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االشرتاطات العامة ورشوط الحجز

أوال :- الرشاء النقدى أو التقسيط املبارش مع الهيئة ملدة حتى 7 سنوات
يتوجه العميل اىل أحد فروع بيع الرشكة إلختيار الوحدة ونظام السداد املحمل بالفائدة

ثانيا :- الرشاء عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى
  أن يكون املتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مرصي الجنسية

أال يقل سن املتقدم عن 21 عاماً يف تاريخ الحجز وأن يكون له اهلية الترصف والتعاقد

رشوط التمويل وفقا ملبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى: 
   حد أقىص لثمن الوحدة 3 مليون جم بدون وديعة الصيانة  

حد أقىص التمويل %80 من قيمة الوحدة
سعر الفائدة  %8 متناقصة

ال يوجد مرصوفات إدارية
 الحد االقىص للتمويل 25 سنة : برشط أال يتجاوز عمر العميل 65 سنة ىف نهاية التقسيط

 وىف حالة التمويل عىل أكرث من فرد ىف األرسة رشط العمر عىل الفرد املمول األكرب سنا
عمل إستعالم ائتامىن وميداىن وشامل

 تقديم إثبات رسمى لدخل العميل بحد أقىص 50 ألف جم لألعزب و 70 ألف جم لألرسة شهريا

الجديدة العمرانية  املجتمعات  إنشاء  شأن  يف   1979 لسنة   (59) رقم  القانون  أحكام   تعترب 
 والالئحة العقارية للهيئة وتعديالتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة
ومتممة مكملة  الخصوص  هذا  يف  الصادرة  املركزي  البنك  وقرارات  التنفيذية  والئحه   2001 

االشرتاطات الواردة بهذه الكراسة فيام مل يرد به نص فيها

 الوحدات السكنية املعروضة للبيع مخصصة لإلستخدام السكني فقط، وال يحق للمشرتي أو
يتم الوحدة ويف حالة املخالفة  أجله  الخاص تغيري االستخدام املخصص من  أو  العام   خلفه 
 تطبيق الالئحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم

قضايئ، واتخاذ اإلجراءات املرتتبة عىل الفسخ طبقا للقواعد املعمول بها يف هذا الشأن

 أسعار الوحدات املعلن عن بيعها واملوضحة بكراسة الرشوط  النقدى محددة ونهائية طبقاً لنامذج

العامرات ومتيز الوحدات، أما اسعار التقسيط املعروضة وفقا النظمة املبادرة فهى إسرتشادية

 الراغبني ىف الحجز بسعر الكاش ، يتوجه ألحد فروع البيع بالرشكة ويقوم بسداد قيمة الوحدة 
بالكامل (سداد فوري) والتخصيص بأسبقيه السداد

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
New Urban Communities Authority

مقدمة

بهدف ؛   1979 لسنة   (59) رقم  القانون  مبقتىض  الجديدة  العمرانية  املجتمعات  هيئة   أنشئت 

 إقامة املدن ومجتمعات عمرانية جديدة باألرايض الصحراوية بعيدا عن الرقعة الزراعية وخلخلة

 التوزيع السكاين خارج حدود وادي النيل والدلتا - وللخروج من األفق الضيق الذي دأب العمران

إنشائها والهيئة تسعى جاهدة بداية  - ومنذ  التوسع والتمدد داخله   املرصي منذ األزل عىل 

 إلقامة هذه التجمعات وفقا ألحدث نظم وأساس التخطيط العمراين والطرز املعامرية الحديثة

التي تحقق إلنسان الغد املسكن املالئم والبيئة الصحية

الذين  التعاوين  العام والخاص والقطاع  الهيئة رشكات قطاع األعامل  أجل ذلك فقد دعت   من 

 يجدون لديهم املقدرة املالية والتقنية عىل إقامة مجتمعات عمرانية تتفق مع هذه املعايري

الجديدة - وهو األمر الذي نتج - للمشاركة يف تنمية املدن واملجتمعات العمرانية   واألسس 

 عنه إقامة العديد من املدن واملجتمعات السكنية املتميزة مبعظم املدن الجديدة ،ومن هذه

العربية الرشكة  و  الهيئة  بني  التعاقد  تم  حيث   ، ومدينتي  الرحاب  مرشوعي   املرشوعات 

 للمرشوعات والتطوير العمراين عيل إقامة تجمع عمراين متميز :مرشوعي الرحاب ومدينتي

القاهرة ملدينة  الرشقى  العمراين  اإلمتداد  مبنطقة   " ومدينتي  الرحاب   " مرشوعى   ويقع 

 الجديدة ، ويتميز موقعهام بأنه يتوسط الكتلة العمرانية للقاهرة الجديدة ، والتي تعد من أكرث

،  املدن الواقعة داخل نطاق القاهرة الكربى متيزاً وتفرداً مبوقعها املتاخم ملدينة القاهرة 

مام جعلها املقصد األول لراغبي اإلقامة يف املدن واملجتمعات العمرانية الجديدة

والرفاهية  الخصوصية  يحقق  الخدمات  متكامل  عمراين  تجمع  بأنه  املرشوعني  كال  يتميز   كام 

 واألمان ويتواءم مع املعادالت التخطيطية الحديثة وتتوافر به املسطحات الخرضاء واألنشطة

باملدن املميزة  املرشوعات  وأكرب  أهم  أحد  تجعله  التي  والتجارية  والرياضية   الرتفيهية 

واملجتمعات العمرانية الجديدة

العربية  الرشكة  من  املحدد  والصيانة  اإلدارة  بنظام   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين إلدارة وصيانة ونظافة وأمن املرشوع الواقع يف نطاقه الوحدة
 املشرتاة ، كام يلتزم املتقدم للحجز قبل استالم الوحدة بأن يسدد للرشكة مبلغ وديعة الصيانة
%15 من قيمة بـ  السنة األويل واملحددة  باإلضافة إيل مصاريف صيانة   ،  املحددة دفعة واحدة 
 وديعة الصيانة ، وكذلك قيمة العدادات ، كام يلتزم املتقدم للحجز بسداد أي فروق قد تطالبهم
 بها الرشكة يف حينه ووفقا ملا يتم عىل وحدات املرشوع يف هذا الشأن دون أدىن مسئولية

عىل هيئة املجتمعات العمرانية

العربية الرشكة  لدى  املقرر  اإلشرتاك  قيمة  بسداد   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين للعضوية بالنادي الخاص باملرشوع، وذلك وفقاً لألسعار وأنظمة
 السداد املعمول بها لدي الرشكة ، ويلتزم العميل بسداد قيمة العضوية مبوجب شيكات بنكية

لصالح الرشكة، ومع التزامه بكافة رشوط العضوية واللوائح املنظمة لها

يتم بدء تلقي طلبات الحجز والرشاء اعتباراً من يوم  2022/5/22  وحتى نفاذ الوحــــدات املعروضة
 يقر املتقدم للحجز بأن اإلخطارات واملراسالت التي يتم إرسالها له عن طريق الربيد اإللكرتوين أو
 مبوجب رساله نصية عىل التليفون املحمول ، املذكورين بإستامرة البيانات ، تعد صحيحة ومنتجة

متاما لكافة آثارها القانونية ولها ذات الحجية املقررة للمراسالت الرسمية

يقر املتقدم للحجز بأنه قد اطلع عيل كراسة الرشوط ووافق عليها وأصبح عىل دراية كاملة مبا ييل: 

- موقع الوحدات املعروضة و النامذج املعامرية ومتوسط مساحة الوحدات ومتوسط اسعارها
- أسلوب ورشوط الحجز

- أولوية الحجز والتخصيص
- يقر املتقدم للحجز مبعاينة املرشوع والعامرات والوحدة املراد رشائها املعاينة التامة النافية

للجهالة وباملوافقة عيل رشائها بحالتها الراهنة 
- يلتزم املتقدم لرشاء وحدة بنظام مبادرة البنك املركـــزى للتمويل العقارى برفع املســــتندات
 املطلوبة وتكون صحة تلك املستندات مسئوليته ، وىف حالة تم الفحص من خالل البنك ووجد أن 
اإلدارية املصاريف  خصم  بعد  املدفوعة  املبالغ  رد  سيتم   ، صحيحة  غري  او  مضللة   املستندات 

املحددة بنسبة %1 من اجامىل مثن الوحدة
- التخصيص نهايئ وال يتم تعديل التخصيــص ، ويف حالة رغبة املتــــقدم يف إلغاء التخصيص بعد
  موافقة البنك يتم رد املبالغ املسددة منه بعد خصم املصاريف اإلدرية املحددة بنسبة %1 من 

اجامىل مثن الوحدة

أسلوب الحجز والتخصيص عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى

يتم عرض الوحدات املتاحة لتـــقدم الراغبني يف الحصول عيل وحــــدات عن طريـــق التمويل
العقاري                     وذلك وفقاً السلوب السداد التايل: 

