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 إقرار للقيد بسجل الوسطاء العقاريين للشركات

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

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

 ..................................................................................................................................ص ب : 

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

 ............................ مقدم الطلب بصفتى   ..............................................................اقر واتعهد أنا  

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

 

الشعب وال مجلس الشورى وال في اى من بان جميع الشركاء المؤسسين والمساهمين ـ المتضامنين ـ المديرين لست / ليسو اعضاء في مجلس  /ـ اقر باننى 1

 انهم غير متفرغين للعمل السياسى ، واتعهد باخطار الهيئة فور عضويتى / عضوية اى منهم الى من هذه الجهات . المجالس المحلية كما اننى /

ركاء او المديرين المعينين ال يشغل منصبا ايا كان في اى من جهات الحكومة او القطاع العام وما في حكمها ـ واقر باننى / بان ايا من المؤسسين او الش2

 الهيئة فور شغل اى منهم الحدى هذه الوظائف . واتعهد بإخطار

يبى القل من ـ واقر باننى / بان اى من المؤسسين او الشركاء او المديرين المعينين لست / ليسو ممن ترك العمل الحكومى بسبب االستقالة او لسبب تاد3

 سنتين ماضيتين 

او الشركاء او المديرين بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او  ـ واقر باننى لم يسبق الحكم بتفليسي / بتفليس اى من المؤسسين4

قوانين االستيراد والتصدير او النقد او الجمارك او التموين او الشركات او التجارة ما لم يرد الينا اعتبارنا االمانة او في احدى الجرائم المنصوص عليها في 

 لة وذلك تحت مسئوليتى الكام

واذا كان  ـ واقر باننى/ بان الشركاء جميعا مصريون وان راس المال كله مملوك لهم وان جميع المديرين المعينين من غير الشركاء هم مصريون كذلك /5

القيد . واتعهد بان احدهم او اى منهم متجنسا وجب تقديم ما يثبت مرور ) عشر سنوات كاملة ( على دخولة في الجنسية المصرية حتى تاريخ تقديم طلب 

 تستمر الجنسية المصرية طول مدة القيد في سجل الوسطاء العقاريين واخطار الهيئة فور مخالفة ذلك .

وال باى عضو من ـ واقر باننى / بان اى من المؤسسين / الشركاء / المديرين / ال يوجدلى / منهم قريب من الدرجة االولى بين شاغلى المناصب السياسية 6

ت او البيع في اى اعضاء المجالس النيابية القومية او المحلية وال باى احد من العاملين بدرجة مدير عام فما فوقها عضو بلجنة من لجان البت او المشتريا

 ى من هذه المناصب .جهه من جهات الحكومة او القطاع العام ــ واتعهد باخطار الهيئة فور شغل قريب لى منهم من الدرجة االولى ال

 ـ واتعهد باخطار الهيئة فور ابرام عقد سمسرة اخر7

القيد وكذلك لب ـ اتعهد باخطار الهيئة فور حدوث تغيير في اى بيان من البيانات المتعلقة بمنشأتى ــ بالشركة والمثبتة في االوراق المقدمة منى وفى ط 8

مسرة المسجلة للشركة وذلك في خالل ثالثين يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير واتعهد بان اقوم اى بيان من بيانات عقود الس فور حدوث اى تغيير ف

نشاطى كليا بتسجيل اى عقد جديد تحصل عليه الشركة قبل ممارسة اى عمل بمقتضاه ــ كما اتعهد باخطار الهيئة خالل ثالثين يوما من توقفى عن ممارسة 

 ن العقود .او جزئيا بالنسبة الى عقد م

 ـ كما اقر بان جميع البيانات والمستندات المقدمة سليمة وصحيحة وتحت مسئوليتى الكاملة .9

 )            عدد( المستندات المرفقة 

 مقدم الطلب                                                              20تحرير في       /         /        

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

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

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

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