
1



صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري

هيئة الُمجتمعات العمرانية الجديدة

مشروعات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية

لمتوسطي الدخل

اإلعالن األول

جنــــــــة

كراسة شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم

2م150إلى 2م100تتراوح من مساحات ب

التخصيص بأسبقية الحجز 

بحيث يسدد كل من ُمقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل

ر باإلضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من االستمارة واإلقرا

https://cservices.shmff.gov.egعلى الموقع اإللكتروني للصندوق 

2020/ 8/ 20حتى   2020/ 7/ 19خالل الفترة من  

ندوقعلى أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع اإللكتروني للص

2020/ 9/ 20حتى   2020/ 8/ 30خالل الفترة من   2
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المحـــــــتويـــات



بهدد  1979لسنة 59أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقتضى القانون رقم •

اعيدة إقامة مدن ومجتمعات عمرانية جديدة باألراضي الصـحراوية بعيداً عدن الرقعدة الزر

يل وللخدروج مدن األفدل الضد–وخلخلة التوزيع السكاني خارج حدود وادي النيل والددلتا 

ا ومندذ بددإ إنشداإه–الذى دأب العمـران المصري منذ األزل على التوسع والتمدد داخله 

راندي والهيئة تسعى جاهدة إلقامة هذه التجمعدات وفقداً ألحددظ نودم وأسدخ التخطدي  العم

.حيةوالطرز المعمارية الحديثة التى تحقل إلنسان الغد المسكن المالئم والبيئة الص

ان تددم إنشدداإ صددندوق اإلسددكان االجتمدداعي ودعددم التمويددل العقدداري وفقدداً لقددانون اإلسددك•

، حيدث تتمثدل أحدد أضراضده فدي 2018لسدنة 93االجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 

.تنفيذ برنامج اإلسكان االجتماعي بمحاوره المختلفة

تسددعى وزارة اإلسددكان والمرافددل والمجتمعددات العمرانيددة ممثلددة فددي صددندوق اإلسددكان•

السدكن االجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تدوفير

ع المالئددم للسددادة المددواطنين متوسددطي الدددخل السددتهدا  شددـرائل ُمختلفددة مددن المجتمدد

.ولتــرسيخ مبدأ العدالة االجتماعية بين المواطنين

يددتم طددرح هددذه الوحدددات ضددمن محدداور اإلسددكان بهيئددة المجتمعددات العمرانيددة الجديدددة •

ضدوإ بإعتبارها مالك تلك الوحدات بدون دعم نقدي وبنوام التمويل العقاري الُمددعم فدي

مبر المصدري لمتوسدطي الددخل بقدرار مجلدخ إدارتده بتداريخ ديسدمبادرة البنك المركزي 

.وتعديالتها2019

.الوحدات السكنية بالمشروع كاملة التشطيب والمرافل وجاهزة للتسليم•

المقـدمــة. 1
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االشتراطــــــــــات. 2

الشروط العامة:أوالً 

دة التقدددم لحجددز أكثددـر مددن وحدددة سددكنية فددي المدددن الجديدد( األوالد القصددر/الزوجددة/الددزوج)ال يحددل للمتقدددم أو ل سددرة •

. والمحافوات في اإلعالن الواحد

سدكنية وحددة سدكنية أو  قطعدة أر ( األوالد القصدر/الزوجة/الزوج)أال يكون قد سبل التخصيص للمتقدم أو ل سرة •

ين أو أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافوات سواإ كانت في حوزتده أو تندازل عنهدا للغيدـر أو بالشدراكة مدع  خدر

. لت للمتقدم أو األسرة بالتنازل من الغيـر  ضمن مشروعات برنامج اإلسكان االجتماعي

ن البندك قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة م( األوالد القصر/الزوجة/الزوج)أال يكون المتقدم أو األسرة •

.وتعديالتهما2019أو بتاريخ ديسمبر 2014المركزي بقرارات مجلخ إدارته بتاريخ فبراير 

يداً ومددنياً، يقر المتقدم بصدحة البياندات والمسدتندات المقدمدة منده عندد الحجدز وفدى حالدة المخالفدة يكدون مسدئوالً جنائ•

خدا  و للجهة المالكة للوحددات إلغداإ التخصديص واسدترداد الوحددة دون إندذار أو حكدم قضدائي وات/ويحل للصندوق أو

.كافة اإلجراإات القانونية لحفظ حقوقهما

الشروط العقارية: ثانياً 

فدى أى -الوحدات السدكنية المعروضدة للبيدع مخصصدة لالسدتخدام السدكني فقد ، وال يحدل للمشتدـري أو خلفده العدام أو الخدا •

مجتمعدات تغييدـر االسدتخدام المخصدص مدن أجلده الوحددة، وفدي حالدة ُمخالفده  لدك يدتم تطبيدل الالئحدة العقاريدة لهيئدة ال-وقت 

لدى فسدخ العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد وإلغاإ التخصيص واسدترداد الوحددة و إتخدا  كافدة اإلجدراإات المترتبدة ع

ي عليده العقد طبقاً للقواعد المعمول بها فدي هدذا الشدأن دون تنبيده أو إندذار أو  استصددار حكدم قضدائي أو دون إعتدـرا  الراسد

.ق الوحدة حالياً أو ُمستقبالً، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية موضوع هذا اإلعالن لغر  السكن ف

.  بغر  السكن الدائمالوحدات السكنية المعروضة أن تكون •

المواصدفات سداد العميل لُمقدم جدية الحجز  والتقدم لحجز الوحدة السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع علدى جميدع الشدروط و•

عتبدـر قريندة قاطعدة والبيانات والمعلومات الُمبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافل عليها موافقة نهائية ضير قابلة لإللغداإ، كمدا ي

.بالقيام بالمعاينة النافيه للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدم لحجزها

هدا أو التعامدل ويحودر عليده التصدر  فيالتخصيص شخصي وال يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل  خدر ،•

الُمقدررة ف المصاريوبشرط سداد الهيئة وجهة التمويل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعامالت إال بموافقة كتابية من 

.لديهما

ة وكافدة مالم يرد بشأنه نص خا  فى تلك الشروط تخضدع ل سدخ والقواعدد المعمدول بهدا بهيئدة المجتمعدات العمرانيدة الجديدد•

عده فدى هدذا القوانين  ات الصلة والالئحة العقارية وتعديالتها المعمول بها بالهيئة واألجهزة وكدذا كافدة القدرارات والقواعدد المتب

.الشأن دون إعترا  الراسي عليه الوحدة حالياً أو ُمستقبالً 
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(تابع)االشتراطـــــــــــات . 2

شروط الحجز: ثالثاً 

.أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية•

.وأن يكون له أهلية التصر  و التعاقدسنة في تاريخ نهاية اإلعالن، 21أال يقل سن المتقدم عن •

صددري يحوددر  علددى المتقدددم شددراإ الوحدددات نقددداً ويلتددـزم بالتعاقددد والسددداد بنوددام التمويددل العقدداري مددن خددالل مبددادرة البنددك المركددزي الم•

.عام20وتعديالتها، لمدة تصل إلى 2019لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلخ إدارته بتاريخ ديسمبر 

بمدا (ألدف جنيده سدنوياً ل سدرة 600عدن ال يزيد صافي دخله السدنوي مدن كافدة مصدادر دخلده أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث •

ً 40بمددا يعددادل (ألددف جنيدده سددنوياً ل عددزب 480، وعددن)ألددف جنيدده شددهرياً 50يعددادل  ، وفددي حالددة ثبددوت عدددم ارفدداق )ألددف جنيدده شددهريا

ل المددذكور هددو ويجددب تضددمين ُمسددتندات الدددخل أن الدددخمسددتندات الدددخل للُمتقدددم عنددد التقددديم علددى البوابددة اإللكترونيددة يددتم رفدد  الطلددب، 

.صافي الدخل

علدددى كراسدددة الشدددروط واالطدددالع https://cservices.shmff.gov.eg: الددددخول والتسدددـجيل علدددى الموقدددع اإللكتروندددي للصدددندوق•

علدى أن يدتم طباعدة كدل مدن االسدتمارة واإلقدرار ومدلإ 8/2020/ 20حتدـى  7/2020/ 19خدالل الفتدـرة مدن  المرفوعة على الموقع 

.بياناتهما وتوقيعهما بخ  اليد ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية

علدى ة سدكنيةبإنشاإ طلدب الحصدول علدى وحددضرورة التأكد من دقة البيانات الُمحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات الُمسـجلة •

لبياندات الُمحدررة الُمسجلة يتم التعامل والتصديل علدى اوالُمحررةاإللكتروني، وفى حالة وجود أى تضارب أو تعار  بين البيانات الموقع 

.لدال على  لكمع العلم أنه لن يُعتد بأى من البيانات الُمحررة أو الُمسجلة إال في حالة وجود الُمستند ا. باستمارة حجز الوحدة السكنية

بحيدث لدن ( التعاقدد+ ز الحج)عند بالبند الثالث فى الكراسة تفصيالً كما هو موضـل)االلتـزام بتقديم الُمستندات المطلوبة للحجز من الُمتقدم •

الصدندوق أو يُلتفت إلى أية مستندات ترد ضيـر مستوفاه أو ضيــر واضـحة أو ضيــر كاملة أو عن ضيـر طريدل البوابدة اإللكترونيدة الخاصدة ب

.بعد موعد التقديم، وفى حالة عدم وجود أى من الُمستندات المطلوبة يتم رف  الطلب

".أسلوب السداد"بالبند السادس في الكراسة سداد مصروفات التسـجيل وُمقدم جدية الحجز  كما هو موضـل تفصيالً •

اسدتمارة حجدز لددى بندك التعميدـر واإلسدكان والموقدع علدى( اسدم الُمسدتفيد)يُعتبـر المتقدم صاحب الطلب هو ُمسدد مبلغ مقدم جدية الحجدز •

لدزوج أو صداحب الطلدب وا)الوحدة السكنية، وفي حالة الرضبدة أن يكدون التعاقدد علدى الوحددة السدكنية عدن طريدل الشدراكة بإسدم الطدرفين 

.يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين وتسجيل  لك على الموقع اإللكتروني( الزوجة

