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 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 /
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 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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 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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 العقاريينسجل الوسطاء فى  طلب قيد جديد

 
 –مدير مسئول  –دارة رئيس مجلس ا –تاجر فرد  بصفتى )……………………………انا الموقع على هذا 

  ………..(................………وكيال عن :  / شريك متضامن

 ..............……..ق مكتب توثي         لسنة                  ص ( رقم  الخا –بموجب التوكيل الرسمى ) العام 

رداتالعامة للرقابة على الصادرات والوا بالهيئة العقاريينالوسطاء سجل ب الشركة / المنشأةاطلب قيد   

 : (العقاريالوسيط )بيانات طبقا للبيانات التالية  

 ...................…………………………………………… ......................رىاالسم التجا

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

 …….............…………………..........................………عنوان المركز او المحل الرئيسى 

 ..............……… تليفون  ....……............… تلكس  ....……… تلغراف  ....………ص ب  

 /   /     فىمجدد           /   /    ة تاريخ ....……… جهتة  ....……… رقم القيد بالسجل التجارى

            ....….......….…المأمورية  .............………رقم التسجيل الضريبى  .........………راس المال  

 (:العميل)بيانات  المتعاقد عليهالوساطة/التسويق/السمسرة بيانات عقد 

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

 ……………………………………………………………………………………………………… ………… اسم العميل باللغة العربية:

 …………………………………………… :الجنسية………………………السفارة/القنصلية: الشهر العقارى/رقم تصديق 

 20      /     إلي :     /          20:   من :      /     /       صالحية عقد الوساطة/التسويق/السمسرة

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

 لمقررة ومرفق مع هذا المستندات المطلوبة طبقا لالئحة القيد بالسجل مع رجاء قبول سداد التأمين والرسوم ا

 مقدم الطلب                .نالعقاريي الوسطاء اعادة القيد( بسجل –واقر بأنه لم يسبق )القيد 

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

 ............................التوقيع :             تسدد المبالغ التالية وذلك مقابل رسوم القيد وعدد )     ( نسخة 

                  ..............................لصفة  :ا                                                                                               

 المبلغ الخدمات المبلغ الرسوم

  حافظة مستندات  تأمين

  دمقابل خدمات قيد جدي  قيد أول مرة

  مقابل خدمات نشر  نقابة تجاريين

  مقابل خدمات نسخ  نسخة 

  صندوق تكريم الشهداء  فائض الطاقات

  ل خدمات الحجز الطارئمقاب  

  غيرال               جم( فقط                                       إجمالى الرسوم والخدمات)     

   (             )                           )                                     (  المراجع الفاحص                
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 العقاريينسجل الوسطاء طلب قيد جديد فى تابع 

 

 ر مصرفى /مقبول الدفع صاد ...................جم نقدا / بشيك رقم ...........تم سدادمبلغ 

 .........................بنك   ....................من 

 .....................................فرع 

  تحريرا فى    /    /                                                    امين الخزينة 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للمراجعة وبه          ورقة قيد بسجل الوارد تحت رقم مؤقت                 ويسلم 

 

 كاتب القيد  التاريخ:     /     /                                                                  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اقر بعلمى بان و .............تحت رقم   العقاريينالوسطاء استلمت البطاقة الدالة على القيد بسجل 

 من تاريخ انتهاء صالحية القيد الحالى ( يوم 90يحل قبل )التاريخ الواجب تجديد القيد فيه 

 والمكاتبات واالعالنات ت رقم القيد على كافة المطبوعات والتزم باثبا   ............ابتداء من أي  

 الصادرة عنى  / عن صاحب القيد اعتبارا من تاريخه

 المستلم                                                                      /     /     :التاريخ 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويحال الملف الى  ........سلمت البطاقة بعد تسجيلها بدفتر التسليم تحت رقم مسلسل 

 ورقة  ..........وبه  البيانات
 

 م كاتب التسلي /     /                                                                     التاريخ:   

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استخرجت البيانات ورصدت ويحال الملف للحفظ وبه 

 

 اناتمدير إدارة البي                التاريخ:     /     /                                                
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة وتم قيده بالسجالت المسلسلة واالبجدية وادرجت بالفهارس  ............تسلمنا الملف وبه 

 ويحفظ 
 

 لفات رئيس قسم الم              التاريخ:     /     /                                                     
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