
 تداات و الوارالهيئة العامة للرقابة على الصادر

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 العقاريينسجل الوسطاء 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 2  من  1   صفحة

 طلب إضافة  عقد في سجل الوسطاء العقاريين

 

CR-CA-QR7--01 

 ينعقاريالسجل الوسطاء فى  إضافة عقدطلب 

 
 –دي  جساوو  جا – ارة رئاي  ججلا  ا –تاار  فا    بصفتى )……………………………انا الموقع على هذا 

  ………..(................………وكيال عن :  / ش يك جتضاجن

 ..............……..يق جكتب توث         لسنة                  رقم   (الخاص  –بمورب التوكيل ال سمى ) العام 

 ....................: سجل الوسطاء العقاريينبرقم القيد 

اطلب إضافة عقد وساطة/تسويق/سمس ة بسجل الوسطاء العقاريين بالهيوة العاجة لل قابة على الصا رات والوار ات   

 طبقا للبيانات التالية : 

  …….…………………………………………………………………………………………………………اسم العميل باللغة االنجليزية:

  …….………....…………………………………………………………………………………………………اسم العميل باللغة الع بية:

 ............................الجنسية: ………………………السفارة/القنصلية: الشه  العقارى/تصديق  وتاريخ رقم

 20      إلي :     /     /          20 :   جن :      /     /      صالحية عقد الوساطة/التسويق/السمس ة

 ………………………………………………………………………… …………:المنتجات جحل الوساطة /المش وع/الوحدة وعنوان وصف

............................................................................................…………………………………………………………………………………………………………… 

 0ال سوم المق رهج فق جع هذا المستندات المطلوبة طبقا لالئحة القيد بالسجل جع رراء قبو  سدا  و

 قدم الطلبج                                                                                                                     

  ...............................الســم  :ا                                                            التاريخ :          /          /       

                                                                                                       ..............................التوقيع :           تسد  المبالغ التالية وذلك جقابل رسوم إضافة عقد وعد  )     ( نسخة   

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

                                                                                          

 المبلغ الخدجات المبلغ ال سوم

  إضافة جقابل خدجات  تعديل بيانات قيد

  جقابل خدجات نش   حافظة جستندات

  جقابل خدجات نسخ  نسخة

  صندوق تك يم الشهداء  نقابة تجاريين

  جقابل خدجات الحجز الطارئ  فائض الطاقات

  غي ال               رم( فقط                                          إرمالى ال سوم والخدجات)  

           

   )                                       ( )                                     (  الم ارع الفاحص   

 

 

 



 تداات و الوارالهيئة العامة للرقابة على الصادر

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 العقاريينسجل الوسطاء 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 2  من  2   صفحة

 طلب إضافة  عقد في سجل الوسطاء العقاريين

 

CR-CA-QR7--01 

 ينعقاريسجل الوسطاء الطلب إضافة عقد فى تابع 
 

 تم سدا جبلغ ...........رم نقدا / بشيك رقم ................... جص فى /جقبو  الدفع صا ر 

 جن ....................  بنك .........................

 ف ع .....................................

 جين الخزينة  تح ي ا فى    /    /                                                    ا

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قيد بسجل الوار  تحت رقم جؤقت                 ويسلم للم ارعة وبه          ورقة 

 

 كاتب القيد  التاريخ:     /     /                                                                  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واق  .............تحت رقم   ينعقاريالسجل الوسطاء ب الوساطة/التسويق/السمس ةإضافة عقد  استلمت البطاقة الدالة على

 ( موي 30) خال  فى ينعقاريالسجل الوسطاء له فى حالة تعديل أى جن بيانات العقد ألتزم بإخطار اإل اره العاجه بعلمى بان

عناى  / عان  والمكاتباات واالعالناات الصاا رةت رقم القيد علاى كافاة المطبوعاات والتزم باثباحصو  التعديل ، جن تاريخ 

 صاحب القيد اعتبارا جن تاريخه

 المستلم                                                                      /     /     :التاريخ 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة  ..........وبه  البيانات ويحا  الملف الى ........سلمت البطاقة بعد تسجيلها بدفت  التسليم تحت رقم جسلسل 

 

  كاتب التسليم التاريخ:     /     /                                                                   

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة  ..........استخ رت البيانات ورصدت ويحا  الملف للحفظ وبه 

 
 

 ناتجدي  إ ارة البيا  التاريخ:     /     /                                                              
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فباألرشيورقة وتم قيده بالسجالت المسلسلة واالبجدية وا ررت بالفهارس ويحفظ  ............تسلمنا الملف وبه 

 

 فات رئي  قسم المل التاريخ:     /     /                                                                  
 



 داتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوار

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 العقاريينسجل الوسطاء 

  الرابع رقم األصدار:

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 بسجل الوسطاء العقاريين استمارة مراجعة

 

CR - CA -QR-31 

 " نموذج داخلى يملئ بعرفة االدارة "           الوسيط العقارىبيانات                                                         

 

               20      /     /        : تىح              20    /     /           من :  الحية القيدص           ......................................رقم القيد : 

     …….…………………………………………….........................................……………………………………………………………:اري ــاالسم التج

 .………………………………………………………………….........................................…………………………………………… السمة التجارية :

 .……………………………………: أس المالر………………………………………          ………… نوع المنشــــأة :

 .……………………………………………………………………………………………………………… عنوان النشــاط :

 …………………………………… : النشـــــاط   ………………………………………      ………… المحافظـــــــــة :

 ……………………..…………………: جهتـــــه…………………………….         ………… رقم السجل التجــــاري :

 ……………………………..…………: مأمورية……………………………..         ………… رقم التسجيل الضريبي :

 أصل / نسخة :       /        ………………………………………………………………: تليفون

 

  العميلبيانات  

 . …………………………………………………………………………………………………………… اسم العميل باللغة االنجليزية:

  ………………………………………………………………………………………………………………… اللغة العربية:اسم العميل ب

 …………………………………………… الجنسية:………………………القنصلية: /السفارةالشهر العقارى/رقم تصديق 

 20:     /     /      حتى  20:   من :      /     /       عقد الوساطة/التسويق/السمسرةصالحية 

 …………………………………… ......................………………………:المنتجات محل الوساطة/المشروع/الوحدة وعنوان وصف

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 طبيعة عملية الوساطة بيع       شراء       ايجار

 

 صل / نسخة :       /                      أ                                                                                                      

 :                    الفاحص توقيع                                                               التاريخ :    /      /

طاقات: ة حتى يتم تسليم البروجعت المستندات واستخرجت منها البيانات عاليه ونطلب اإلستيفاءات التالي  

1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 :                         مراجعلاتوقيع                                                               التاريخ :    /      /

 

 

 رقم الطلب /



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 اء التجاريينسطسجل الو

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 توكيل يانطلب اقرار سر

 

CR-CA-QR7-17 

 

 اقرار سريان التوكيل 

 

 .............................................. الوكيل عن /    .........................................................اقر انا 

 ........................................... مكتب توثيق/( ..............لسنة ) (..............)بان التوكيل رقم 

 /    بتاريخ     / 

 .  همازال علي قيد الحياة حتى تاريخ مازال ساري المفعول وان الموكل

 

 : هالمقر بما في                                                                    

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

 .............................................. التوقيع: 
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