حتدـى 8/2020/ 30ضرورة الدخول والتقديم لحجز الوحدة المطلوب شرائها بالبوابة اإللكترونية فور فتل باب الحجز خالل الفتـرة مدن  •

لكترونيدة، بعد تأكيد سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز و لك قبل انتهداإ الوحددات الُمتاحدة علدى البوابدة اإل9/2020/ 20

.  نوراً ألن التخصيص يكون بأسبقية الحجز على الموقع اإللكتروني

ى أن تكدون تلدك يُمكن تعديل رضبة الحجز بالموقع اإللكتروندي و لدك خدالل فتدـرة الحجدز بحيدث تكدون العبدـرة باالختيدار النهدائي للعميدل، علد•

كدون مبلدغ الرضبة الُمختارة تحت المسئولية الكاملة للعميل واليجوز له االعترا  أو الرجدوع للصدندوق بعدد ضلدل بداب الحجدز، بشدرط أن ي

.ُمقدم جدية الحجز الُمسدد كافي لحجز الوحدة السكنية الُمختارة 

نية الُمختدارة سدابقاً وفقداً للوحددة السدك-عن طريل رسالة نصية على رقدم الهداتف الُمسدجل بدالموقع اإللكتروندى -يتم تأكيد التخصيص  لياً •

ني واالئتمداني وبعدد االسدتعالم الميدداعلى البوابة اإللكترونية خالل فتـرة اإلعالن، و لك بعد التأكد مدن إنطبداق كافدة الشدروط الُمعلدن عنهدا

.على الطلب
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الُمستندات المطلوبة للحجز. 3

مددلإ وتوقيددع اسددتمارة الحجددز للوحدددة السددكنية واإلقددرار . بخدد  واضددـل، وإرفاقهمددا ضددمن( بعددد إنزالهمددا مددن الموقددع وطبعهمددا)1

.المستندات التي سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه . (.سارية)2

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري ل عزب أو الدزوج والزوجدة . ة علدى أن تكدون مختومدة وموقعد( إ ا كاندت تعمدل)3

تحصدل ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ اإلعدالن، بحيدث تشدمل صدافي المكافدلت والبددالت واألربداح والحدوافز السدنوية التدى ي

.و لك إن وجد( إ ا كانت تعمل)عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة 

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل اإلضافية . ي أو معدا  اسدتثنائ-األمدال  الزراعيدة أو العقدارات أو األراضدي -عمدل إضدافي )4

( امتال  أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعيدة إدخاريدة أو حسدابات التوفيدـر أو أى أوراق ماليدة تددر دخدل إضدافي-خالفه 

.ةعلى أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمد( إ ا كانت تعمل)تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري ل عزب أو الزوج والزوجة 

:بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع األعمال•

.تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات األساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري-

:  بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخا •

اً بهاا قمام تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البياناات األساساية بصاافى الادخل السانوي أو الشاهري ومو ا -

.السجل التجاقي والبطامة الضريبية لجهة العمل

:          بالنسبة ألصحاب المهن واألعمال الحرة واألنشطة التجارية والحرفية•

.شهادة من م اسب مانوني معتمد تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري مو  اً بها مهنة المتقدم-

.صوقة من السجل التجاقي أو البطامة الضريبية ألص اب المهن واألنشطة التجاقية وال رفية-

.اك النقابةمو  اً بها المهنة واألجر التأمينى أو صوقة من البطامة النقابية أو اشتر( إن وجد)شهادة التأمينات االجتماعية -

:    بالنسبة ل رامل والمطلقات وأصحاب المعاشات•

.بالنسبة لألقملة وأص اب المعاشاتطابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات-

.   صوقة من مستند النفقة التى تت صل عليها المطلقة-

صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة االجتماعية وعدد أفراد األسرة وهى كما يلدي. -فداة وثيقدة الدزواج أو الطدالق أو الو: 5

.قيد عائلي ُمميكن-(  رقم قومي ُمميكن)شهادات ميالد األبناإ القصر 

إيصال مرافل حديث لمحل السكن الحالي . (.كهرباإ أو ضاز أو مياه)6

في حالة سبل الحجز بإحدى مشروعات اإلسكان االجتماعي دون التخصيص واالستفادة. يدد سدحب مقددم يشترط تقديم مستند يُف: 7

.جدية الحجز باإلعالن السابل
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أسلوب الحجز. 4

8

ستتت   ديتتتتقديمتتتبيقدز تتتحدة تتتكدية عتتتبيديةلتتتل علد تتتودزة تتتكديةتتتبل ند قتتت دية  ي تتتلدي ةل    عتتتلدة تتت ب  دي د

:يالجتم عيد د قديةتم  لديةعم ريدععثديم مديةعمعلد  ي  عديلخط يتديةت ةعل
لتتتل بيتديلط  اتتتلدةني تتتكد قتتت دية  ي تتتلدي ةل    عتتتلدلتتتا.دددد1

ح
نديةفتتتتتةيد تتتوددتستتت علدعلتتت بدلتتت لد  تتت عحديةط تتتحد يامعتتتلديل

دةنخط يتديةت ةعل2020/د8/ددد20عتتىدد7/2020/دد19
ً
: فم 

يةبل ند ق ديل قعدي ةل   نيدة   ب  د ج تلد/دستلود  تة/ة تكد عتبيتدديرد  تة"ثقديةضغطد ق د،دhttps://cservices.shmff.gov.eg-أ