 - إستيفاء جميع األوراق واملستندات املحددة واملطلوبة من العميل لضامن موافقة البنك املمول 

- سداد مبلغ وقدره (100) ألف جنيه مرصي وميثل دفعة جدية الحجز

- اختيار العميل لوحدة من الوحدات املتاحة

- يجب إختيار عدد سنوات األقساط وقيمتها وفقا للرشوط املحددة للمبادرة

- ىف حالة طلب البنك الستيفاء لبعض املستندات يلتزم العميل باالستيفاء خالل (7) يوم من

 إرسال رسالة نصية له أو بريد الكرتوىن بطلب اإلستيفاء ، وإال سيتم رفض طلب التمويل والغاء 
تخصيص الوحدة

- يلتزم املتقدم للحجز فور إخطاره عن طريق الربيد اإللكرتوين أو مبوجب رســـاله نصية عىل

بالتوجه فوراً إىل فرع الرشكة   ، الوحدة  البنك عىل متويل رشاء   هاتفه املحمول مبوافقة 
 املحدد بهذا اإلخطار وذلك إلستكامل سداد دفعة التعاقد - والتي متثل %20 من إجاميل مثن

 الوحدة
    يُسدد باقي  مثن الوحدة عن طريق التمويل العقاري من خالل البنك املشارك يف التمويل،
واصدار  بنىك  حساب  لفتح  الرشكة  بفرع  املتواجد  املمول  البنك  موظف  إىل  بالتوجه   وذلك 
اجراءات واستكامل  الوحدة  مثن  باقي  لسداد  التمويل  منحه  إجراءات  وإنهاء  شيكات   دفاتر 

                          .التعاقد عليها وفقا الحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديالته
  - ويف حالة انقضاء (14) يوماً من تاريخ ابالغ العميل مبوافقة البنك عىل التمويل ، دون سداد
 املتقدم للحجز قيمة دفعة التعاقد وإنهاء إجراءات التمويل العقاري وســــداد باقي مثن  
 الوحدة ، يتم إلغاء الحجز والتخصيص واعتباره كأن مل يكن دون حاجة اىل تنبيه أو إنذار أو إعذار
%1 من اجامىل مثن الحجز املسددة بعد خصم نسبة    أو حكم قضايئ ويتم رد دفعة جدية 

 الوحدة كمصاريف إدارية للهيئة
- يتم رد دفعة جدية الحجز للمتقدمني والغري مقبولني إئتامنياً أو ملن تعذر عليهم إســـتيفاء

املستندات املطلوبة ودون املطالبة بإضافة أية فوائد 
- اإلسرتداد عن طريق التوجه إىل أحد فروع البنك االهىل املصـــــرى (سيتم إخطاركم برسالة

البنك باسم   نصية أو بريد الكرتوىن تحدد الفرع ) خالل أسبوعني إلستالم شيك مرصىف من 
املتقدم لحجز الوحدة

 
 املستندات املطلوب تقدميها للبنك املمول

البنك االهىل املرصى
لدراسة املستفيد قانوناً وائتامنياً للموافقة عيل التمويل 

أوال: املوظفني : القطاع الخاص والقطاع الحكومى
 

السنوى  / الشهرى  الدخل  يوضح  شهور   3 سوى  عليه  مير  مل  حديث  دخل  اثبات   مستند 
وطبيعة العمل وتاريخ التعيني والوظيفة موقع من جهة العمل ومختوم

جهة اثبات  عدم  حالة  ىف   - التأمينات  هيئة  بختم  مختوم  العمل  جهة  باسم  تأمينات   برنت 
العمل عىل بطاقة الرقم القومى

كشف حساب بنىك ( البنك املحول عليه الراتب ) اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل

ثانيا: اصحاب االعامل الحرة : االنشطة التجارية والصناعية

 مستخرج حديث من السجل التجارى مل مير عليه سوى 3 شهور
صورة كاملة الصفحات وسارية من البطاقة الرضيبية موضحا بها تاريخ انتهائها

صورة من عقد ايجار : موثق وسارى، او مستند متليك مقر النشاط ( موثق
 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى ( مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو   ( مهنة  مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل
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ثالثا: اصحاب املهن الحرة ( مزاوىل املهن الحرة والحرفية
 

صورة من كارنيه النقابة : للمهن التى البد ملزاولتها من استخراج كارنيه للنقابة
 رخصة مزاولة مهنة او سجل مهنى او بطاقة رضيبية سارية موضحا بها تاريخ انتهائها وتاريخ

بدء مزاولة النشاط
صورة من عقد ايجار ( موثق وسارى ) او مستند متليك مقر النشاط موثق

 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى  مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو  مهنة   مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل



االشرتاطات العامة ورشوط الحجز

أوال :- الرشاء النقدى أو التقسيط املبارش مع الهيئة ملدة حتى 7 سنوات
يتوجه العميل اىل أحد فروع بيع الرشكة إلختيار الوحدة ونظام السداد املحمل بالفائدة

ثانيا :- الرشاء عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى
  أن يكون املتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مرصي الجنسية

أال يقل سن املتقدم عن 21 عاماً يف تاريخ الحجز وأن يكون له اهلية الترصف والتعاقد

رشوط التمويل وفقا ملبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى: 
   حد أقىص لثمن الوحدة 3 مليون جم بدون وديعة الصيانة  

حد أقىص التمويل %80 من قيمة الوحدة
سعر الفائدة  %8 متناقصة

ال يوجد مرصوفات إدارية
 الحد االقىص للتمويل 25 سنة : برشط أال يتجاوز عمر العميل 65 سنة ىف نهاية التقسيط

 وىف حالة التمويل عىل أكرث من فرد ىف األرسة رشط العمر عىل الفرد املمول األكرب سنا
عمل إستعالم ائتامىن وميداىن وشامل

 تقديم إثبات رسمى لدخل العميل بحد أقىص 50 ألف جم لألعزب و 70 ألف جم لألرسة شهريا

الجديدة العمرانية  املجتمعات  إنشاء  شأن  يف   1979 لسنة   (59) رقم  القانون  أحكام   تعترب 
 والالئحة العقارية للهيئة وتعديالتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة
ومتممة مكملة  الخصوص  هذا  يف  الصادرة  املركزي  البنك  وقرارات  التنفيذية  والئحه   2001 

االشرتاطات الواردة بهذه الكراسة فيام مل يرد به نص فيها

 الوحدات السكنية املعروضة للبيع مخصصة لإلستخدام السكني فقط، وال يحق للمشرتي أو
يتم الوحدة ويف حالة املخالفة  أجله  الخاص تغيري االستخدام املخصص من  أو  العام   خلفه 
 تطبيق الالئحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم

قضايئ، واتخاذ اإلجراءات املرتتبة عىل الفسخ طبقا للقواعد املعمول بها يف هذا الشأن

 أسعار الوحدات املعلن عن بيعها واملوضحة بكراسة الرشوط  النقدى محددة ونهائية طبقاً لنامذج

العامرات ومتيز الوحدات، أما اسعار التقسيط املعروضة وفقا النظمة املبادرة فهى إسرتشادية

 الراغبني ىف الحجز بسعر الكاش ، يتوجه ألحد فروع البيع بالرشكة ويقوم بسداد قيمة الوحدة 
بالكامل (سداد فوري) والتخصيص بأسبقيه السداد

العربية  الرشكة  من  املحدد  والصيانة  اإلدارة  بنظام   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين إلدارة وصيانة ونظافة وأمن املرشوع الواقع يف نطاقه الوحدة
 املشرتاة ، كام يلتزم املتقدم للحجز قبل استالم الوحدة بأن يسدد للرشكة مبلغ وديعة الصيانة
%15 من قيمة بـ  السنة األويل واملحددة  باإلضافة إيل مصاريف صيانة   ،  املحددة دفعة واحدة 
 وديعة الصيانة ، وكذلك قيمة العدادات ، كام يلتزم املتقدم للحجز بسداد أي فروق قد تطالبهم
 بها الرشكة يف حينه ووفقا ملا يتم عىل وحدات املرشوع يف هذا الشأن دون أدىن مسئولية

عىل هيئة املجتمعات العمرانية

العربية الرشكة  لدى  املقرر  اإلشرتاك  قيمة  بسداد   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين للعضوية بالنادي الخاص باملرشوع، وذلك وفقاً لألسعار وأنظمة
 السداد املعمول بها لدي الرشكة ، ويلتزم العميل بسداد قيمة العضوية مبوجب شيكات بنكية

