
 
 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 :             / شركةتقدم ت
 السيد /  

ى الخبدرة ممدن ال لعضوية مجلس اإلدارة لشركة مصر للمقاصة واإليدداع والقيدد المركدزى مدن ذو 
 ( .2018/2021يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب )

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

دح  ةح  المرش    الشركة       المرشَّ

 االسم :      االسددم :

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ة الشددركةيقدددم طلددب الترشدديح بلددى م بوبددات ملحوظددة :  ح  حويوقددع مددن  المرشدد   ويعتمددد ممددن لدد  حددق  المرشدد  
ح   الشركةالتوقيع بن   . اويختم بخاتمه ةالمرش  

 

 الشركةختم 
ح    ةالمرش  



 
 
 
 درار إق

 
بصددددددفتى الممادددددد  القددددددانونى            /أقر أنا 
        / لشركة

مدددة ثددنو سددنوات سددابقة بلددى تدداري   لددق نشدداأ أمندداح الحفدد   تمارس الشركة أن
بن ممارسة نشاط  أو اتخدداذ أى تدددبير  الشركةباب الترشيح ، وأن  لم يسبق وقف 

أو النئحددة  2000لسددنة  93،  1992لسنة  95وفقًا ألحكام القانونين رقمى  اضده
 التنفيذية ألى منهما .

 وهدذا إقدرار مندى بدذلك ،،،
 للشركةالمما  القانونى 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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

 الشركةخاتم 
دح    ة المرشَّ

دح   الشركةمدن رار دإق  مخالفاتحالة بدم وجود  ةالمرشَّ



 

 

 

 

 

 درار إق
 

القددددددددددانونى       بصددددددددددفتى الممادددددددددد        / أقر أنا
       / لشركة
نشاأ أمناح الحف  خددنل ثددنو سددنوات سددابقة بلددى تدداري   لددق بدداب  تمارس الشركةأن 
   بتاري  اترشيح ، وأن  سبق اتخاذ تدبير ضدهال

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

 للشركةالمما  القانونى 

 االسم /

 الصفة /

 التوقيع /

 
 
 
 
 
 
 

   الشركةخاتم 
دح    ة المرشَّ

دح   الشركةم بوبات : يكتب اإلقرار بلى  (1) ملحوظة  . ا، ويختم بخاتمه اويعتمد ممن ل  حق التوقيع بنه ةالمرشَّ
 الشددركةأو اتخدداذ تدددبير ضددد  ) أمندداح الحفدد  ( الشددركةيمدده هددذا النمددوذا فددى حالددة سددبق وقددف نشدداأ :  (2) ملحوظددة

دح    . ةالمرشَّ

ح   الشركةمدن رار دإق  ةالمرشَّ

 

 حالة وجود مخالفة انقضت مدتها أو تمت إزالتها

 



 
 ددرار وتعهدإق

ح   الشركةاسم           ح /اسم المرشَّ   / ةالمرشَّ
 ع الترشيح /نو 

بأن  لم يسبق الحكم بلدىَّ بعقوةدة جنايدة        أقر أنا /                          
أو  فدددن اإلتزويدددر أو المخلدددة بالشدددرأل أو األماندددة أو  جريمدددةعقوةدددة مقيددددة للحريدددة فدددى بأو 

 1981لسددنة  159أو فددى إحدددى الجددرائم المنصددوف بليهددا فددى قددانون الشددركات رقددم  التفددالس
 95أو قدانون سدوق رأ  المدال رقدم  1999لسدنة  17التنفيذية أو قدانون التجدارة رقدم والئحت  
والئحتد   2000لسدنة  93والئحت  التنفيذية أو قانون اإليداع والقيد المركدزى رقدم  1992لسنة 

لعاملة النزمة قانونًا لعضوية مجلس إدارة الشركات ا المت لباتكافة ، وأننى مستوأل التنفيذية 
 األوراق المالية ، وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى .فى مجال 

تعهددد بعدددم الجمددع بددين بضددوية مجلددس إدارة الشددركة وةددين بضددوية مجلددس إدارة البورصددة وأ
، كمدا  مدن المخداطر  يدر التجاريدة حماية المستامرالمصرية أو بضوية مجلس إدارة صندوق 

ال مددن خددنل الناددام الخدداف المقددرر قانونددًا لتعامدد  عدددم التعامدد  فددى األوراق الماليددة إأتعهددد ب
 . أبضاح مجلس إدارة شركة اإليداع والقيد المركزى والعاملين لديها وأزواجهم وأوالدهم القصر

 وهدذا إقدرار مندى بدذلك ،،،
دح  ةح  المرش    الشركة       المرشَّ

 م :داالس      االسددم :

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

 
 

 
 

 

 
 

 الشركةخاتم 
ة  ح   المرش  

إقرار من المرشح لعضوية المجلدس مدن ذوى الخبدرة ممدن ال يحدق لهدم تدولى منصدب رئديس مجلدس اإلدارة أو العضدو ملحوظة : 
 . المنتدب



 

 ددرار وتعهدإق
ح   اسم الشركة          ح /اسم المرشَّ   / ةالمرشَّ

 نوع الترشيح /
أند  ليسدت لدى أيدة مصدالح تتعددار      أقر أنا /                          

مجلددس إدارة شدركة مصددر للمقاصددة واإليدداع والقيددد المركدزى أو تدد ثر فددى  بضدويةمدع واجبددات 
داوالت أو اتخاذ القرار ، كما أقر بأننى ال أمتلك أية مساهمة فى رأسمال أى من حيدتى بند الم

ولسدت  ]% فدى رأسدمال أى مدنهم 0.5أكار من  أمتلكال أو [األبضاح المساهمين فى الشركة 
لددى وليست لى بنقدة وظيييدة أو أى بنقدة تعاقديدة أخدرى ، منها  ىوظيفة لدى أأى شا ًن 

أو التابعدة لهدا ، وذلدك وفقدًا لمفهدوم المجموبدة المرتب دة الدوارد فدى  أى من الشدركات الشدقيقة
، وأقر بأننى  ير مرتبط بعنقة بم  أو بنقة والئحت  التنفيذية  2000لسنة  93القانون رقم 

 تعاقدي  مع شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى .
 وهدذا إقدرار مندى بدذلك ،،، 

دح  ةح  لمرش   ا الشركة       المرشَّ

 م :داالس      م :دداالس

 الصفة :      التوقيع : 

 التوقيع :       

 
 

 
 

 
دحويوقع من : يكتب اإلقرار  ملحوظة ح ةبلى م بوبات  المرشَّ ل  حق التوقيع بنها ، ويختم ن مويعتمد م الشركة المرش  

 .ا بخاتمه

 الشركةخاتم 
ة  ح   المرش  




