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 بسجل الوسطاء العقاريين لمنشأة فردية اقرار للقيد

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

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

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

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

 ) صاحب الشأن(  بصفتيمقدم الطلب      أقر وأتعهد أنا  ................................................ 

 بما يلى :.   عن المنشأة .....................................................   

غير متفرغ للعمل  ىانثنكما  المحليةأقر بأننى لست عضوا فى مجلس الشعب وال مجلس الشورى وال فى أى من المجالس -1

 من هذه الجهات . وألىاى من هذه المجالس  في عضويتيالهيئة فور  بإخطار، واتعهد  السياسي

الهيئة فور  بإخطارفى حكمها واتعهد  او القطاع العام وما الحكومةاى من جهات  فيال اشغل منصبا اى كان  بأننيوأقر -2

 هذه الوظائف . إلحدى شغلي

 من سنتين ماضيتين . ألقل تأديبيبسبب االستقاله او لسبب  الحكوميلست ممن ترك العمل  باننيوأقر  

قيدة للحرية فى جريمة مخلة ، كما لم يسبق الحكم على بعقوبة جنائية او بعقوبة م بتفليسيواقر باننى لم يسبق الحكم -3

بالشرف او االمانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين االستيراد والتصدير او النقد او الجمارك او الضرائب او 

 . الكاملة مسئوليتيوذلك تحت  اعتباريالتموين او الشركات او التجارة ولم يكن قد رد لى 

ر من عشر سنوات حتى تاريخ تقديم طلب القيد واتعهد بان تستمر الجنسية المصرية الجنسية منذ اكث مصري باننيواقر -4

 طوال مدة القيد فى سجل الوسطاء العقاريين واخطار الهيئة فور مخالفة ذلك .

بأى عضو من أعضاء المجالس النيابية  المناصب السياسية وال شاغلياالولى بين  الدرجةواقر اننى ال يوجد لى قريب من -5

 فيوال بأى من العاملين من درجة مدير عام فما فوقها عضوا بلجنة من لجان البت او المشتريات او البيع –لقومية أو المحلية ا

من هذه المناصب  ألىالهيئة فور شغل قريب لى من الدرجة االولى  بإخطاراو القطاع العام واتعهد  الحكومةاى جهة من جهات 

. 

 واتعهد باخطار الهيئة فور ابرام اى عقد سمسرة أخر ،-6

اتعهد باخطار الهيئة فور حدوث تغيير فى اى بيان من البيانات المتعلقه بمنشأتى والمثبته فى األوراق المقدمة منى وفى طلب -7

تى وذلك فى خالل ثالثين القيد وكذلك فور حدوث اى تغيير فى اى بيان من بيانات اى عقد من عقود السمسرة المسجلة لمنشأ

 بإخطاركما اتعهد –يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير واتعهد بان اقوم بتسجيل اى عقد جديد احصل عليه قبل بمقتضاه 

 كليا او جزئيا بالنسبة الى عقد من العقود . نشاطيعن ممارسة  توقفيالهيئة خالل ثالثين يوما من 

 الكاملة .  مسئوليتيالمستندات المقدمة سليمة وصحيحه وتحت كما اقر بان جميع البيانات و-8

 مقدم الطلب                                                                              20تحرير في       /         /        

                                وقع امامى                              

 ............م : .....................................االس

 .............................................. التوقيع :      أو تصديق البنك

     العنوان : ............................................              على صحة التوقيع                           

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