"
يستعةيضدكةيسلديةشة طدأ دز   ته د ي زاعد ق دك فلديةشة طد ي جةيءيتد يف صعلد ع   تدية عبيتديلطة عل .د-ب

تمتتبمدصتت عحديةط تتحد
ح
فتتيدع ةتتلد تتبمد جتت ددعلتت بدعتت تي،ديمتت مديل لتتبددصي تت ند متتبمدجبيتتلديلي تتكد يل قتتعد قتت ديستتتم ريدة تتكدية د–-ج عتتبيد ح

 متتتتلءدية تتتتفالديةةة لتتتتعلد قتتتت دية لتتتت ر،د  متتتت م إنشتتتت ءدعلتتتت بدلتتتت لد تتتتجد  ةضتتتتغطد قتتتت دتلتتتتت علد لتتتتت بمدجبيتتتتبد تتتتودأ قتتتت د–يةلتتتتل علد
.ديستم ريديةلس علد بع   يجديألس سعل

بعتتبدصنشتت ءديل لتت بدي تتلدرستت ةلد  تتعلد مودلمتتبمديةط تتحد قتت درقتتقديةت عفتت  دي  متت نديةتت يدقتت مد لستت ع جد قتت ديل قتتع،دععتتثديتضتت(SMS)-د

.يةةس ةلدرققدك ديديم مد مبمديةط حد إدل ةجد ق ديل قعد يم مد م علديةلس عل
يةمعتتتت مد تمتتتتبيقدز تتتتحدة تتتتكد عتتتتبيدستتتتل عل،دععتتتتثدي تتتتبأد متتتتلءدية ع  تتتت تديلخ صتتتتلد تتتتجد تضتتتتم جد ع   يتتتتجدية خ تتتتعلد يةعمتتتتلد يةلتتتتل ود يل  ةتتتتلد-ه

 ةريد  ستم ريديلي ك-ص د ٍجبتد-يةك جلد/يالجتم  علد اع   تديةك ج
ح
دة  ع   تدي 

ً
.دز م 

لتتتل بيتديلط  اتتتلدةني تتتكد
ح
يمتتت مدصتتت عحديةط تتتحد إرفتتت  ديل د(دPDF  تتتعغلد)- 

ً
يد  ة  تتتبديةث ةتتتثدفتتتفتتت د  تتت،د يعتتتب،د يةلتتت  كدي فتتت ريدصة هتتت ديف تتتعا

.يةلةيسل
بعبديال ته ءد ودرفعدك فلديللل بيتديتقد ملدص عحديةط حدصت دصفاتجدية خ علد عدصظه ردرس ةل .“    حيقدصرس ندز  لق”:د-ز

مبمدجبيلديلي كدديلخ لد مشة عدج لد اعثديتقديةلتبيدد قت د فتلديةتةد. سبيدد  ة ف تديةلس علد    غد ح ققديةمت  ىد2
د  ة  تبديلخت  لد

ً
شت ردصة هت دأ تاودكمت دتت د   تاديف تعا

ح
س لد جديل لت ب،دلتاند فتلديةفتتتةيديل

ح
أست  بد"يديةلةيستلدفتيل

".دديةلبيد
يلتع رديلبي لد ة كدية عبيديةلل علد  ةبل ند ق دية  ي لدي ةل    علدلانديةفتتةيد. 3

دةنخط يتديةت ةعل2020/د9/د20عتتىد8/2020/دد30 ودد
ً
: فم 

ت علد لةيسلديةشة طد يابيبدك ددية عبيدية
ح
يتقدي زاعد ق ديف صعلد ع   تدية عبيتديلطة علد أك يدت د ودية م ذجديل لل علد  لبي لد-أ

.يلط  بدة كت 
يم مدص عحديةط حد  ةبل ند ق دعل  جديلخ ل،دثقديةضغطد ق د ظهتةديلشتة عد اعثدي"دة كدية عبي"،دثقديم مد  ةضغطد ق د"ز   تي"-ب

د
ً
تمبمد  عجدس  م 

ح
نلبةل(دج ل)يل .دف دق ةملد ح

ةح تتتلدفتتت دعتتت ندرح تتتلدصتتت عحديةط تتتح،د قتتت دأ ديتتتتقدرفتتتعديستتتتم ريدة تتتكدية(دديرد  تتتة/دستتتلود  تتتة)يملتتتودتغعتتتتر ديلشتتتة عدصتتتت د:د ن  ظتتتلدت  تتتل

دكتت ٍ د(دديرد  تتة/دستتلود  تتةد)يل بيتتبيد
ً
لتتبددستت  م 

ح
متتبمدجبيتتلديلي تتكديل خ تت دةهتت ،دبشتتةطدأ ديلتت  د   تتغد ح

ح
لي تتكدية عتتبيدفتتيديل تت  دي 

خت ري
ح
.يةلل علدي 

.-أ
.-ب

يم مدص عحديةط حد  لتع ردديلشة عد يلبي لد ك دد ،دبشتةطد(لديةشتة طيلطة علد لةيس)ة كدية عبيديةلل علديةتيديةححدفيديةتمبمدصة ه د-ج
متتبمدجبيتتلديلي تتكددلتتانديةف تت يديةلتت  كدي فتت ريدصة هتت  دأ دة تتكدية عتتبيديتتتقد تتودزة تتك.دستتبيدد  تتة ف تديةلستت علد    تتغد ح

