فى حالة ترخيص عضو منتدب لشركة قابضة
 المستندات
مسلسل
.1
.2

أسم املستند
طلب ترشيح مقدم على مطبوعات الشركة ومعتمد من رئيس مجلس الدارة أو العضو املنتدب.
نسخة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة أو محضر إجتماع الجمعية العمومية يتضمن املوافقة
على التعيين .

.3

ما يفيد الحصول على مؤهل العالى ( األصل لإلطالع ).

.4

ما يفيد عدم صدور أي أحكام جنائية (صحيفة حالة جنائية ) حديثة و موجهة للهيئة( .او صورة من
جواز السفر و القامة و تصريح العمل في حالة األجانب)

.5

ما يفيد عدم صدور أى أحكام إشهار إفالس.

.6

ما يفيد عدم صدور أى أحكام أحتجاجات عدم الدفع ( البروتستو ).

.7

ما يفيد توافر خبرة ال تقل عن  10سنوات فى إدارة الشركات التى تعمل فى املجاالت التى تباشرها فى
الشركات التابعة لها أو فى مجاالت االستثمارات املباشرة و الغير مباشرة .
( شهادة خبرة  ،سجل تجارى ...الخ ).

.8

ما يفيد الحصول على دورات تدريبية– إن وجدت .

.9

سيرة ذاتية حديثة معتمدة من الشركة و موقعة من املرشح .

.10

إقرار خاص باملرشح باملسئولية الكاملة عن الدارة الفعلية للشركة.

.11

إقرار خاص باملرشح بعدم صدور أى جزاءات تأديبية أو إدارية من قبل الهيئة والبورصة.

.12

إقرار خاص باملرشح بقبول التعيين.

مالحظات

نموذج طلب ترخيص فى حالة ترشيح عضو منتدب لشركة قابضة
اسم الشخص:

الوظيفة الحالية:

إسم الشــــــركة :

الوظيفة المرشح لها:

عنوان الشركـة :
غرض الشـــركة :
تاريخ الترخيـــص :

رقم الترخيـــص:
محضر مجلس إدارة  /محضر جمعية عامة

تاريخ المحضـــر :

المؤهل الدراسى :
رقم المحمــــول :

الرقم القومـى:
البريد اإللكترونى للشركة :
رقم تليفــون الشركــــة
إسم مسئول اإلتصال

:
:

رقم المحمول :

مرفق اإلقرارات ،،
تحريراً فى /

/
إسم المسئول /
توقيع المسئول /

ختم الشركة .......................

 اقرارات

إقرار قبول التعيين
أقر أنا ............................................... /
المرشح لشغل وظيفة ...............................
بشركة  .................................................بقبولي التعيين بالوظيفة
وهذا إقرار منى بذلك،،،
المقر بما فيه
االسم .................../


رقم تحقيق الشخصية....................... :
التوقيع ................................ /
التاريخ .................................. /

ختم الشركة .......................

إقرار بالمسئولية الكاملة عن اإلدارة الفعلية للشركة
أقر أنا ................................................. /
المرشح لشغل وظيفة........................................ /
بشركة  .................................................بالمسئولية الكاملة عن اإلدارة الفعلية بالشركة
وهذا إقرار منى بذلك ،،،
المقر بما فيه
اإلسم .................../
رقم تحقيق الشخصية....................... :
التوقيع ................................ /
التاريخ .................................. /

ختم الشركة .......................

إقرار عدم صدور جزاءات
أقر أنا ................................................. /
المرشح لشغل وظيفة ...............................
بشركة .................................................
بعدم صدور أية جزاءات تأديبية من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية .
وهذا إقرار منى بذلك،،،
المقر بما فيه
اإلسم .................../
رقم تحقيق الشخصية ....................... :
التوقيع ................................ /

