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

 
 

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

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

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام ،،،
 

يح         المرشَّ

 السيم :      

 التوقيع :      



 
 ديرار وتعهيإق

           ح /اسم المرشَّ 
 نوع الترشيح /

بأن  لم يسبق الحكم عليىَّ بعقوةية انايية        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
 95سيوق رأ  الميال رقيم أو قيانو   1999لسينة  17ولئحت  التنفيذية أو قيانو  التجيارة رقيم 

ولئحتي   2000لسينة  93ولئحت  التنفيذية أو قانو  اإليداع والقيد المركيزى رقيم  1992لسنة 
لعاملة ال زمة قانونًا لعضوية مجلس إدارة ال ركات ا المتطلباتكافة ، وأننى مستوأل التنفيذية 

 لمركزى .فى مجال اأوراق المالية ، وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد ا
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 إل ميين  يي ل الن ييام أتعهييد ب

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

 وهيذا إقيرار منيى بيذلك ،،،
يح  المرشَّ

 م :يالس      

 :  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 المداولت أو اتخاذ القرار ، كما أقر بأننى ل أمتلك أية مساهمة فى رأسمال أى من 

ولسيل  ]% فيى رأسيمال أى مينهم 0.5كثر من أ أمتلكل أو [اأعضاء المساهمين فى ال ركة 
أو ليدى أى مين ال يركات ال ي يقة أو التابعية لهيا ، وذليك وفقيًا ، منهيا  ىشارً  وظيفة ليدى أ

، كميا ولئحتي  التنفيذيية  2000لسينة  93لمفهوم المجموعة المرتبطية اليوارد فيى القيانو  رقيم 
ع أحييد أعضيياء مجلييس إدارة إحييدى أقيير بييأننى رييير مييرتبر بصييلة قرابيية حتييى الدرايية الثانييية ميي 

ال ييركات أو الجهييات اأعضيياء المسيياهمين ب ييركة مصيير للمقاصيية أو ال ييركات القابضيية أو 
 التابعة أى من اأعضاء المساهمين .

 وهيذا إقيرار منيى بيذلك ،،، 
يح  المرشَّ

 م :يالس      

 :  التوقيع      

 




