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 لمنشأة فردية عقاريينقيد بسجل الوسطاء الال تجديد اقرار
 

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

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

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

 

عبن  لب  بفبف ) ص حباا  الشبأن  مقدم الط   .................................................................اتعهد انا  و اقر

 -بما يل) :   ...................................................................المنشأة

 

رغ غير متف كما اننى ةوال فى أى من المجالس المحلي  الشيوخ وال مجلس النواب أقر بأننى لست عضوا فى مجلس -1

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

هيئة اخطار البتعهد او القطاع العام ومافى حكمها وا ةيكان فى اى من جهات الحكوم ما أقر بأننى ال اشغل منصبا اى -2

 فور شغلى الحدى هذه الوظائف . 

 يتين .قل من سنتين ماضاو لسبب تأديبى أل ةترك العمل الحكومى بسبب االستقالأقر باننى لست ممن كما 

 

على  بق الحكمم يسل و ةسمعاقر باننى حسن ال لم يسبق الحكم بتفليسى ، كما غير مدرج بقوائم االرهاب و اقر باننى -3

 ا فىصوص عليهالمن بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او االمانة او فى احدى الجرائم

لنقد او الجمارك او قوانين االستيراد والتصدير او ا م و1982لسنة  120رقم  تجاريةالعمال الوكاله أ نون تنظيم قا

 . ةلكامللم يكن قد رد لى اعتبارى وذلك تحت مسئوليتى اما و الشركات او التجارة الضرائب او التموين ا

 

جالس ء الماقر اننى ال يوجد لى قريب من الدرجه االولى بين شاغلى المناصب السياسية والبأى عضو من أعضا -4

و ن البت الجنة من لجاال بأى من العاملين من درجة مدير عام فما فوقها عضوا بو–النيابية القومية أو المحلية 

 يب لى منغل قرالمشتريات او البيع فى اى جهة من جهات الحكومه او القطاع العام واتعهد باخطار الهيئة فور ش

 الدرجة االولى الى من هذه المناصب .

 ىمة منداق المقألورفى ا ةبمنشأتى والمثبت ةفى اى بيان من البيانات المتعلق اتعهد باخطار الهيئة فور حدوث تغيير -5

 المسجلة لعقاريةا ةالوساطفور حدوث اى تغيير فى اى بيان من بيانات اى عقد من عقود  كما اتعهد باخطار الهيئة  -6

 لمنشأتى وذلك فى خالل ثالثين يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير

خالل  ار الهيئةاتعهد باخطكما ، بمقتضاه ممارسة اى عمل واتعهد بان اقوم بتسجيل اى عقد جديد احصل عليه قبل   -7

 ثالثين يوما من توقفى عن ممارسة نشاطى كليا او جزئيا بالنسبة الى عقد من العقود .

 التزم بان اثبت رقم قيدى فى جميع اوراقى و مكاتباتى. -8

 قاريينعطاء البعد زوال احد شروط القيد فى سجل الوس العقاريةال امارس اى عمل من اعمال الوساطة التزم بان  -9

 مع علمى بذلك.

 .كاملةمستقبال وذلك تحت مسؤليتى المنى و تلك التى ستقدم  حة ترجمة العقود االجنبيه المقدمةاقر بص -10
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 االدارة المركزية للتسجيالت العقارية

 سجل الوسطاء العقاريين

  رقم األصدار: الرابع

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 2  من  2   صفحة

 نقيد منشأه فردية في سجل الوسطاء العقاريي تجديد اقرار

 

CR-CA-QR-07-31 
 

 لمنشأة فردية عقاريينقيد بسجل الوسطاء الال تجديداقرارتابع 

 

فى ما ولعام ااو القطاع  طلب والمستندات ال يعمل فى اى جهة من الجهات الحكوميةاقر بان وكيلى فى تقديم ال -11

 .........................................................................دىلحكمها او انه يعمل موظف 

 ه.اخطار جهة عمل ىلواوافق ع ...............................................................وعنوانها....................