ً
يلتعتت ردكتت دد  متت 

نلبةلدثقديةضغطد ق دزرد ".يلتع ر"ية عبيد ودق ةملد ح
بعتتبديال تهتت ءد تتوديلتعتت ردية عتتبيديةلتتل علد  لبي تتلديلط  اتتلديتتتقد متتلدصتت عحديةط تتحدصتتت دصتتفاتجدية خ تتعلد تتعدصظهتت ردرستت يتتقدياللتعتت رد”:د ةل-د

.“    ح

.يمبيقدأص نديللل بيتدصت دجهلديةتم  لدبعبديا  لد  ،د مبمديةط حدصة ه 4.

ستتت لد تتت ل قعدي ةل   نتتتىدععتتتثدستتت تقدصرستتت ند تتتبدد تتتوديةةستتت ةلدية:دي   تتتج
ح
  تتتعلدلتتتاندي تتتحديةت كتتتبد تتتودلتتت لدرقتتتقديةهتتت ي،ديل

خت فلد ق ديةط ح
ح
. ةيعلديةعملدي 
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:حلتينيتم التقدم لطلب حجز وحدة سكنية على الموقع اإللكتروني على مر

يىىتم تسىىجيل 2020/8/20حتىىى تىىاري  2020/7/19مىىن تىىاري  : األولىىى

:بيانات التقدم على الوحدة السكنية كما يلي
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يتم تحديد رضبة 2020/9/20حتى تاريخ 2020/8/30من تاريخ : الثانية

:واختيار كود حجز الوحدة السكنية كما يليالحجز



أسلوب السداد. 6
سداحات وتمييدـز الددور وفقداً للم" بيان الوحددات بالُمددن المطروحدة"بالبند التاسع في الكراسة أسعار الوحدات السكنية ُمحددة طبقاً للمتـر المربع ُمبينة •

مدن إجمدالي سدعر الوحددة السدكنية كمبلدغ وديعدة للصديانة، باإلضدافة إلدى مصداريف التعاقدد % 5طبقاً لنوعية الوحدات المتاحة، و لدك بخدال  نسدبة ( ُمتكرر)

. متـى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة( عداد مياه/ عداد كهرباإ/عداد ضاز)الُمقررة وفقاً للقواعد وكذا مصاريف المرافل الخاصة بالوحدة 

، مدع سدداد مصدروفات التسدـجيل(وهو مبلغ يُدرد فدي حالدة عددم التخصديص)( ثمانون ألف جنيه)جنيه 80.000يتم سداد مبلغ ُمقدم جدية حجز وقدره •

–جددت إن و–على أن يتحمل العميدل العمدوالت ومصداريف التحويدل مدن حسدابه البنكدى –دفعة واحدة وضيـر  مجزأة –( ال تُرد وال تُسترد)جنيه 500بمبلغ 

:بإحدى وسائل الدفع التاليةقبل تنفيذ أي تحويل بنكي وقبل الحجز على البوابة االلكترونية للصندوق و لك 

ACH  رقمداً يُمثدل الدرقم 14فدرع المهندسدين، علدى أن يدتم اإليدداع علدى حسداب مكدون مدن –عن طريل كافة البندو  لحسداب بندك التعميدر واإلسدكان

.القومي للمتقدم صاحب الطلب

 سويفت( سويفت كودHDBKEGCAXXX  ) ى علدى أن يدتم اإليدداع علدفدرع المهندسدين، -عن طريل كافة البنو  لحساب بنك التعميدـر واإلسدكان

.رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب14حساب مكون من 

تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر واإلسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

نقداً في أى فرع من فروع بنك التعميـر واإلسكان.

:على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل بيانات الحاجز التالية

 (.رباعي)أسم المتقدم صاحب الطلب

 سارية( رقم14)رقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

 للمتقدم صاحب الطلبالهاتف رقم.

الدذي من تاريخ السداد تُفيد تحصيل مبلغ ُمقدم جدية الحجز باإلضدافة إلدى الدرقم القدوميساعة72أنه سيتم موافاة العميل برسالة نصية خالل مع العلم 

مدن داخدل 19995تم تسجيله عند السداد، وفي حالة عدم وصول الرسالة أو وجود خطدأ فدي بياندات الدرقم القدومي الُمسددد للمبلدغ يرجدى التواصدل علدى رقدم 

: مدن خدارج الجمهوريدة، أو التواصدل مدن خدالل إرسدال رسدالة إلكترونيدة إلدى البريدد اإللكتروندي0020224885913جمهورية مصر العربية أو على رقدم 

hdb-reservation@hdb-egy.com

يث سديتم ،حكمبلغ استكمال لُمقدم جدية الحجز  بعد ثالثة أشهر من تاريخ ضلل الحجز بالموقع اإللكترونيمن إجمالي ثمن الوحدة % 10يتم سداد نسبة •

