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الشعب وال جملس الشورى وال يف اى من اجملالس ابن مجيع الشركاء املؤسسني واملسامهني ـ املتضامنني ـ املديرين لست / ليسو اعضاء يف جملس  /ـ اقر ابنىن 1
 لية كما انىن / اهنم غري متفرغني للعمل السياسى ، واتعهد ابخطار اهليئة فور عضويىت / عضوية اى منهم الى من هذه اجلهات .احمل
ها واتعهد ركاء او املديرين املعينني ال يشغل منصبا ااي كان يف اى من جهات احلكومة او القطاع العام وما يف حكمـ واقر ابنىن / ابن ااي من املؤسسني او الش2

 إبخطار اهليئة فور شغل اى منهم الحدى هذه الوظائف .
يىب القل من سنتني ـ واقر ابنىن / ابن اى من املؤسسني او الشركاء او املديرين املعينني لست / ليسو ممن ترك العمل احلكومى بسبب االستقالة او لسبب اتد3

 ماضيتني 
س اى من املؤسسني او الشركاء او املديرين بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة ابلشرف او االمانة ـ واقر ابنىن مل يسبق احلكم بتفليسي / بتفلي4

ت قوانني االسترياد والتصدير او النقد او اجلمارك او التموين او الشركات او التجارة ما مل يرد الينا اعتباران وذلك حتاو يف احدى اجلرائم املنصوص عليها يف 
 مسئوليىت الكاملة 

واذا كان احدهم او اى  ـ واقر ابنىن/ ابن الشركاء مجيعا مصريون وان راس املال كله مملوك هلم وان مجيع املديرين املعينني من غري الشركاء هم مصريون كذلك /5
اتريخ تقدمي طلب القيد . واتعهد ابن تستمر اجلنسية منهم متجنسا وجب تقدمي ما يثبت مرور ) عشر سنوات كاملة ( على دخولة يف اجلنسية املصرية حىت 

 املصرية طول مدة القيد يف سجل الوسطاء العقاريني واخطار اهليئة فور خمالفة ذلك .
وال ابى عضو من اعضاء ـ واقر ابنىن / ابن اى من املؤسسني / الشركاء / املديرين / ال يوجدىل / منهم قريب من الدرجة االوىل بني شاغلى املناصب السياسية 6

لبيع يف اى جهه من جهات اجملالس النيابية القومية او احمللية وال ابى احد من العاملني بدرجة مدير عام فما فوقها عضو بلجنة من جلان البت او املشرتايت او ا
 ى من هذه املناصب .احلكومة او القطاع العام ــ واتعهد ابخطار اهليئة فور شغل قريب ىل منهم من الدرجة االوىل ال

 .أخر او تسويقاعالن او دعاية ـ واتعهد ابخطار اهليئة فور ابرام عقد 7
القيد وكذلك فور حدوث لب ـ اتعهد ابخطار اهليئة فور حدوث تغيري يف اى بيان من البياانت املتعلقة مبنشأتى ــ ابلشركة واملثبتة يف االوراق املقدمة مىن وىف ط 8

املسجلة للشركة وذلك يف خالل ثالثني يوما من اتريخ حدوث التعديل او التغيري واتعهد ابن  والتسويق الدعاية واالعالنمن بياانت عقود اى بيان  اى تغيري ف
شاطى كليا ارسة ناقوم بتسجيل اى عقد جديد حتصل عليه الشركة قبل ممارسة اى عمل مبقتضاه ــ كما اتعهد ابخطار اهليئة خالل ثالثني يوما من توقفى عن مم

 او جزئيا ابلنسبة الى عقد من العقود .
 ـ كما اقر ابن مجيع البياانت واملستندات املقدمة سليمة وصحيحة وحتت مسئوليىت الكاملة .9

 )            عدد( املستندات املرفقة 
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