلك أية مسالمة فى رأسمال أى من حيدتى بند المداوالت أو اتخاذ القرا
ولسات  ]% فاى رأسامال أى مانهم 0.5أكار من  أمتلكال أو [األبضاح المسالمين فى البركة 

لادى وليست لى بنقاة وظييياة أو أى بنقاة تعاقدياة أخارى ، منها  ىوظيفة لدى أأى شا ًن 
ك وفقاًا لمفهاوم المجموباة المرتب اة الاوارد فاى أى من الباركات الباقيقة أو التاكعاة لهاا ، وذلا 

أنناى لام أشاع  بضاوية مجلاس إدارة أقر كما ، والئحت  التنفيذية  2000لسنة  93القانون رقم 
أيًا من األبضاح المسالمين كالباركة أو شاركاتها القاكضاة أو التاكعاة أو الباقيقة وذلاك خانل 

ة قراكة حتى الدرجة الاانية مع أحد أبضااح كما أقر كأننى  ير مرتبط كصلسنة كاملة ساكقة ، 
مجلاااس إدارة إحااادى الباااركات أو الجهاااات األبضااااح المساااالمين كباااركة مصااار للمقاصاااة أو 

 البركات القاكضة أو التاكعة ألى من األبضاح المسالمين .
 كما أتعهد أن  فى حالة اختيارى بضوًا منتدكًا كالبركة أن أكون متفر ًا .  

  اذلك ،،،  ولاذا إقارار مناى 
اح  ةح  المرش    البركة       المرشَّ

 م :ااالس      م :اااالس

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

 
 

 
 

 
احويوقع من : يكتب اإلقرار  ملحوظة ح ةبلى م بوبات  المرشَّ   حق التوقيع بنها ، ويختم لن مويعتمد م البركة المرش  

 .كخاتمها 

 البركةخاتم 
ة  ح   المرش  




