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[ 

  د بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين للشركات  يلقااقرار 
 ...................................االسم : 

 :................................العنوان 

 ...................................ص ب

 :..............................تليفونات 

 ....................................مقدم الطلب بصفتى ...................................................اقرواتعهد انا 

 -بما يلى :..............................................................عن شركة 

 اءالمديرين  لست/ ليسوو  اعضو –المتضامنين  –بان جميع الشركاء المؤسسين والمساهمين  -اقر باننى-1

فووى مجلووش الشووعب والمجلووش الشووور  وال فووى ا  موون المجووالش الماليووة كمووا اننووى / انهووم  يوور متفوور ين  

 0للعمل السياسى ، واتعهد باخطار الهيئة فور عضويتى/ عضوية ا  منهم الىمن هذة الجهات 
 

كان فى ا  من  ياين المعينين ال يشغل منصبا امن المؤسسين او الشركاء او المدير واقر باننى / بان ايا -2

ال وود  هووذة  هووا واتعهوود برخطووار الهيئووة فووور شووغل ا  موونهمجهووات الامومووة او القطووام العووام ومووا فووى  مم

 الوظائف 
 

ليسووو مموون توورل العموول  لسووت/ واقوور بوواننى/ بووان ا  موون المؤسسووين او الشووركاء او المووديرين المعينووين-3

 ماضيتينلسبب تاديبى القل من سنتين  واالامومى بسبب االستقالة 
 

الموديرين او الشوركة  او واقر باننى لوم يسوبا الاموم بتفليسوى / بتفلويش ا  مون المؤسسوين او الشوركاء -4

نفسوها  كمووا لوم يسووبا الامووم علوى او علووى ا  مون المؤسسووين او الشووركاء او الموديرين  بعقوبووة جنائيووة او 

الجرائم المنصوص عليها فى قوانين  بعقوبة مقيدة للارية فى جريمة مخلة بالشرف او االمانة او فى ا د 

رنووا  التجووارة مووا لووم يوورد الينووا  اعتبا االسووتيراد والتصوودير او النقوود او الجمووارل   او التموووين او الشووركات او

 وذلك تات مسئوليتى الماملة 
 

بووان الشووركاء جميعووا مصووريون وان راك الموواك كلووة مملووول لهووم وان جميووع المووديرين  –واقوور بوواننى  -5

ن من  ير الشركاء هوم مصوريون كوذلك / واذا كوان ا ودهم او ا  مونهم متجنسوا وجوب تقوديم ماي بوت المعيني

واتعهود بوان 0مرور ) عشر سنوات كاملة (على دخولة فى الجنسية المصرية  تى تواري  تقوديم بلوب القيود 

ئة فور مخالفوة فى سجل الوكالء والوسطاء التجاريين واخطار الهي بوك مدة القيد تستمر الجنسية المصرية

 0ذلك 
 

واقر باننى/ بان ا  من المؤسسين / الشركاء / المديرين / اليوجد لى / مونهم قريوب مون الدرجوة االولوى  -6

بين شا لى المناصب السياسية والبا  عضو من اعضاء المجالش النيابية القومية او المالية وال با  ا ود 

نة من لجان البت او المشتريات او البيع فى ا  جهه مون من العاملين بدرجة مدير عام فما فوقها عضو بلج

واتعهد باخطار الهئية فوور شوغل قريوب لوى مونهم مون الدرجوة االولوى ال   –جهات الامومة او القطام العام 

 من هذة المناصب 
 

عقود الوكالوة التجاريوة المقدموة  للتسوجيل بانهوا  يور مسوجلة ال  مون شوركات القطوام  –واقر بان عقد  -7

 العام  تى تاري  اليوم    /   /              

واتعهد باخطار الهيئة  فور علمى باعطاء توكيل مون نفوش الموكول ال  شوركة مون شوركات  القطوام العوام  -

قدمووة منووى والتووى سووتقدم مسووتقبال وذلووك تاووت مسووئوليتى العقووود الم\واقوور بصوواة ترجمووة العقوود  0مسووتقبال 

 المامله
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  بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين للشركات   القيداقرار  تابع

 

او بوان  –واقر ايضا بان الشركة الموكلة لى ليش لها ممتب اتصاك علمى او فنى او استشار  فى مصور  -8

 .....................................................   فى مصر يديره استشاريا ..... ال –فنيا  –للشركة ممتبا علميا 

 .................................................................. وعنوانه 0الجنسية .........................الــــ
 

بالشوركة والم بتوة  –ة بمنشوتتى اتعهد باخطار الهيئة فور  دوث تغيير فى ا  بيان من ا لبيانوات المتعلقو -9

فى االوراق المقدمة منى وفى بلب القيد وكذلك فور  دوث ا  تغيير فى ا  بيوان مون بيانوات عقوود الوكالوة  

المسجلة للشركة  وذلك فى خالك ثالثين يوما من تاري   دوث التعديل او  التغيير واتعهد بوان اقووم بتسوجيل 

كمووا اتعهوود باخطووار الهيئووة خووالك  –قبوول ممارسووة ا  عموول بمقتضوواه ا   عقوود جديوود   تاصوول عليووة الشووركة  

 0ثالثين يوما من توقفى عن ممارسة نشابى كليا او جزئيا بالنسبة ال  عقد من العقود 
 

واقر ايضا بان وكيلى فى تقديم الطلب او المستندات اليعمل فى ا  جهه من جهات الامومة او القطام  –10

 .............................................وعنوانها هو .......................لدي العام  او انة يعمل موظف 

 0اوافا على اخطار جهة عملة 
 

 0 جاء بهاواالقرارات للعمل على تنفيذ ما  واقر باننى تسلمت نسخة اضافية من هذة التعهدات -11
 

يوموا ( مون تواري   ودوث الواقعوه   30دة وهوى )ولمتابعة تنفيذ موا تعهودت بتنفيوذة فوى المواعيود الماود- 12

 0الواجب االبالغ عنها 
 

 0وصاياة وتات مسئوليتى الماملة  كما اقر بان جميع البيانات والمستندات المقدمة سليمة -13  
 

 )         عدد( المستندات المرفقة    

 

 

 20     تارير فى    /       /

 

 

 مقدم الطلب                                                          

 .............................................  االسم :      وقع امامى 

 ............................................التوقيع :      او تصديا البنك 

 ............................................ العنوان:     على صاة التوقيع 

 ............................................: الصفة         

 

 

 