 

نوك والب شاةق للمنبها العموالت التى تستح و ان اقيد دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحةاتعهد بان تمسك المنشاة  -12

 بها . المودعة

 وذلك اريةالعق ها مقابل اى عمل من اعمال الوساطةالتزم باخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء ب -13

 ثين يوما من تاريخ الوفاء.خالل ثال

 تجارييةالالخاص بتنظييم اعميال الوكالية  1982لسنة  120افيا بنصوص مواد القانون اقر بمعرفتى وعلمى علما ك -14

يهميا مين وميا ورد عل 1982لسينة  342والئحته التنفيذيية الصيادرة بيالقرار رقيم  التجاريةوبعض اعمال الوساطة 

 تعديالت

فييذ ميا تابعية تنولم ا جاء بهيا ،كما اقرباننى تسلمت نسخة اضافية من هذة التعهدات واالقرارات للعمل على تنفيذ م  -15

 . فى المواعيد المحددة تعهدت بتنفيذه 

القيد  مستنداتووبأن حالتي   بان جميع البيانات والمستندات المقدمة سليمة وصحيحة وتحت مسئوليتى الكاملةر اق -16

 األخري لم يطرأ عليها أي تغيير عن القيد السابق  

 )        (.المستندات المرفقة عدد

             
 

 20      ف)    /       / ا تحرير

 

 

 األقرارمقدم                                                  

 ..........................................  االسم :      وقع امام) 

 .......................................... ال وقيع:     او تفديق البنك 

 .......................................... العنوان:     وقيع عل) ححة ال 

 ..........................................: الففة         
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 للشركات العقاريينقيد بسجل الوسطاء تجديد ال اقرار
 

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

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

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

 .................................اقرواتعهد انا ...................................................مقدم الطلب بصفتى ...

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

متفار    اقر باننى لست عضوا فى مجلس النواب والمجلس الشيوخ وال فى اى من المجالس المحلية كماا انناى ريار -1

 ضويتي باى من هذة الجهات للعمل السياسى ، واتعهد باخطار الهيئة فور ع
 

د بإخطاار اقر باننى ال اشغل منصبا ايماا كاان فاى اى مان  هاات الح ومياة او القطاا  العاام وماا فاى ه مهاا واتعها -2

ب تادييبى الهيئة فور شغلي اهدى هذة الوظائف واقر باننى لست ممن ترك العمل الح اومى بسابب االساتقالة سولساب

 كات القطا  العام من هذا الشرط(. . )تعفى شر القل من سنتين ماضيتين
 

 

ننى ماا اقار بااك اقر باننى لم يسبق الح م بتفليساى او بتفلايس الشاركة نفساها رهاب وألاقر باننى رير مدرج بقوائم ا -3

او  ماناةو األاحرية فى  ريمة مخلاة بالشار  هسن السمعة و لم يسبق الح م على  بعقوبة  نائية او بعقوبة مقيدة لل

وانين م و قا1982لسان   120ة رقام عقارياائم المنصاوص عليهاا فاى قاانون تناايم اعمااا الوكالاة الفى اهدى الجار

ك تحات باار   وللااالستيراي والتصدير او النقد او الجمارك او التموين او الشركات او التجارة ما لام ياري يلاي  اعت

 مسئوليتى ال املة. 

ة لس النيابيشارلى المناصب السياسية والعضو بد  من المجااقر بان  اليو د لى س  قريب من الدر ة االولى بين  -4

 ة مان لجاانالقومية او المحلية كما ال يو د لي قريب من الدر اة االولاى بدر اة مادير عاام فماا فوقهاا عضاوا بلجنا

  غلشاواتعهاد باخطاار الهئياة فاور  –البت او المشتريات او البيع فى اى  هة من الجهات الح ومة او بالقطا  العام 

 قريب لى من الدر ة االولى الى من هذة المناصب. )تعفى شركات القطا  العام من هذا الشرط(.