لصالح الرشكة، ومع التزامه بكافة رشوط العضوية واللوائح املنظمة لها

يتم بدء تلقي طلبات الحجز والرشاء اعتباراً من يوم  2022/5/22  وحتى نفاذ الوحــــدات املعروضة
 يقر املتقدم للحجز بأن اإلخطارات واملراسالت التي يتم إرسالها له عن طريق الربيد اإللكرتوين أو
 مبوجب رساله نصية عىل التليفون املحمول ، املذكورين بإستامرة البيانات ، تعد صحيحة ومنتجة

متاما لكافة آثارها القانونية ولها ذات الحجية املقررة للمراسالت الرسمية

يقر املتقدم للحجز بأنه قد اطلع عيل كراسة الرشوط ووافق عليها وأصبح عىل دراية كاملة مبا ييل: 

- موقع الوحدات املعروضة و النامذج املعامرية ومتوسط مساحة الوحدات ومتوسط اسعارها
- أسلوب ورشوط الحجز

- أولوية الحجز والتخصيص
- يقر املتقدم للحجز مبعاينة املرشوع والعامرات والوحدة املراد رشائها املعاينة التامة النافية

للجهالة وباملوافقة عيل رشائها بحالتها الراهنة 
- يلتزم املتقدم لرشاء وحدة بنظام مبادرة البنك املركـــزى للتمويل العقارى برفع املســــتندات
 املطلوبة وتكون صحة تلك املستندات مسئوليته ، وىف حالة تم الفحص من خالل البنك ووجد أن 
اإلدارية املصاريف  خصم  بعد  املدفوعة  املبالغ  رد  سيتم   ، صحيحة  غري  او  مضللة   املستندات 

املحددة بنسبة %1 من اجامىل مثن الوحدة
- التخصيص نهايئ وال يتم تعديل التخصيــص ، ويف حالة رغبة املتــــقدم يف إلغاء التخصيص بعد
  موافقة البنك يتم رد املبالغ املسددة منه بعد خصم املصاريف اإلدرية املحددة بنسبة %1 من 

اجامىل مثن الوحدة

أسلوب الحجز والتخصيص عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى

يتم عرض الوحدات املتاحة لتـــقدم الراغبني يف الحصول عيل وحــــدات عن طريـــق التمويل
العقاري                     وذلك وفقاً السلوب السداد التايل: 

 - إستيفاء جميع األوراق واملستندات املحددة واملطلوبة من العميل لضامن موافقة البنك املمول 

- سداد مبلغ وقدره (100) ألف جنيه مرصي وميثل دفعة جدية الحجز

- اختيار العميل لوحدة من الوحدات املتاحة

- يجب إختيار عدد سنوات األقساط وقيمتها وفقا للرشوط املحددة للمبادرة

- ىف حالة طلب البنك الستيفاء لبعض املستندات يلتزم العميل باالستيفاء خالل (7) يوم من

 إرسال رسالة نصية له أو بريد الكرتوىن بطلب اإلستيفاء ، وإال سيتم رفض طلب التمويل والغاء 
تخصيص الوحدة

- يلتزم املتقدم للحجز فور إخطاره عن طريق الربيد اإللكرتوين أو مبوجب رســـاله نصية عىل

بالتوجه فوراً إىل فرع الرشكة   ، الوحدة  البنك عىل متويل رشاء   هاتفه املحمول مبوافقة 
 املحدد بهذا اإلخطار وذلك إلستكامل سداد دفعة التعاقد - والتي متثل %20 من إجاميل مثن

 الوحدة
    يُسدد باقي  مثن الوحدة عن طريق التمويل العقاري من خالل البنك املشارك يف التمويل،
واصدار  بنىك  حساب  لفتح  الرشكة  بفرع  املتواجد  املمول  البنك  موظف  إىل  بالتوجه   وذلك 
اجراءات واستكامل  الوحدة  مثن  باقي  لسداد  التمويل  منحه  إجراءات  وإنهاء  شيكات   دفاتر 

                          .التعاقد عليها وفقا الحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديالته
  - ويف حالة انقضاء (14) يوماً من تاريخ ابالغ العميل مبوافقة البنك عىل التمويل ، دون سداد
 املتقدم للحجز قيمة دفعة التعاقد وإنهاء إجراءات التمويل العقاري وســــداد باقي مثن  
 الوحدة ، يتم إلغاء الحجز والتخصيص واعتباره كأن مل يكن دون حاجة اىل تنبيه أو إنذار أو إعذار
%1 من اجامىل مثن الحجز املسددة بعد خصم نسبة    أو حكم قضايئ ويتم رد دفعة جدية 

 الوحدة كمصاريف إدارية للهيئة
- يتم رد دفعة جدية الحجز للمتقدمني والغري مقبولني إئتامنياً أو ملن تعذر عليهم إســـتيفاء

املستندات املطلوبة ودون املطالبة بإضافة أية فوائد 
- اإلسرتداد عن طريق التوجه إىل أحد فروع البنك االهىل املصـــــرى (سيتم إخطاركم برسالة

البنك باسم   نصية أو بريد الكرتوىن تحدد الفرع ) خالل أسبوعني إلستالم شيك مرصىف من 
املتقدم لحجز الوحدة

 
 املستندات املطلوب تقدميها للبنك املمول

البنك االهىل املرصى
لدراسة املستفيد قانوناً وائتامنياً للموافقة عيل التمويل 

أوال: املوظفني : القطاع الخاص والقطاع الحكومى
 

السنوى  / الشهرى  الدخل  يوضح  شهور   3 سوى  عليه  مير  مل  حديث  دخل  اثبات   مستند 
وطبيعة العمل وتاريخ التعيني والوظيفة موقع من جهة العمل ومختوم

جهة اثبات  عدم  حالة  ىف   - التأمينات  هيئة  بختم  مختوم  العمل  جهة  باسم  تأمينات   برنت 
العمل عىل بطاقة الرقم القومى

كشف حساب بنىك ( البنك املحول عليه الراتب ) اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل

ثانيا: اصحاب االعامل الحرة : االنشطة التجارية والصناعية

 مستخرج حديث من السجل التجارى مل مير عليه سوى 3 شهور
صورة كاملة الصفحات وسارية من البطاقة الرضيبية موضحا بها تاريخ انتهائها

صورة من عقد ايجار : موثق وسارى، او مستند متليك مقر النشاط ( موثق
 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى ( مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو   ( مهنة  مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل
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ثالثا: اصحاب املهن الحرة ( مزاوىل املهن الحرة والحرفية
 

صورة من كارنيه النقابة : للمهن التى البد ملزاولتها من استخراج كارنيه للنقابة
 رخصة مزاولة مهنة او سجل مهنى او بطاقة رضيبية سارية موضحا بها تاريخ انتهائها وتاريخ

بدء مزاولة النشاط
صورة من عقد ايجار ( موثق وسارى ) او مستند متليك مقر النشاط موثق

 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى  مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو  مهنة   مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل
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االشرتاطات العامة ورشوط الحجز

أوال :- الرشاء النقدى أو التقسيط املبارش مع الهيئة ملدة حتى 7 سنوات
يتوجه العميل اىل أحد فروع بيع الرشكة إلختيار الوحدة ونظام السداد املحمل بالفائدة

ثانيا :- الرشاء عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى
  أن يكون املتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مرصي الجنسية

أال يقل سن املتقدم عن 21 عاماً يف تاريخ الحجز وأن يكون له اهلية الترصف والتعاقد

رشوط التمويل وفقا ملبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى: 
   حد أقىص لثمن الوحدة 3 مليون جم بدون وديعة الصيانة  

حد أقىص التمويل %80 من قيمة الوحدة
سعر الفائدة  %8 متناقصة

ال يوجد مرصوفات إدارية
 الحد االقىص للتمويل 25 سنة : برشط أال يتجاوز عمر العميل 65 سنة ىف نهاية التقسيط

 وىف حالة التمويل عىل أكرث من فرد ىف األرسة رشط العمر عىل الفرد املمول األكرب سنا
عمل إستعالم ائتامىن وميداىن وشامل

 تقديم إثبات رسمى لدخل العميل بحد أقىص 50 ألف جم لألعزب و 70 ألف جم لألرسة شهريا

الجديدة العمرانية  املجتمعات  إنشاء  شأن  يف   1979 لسنة   (59) رقم  القانون  أحكام   تعترب 
 والالئحة العقارية للهيئة وتعديالتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة
ومتممة مكملة  الخصوص  هذا  يف  الصادرة  املركزي  البنك  وقرارات  التنفيذية  والئحه   2001 

االشرتاطات الواردة بهذه الكراسة فيام مل يرد به نص فيها

 الوحدات السكنية املعروضة للبيع مخصصة لإلستخدام السكني فقط، وال يحق للمشرتي أو
يتم الوحدة ويف حالة املخالفة  أجله  الخاص تغيري االستخدام املخصص من  أو  العام   خلفه 
 تطبيق الالئحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم

قضايئ، واتخاذ اإلجراءات املرتتبة عىل الفسخ طبقا للقواعد املعمول بها يف هذا الشأن

 أسعار الوحدات املعلن عن بيعها واملوضحة بكراسة الرشوط  النقدى محددة ونهائية طبقاً لنامذج

العامرات ومتيز الوحدات، أما اسعار التقسيط املعروضة وفقا النظمة املبادرة فهى إسرتشادية

 الراغبني ىف الحجز بسعر الكاش ، يتوجه ألحد فروع البيع بالرشكة ويقوم بسداد قيمة الوحدة 
بالكامل (سداد فوري) والتخصيص بأسبقيه السداد

العربية  الرشكة  من  املحدد  والصيانة  اإلدارة  بنظام   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين إلدارة وصيانة ونظافة وأمن املرشوع الواقع يف نطاقه الوحدة
 املشرتاة ، كام يلتزم املتقدم للحجز قبل استالم الوحدة بأن يسدد للرشكة مبلغ وديعة الصيانة
%15 من قيمة بـ  السنة األويل واملحددة  باإلضافة إيل مصاريف صيانة   ،  املحددة دفعة واحدة 
 وديعة الصيانة ، وكذلك قيمة العدادات ، كام يلتزم املتقدم للحجز بسداد أي فروق قد تطالبهم
 بها الرشكة يف حينه ووفقا ملا يتم عىل وحدات املرشوع يف هذا الشأن دون أدىن مسئولية

عىل هيئة املجتمعات العمرانية

العربية الرشكة  لدى  املقرر  اإلشرتاك  قيمة  بسداد   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين للعضوية بالنادي الخاص باملرشوع، وذلك وفقاً لألسعار وأنظمة
 السداد املعمول بها لدي الرشكة ، ويلتزم العميل بسداد قيمة العضوية مبوجب شيكات بنكية

لصالح الرشكة، ومع التزامه بكافة رشوط العضوية واللوائح املنظمة لها

يتم بدء تلقي طلبات الحجز والرشاء اعتباراً من يوم  2022/5/22  وحتى نفاذ الوحــــدات املعروضة
 يقر املتقدم للحجز بأن اإلخطارات واملراسالت التي يتم إرسالها له عن طريق الربيد اإللكرتوين أو
 مبوجب رساله نصية عىل التليفون املحمول ، املذكورين بإستامرة البيانات ، تعد صحيحة ومنتجة

متاما لكافة آثارها القانونية ولها ذات الحجية املقررة للمراسالت الرسمية

يقر املتقدم للحجز بأنه قد اطلع عيل كراسة الرشوط ووافق عليها وأصبح عىل دراية كاملة مبا ييل: 

- موقع الوحدات املعروضة و النامذج املعامرية ومتوسط مساحة الوحدات ومتوسط اسعارها
- أسلوب ورشوط الحجز

- أولوية الحجز والتخصيص
- يقر املتقدم للحجز مبعاينة املرشوع والعامرات والوحدة املراد رشائها املعاينة التامة النافية

للجهالة وباملوافقة عيل رشائها بحالتها الراهنة 
- يلتزم املتقدم لرشاء وحدة بنظام مبادرة البنك املركـــزى للتمويل العقارى برفع املســــتندات
 املطلوبة وتكون صحة تلك املستندات مسئوليته ، وىف حالة تم الفحص من خالل البنك ووجد أن 
اإلدارية املصاريف  خصم  بعد  املدفوعة  املبالغ  رد  سيتم   ، صحيحة  غري  او  مضللة   املستندات 

املحددة بنسبة %1 من اجامىل مثن الوحدة
- التخصيص نهايئ وال يتم تعديل التخصيــص ، ويف حالة رغبة املتــــقدم يف إلغاء التخصيص بعد
  موافقة البنك يتم رد املبالغ املسددة منه بعد خصم املصاريف اإلدرية املحددة بنسبة %1 من 

اجامىل مثن الوحدة

أسلوب الحجز والتخصيص عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى

يتم عرض الوحدات املتاحة لتـــقدم الراغبني يف الحصول عيل وحــــدات عن طريـــق التمويل
العقاري                     وذلك وفقاً السلوب السداد التايل: 

 - إستيفاء جميع األوراق واملستندات املحددة واملطلوبة من العميل لضامن موافقة البنك املمول 

- سداد مبلغ وقدره (100) ألف جنيه مرصي وميثل دفعة جدية الحجز

- اختيار العميل لوحدة من الوحدات املتاحة

- يجب إختيار عدد سنوات األقساط وقيمتها وفقا للرشوط املحددة للمبادرة

- ىف حالة طلب البنك الستيفاء لبعض املستندات يلتزم العميل باالستيفاء خالل (7) يوم من

 إرسال رسالة نصية له أو بريد الكرتوىن بطلب اإلستيفاء ، وإال سيتم رفض طلب التمويل والغاء 
تخصيص الوحدة

- يلتزم املتقدم للحجز فور إخطاره عن طريق الربيد اإللكرتوين أو مبوجب رســـاله نصية عىل

بالتوجه فوراً إىل فرع الرشكة   ، الوحدة  البنك عىل متويل رشاء   هاتفه املحمول مبوافقة 
 املحدد بهذا اإلخطار وذلك إلستكامل سداد دفعة التعاقد - والتي متثل %20 من إجاميل مثن

 الوحدة
    يُسدد باقي  مثن الوحدة عن طريق التمويل العقاري من خالل البنك املشارك يف التمويل،
واصدار  بنىك  حساب  لفتح  الرشكة  بفرع  املتواجد  املمول  البنك  موظف  إىل  بالتوجه   وذلك 
اجراءات واستكامل  الوحدة  مثن  باقي  لسداد  التمويل  منحه  إجراءات  وإنهاء  شيكات   دفاتر 

                          .التعاقد عليها وفقا الحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديالته
  - ويف حالة انقضاء (14) يوماً من تاريخ ابالغ العميل مبوافقة البنك عىل التمويل ، دون سداد
 املتقدم للحجز قيمة دفعة التعاقد وإنهاء إجراءات التمويل العقاري وســــداد باقي مثن  
 الوحدة ، يتم إلغاء الحجز والتخصيص واعتباره كأن مل يكن دون حاجة اىل تنبيه أو إنذار أو إعذار
%1 من اجامىل مثن الحجز املسددة بعد خصم نسبة    أو حكم قضايئ ويتم رد دفعة جدية 

 الوحدة كمصاريف إدارية للهيئة
- يتم رد دفعة جدية الحجز للمتقدمني والغري مقبولني إئتامنياً أو ملن تعذر عليهم إســـتيفاء

املستندات املطلوبة ودون املطالبة بإضافة أية فوائد 
- اإلسرتداد عن طريق التوجه إىل أحد فروع البنك االهىل املصـــــرى (سيتم إخطاركم برسالة

البنك باسم   نصية أو بريد الكرتوىن تحدد الفرع ) خالل أسبوعني إلستالم شيك مرصىف من 
املتقدم لحجز الوحدة

 
 املستندات املطلوب تقدميها للبنك املمول

البنك االهىل املرصى
لدراسة املستفيد قانوناً وائتامنياً للموافقة عيل التمويل 

أوال: املوظفني : القطاع الخاص والقطاع الحكومى
 

السنوى  / الشهرى  الدخل  يوضح  شهور   3 سوى  عليه  مير  مل  حديث  دخل  اثبات   مستند 
وطبيعة العمل وتاريخ التعيني والوظيفة موقع من جهة العمل ومختوم

جهة اثبات  عدم  حالة  ىف   - التأمينات  هيئة  بختم  مختوم  العمل  جهة  باسم  تأمينات   برنت 
العمل عىل بطاقة الرقم القومى

كشف حساب بنىك ( البنك املحول عليه الراتب ) اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل

ثانيا: اصحاب االعامل الحرة : االنشطة التجارية والصناعية

 مستخرج حديث من السجل التجارى مل مير عليه سوى 3 شهور
صورة كاملة الصفحات وسارية من البطاقة الرضيبية موضحا بها تاريخ انتهائها

صورة من عقد ايجار : موثق وسارى، او مستند متليك مقر النشاط ( موثق
 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى ( مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو   ( مهنة  مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل
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ثالثا: اصحاب املهن الحرة ( مزاوىل املهن الحرة والحرفية
 

صورة من كارنيه النقابة : للمهن التى البد ملزاولتها من استخراج كارنيه للنقابة
 رخصة مزاولة مهنة او سجل مهنى او بطاقة رضيبية سارية موضحا بها تاريخ انتهائها وتاريخ

بدء مزاولة النشاط
صورة من عقد ايجار ( موثق وسارى ) او مستند متليك مقر النشاط موثق

 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى  مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو  مهنة   مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل



االشرتاطات العامة ورشوط الحجز

أوال :- الرشاء النقدى أو التقسيط املبارش مع الهيئة ملدة حتى 7 سنوات
يتوجه العميل اىل أحد فروع بيع الرشكة إلختيار الوحدة ونظام السداد املحمل بالفائدة

ثانيا :- الرشاء عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى
  أن يكون املتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مرصي الجنسية

أال يقل سن املتقدم عن 21 عاماً يف تاريخ الحجز وأن يكون له اهلية الترصف والتعاقد

رشوط التمويل وفقا ملبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى: 
   حد أقىص لثمن الوحدة 3 مليون جم بدون وديعة الصيانة  

حد أقىص التمويل %80 من قيمة الوحدة
سعر الفائدة  %8 متناقصة

ال يوجد مرصوفات إدارية
 الحد االقىص للتمويل 25 سنة : برشط أال يتجاوز عمر العميل 65 سنة ىف نهاية التقسيط

 وىف حالة التمويل عىل أكرث من فرد ىف األرسة رشط العمر عىل الفرد املمول األكرب سنا
عمل إستعالم ائتامىن وميداىن وشامل

 تقديم إثبات رسمى لدخل العميل بحد أقىص 50 ألف جم لألعزب و 70 ألف جم لألرسة شهريا

الجديدة العمرانية  املجتمعات  إنشاء  شأن  يف   1979 لسنة   (59) رقم  القانون  أحكام   تعترب 
 والالئحة العقارية للهيئة وتعديالتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة
ومتممة مكملة  الخصوص  هذا  يف  الصادرة  املركزي  البنك  وقرارات  التنفيذية  والئحه   2001 

االشرتاطات الواردة بهذه الكراسة فيام مل يرد به نص فيها

 الوحدات السكنية املعروضة للبيع مخصصة لإلستخدام السكني فقط، وال يحق للمشرتي أو
يتم الوحدة ويف حالة املخالفة  أجله  الخاص تغيري االستخدام املخصص من  أو  العام   خلفه 
 تطبيق الالئحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم

قضايئ، واتخاذ اإلجراءات املرتتبة عىل الفسخ طبقا للقواعد املعمول بها يف هذا الشأن

 أسعار الوحدات املعلن عن بيعها واملوضحة بكراسة الرشوط  النقدى محددة ونهائية طبقاً لنامذج

العامرات ومتيز الوحدات، أما اسعار التقسيط املعروضة وفقا النظمة املبادرة فهى إسرتشادية

 الراغبني ىف الحجز بسعر الكاش ، يتوجه ألحد فروع البيع بالرشكة ويقوم بسداد قيمة الوحدة 
بالكامل (سداد فوري) والتخصيص بأسبقيه السداد

العربية  الرشكة  من  املحدد  والصيانة  اإلدارة  بنظام   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين إلدارة وصيانة ونظافة وأمن املرشوع الواقع يف نطاقه الوحدة
 املشرتاة ، كام يلتزم املتقدم للحجز قبل استالم الوحدة بأن يسدد للرشكة مبلغ وديعة الصيانة
%15 من قيمة بـ  السنة األويل واملحددة  باإلضافة إيل مصاريف صيانة   ،  املحددة دفعة واحدة 
 وديعة الصيانة ، وكذلك قيمة العدادات ، كام يلتزم املتقدم للحجز بسداد أي فروق قد تطالبهم
 بها الرشكة يف حينه ووفقا ملا يتم عىل وحدات املرشوع يف هذا الشأن دون أدىن مسئولية

عىل هيئة املجتمعات العمرانية

العربية الرشكة  لدى  املقرر  اإلشرتاك  قيمة  بسداد   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين للعضوية بالنادي الخاص باملرشوع، وذلك وفقاً لألسعار وأنظمة
 السداد املعمول بها لدي الرشكة ، ويلتزم العميل بسداد قيمة العضوية مبوجب شيكات بنكية

لصالح الرشكة، ومع التزامه بكافة رشوط العضوية واللوائح املنظمة لها

يتم بدء تلقي طلبات الحجز والرشاء اعتباراً من يوم  2022/5/22  وحتى نفاذ الوحــــدات املعروضة
 يقر املتقدم للحجز بأن اإلخطارات واملراسالت التي يتم إرسالها له عن طريق الربيد اإللكرتوين أو
 مبوجب رساله نصية عىل التليفون املحمول ، املذكورين بإستامرة البيانات ، تعد صحيحة ومنتجة

متاما لكافة آثارها القانونية ولها ذات الحجية املقررة للمراسالت الرسمية

يقر املتقدم للحجز بأنه قد اطلع عيل كراسة الرشوط ووافق عليها وأصبح عىل دراية كاملة مبا ييل: 

- موقع الوحدات املعروضة و النامذج املعامرية ومتوسط مساحة الوحدات ومتوسط اسعارها
- أسلوب ورشوط الحجز

- أولوية الحجز والتخصيص
- يقر املتقدم للحجز مبعاينة املرشوع والعامرات والوحدة املراد رشائها املعاينة التامة النافية

للجهالة وباملوافقة عيل رشائها بحالتها الراهنة 
- يلتزم املتقدم لرشاء وحدة بنظام مبادرة البنك املركـــزى للتمويل العقارى برفع املســــتندات
 املطلوبة وتكون صحة تلك املستندات مسئوليته ، وىف حالة تم الفحص من خالل البنك ووجد أن 
اإلدارية املصاريف  خصم  بعد  املدفوعة  املبالغ  رد  سيتم   ، صحيحة  غري  او  مضللة   املستندات 

املحددة بنسبة %1 من اجامىل مثن الوحدة
- التخصيص نهايئ وال يتم تعديل التخصيــص ، ويف حالة رغبة املتــــقدم يف إلغاء التخصيص بعد
  موافقة البنك يتم رد املبالغ املسددة منه بعد خصم املصاريف اإلدرية املحددة بنسبة %1 من 

اجامىل مثن الوحدة

أسلوب الحجز والتخصيص عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى

يتم عرض الوحدات املتاحة لتـــقدم الراغبني يف الحصول عيل وحــــدات عن طريـــق التمويل
العقاري                     وذلك وفقاً السلوب السداد التايل: 

 - إستيفاء جميع األوراق واملستندات املحددة واملطلوبة من العميل لضامن موافقة البنك املمول 

- سداد مبلغ وقدره (100) ألف جنيه مرصي وميثل دفعة جدية الحجز

- اختيار العميل لوحدة من الوحدات املتاحة

- يجب إختيار عدد سنوات األقساط وقيمتها وفقا للرشوط املحددة للمبادرة

- ىف حالة طلب البنك الستيفاء لبعض املستندات يلتزم العميل باالستيفاء خالل (7) يوم من

 إرسال رسالة نصية له أو بريد الكرتوىن بطلب اإلستيفاء ، وإال سيتم رفض طلب التمويل والغاء 
تخصيص الوحدة

- يلتزم املتقدم للحجز فور إخطاره عن طريق الربيد اإللكرتوين أو مبوجب رســـاله نصية عىل

بالتوجه فوراً إىل فرع الرشكة   ، الوحدة  البنك عىل متويل رشاء   هاتفه املحمول مبوافقة 
 املحدد بهذا اإلخطار وذلك إلستكامل سداد دفعة التعاقد - والتي متثل %20 من إجاميل مثن

 الوحدة
    يُسدد باقي  مثن الوحدة عن طريق التمويل العقاري من خالل البنك املشارك يف التمويل،
واصدار  بنىك  حساب  لفتح  الرشكة  بفرع  املتواجد  املمول  البنك  موظف  إىل  بالتوجه   وذلك 
اجراءات واستكامل  الوحدة  مثن  باقي  لسداد  التمويل  منحه  إجراءات  وإنهاء  شيكات   دفاتر 

                          .التعاقد عليها وفقا الحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديالته
  - ويف حالة انقضاء (14) يوماً من تاريخ ابالغ العميل مبوافقة البنك عىل التمويل ، دون سداد
 املتقدم للحجز قيمة دفعة التعاقد وإنهاء إجراءات التمويل العقاري وســــداد باقي مثن  
 الوحدة ، يتم إلغاء الحجز والتخصيص واعتباره كأن مل يكن دون حاجة اىل تنبيه أو إنذار أو إعذار
%1 من اجامىل مثن الحجز املسددة بعد خصم نسبة    أو حكم قضايئ ويتم رد دفعة جدية 

 الوحدة كمصاريف إدارية للهيئة
- يتم رد دفعة جدية الحجز للمتقدمني والغري مقبولني إئتامنياً أو ملن تعذر عليهم إســـتيفاء

املستندات املطلوبة ودون املطالبة بإضافة أية فوائد 
- اإلسرتداد عن طريق التوجه إىل أحد فروع البنك االهىل املصـــــرى (سيتم إخطاركم برسالة