.بنفخ الطريقة السابل السداد بها لُمقدم جدية الحجزكحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، و لكشهراتاحة 

آللدي ودام افي حالة قبدول الملدف بعدد االسدتعالم الميدداني واالئتمداني وانطبداق الشدروط علدى المتقددم وقبدل التعاقدد علدى الوحددة المخصصدة لده علدى الن•

مدن % 0.5+ مدن ثمدن الوحددة مصداريف إداريدة %  1)من ثمن بيع الوحدة باإلضافة إلى سداد % 20للصندوق بنوام التمويل العقاري، يتم إستكمال نسبة 

بنودام ( تحددد طبقداً للددخل والسدن)عامداً 20، على أن يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة على أقسداط شدهرية بحدد أقصدى (ثمن الوحدة لحساب مجلخ األمناإ

بيدان الوحددات "بالبندد التاسدع فدي الكراسدة وال يتم تغييـرها طوال فتـرة التمويل، و لك كما هدو ُمبدين ( ُمتناقصة)سنوياً % 8التمويل العقاري المدعوم بفائدة 

".بالُمدن المطروحة

ا ضدمن التمويدل ، بحيث يتم سدادها نقدداً عندد التعاقدد أو تقسديطه(ال تُرد وال تُسترد)من سعر الوحدة كمبلغ وديعة صيانة للمشروع % 5يتم سداد نسبة •

(.وفقاً لما تُحدده جهة التمويل)الممنوح للعميل العقاري 

مدن صدافي الددخل % 40ال يتجداوز ( فدي حالدة تقسديطها ضدمن التمويدل العقداري الممندوح)الحد األقصى لقس  التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السدكنية •

. الشهري حيث يتم حسابه طبقاً لثمن بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب
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ضـوابـ  عـــــــامـة. 7

فددي شددأن إنشدداإ المجتمعددات العمرانيددة الجديدددة والالئحددة العقاريددة للهيئددة وتعددديالتها،1979لسددنه 59تعتبددر أحكددام القددانون رقددم •

لسدنه 119والئحته التنفيذية وتعديالتهما، وقانون البناإ الموحدد رقدم 2001لسنة 148وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 

صدول والئحته التنفيذية وتعديالتهما، وقرارات البندك المركدزي الصدادرة فدى هدذا الخصدو  جدزإ ال يتجدـزأ مدن شدروط الح2008

.اعلى وحدة سكنية بالمشروع وُمكملة وُمتممة لالشتراطات وااللتزامات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد نص خا  فيه

رى الصدندوق  ات الشدأن، وقواعدد وشدروط مبدادرة التمويدل العقدا/يُعتبـر اإلعالن وكراسدة الشدروط، وقدرارات مجلدخ إدارة الهيئدة•

وتعدديالتها جدزإ ال يتجدزأ مدن 2019لمتوسطي الدخل الصادرة من البنك المركزي المصري بقدرار مجلدخ إدارتده بتداريخ ديسدمبر 

.عقد البيع ومكملين ألحكامه

• ً ويحدل للصدندوق فى حالة مخالفة أياً من الشروط وااللتـزامات المنصو  عليها بهذه الكراسة يكون الُمتقدم مسئوالً جنائيداً ومددنيا

ي واتخا  و للجهة المالكة للوحدات إلغاإ التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار ُحكم قضائ/أو

. لحفظ حقوقهماكافة اإلجراإات الُمتـرتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق والهيئة

تحدت أى يتم االستعالم الميداني عن المستحقين مع ضرورة تأكد العميل مدن شخصدية منددوب االسدتعالم وعددم سدداد أيدة مبدالغ لده•

مسمى، بحيث يحور التعامل بأى تعامالت ماليدة مدع أى طدر  مدن األطدـرا  الُمتعامدل معهدا مدن قبدل الصدندوق فيمدا عددا الجهدات

(.جهات التمويل–بنك التعميــر واإلسكان )المنصو  عليها باإلعالن مثل 

لخ إدارتده استفادة الُمتقدم أو األسرة من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة من البنك المركزي المصري بقرار مج•

. وتعديالتها لوحدة سكنية واحدة فق 2019بتاريخ ديسمبر 

يدث يدتم سترداد وسحب مقدم جدية الحجز  فق  بعد انقضداإ أسدبوع مدن ضلدل بداب الحجدز  و حتدى موعدد التعاقدد، حللمتقدم ايُمكن •

من إجمالي ثمن الوحدة التي كان مطلوب شدرائها و لدك فقد  فدي ( لحساب مجلخ األمناإ% 0.5+ مصاريف إدارية % 1)خصم 

.  الوحدة على الموقع االلكتروني للصندوق بهذا اإلعالن-تخصيص -حالة أنه تم بالفعل اختيار  

تعليدل الطلدب /يدوم عمدل يدتم احتسدابها مدن تداريخ رفد 20الحد األقصى للتعامل مع المواطنين الحاجزين باإلعالن لدن تزيدد عدن •

( فدي حالدة الحاجدة لدذلك)المنطبل عليه الشروط، و لك كحد أقصى متاح أمام المواطن إلنهاإ إجدراإات إعدادة االسدتعالم أو الدتولم 

.وضيرها من إجراإات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد المبالغ المطلوبة وتوقيع العقود

