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أقر بأننى لست عضوا فى مجلس الشعب وال مجلس الشورى وال فى أى من المجالس المحليه كما اننى غير متفرغ للعمل -1

 السياسى ، واتعهد باخطار الهيئة فور عضويتى فى اى من هذه المجالس والى من هذه الجهات .

ن جهات الحكومه او القطاع العام ومافى حكمها واتعهد باخطار الهيئة فور شغلى وأقر بأننى ال اشغل منصبا اى كان فى اى م-2

 الحدى هذه الوظائف . وأقر باننى لست ممن ترك العمل الحكومى بسبب االستقاله او لسبب تأديبى القل من سنتين ماضيتين .

او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او  واقر باننى لم يسبق الحكم بتفليسى ، كما لم يسبق الحكم على بعقوبة جنائية-3

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 الكامله .

نسية منذ اكثر من عشر سنوات حتى تاريخ تقديم طلب القيد واتعهد بان تستمر الجنسية المصرية طوال واقر باننى مصرى الج-4

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

النيابية القومية  واقر اننى ال يوجد لى قريب من الدرجه االولى بين شاغلى المناصب السياسية والبأى عضو من أعضاء المجالس-5

 من جهة اى فى البيع او المشتريات او البت لجان من بلجنة عضوا فوقها فما عام مدير درجة من العاملين من بأى وال–أو المحلية 

 القطاع العام واتعهد باخطار الهيئة فور شغل قريب لى من الدرجة االولى الى من هذه المناصب . او الحكومه جهات

 أو تسويق أخر .اعالن أودعاية واتعهد باخطار الهيئة فور ابرام اى عقد -6

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

المسجلة لمنشأتى وذلك فى  والتسويق اية واالعالنالدعالقيد وكذلك فور حدوث اى تغيير فى اى بيان من بيانات اى عقد من عقود 

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

 قود .ى عن ممارسة نشاطى كليا او جزئيا بالنسبة الى عقد من العتوقف من يوما ثالثين خالل الهيئة باخطار

 كما اقر بان جميع البيانات والمستندات المقدمة سليمة وصحيحه وتحت مسئوليتى الكاملة . -8

 . عدد( المستندات المرفقه       )   
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