البنك باسم   نصية أو بريد الكرتوىن تحدد الفرع ) خالل أسبوعني إلستالم شيك مرصىف من 
املتقدم لحجز الوحدة

 
 املستندات املطلوب تقدميها للبنك املمول

البنك االهىل املرصى
لدراسة املستفيد قانوناً وائتامنياً للموافقة عيل التمويل 

أوال: املوظفني : القطاع الخاص والقطاع الحكومى
 

السنوى  / الشهرى  الدخل  يوضح  شهور   3 سوى  عليه  مير  مل  حديث  دخل  اثبات   مستند 
وطبيعة العمل وتاريخ التعيني والوظيفة موقع من جهة العمل ومختوم

جهة اثبات  عدم  حالة  ىف   - التأمينات  هيئة  بختم  مختوم  العمل  جهة  باسم  تأمينات   برنت 
العمل عىل بطاقة الرقم القومى

كشف حساب بنىك ( البنك املحول عليه الراتب ) اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل

ثانيا: اصحاب االعامل الحرة : االنشطة التجارية والصناعية

 مستخرج حديث من السجل التجارى مل مير عليه سوى 3 شهور
صورة كاملة الصفحات وسارية من البطاقة الرضيبية موضحا بها تاريخ انتهائها

صورة من عقد ايجار : موثق وسارى، او مستند متليك مقر النشاط ( موثق
 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى ( مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو   ( مهنة  مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل
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ثالثا: اصحاب املهن الحرة ( مزاوىل املهن الحرة والحرفية
 

صورة من كارنيه النقابة : للمهن التى البد ملزاولتها من استخراج كارنيه للنقابة
 رخصة مزاولة مهنة او سجل مهنى او بطاقة رضيبية سارية موضحا بها تاريخ انتهائها وتاريخ

بدء مزاولة النشاط
صورة من عقد ايجار ( موثق وسارى ) او مستند متليك مقر النشاط موثق

 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى  مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو  مهنة   مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل

Online

 -



االشرتاطات العامة ورشوط الحجز

أوال :- الرشاء النقدى أو التقسيط املبارش مع الهيئة ملدة حتى 7 سنوات
يتوجه العميل اىل أحد فروع بيع الرشكة إلختيار الوحدة ونظام السداد املحمل بالفائدة

ثانيا :- الرشاء عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى
  أن يكون املتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مرصي الجنسية

أال يقل سن املتقدم عن 21 عاماً يف تاريخ الحجز وأن يكون له اهلية الترصف والتعاقد

رشوط التمويل وفقا ملبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى: 
   حد أقىص لثمن الوحدة 3 مليون جم بدون وديعة الصيانة  

حد أقىص التمويل %80 من قيمة الوحدة
سعر الفائدة  %8 متناقصة

ال يوجد مرصوفات إدارية
 الحد االقىص للتمويل 25 سنة : برشط أال يتجاوز عمر العميل 65 سنة ىف نهاية التقسيط

 وىف حالة التمويل عىل أكرث من فرد ىف األرسة رشط العمر عىل الفرد املمول األكرب سنا
عمل إستعالم ائتامىن وميداىن وشامل

 تقديم إثبات رسمى لدخل العميل بحد أقىص 50 ألف جم لألعزب و 70 ألف جم لألرسة شهريا

الجديدة العمرانية  املجتمعات  إنشاء  شأن  يف   1979 لسنة   (59) رقم  القانون  أحكام   تعترب 
 والالئحة العقارية للهيئة وتعديالتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة
ومتممة مكملة  الخصوص  هذا  يف  الصادرة  املركزي  البنك  وقرارات  التنفيذية  والئحه   2001 

االشرتاطات الواردة بهذه الكراسة فيام مل يرد به نص فيها

 الوحدات السكنية املعروضة للبيع مخصصة لإلستخدام السكني فقط، وال يحق للمشرتي أو
يتم الوحدة ويف حالة املخالفة  أجله  الخاص تغيري االستخدام املخصص من  أو  العام   خلفه 
 تطبيق الالئحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم

قضايئ، واتخاذ اإلجراءات املرتتبة عىل الفسخ طبقا للقواعد املعمول بها يف هذا الشأن

 أسعار الوحدات املعلن عن بيعها واملوضحة بكراسة الرشوط  النقدى محددة ونهائية طبقاً لنامذج

العامرات ومتيز الوحدات، أما اسعار التقسيط املعروضة وفقا النظمة املبادرة فهى إسرتشادية

 الراغبني ىف الحجز بسعر الكاش ، يتوجه ألحد فروع البيع بالرشكة ويقوم بسداد قيمة الوحدة 
بالكامل (سداد فوري) والتخصيص بأسبقيه السداد

العربية  الرشكة  من  املحدد  والصيانة  اإلدارة  بنظام   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين إلدارة وصيانة ونظافة وأمن املرشوع الواقع يف نطاقه الوحدة
 املشرتاة ، كام يلتزم املتقدم للحجز قبل استالم الوحدة بأن يسدد للرشكة مبلغ وديعة الصيانة
%15 من قيمة بـ  السنة األويل واملحددة  باإلضافة إيل مصاريف صيانة   ،  املحددة دفعة واحدة 
 وديعة الصيانة ، وكذلك قيمة العدادات ، كام يلتزم املتقدم للحجز بسداد أي فروق قد تطالبهم
 بها الرشكة يف حينه ووفقا ملا يتم عىل وحدات املرشوع يف هذا الشأن دون أدىن مسئولية

عىل هيئة املجتمعات العمرانية

العربية الرشكة  لدى  املقرر  اإلشرتاك  قيمة  بسداد   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين للعضوية بالنادي الخاص باملرشوع، وذلك وفقاً لألسعار وأنظمة
 السداد املعمول بها لدي الرشكة ، ويلتزم العميل بسداد قيمة العضوية مبوجب شيكات بنكية

لصالح الرشكة، ومع التزامه بكافة رشوط العضوية واللوائح املنظمة لها

يتم بدء تلقي طلبات الحجز والرشاء اعتباراً من يوم  2022/5/22  وحتى نفاذ الوحــــدات املعروضة
 يقر املتقدم للحجز بأن اإلخطارات واملراسالت التي يتم إرسالها له عن طريق الربيد اإللكرتوين أو
 مبوجب رساله نصية عىل التليفون املحمول ، املذكورين بإستامرة البيانات ، تعد صحيحة ومنتجة

متاما لكافة آثارها القانونية ولها ذات الحجية املقررة للمراسالت الرسمية

يقر املتقدم للحجز بأنه قد اطلع عيل كراسة الرشوط ووافق عليها وأصبح عىل دراية كاملة مبا ييل: 

- موقع الوحدات املعروضة و النامذج املعامرية ومتوسط مساحة الوحدات ومتوسط اسعارها
- أسلوب ورشوط الحجز

- أولوية الحجز والتخصيص
- يقر املتقدم للحجز مبعاينة املرشوع والعامرات والوحدة املراد رشائها املعاينة التامة النافية

للجهالة وباملوافقة عيل رشائها بحالتها الراهنة 
- يلتزم املتقدم لرشاء وحدة بنظام مبادرة البنك املركـــزى للتمويل العقارى برفع املســــتندات
 املطلوبة وتكون صحة تلك املستندات مسئوليته ، وىف حالة تم الفحص من خالل البنك ووجد أن 
اإلدارية املصاريف  خصم  بعد  املدفوعة  املبالغ  رد  سيتم   ، صحيحة  غري  او  مضللة   املستندات 

املحددة بنسبة %1 من اجامىل مثن الوحدة
- التخصيص نهايئ وال يتم تعديل التخصيــص ، ويف حالة رغبة املتــــقدم يف إلغاء التخصيص بعد
  موافقة البنك يتم رد املبالغ املسددة منه بعد خصم املصاريف اإلدرية املحددة بنسبة %1 من 

اجامىل مثن الوحدة

أسلوب الحجز والتخصيص عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى

يتم عرض الوحدات املتاحة لتـــقدم الراغبني يف الحصول عيل وحــــدات عن طريـــق التمويل
العقاري                     وذلك وفقاً السلوب السداد التايل: 

 - إستيفاء جميع األوراق واملستندات املحددة واملطلوبة من العميل لضامن موافقة البنك املمول 

- سداد مبلغ وقدره (100) ألف جنيه مرصي وميثل دفعة جدية الحجز

- اختيار العميل لوحدة من الوحدات املتاحة

- يجب إختيار عدد سنوات األقساط وقيمتها وفقا للرشوط املحددة للمبادرة

- ىف حالة طلب البنك الستيفاء لبعض املستندات يلتزم العميل باالستيفاء خالل (7) يوم من

