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 للشركات العقاريينقيد بسجل الوسطاء 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

 باى من هذة الجهات للعمل السياسى ، واتعهد باخطار الهيئة فور عضويتي 
 

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

 قطا  العام من هذا الشرط(. . )تعفى شركات ال 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 عقاريامنصاوص عليهاا فاى قاانون تناايم اعمااا الوكالاة الفى اهدى الجارائم ال

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 النيابيالمناصب السياسية والعضو بد  من المجااقر بان  اليو د لى س  قريب من الدر ة االولى بين شارلى  -4

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

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

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

 

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

للشاركة  المساجلةالوسااطة ات عقاوي اى بيان من بيانا يالقيد وكذلك فور هدوث اى تغيير فالمقدمة منى وفى طلب 

 وللك في 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  -6

 الهيئاااة خاااالا ثالثاااين يوماااا مااان تاااوقفى عااان ممارساااة نشااااطى كلياااا او  .ئياااا بالنسااابة الى عقاااد مااان العقاااوي .

 

 كما الت.م باثبات رقم قيد  الشركة فى  ميع اوراق و م اتبات الشركة. -7

 لعقارييناسطاء الت.م بان ال امارس اى عمل من اعماا الوساطة العقارية بعد زواا اهد شروط القيد فى سجل الو -8

 مع علمى بذلك.

منشاة حق للاتعهد بان تمسك المنشاة يفاتر منتامة تتضمن بيانات صحيحة و ان اقيد بها العموالت التى تست -9

 والبنوك المويعة بها .

لك قارية ولة العرائب ب ل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل اى عمل من اعماا الوساطالت.م باخطار مصلحة الض -10

 خالا ثالثين يوما من تاريخ الوفاء.

 لة.اقر بصحة تر مة العقوي اال نبي  المقدم  وتلك التى ستقدم مستقبال وللك تحت مسئوليتى ال ام -11
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 للشركات العقاريينالقيد بسجل الوسطاء  تابع اقرار
 

 

    العااام    قار ايضاا بااان وكيلاى فااى تقاديم الطلااب او المساتندات اليعمال فااى اى  هاة ماان  هاات الح ومااة او القطاا ا -12

...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  -13

يهماا مان لوماا وري ع 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  -14

 .تعهدت بتنفيذة فى المواعيد المحدية 

 ة وصحيحة وتحت مسئوليتى ال املة,اقر بان  ميع البيانات والمستندات المقدمة سليم -15

 .)        (قةالمستندات المرف عدي 

 20تحرير فى    /       /     

 

 االقرارمقدم                                                           

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

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

 ..........................................العنوان:      لى صحة التوقيع ع

  ............................................الصفة :                    
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 ينعقاريلسجل الوسطاء االقيد فى بيانات  عديلطلب ت

 –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 

السااابق  يااد ا بسااجل الوسااطاء .………………………………………… يااد لنةااشة /شاافكة  عااديل بياناااتاطلااب ت

 ل كون كال الى:                      (  يد  ف مبين عقاريال

 ...................…………………………………………… ......................االسم ال جارى

 .........……..........…………………………..…………………………السقة ال جارية 

 …….............…………………..........................………هنوان القفكز او القحل الفئيسى 

 ..............………تليىون   ....……............…تلكم   ....………تلغفاف   ....………ص ب  

 لجد  فى     /   /          /   /   تاريخة   ....……… ه ة   ....………ر م القيد بالسجل ال جارى 

            ....….......….…القشلورية  .............………ر م ال سجيل الضفيبى  .........………راس القا   

 تعديل بيانات القيد طبقا للبيان الصا رهن الهيلة و ى : شكيد ولففق لى   ا  القس ندات القطلوبة ل

                                                         لس خفج السجل ال جارى        

 بطا ة ضفيبية لس وفاة      

 هقد تعديل الةفكة او لحضف اال  قاع او صحيىة االس ثقار   للةفكات (         

   للةفكات (       للةفكاء الجد إ فارات القيد /ليال  تحقيق شخصية/شها ات     

 

                                                    قدم الطلب                                                              ل                         الققفرة                                                           ولس عد لدفى الفسوم

 .............................السم : ا                                                                     20تحفيفا فى     /     /         
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                  .............................الصىة : نسخة.                    القيد وهد        ( يلدعال الية وذلك لقابل رسوم تتسد  القبالغ 

 القبلغ الخدلات القبلغ الفسوم

  تعديل بياناتلقابل خدلات   تعديل بيانات

  لقابل خدلات نةف  نقابة تجاريين

  لقابل خدلات نسخ  نسخة 

  حافظة لس ندات  فائض الطا ات

  ات الحجز الطارئلقابل خدل  صندوق تكفيم الةهداء

  غيفال                م( فقط                                       إ قالى الفسوم والخدلات      

             

  اريخ:      /    / ( ال                                . القفا ى                                             (  الىاحص   
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 ينعقاريلسجل الوسطاء اطلب تعديل بيانات القيد فى تابى 

 

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

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

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

 تحفيفا فى    /    /                                                    الين الخزينة   

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ياااااد لنةااااااشة / شاااااافكة  تعااااااديل بياناااااااتالدالااااااة هلاااااى  ينعقاااااااريالقياااااد فااااااى سااااااجل الوساااااطاء ال بطا ااااااةاسااااا لق  

ى البيانااات سااليقة  هااا وو ااد  قياانسااخة لنهااا و ااد را ع ........وهااد  ................................................................

 .ولطابقة للقس ندات الققدلة لنا واى خطش يظهف بعد ذلك اكون لسلوال هن سدا  رسوم تعديله

 

 القس لم                           تحفيفا فى       /     /                             

 االسم :

 ال و يى :

 الصىة :                                                   لوظف ال سليم 

 

 و ى الالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قحىوظات لى القلف ال -2لبيانات      ا -1لحاسب اآللى       صورت البطا ة واحيل  الى  ا

 وبه                  ور ة 

 

           /لسلو  ال صويف                                                     تحفيفا فى       /             
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