 

الوراق ثبتاة فاي ااتعهد باخطار الهيئة فور هدوث تغيير في اى بيان من البيانات المتعلقة بمنشادتى ـاـ بالشاركة والم -5

 المقدمة منى 

وللاك فاي  المساجلة للشاركةالوسااطة يان مان بياناات عقاوي اى ب يفور هدوث اى تغيير ف اتعهد باخطار الهيئةكما  -6

 خالا ثالثين يوما من تاريخ هدوث التعديل او التغيير

د باخطاار واتعهد بان اقوم بتسجيل اى عقد  ديد تحصل علي  الشركة قبل ممارساة اى عمال بمقتضااـ ـاـ كماا اتعها  -7

 الهيئة خالا ثالثين يوما من توقفى عن ممارسة نشاطى كليا او  زئيا بالنسبة الى عقد من العقوي .

 كما التزم باثبات رقم قيد  الشركة فى  ميع اوراق و م اتبات الشركة. -8

 لعقارييناسطاء لتزم بان ال امارس اى عمل من اعماا الوساطة العقارية بعد زواا اهد شروط القيد فى سجل الوا -9

 مع علمى بذلك.

منشاة حق للاتعهد بان تمسك المنشاة يفاتر منتامة تتضمن بيانات صحيحة و ان اقيد بها العموالت التى تست -10

 والبنوك المويعة بها .

لك قارية ولة العائب ب ل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل اى عمل من اعماا الوساطالتزم باخطار مصلحة الضر -11

 خالا ثالثين يوما من تاريخ الوفاء.

 لة.وتلك التى ستقدم مستقبال وللك تحت مسئوليتى ال ام ةالمقدم ةاقر بصحة تر مة العقوي اال نبي -12
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 تللشركا العقاريينالقيد بسجل الوسطاء  تجديد تابع اقرار
 

 

    العااام    اقار ايضاا بااان وكيلاى فااى تقاديم الطلااب او المساتندات اليعمال فااى اى  هاة ماان  هاات الح ومااة او القطاا  -13

...وعنوانهاا ........................او ان  يعمل موظاف لاد  ....................................................................

 ة عمل ............................................. واوافق على اخطار  ههو ......................

 

تجارية لاالخاص بتنايم اعماا الوكالة  1982لسنة  120اقر بمعرفتى وعلمى علما كافيا بنصوص مواي القانون  -14

يهماا مان ري علوماا و 1982لسانة  342والئحت  التنفيذية الصايرة بالقرار رقم  التجاريةوبعض اعماا الوساطة 

 تعديالت

 

نفيذ ما لمتابعة تكما اقرباننى تسلمت نسخة اضافية من هذة التعهدات واالقرارات للعمل على تنفيذ ما  اء بها ، و  -15

 .تعهدت بتنفيذة فى المواعيد المحدية 

د دات القيمستنووبدن هالتي  ة وصحيحة وتحت مسئوليتى ال املةاقر بان  ميع البيانات والمستندات المقدمة سليم -16

 األخر  لم يطرس عليها س  تغيير عن القيد السابق  

 .)        (المستندات المرفقة عدي 

 20تحرير فى    /       /     

 

 االقرارمقدم                                                           

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

 .........................................التوقيع :      او تصديق البنك 

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

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



 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: 

 

 

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 عقاريينسجل الوسطاء ال

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020ألصدار: تاريخ ا
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  بسجل الوسطاء العقاريين قيد تجديد طلب
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 عقاريينسجل الوسطاء الطلب تجديد صالحية القيد فى 

 –ديف لساالو  لاا – ارة رئاايم لجلاام ا –تااا ف فااف   بصااى ى  ……………………………انااا القو ااى هلااى  اا ا 

  ………..(................………وكيال هن :  / شفيك ل ضالن

 ..............……..ب توثيق لك (            لسنة (           الخاص ( ر م –بقو ب ال وكيل الفسقى   العام 

