بيان حالة

عن المرشح لوظيفة مدير تنفيذى لدى شركة  ...............للصرافة
أوال :البيانات الشخصية للمرشح :

اسم المرشح بالكامل ............................................. :

...............................................

اسم الشهرة :

تاريخ الميالد :

محل الميالد ........................ :

..................................

الجنسية  :مصرى
محل االقامة:

..........................................................................................
تاريخ الحصول عليه ................... :

المؤهالت الدراسية ................... :

تحقيق الشخصية :

رقم قومى .......................

تاريخ االصدار ..............

مكان االصدار ...............

رقم جواز السفر ................

تاريخ االصدار ..............

مكان االصدار .................

رقم التليفون :
رقم الفاكس :

..........................

..........................

البريد االلكترونى .......................... :

ثانيا  :بيانات بشأن التاريخ الوظيفى للمرشح :
 . 1الوظيفة المرشح لها

مدير تنفيذى بشركة  ....................للصرافة

 . 2التاريخ الوظيفى من واقع السيرة الذاتية ( مرتبة من األحدث لألقدم ) :
الجهة

الوظيفة

الفترة

مـــن  :الـــى

ص2
أسباب التوقف :

 . 3الفترة التى لم يعمل بها ( مرتبة تاريخيا ) :

.........................

..........................................

.........................

..........................................

ثالثا  :البرامج التدريبية للمرشح واللغات التى يجيدها :
 . 1البرامج التدريبية فى مصر :
تاريخ البرنامج

اسم البرنامج

مكان البرنامج

 . 2البرامج التدريبية فى الخارج :
تاريخ البرنامج

اسم البرنامج

مكان البرنامج

 . 3اللغات :
درجة االجادة

اللغة

هل للمرشح أية مساهمات فى شركات صرافة :

ال

نعم

هل صدرت أية أحكام قضائية تمس الشرف واالمانة :
نعم

ال

أسم المدير المرشح بالكامل :
التوقيع :

التاريخ

ختم الشركة :

00/0
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إقرار
أقر أنا  * .................................... /المسئول بشركة ..................................للصرافة
بأن البيانات الواردة ببيان الحالة المقدم للبنك المركزي المصري عن السيد .............................. /
والمرشح للعمل كمدير تنفيذي بالشركة صحيحة وكاملة  ،وأتعهد بإبالغ البنك المركزي المصري عند إحالة
المدير المذكور ألي تحقيق أو توقيع جزاءات إدارية عليه  ،أو أي تعديالت تط أر علي تلك البيانات  ،كما لم
تصدر ضده أية أحكام قضائية تمس الشرف أو األمانة حتي تاريخه  ،وبأنه غير محال للتحقيق الجنائي
واإلداري في وقت الترشيح داخل أو خارج مصر .

المقر بما فيه
األسم بالكامـل ..................................:
الصفة الوظيفية.................................:

التــوقيــع ......................................:

التـاريـــخ ..................................... :

ختم الشركـة .................................. :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة

