الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات

االدارة المركزية للتسجيالت التجارية
سجل الوكالء التجاريين

رقم األصدار :الرابع
تاريخ األصدار2020/6/1 :
صفحة  1من 2
اقرار قيد فردى

اقرار القيد بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين لمنشأة فردية
االسم ................................... :
العنوان ................................:
ص ب...................................
تليفونات ..............................:
اقرار للقيد بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين لمنشأة فردية
اقرواتعهد انا  .................................................................مقدم الطلب بصفتى ( صاحب الشأن )
عن المنشأة ...................................................................بما يلى -:
-1اقر باننى لست عضوا فى مجلس الشعب والمجلس الشورى وال فى اى من المجالس المحلية كما اننىى ييىر متفىر
للعمل السياسى  ،واتعهد باخطار الهيئة فور عضويتى فى اى من هذة المجالس والى من هذة الجهات 0
 -2واقر باننى الاشغل منصبا اى كان فى اى من جهات الحكومة او القطاع العام وما فى حكمها واتعهد باخطىار الهيئىة
فور شغلى الحدى هذه الوظائف  0واقر باننى لست ممن ترك العمل الحكومى بسبب االستقالة أولسبب تىاديبى القىل مىن
سنتين ماضيتين0
 -3واقر باننى لم يسبق الحكم بتفليسى  ،كما لم يسبق الحكم على بعقوبىة جنائيىة او بعقوبىة مقيىدة للحريىة فىى جريمىة
مخلة بالشرف او االمانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين االستيراد والتصدير او النقد او الجمارك او
الضرائب او التموين او الشركات او التجارة ولم يكن قد رد لى اعتبارى وذلك تحت مسئوليتى الكاملة 0
 -4واقر باننى مصرى الجنسية منذ اكثىر مىن عشىر سىنوات حتىى تىاريم تقىديم لىب القيىد واتعهىد بىان تستمرالجنسىية
المصرية وال مدة القيد فى سجل الوكالء والوسطاء التجاريين واخطار الهيئة فور مخالفة ذلك
 -5واقرباننى اليوجد لى قريب من الدرجة االولى بين شايلى المناصب السياسية والبأى عضىو مىن اعضىاء المجىالس
النيابيةالقوميىة او المحليىىة  -وال بىأى مىىن العىىاملين مىن درجىىة مىىدير عىام فمىىا فوقهىا عضىىوا بلجنىىة مىن لجىىان البىىت او
المشتريات او البيع فى اى جهة مىن جهىات الحكومىة او القطىاع العىام واتعهىد باخطىار الهيئىة فىور شىغل قريىب لىى مىن
الدرجة االولى الى من هذه المناصب
 -6واقر بان عقد – عقود الوكالة التجاريىة المقدمىه للتسىجيل بانهىا ييىر مسىجلة الى مىن شىركات القطىاع العىام حتىى
20
/
تاريم اليوم /
 واتعهد باخطار الهيئة فور علمىى باعطىاء توكيىل مىن نفىس الموكىل الى شىركة مىن شىركات القطىاع العىام مسىتقبال 0واقر بصحة ترجمة العقود المقدمة منى والتى ستقدم مستقبال وذلك تحت مسئوليتى الكاملة
 -7واقر ايضا بان الشركة الموكلة لىى لىيس لهىا مكتىب اتصىال علمىى او فنىى او استشىارى فىى مصىر /او بىان للشىركة
مكتبا علميا – فنيا – استشاريا فى مصر يديرة .....................................الــــ.................................الجنسية 0
وعنوانه ............
 -8اتعهد باخطار الهيئة فور حدوث تغيير فى اى بيىان مىن ا لبيانىات المتعلقىة بمنشىأتى والمثبتىة فىى االورام المقدمىة
منى وفى لب القيد وكذلك فور حدوث اى تغيير فى اى بيان من بيانات اى عقىد مىن عقىود الوكالىة المسىجلة لمنشىأتى
وذلك فى خال ل لاللين يوما من تاريم حدوث التعديل او التغيير واتعهد بان اقىوم بتسىجيل اى عقىد جديىد احصىل عليىة
قبل ممارسة اى عمل بمقتضاة – كما اتعهد باخطار الهيئة خىالل لاللىين يومىا مىن تىوقفى عىن ممارسىة نشىا ى كليىا او
جزئيا بالنسبة الى عقد من العقود 0
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تابع اقرار للقيد بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين لمنشأة فردية
 – 9واقر ايضا بان وكيلى فى تقديم الطلب او المستندات اليعمل فى اى جهه من جهات الحكومىة او القطىاع العىام ومىا
فى حكمها  ،او انة يعمل موظف لدي ....................................وعنوانها .................................
 -10واقر باننى تسلمت نسخة اضافية من هذة التعهدات واالقرارات للعمل على تنفيذ ما جاء بها  0ولمتابعة تنفيىذ
ما تعهدت بتنفيذة فى المواعيد المحددة وهى ( 30يوما ) من تاريم حدوث الواقعه الواجب االبال عنها .
 -11كمىىىىا اقىىىىىر بىىىىىان جميىىىىع البيانىىىىىات والمسىىىىىتندات المقدمىىىىة سىىىىىليمة وصىىىىىحيحة وتحىىىىت مسىىىىىئوليتى الكاملىىىىىة.
(

عدد) المستندات المرفقة .

تحريرا فى

/

/
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مقدم الطلب
وقع امامى

االسم .......................................... :

او تصديق البنك

التوقيع.......................................... :

على صحة التوقيع

العنوان.......................................... :
الصفة .......................................... :
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