.  يتم التعاقد بجهاز المدينة الجديدة محل الوحدة المحجوزة، حيث يتعاقد جهاز المدينة نيابةً عن المالك•

.يوم عمل من تاريخ التعاقد30يتم التوجه الستالم الوحدة فور إنهاإ التعاقد وبحد أقصى •

ال جميع المخاطبات الصادرة من الصندوق أو جهة التمويل أو جهاز المدينة لصاحب الطلب سدواإ باإلرسدال إلدى العندوان أو بإرسد•

.  تكون نافذة ومنتجة آلثارها القانونية( الُمسجلين باستمارة الحجز)رسائل نصية على رقم الهاتف 
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(تابع)ضـوابـ  عـــــــامـة . 7

:يتم إلغاإ التخصيص في الحاالت التالية•

 ( العقداريفي حالة سدادها نقداً وعدم تقسيطها ضدمن التمويدل)عدم استكمال سداد باقي مقدم الحجز  أو مبلغ الصيانة

.قبل التعاقد ومن ثم سـحب الوحدة المخصصه للعميل

عدم التعاقد أو استالم الُمتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خالل الفترة الُمحددة بكراسة الشروط.

و كراسة الشروط/البنود الواردة باإلعالن أو/بند من الشروط/عدم االلتزام والمخالفة ألى شرط.

يوم عمل20جهة التمويل خالل فتـرة /رف  الطلب لدى الصندوق/عدم استكمال اإلجراإات الالزمة عند تعليل.

بناًإ على طلب الُمخصص له الوحدة.
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إقرار
ل والئحته التنفيذية وتعديالتهما، كما أقر  بالتزامي بأحكدام قدانون اإلسدكان اإلجتمداعى ودعدم التمويد2001لسنة 148بإطالعى والتزامى بالشروط األساسية للتمويل العقارى وفقا ألحكام القانون رقم •

وتعديالتها إلتاحة التمويل العقاري لمتوسدطي 2019ديسمبر لسنة 19وقرارات مجلخ إدارة الصندوق، وكذلك شروط مبادرة البنك المركزي المصرى الصادرة بتاريخ 2018لسنة 93العقاري رقم 

.في شأن إنشاإ المجتمعات العمرانية الجديدة والالئحة العقارية للهيئة وتعديالتها1979لسنه 59الدخل،و أحكام القانون رقم 

ة أكدون مسدئوالً جنائيداً ليتى، وفدي حالدة المخالفدسدئوأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم منى صحيحة وتحت مسئوليتي وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفتى وصدحيحة وتحدت م•

دون إندذار أو و للجهدة المالكدة للوحددات إلغداإ التخصديص واسدترداد الوحددة/ويحدل للصدندوق أو. ومدنياً وأعاقب طبقاً ألحكام مواد قانون العقوبات وقانون اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري

.حكم قضائي واتخا  كافة اإلجراإات القانونية الالزمة لحفظ حقوقها

لدت عنهدا للغيدر أو تخصيص وحدة سكنية أو  قطعة أر  سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافوات سواإ كانت في حدوزتى أو تناز( األوالد القصر/الزوجة/الزوج)أنني لم يسبل لى أو ل سرة •

.بالشراكة مع  خرين أو  لت لى أو ل سرة بالتنازل من الغير  ضمن مشروعات برنامج اإلسكان االجتماعي

أو بتداريخ ديسدمبر 2014االسدتفادة مدن مبدادرات التمويدل العقدارى الصدادرة مدن البندك المركدزي بقدرار ات مجلدخ إدارتده بتداريخ فبرايدر ( األوالد القصدر/الزوجة/الزوج)أنني لم يسبل لى أو ل سرة •

.  وتعديالتهما2019

دخدل إضدافي وأقر بأنني ال أمتلك أى أمال  تددر علدي. الشهري الخا  بي من جميع مصادر الدخل سواإ أساسي أو إضافى/أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافي الدخل السنوى•

ه و كما أقر بدأنني ال أمتلدك أي محدالت تجاريدة وال أعمدل بدأي مهدن تجاريدة أو ضيدر تجاريدة أو أيدة أعمدال حدرة أو خالفد. مثل األمال  الزراعية أو العقارات أو األراضى أو أى معا  استثنائي أو خالفه

.ليخ لى أى مصادر أخرى تدر علي دخل إضافي، بخال  الموضل بالطلب المقدم مني

 كرهدا أو أي أوراق ماليدة تددر علدي دخدل إضدافي لدم أير أنني ال أمتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية بأي من فدروع البندو  العاملدة فدي جمهوريدة مصدر العربيدة أو حسدابات التدوف•

.بطلبي

ي بقدرار مجلدخ إدارتده صدادرة مدن البندك المركدزي المصدرالبإلتزامى باالنتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها لي وأن أقوم بشغلها بغر  السكن الددائم وفقداً لقواعدد مبدادرة التمويدل العقدارى•

.وتعديالتها2019بتاريخ ديسمبر 

النفدراد بشدغلها، أو تأجيدـرها أو تمكدين الغيدر مدن ادة يتعين موافقة الهيئة على أى تصرفات فى الوحدة السدكنية سدواإ بدالبيع أو الهبدة أو ضيدـر  لدك مدن التصدرفات أو ترتيدب أى حدل عيندى علدى الوحد•