 إرسال رسالة نصية له أو بريد الكرتوىن بطلب اإلستيفاء ، وإال سيتم رفض طلب التمويل والغاء 
تخصيص الوحدة

- يلتزم املتقدم للحجز فور إخطاره عن طريق الربيد اإللكرتوين أو مبوجب رســـاله نصية عىل

بالتوجه فوراً إىل فرع الرشكة   ، الوحدة  البنك عىل متويل رشاء   هاتفه املحمول مبوافقة 
 املحدد بهذا اإلخطار وذلك إلستكامل سداد دفعة التعاقد - والتي متثل %20 من إجاميل مثن

 الوحدة
    يُسدد باقي  مثن الوحدة عن طريق التمويل العقاري من خالل البنك املشارك يف التمويل،
واصدار  بنىك  حساب  لفتح  الرشكة  بفرع  املتواجد  املمول  البنك  موظف  إىل  بالتوجه   وذلك 
اجراءات واستكامل  الوحدة  مثن  باقي  لسداد  التمويل  منحه  إجراءات  وإنهاء  شيكات   دفاتر 

                          .التعاقد عليها وفقا الحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديالته
  - ويف حالة انقضاء (14) يوماً من تاريخ ابالغ العميل مبوافقة البنك عىل التمويل ، دون سداد
 املتقدم للحجز قيمة دفعة التعاقد وإنهاء إجراءات التمويل العقاري وســــداد باقي مثن  
 الوحدة ، يتم إلغاء الحجز والتخصيص واعتباره كأن مل يكن دون حاجة اىل تنبيه أو إنذار أو إعذار
%1 من اجامىل مثن الحجز املسددة بعد خصم نسبة    أو حكم قضايئ ويتم رد دفعة جدية 

 الوحدة كمصاريف إدارية للهيئة
- يتم رد دفعة جدية الحجز للمتقدمني والغري مقبولني إئتامنياً أو ملن تعذر عليهم إســـتيفاء

املستندات املطلوبة ودون املطالبة بإضافة أية فوائد 
- اإلسرتداد عن طريق التوجه إىل أحد فروع البنك االهىل املصـــــرى (سيتم إخطاركم برسالة

البنك باسم   نصية أو بريد الكرتوىن تحدد الفرع ) خالل أسبوعني إلستالم شيك مرصىف من 
املتقدم لحجز الوحدة

 
 املستندات املطلوب تقدميها للبنك املمول

البنك االهىل املرصى
لدراسة املستفيد قانوناً وائتامنياً للموافقة عيل التمويل 

أوال: املوظفني : القطاع الخاص والقطاع الحكومى
 

السنوى  / الشهرى  الدخل  يوضح  شهور   3 سوى  عليه  مير  مل  حديث  دخل  اثبات   مستند 
وطبيعة العمل وتاريخ التعيني والوظيفة موقع من جهة العمل ومختوم

جهة اثبات  عدم  حالة  ىف   - التأمينات  هيئة  بختم  مختوم  العمل  جهة  باسم  تأمينات   برنت 
العمل عىل بطاقة الرقم القومى

كشف حساب بنىك ( البنك املحول عليه الراتب ) اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل

ثانيا: اصحاب االعامل الحرة : االنشطة التجارية والصناعية

 مستخرج حديث من السجل التجارى مل مير عليه سوى 3 شهور
صورة كاملة الصفحات وسارية من البطاقة الرضيبية موضحا بها تاريخ انتهائها

صورة من عقد ايجار : موثق وسارى، او مستند متليك مقر النشاط ( موثق
 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى ( مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو   ( مهنة  مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل
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ثالثا: اصحاب املهن الحرة ( مزاوىل املهن الحرة والحرفية
 

صورة من كارنيه النقابة : للمهن التى البد ملزاولتها من استخراج كارنيه للنقابة
 رخصة مزاولة مهنة او سجل مهنى او بطاقة رضيبية سارية موضحا بها تاريخ انتهائها وتاريخ

بدء مزاولة النشاط
صورة من عقد ايجار ( موثق وسارى ) او مستند متليك مقر النشاط موثق

 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى  مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو  مهنة   مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل
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االشرتاطات العامة ورشوط الحجز

أوال :- الرشاء النقدى أو التقسيط املبارش مع الهيئة ملدة حتى 7 سنوات
يتوجه العميل اىل أحد فروع بيع الرشكة إلختيار الوحدة ونظام السداد املحمل بالفائدة

ثانيا :- الرشاء عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى
  أن يكون املتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مرصي الجنسية

أال يقل سن املتقدم عن 21 عاماً يف تاريخ الحجز وأن يكون له اهلية الترصف والتعاقد

رشوط التمويل وفقا ملبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى: 
   حد أقىص لثمن الوحدة 3 مليون جم بدون وديعة الصيانة  

حد أقىص التمويل %80 من قيمة الوحدة
سعر الفائدة  %8 متناقصة

ال يوجد مرصوفات إدارية
 الحد االقىص للتمويل 25 سنة : برشط أال يتجاوز عمر العميل 65 سنة ىف نهاية التقسيط

 وىف حالة التمويل عىل أكرث من فرد ىف األرسة رشط العمر عىل الفرد املمول األكرب سنا
عمل إستعالم ائتامىن وميداىن وشامل

 تقديم إثبات رسمى لدخل العميل بحد أقىص 50 ألف جم لألعزب و 70 ألف جم لألرسة شهريا

الجديدة العمرانية  املجتمعات  إنشاء  شأن  يف   1979 لسنة   (59) رقم  القانون  أحكام   تعترب 
 والالئحة العقارية للهيئة وتعديالتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة
ومتممة مكملة  الخصوص  هذا  يف  الصادرة  املركزي  البنك  وقرارات  التنفيذية  والئحه   2001 

االشرتاطات الواردة بهذه الكراسة فيام مل يرد به نص فيها

 الوحدات السكنية املعروضة للبيع مخصصة لإلستخدام السكني فقط، وال يحق للمشرتي أو
يتم الوحدة ويف حالة املخالفة  أجله  الخاص تغيري االستخدام املخصص من  أو  العام   خلفه 
 تطبيق الالئحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم

قضايئ، واتخاذ اإلجراءات املرتتبة عىل الفسخ طبقا للقواعد املعمول بها يف هذا الشأن

 أسعار الوحدات املعلن عن بيعها واملوضحة بكراسة الرشوط  النقدى محددة ونهائية طبقاً لنامذج

العامرات ومتيز الوحدات، أما اسعار التقسيط املعروضة وفقا النظمة املبادرة فهى إسرتشادية

 الراغبني ىف الحجز بسعر الكاش ، يتوجه ألحد فروع البيع بالرشكة ويقوم بسداد قيمة الوحدة 
بالكامل (سداد فوري) والتخصيص بأسبقيه السداد

العربية  الرشكة  من  املحدد  والصيانة  اإلدارة  بنظام   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين إلدارة وصيانة ونظافة وأمن املرشوع الواقع يف نطاقه الوحدة
 املشرتاة ، كام يلتزم املتقدم للحجز قبل استالم الوحدة بأن يسدد للرشكة مبلغ وديعة الصيانة
%15 من قيمة بـ  السنة األويل واملحددة  باإلضافة إيل مصاريف صيانة   ،  املحددة دفعة واحدة 
 وديعة الصيانة ، وكذلك قيمة العدادات ، كام يلتزم املتقدم للحجز بسداد أي فروق قد تطالبهم
 بها الرشكة يف حينه ووفقا ملا يتم عىل وحدات املرشوع يف هذا الشأن دون أدىن مسئولية

عىل هيئة املجتمعات العمرانية

العربية الرشكة  لدى  املقرر  اإلشرتاك  قيمة  بسداد   - األحوال  كل  يف   - للحجز  املتقدم   يلتزم 
 للمرشوعات والتطوير العمراين للعضوية بالنادي الخاص باملرشوع، وذلك وفقاً لألسعار وأنظمة
 السداد املعمول بها لدي الرشكة ، ويلتزم العميل بسداد قيمة العضوية مبوجب شيكات بنكية

لصالح الرشكة، ومع التزامه بكافة رشوط العضوية واللوائح املنظمة لها

يتم بدء تلقي طلبات الحجز والرشاء اعتباراً من يوم  2022/5/22  وحتى نفاذ الوحــــدات املعروضة
 يقر املتقدم للحجز بأن اإلخطارات واملراسالت التي يتم إرسالها له عن طريق الربيد اإللكرتوين أو
 مبوجب رساله نصية عىل التليفون املحمول ، املذكورين بإستامرة البيانات ، تعد صحيحة ومنتجة

متاما لكافة آثارها القانونية ولها ذات الحجية املقررة للمراسالت الرسمية

يقر املتقدم للحجز بأنه قد اطلع عيل كراسة الرشوط ووافق عليها وأصبح عىل دراية كاملة مبا ييل: 

