بسم اهلل الرحمن الرحيم
البنك المركزى المصرى

صورة شخصية

قطاع الرقابة واإلشراف

بنك _________

بيان الحالة عن المرشحين

لوظائف المديرين التنفيذيين بالبنك
______________

 -اإلس ــم :

 -إسم الشهرة :

 تاريخ الميـالد : -الجنسيـة :

 -محل اإلقامـة :

تاريخ الحصول عليها :

 -المؤهالت الدراسية :

 -تحقيق الشخصية :رقم قومى:

تاريخ االصدار :

رقم جواز السفر:

مكان االصدار :

مكان االصدار :

تاريخ االصدار :

-الوظيفة المرشح لها

__________________
_________________

الخبرة السابقة( :ترفق سيرة ذاتية تفصيلية منذ التخرج متضمنة كافة الوظائف التى شغلها ومكان العمل
واالنجازات التى حققها أثناء سنوات الخدمة)
__________________
_________________

التاريخ الوظيفى للعشر سنوات السابقة (مرتبة من األحدث لألقدم):
 -الوظائف السابقة:

______________

_______________

تاريخ شغلها:

________________

________________

 -الفترة التى لم يعمل بها (مرتبة تاريخيا):

البنك /جهات أخرى

______________

______________

أسباب التوقف

________________
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اإلستقالة
التقاعد

________________

الفصل

________________

نهاية العقد

اسباب أخرى

البرامج التدريبية :
 فى مصر:اسم البرنامج

مكان البرنامج

تاريخ البرنامج

فى الخارج:
اسم البرنامج

مكان البرنامج

تاريخ البرنامج

اللغات :
درجة اإلجادة

اللغة

أى إلتزامات مالية على النحو اآلتى-:
هل يوجد أية التزامات مالية

فى حالة وجود التزامات مالية تذكر تفصيال :

نعم

ال
مقدارها

التزامات مالية للبنوك

إلتزامات نتيجة أعمال خاصة

أنشطة تجارية

أنشطة عقارية

أنشطة آخرى

هل الجهة التى كان يعمل بها المرشح أو مازال فيها تعرضت للتصفية أو االغالق او

نعم

ال
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التوقف عن النشاط
فى حالة االجابة بـ نعم يجب االجابة على االتى :
األسباب

و مدى تسببه أو مشاركته فى ذلك

التصفية
اإلغالق
التوقف عن النشاط
 الجهات التى يمثل البنك فى مجالس إدارتها:_____________________________
_____________________________

اإلقرار
أقر أنا _________________* المسئول ببنك _____________ بـنن البيانـات الـواردة ببيـان الحالـة المقـدم للبنـك
المركزى المصرى والخاصة بالسيد ______________ /صحيحة و كاملة  ،و أتعهد بإبالغ البنـك المركـزى المصـرى عنـد
إحالة المدير المذكور ألى تحقيق أو توقيع جزاءات إدارية عليه  ،أو أى تعديالت تط أر على تلك البيانات.
المقر بما فيه (االسم بالكامل)* :
الصفة الوظيفية :
التوقيع :

التاريخ :

ختم البنك :

_______________________________________________________________________
*رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو العضو المنتدب أو المدير المسئول بالنسبة لفروع البنوك األجنبية.

إقرار بعدم صدور أحكام قضائية
على المرشح لوظيفة مدير
ــــــــــــــــــ
أقـر أنـا ____________________ * المسـئول ببنـك ___________________ أن
السـ ــيد  ___________________ /المرشـ ــح لوظيفـ ــة  ______________ /بالبنـ ــك لـ ــم

تصدر ضده أية أحكام قضائية تمس الشرف أو األمانة حتى تاريخه  ،وبننه غير محـال للتحقيـق
الجنائى أو االدارى فى وقت الترشيح .

المقر بما فيه (االسم بالكامل):
الصفة الوظيفية:
التوقيع :

التاريخ :

ختم البنك :

___________________________________________________

* رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو العضو المنتدب أو المدير المسئول بالنسبة لفروع البنوك األجنبية.