.  وسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن بالالئحة العقارية للهيئة

.  هة التمويلط المبادرة، والقواعد المعمول بها لدى جشروفي حالة الرضبة فى السداد المعجل يتعين الرجوع إلى جهة التمويل العقاري إلعمال شئونها وفقاً لقواعد الُمقررة فى هذا الشأن طبقاً ل•

ل علدى لدم أ كرهدا عندد تقدديم طلدب الحصدودخلأنه فى حالة إخاللي بأي مما سبل أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة لي في ضيدـر ضدر  السدكنى، أو فدي حالدة ثبدوت وجدود مصددر مدن مصدادر الد•

ي حالدة عددم صدحة يدع علدى عقدد البيدع الثالثدي، أو فدتوقالوحدة السكنية من الصندوق، أو في حالة عدم اإلبالغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخلى خالل أسدبوع مدن حددوظ تلدك التغييدرات قبدل ال

ية الجنائيدة والمدنيدة يضدات المناسدبة وتحمدل المسدئولتعوالبيانات المقدمة مني والتي ترتب عليها حصولي على دعدم للعائدد ضيدـر مسدتحل، أقدـر بدالتزامي بدرد قيمدة الددعم فدي سدعر العائدد وتكلفتده وال

و جهدة التمويدل /و الهيئدة أو/و الهيئة الحل في اتخا  اإلجراإات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حل كل من الصدندوق أو/المتـرتبة على اإلخالل بأى مما سبل  كره، وللصندوق أو

جتمداعي ودعدم و الهيئة في حالة مخالفتي ألحكدام قدانون اإلسدكان اال/في استرداد الوحدة حتى ولو كان قد تم تسليمها لى، والتزامي بالخضوع لقواعد السـحب اإلداري للوحدة المقررة من الصندوق أو

.في شأن إنشاإ المجتمعات العمرانية الجديدة والالئحة العقارية للهيئة وتعديالتها1979لسنه 59ووفقاً لقرار مجلخ إدارة الصندوق أو أحكام قانون رقم 2018لسنة 93التمويل العقاري رقم 

فدي يوما من تاريخ تأكيد التخصيص وأال جاز  للصندوق اعتبار التأخير عن  لك األجل تنازالً عن الوحددة المخصصدة و15أن أقوم بإنهاإ اإلجراإات التعاقدية المطلوبة مع جهة التمويل في أجل ضايته •

.هذه الحالة ال يكون لى الحل فى التمسك بأولوية الحجز

فوضدته فدي وكدذلك. لنقديدة والمودعدة لددى البندو ة ابإلتزامى أنني أفو  صندوق اإلسكان اإلجتماعى ودعم التمويل العقارى باإلطالع بنفسده أو بواسدطة جهدة التمويدل علدى جميدع الودائدع واألرصدد•

المقدمدة مندي أو اسدتخدام أي وسديلة أخدرى يراهدا مناسدبة للتحقدل مدن صدحة بياندات الددخل. االطالع على جميع حساباتي بجميع البنو  العاملة في مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدتي

.متضمنة مراجعة كافة االستهالكات وأنماط االنفاق

ى مبدالغ فدي وجهات التمويدل، وفدى حالدة دفدع أبعدم التعامل بأى تعامالت مالية مع أى طر  من األطرا  الُمتعامل معها الصندوق فيما عدا الجهات المنصو  عليها باإلعالن •

ى الرجدوع علدى وال يحدل لد( للحصول على الوحدة السكنية أكدون مسدئوالً مسدئولية كاملدة عدن ضدياع فرصدة التخصديص للوحددة السدكنية مدع تحملدي المسدئولية القانونيدة كاملدة )ضير اإلطار الرسمي 

.  الصندوق

.نافذة ومنتجة لجميع  ثارها القانونيةة وأن عنوان المراسالت الموضل بهذا الطلب هو محلي المختار، وأية مراسالت أو مخاطبات أو إعالنات ترسل إلي على هذا العنوان تعتبـر صحيح•

.مستندات المقدمة مني للصندوقوالأنني أوافل على قيام الصندوق باالستعالم بنفسه أو بواسطة جهة التمويل أو أي وسيلة أخرى يراها مناسبة للتحقل عن صحة كافة البيانات •

_________________________________________________________________________________________

:      /      /تاريخ الطلب 

:توقيع الطالب 

(:الزوج أو الزوجة)توقيع الشريك 

تدى قدام بسددادها ولم يصل الملف إلى مرحلة إنهاإ التعاقد ومنل التمويل يعتبـر مقدم حجدز الوحددة السدكنية وجميدع المبدالغ الماليدة الحالة وفاة الُمتقدم صاحب الطلب أنه فى •

ى اسدتكمال الزوجة واألوالد القصر دون ضيرهم من باقى الورثدة الشدرعيين للمتدوفى و لدك فقد  فدى حالدة رضبدتهم فد/للحصول على الوحدة السكنية بمثابة حل خالص للزوج

.اإلجراإات على الوحدة السكنية المتقدم عليها المتوفى 

:      /      /تاريخ الطلب 

:توقيع الطالب 
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