 عقااريينالوساطاء الالسابق  يد ا بسجل .…………………………………………اطلب تجديد  يد لنشأة /شفكة 

ك لقادة لاوذ          /                        ( لقادة مقام سانواد بادند لان    /   /       وتن ااى اوان اات فاى   /  يد  تحت ر م

ى السارية حسب صالحية كل لناا ولففاق لا الوساطة/ال سويق/السقسفةجديد هقو  مقم سنواد امفى هلى ان يشقل ال 

 : و ى   ا  القس نداد القطلوبة ل جديد القيد طبقا للبيان الصا رهن الايلة

 لس خفج السجل ال جارى                                                          بطا ة ضفيبية لس وفاة      

 إ فار ال جديد                لع قدة لن الضفائب القنشأة/نسخة لن امف ليزانية للشفكة      

                                                           قدم الطلب                                                       ل                         ولس عد لدفى الفسوم الققفرة                                                          

 .............................السم : ا                                                                     20تحفيفا فى     /     /         

 ............................ل و يى: ا                                                                                                           

 .............................الصىة : نسخة.                    تسد  القبالغ ال الية وذلك لقابل رسوم تجديد القيد وهد        (

                  

                                             

 القبلغ الخدلاد القبلغ الفسوم

  تجديد فى القيعا لقابل مدلاد   تجديد فى القيعا 

  فى القالهلقابل مدلاد تجديد    فى القالهتجديد 

  لقابل مدلاد نشف  نقابة تجاريين

  لقابل مدلاد نسخ  نسخة 

  حافظة لس نداد  فائض الطا اد

  اد الحجز الطارئقابل مدلل  صندوق تكفيم الشاداء

  غيفال                م( فقط                                       إ قالى الفسوم والخدلاد      

             

                                       (  الىاحص
 

  ال اريخ:      /    /       (                                        القفا ى

 
 إحضار ى يفاه,  فى حالة ا ما  تعديالد هلى البياناد السابق  يد ا بالسجل وبطا ة القيد ح ى تاريخ تقديم طلب ال جديد للحوظة:

 . "   www.goeic.gov.egوالقو و ة هلى لو ى الايلة "   القس نداد والنقاذج الالزلة إلثباد تلك ال عديالد 

 

 

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 عقاريينسجل الوسطاء ال

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020ألصدار: تاريخ ا

 2  من  2   صفحة

  بسجل الوسطاء العقاريين قيد تجديد طلب

 

CR-CA-QR7--01 

 عقاريينسجل الوسطاء الطلب تجديد صالحية القيد فى ى تاب

 

 تم سدا لبلغ ........... م نقدا / بشيك ر م ................... لصففى /لقبو  الدفى صا ر 

 لن ....................  بنك .........................

 ففع .....................................

 الين الخزينة                                                     تحفيفا فى    /    /  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 20    /   رو ى وتنسخ البطا اد                         لديف اال ارة                       تحفيفا فى    /  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ............الدالة هلى تجديد  يد لنشأة / شفكة .................. عقاريينالقيد فى سجل الوسطاء ال بطا ةاس لقت 

 وتن اى فى       /      /           لقدة مقم سنواد تبدن لن       /      /     

 وهد  ........ نسخة لناا و د را ع اا وو د  قيى البياناد سليقة ولطابقة للقس نداد الققدلة 

 .لنا واى مطأ يظاف بعد ذلك اكون لسلوال هن سدا  رسوم تعديله

 

 تحفيفا فى       /     /                                         القس لم :

 االسم :

 ال و يى :

 الصىة :

 و ى الالى لوظف ال سليم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قحىوظاد لى القلف ال -2لبياناد      ا -1صورد البطا ة واحيلت الى  الحاسب اآللى       

 ور ة            (وبه 

 

           /  ال صويف                                                     تحفيفا فى       /             لسلو
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