- موقع الوحدات املعروضة و النامذج املعامرية ومتوسط مساحة الوحدات ومتوسط اسعارها
- أسلوب ورشوط الحجز

- أولوية الحجز والتخصيص
- يقر املتقدم للحجز مبعاينة املرشوع والعامرات والوحدة املراد رشائها املعاينة التامة النافية

للجهالة وباملوافقة عيل رشائها بحالتها الراهنة 
- يلتزم املتقدم لرشاء وحدة بنظام مبادرة البنك املركـــزى للتمويل العقارى برفع املســــتندات
 املطلوبة وتكون صحة تلك املستندات مسئوليته ، وىف حالة تم الفحص من خالل البنك ووجد أن 
اإلدارية املصاريف  خصم  بعد  املدفوعة  املبالغ  رد  سيتم   ، صحيحة  غري  او  مضللة   املستندات 

املحددة بنسبة %1 من اجامىل مثن الوحدة
- التخصيص نهايئ وال يتم تعديل التخصيــص ، ويف حالة رغبة املتــــقدم يف إلغاء التخصيص بعد
  موافقة البنك يتم رد املبالغ املسددة منه بعد خصم املصاريف اإلدرية املحددة بنسبة %1 من 

اجامىل مثن الوحدة

أسلوب الحجز والتخصيص عن طريق مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى

يتم عرض الوحدات املتاحة لتـــقدم الراغبني يف الحصول عيل وحــــدات عن طريـــق التمويل
العقاري                     وذلك وفقاً السلوب السداد التايل: 

 - إستيفاء جميع األوراق واملستندات املحددة واملطلوبة من العميل لضامن موافقة البنك املمول 

- سداد مبلغ وقدره (100) ألف جنيه مرصي وميثل دفعة جدية الحجز

- اختيار العميل لوحدة من الوحدات املتاحة

- يجب إختيار عدد سنوات األقساط وقيمتها وفقا للرشوط املحددة للمبادرة

- ىف حالة طلب البنك الستيفاء لبعض املستندات يلتزم العميل باالستيفاء خالل (7) يوم من

 إرسال رسالة نصية له أو بريد الكرتوىن بطلب اإلستيفاء ، وإال سيتم رفض طلب التمويل والغاء 
تخصيص الوحدة

- يلتزم املتقدم للحجز فور إخطاره عن طريق الربيد اإللكرتوين أو مبوجب رســـاله نصية عىل

بالتوجه فوراً إىل فرع الرشكة   ، الوحدة  البنك عىل متويل رشاء   هاتفه املحمول مبوافقة 
 املحدد بهذا اإلخطار وذلك إلستكامل سداد دفعة التعاقد - والتي متثل %20 من إجاميل مثن

 الوحدة
    يُسدد باقي  مثن الوحدة عن طريق التمويل العقاري من خالل البنك املشارك يف التمويل،
واصدار  بنىك  حساب  لفتح  الرشكة  بفرع  املتواجد  املمول  البنك  موظف  إىل  بالتوجه   وذلك 
اجراءات واستكامل  الوحدة  مثن  باقي  لسداد  التمويل  منحه  إجراءات  وإنهاء  شيكات   دفاتر 

                          .التعاقد عليها وفقا الحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديالته
  - ويف حالة انقضاء (14) يوماً من تاريخ ابالغ العميل مبوافقة البنك عىل التمويل ، دون سداد
 املتقدم للحجز قيمة دفعة التعاقد وإنهاء إجراءات التمويل العقاري وســــداد باقي مثن  
 الوحدة ، يتم إلغاء الحجز والتخصيص واعتباره كأن مل يكن دون حاجة اىل تنبيه أو إنذار أو إعذار
%1 من اجامىل مثن الحجز املسددة بعد خصم نسبة    أو حكم قضايئ ويتم رد دفعة جدية 

 الوحدة كمصاريف إدارية للهيئة
- يتم رد دفعة جدية الحجز للمتقدمني والغري مقبولني إئتامنياً أو ملن تعذر عليهم إســـتيفاء

املستندات املطلوبة ودون املطالبة بإضافة أية فوائد 
- اإلسرتداد عن طريق التوجه إىل أحد فروع البنك االهىل املصـــــرى (سيتم إخطاركم برسالة

البنك باسم   نصية أو بريد الكرتوىن تحدد الفرع ) خالل أسبوعني إلستالم شيك مرصىف من 
املتقدم لحجز الوحدة

 
 املستندات املطلوب تقدميها للبنك املمول

البنك االهىل املرصى
لدراسة املستفيد قانوناً وائتامنياً للموافقة عيل التمويل 

أوال: املوظفني : القطاع الخاص والقطاع الحكومى
 

السنوى  / الشهرى  الدخل  يوضح  شهور   3 سوى  عليه  مير  مل  حديث  دخل  اثبات   مستند 
وطبيعة العمل وتاريخ التعيني والوظيفة موقع من جهة العمل ومختوم

جهة اثبات  عدم  حالة  ىف   - التأمينات  هيئة  بختم  مختوم  العمل  جهة  باسم  تأمينات   برنت 
العمل عىل بطاقة الرقم القومى

كشف حساب بنىك ( البنك املحول عليه الراتب ) اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل

ثانيا: اصحاب االعامل الحرة : االنشطة التجارية والصناعية

 مستخرج حديث من السجل التجارى مل مير عليه سوى 3 شهور
صورة كاملة الصفحات وسارية من البطاقة الرضيبية موضحا بها تاريخ انتهائها

صورة من عقد ايجار : موثق وسارى، او مستند متليك مقر النشاط ( موثق
 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى ( مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو   ( مهنة  مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل
 

بيان بالحد األدىن والحد األقىص للمساحات
وقيمة الوحدات والدفعات املقدمة واألقساط الشهرية

البيان/ املرشوع                                      الرحاب                                               مدينتى

أقل مساحة

أكرب مساحة

أقل مقدم حجز

أقل قسط شهرى

أعىل مقدم حجز

أعىل قسط شهرى

أقل مدة تقسيط وفقا للمبادرة

أطول مدة تقسيط وفقا للمبادرة

58

122

256500

7920

599300

48615

ت5 سنوات

نة25 سنة 

56

140

208200

6430

596550

48395

ت5 سنوات

نة25 سنة 
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ثالثا: اصحاب املهن الحرة ( مزاوىل املهن الحرة والحرفية
 

صورة من كارنيه النقابة : للمهن التى البد ملزاولتها من استخراج كارنيه للنقابة
 رخصة مزاولة مهنة او سجل مهنى او بطاقة رضيبية سارية موضحا بها تاريخ انتهائها وتاريخ

بدء مزاولة النشاط
صورة من عقد ايجار ( موثق وسارى ) او مستند متليك مقر النشاط موثق

 شهادة من محاسب قانوىن بصاىف الدخل الشهرى او السنوى  مع مراعاة ان يكون لدى
مصلحة من  شهادة  أو  مهنة   مزاولة  وشهادة  سارى  نقابة  كارنيه  القانوىن   املحاسب 
 الرضائب بالدخل الذى تم الربط الرضيبي عليه الخر اقرار مل مير عليه عامني أو كشف حساب

بنىك معتمد اخر عام عىل مطبوعات البنك
بطاقة الرقم القومى سارية

ايصال مرافق حديث
شهادة قيد عائىل

بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية او صورة من قسيمة الزواج
مفردات دخل من جهة عمل الزوجة - ان كانت تعمل

اقرار من الزوج بعدم عمل الزوجة - ان كانت ال تعمل

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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البيانات املوضحة أعاله اسرتشادية وتخص مجموعة 121 مبدينتى ومجموعة 111 بالرحاب



8

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
New Urban Communities Authority

إستامرة بيانات حجز وحدة سكنية
مبرشوع (                                  ) - مدينة القاهرة الجديدة

املجموعة ...................  العامرة : ...................  منوذج : ............  الوحدة رقم : ................ مساحة..................

بيانات متأل مبعرفة الطالب

االســـــــــــــــــــــــــم

تاريخ وجهة امليالد

املهـنة / الوظيفة

محــل وجهة العمل

الرقــــــــم القومي                                                         تاريخ وجهة الصدور:

الربيد اإللكتــــروىن

تليــــــفون محمول

تليـــــــــــفون منزل

محـــــــــــل اإلقامة

إقرارات وتعهدات طالب الحجز

 أقر أنا املوقع أدناه بإطالعى عىل كافة التفاصيل والبيانات الواردة بكراسة الرشوط والتزامى وقبوىل

بها، وأقر أيضا مبسئوليتى عن صحة كافة البيانات الشخصية واملستندات املقدمة منى

 كام أقر بأن اإلخطارات واملراسالت التي يتم إرسالها ىل عن طريق الربيد اإللكرتوين أعاله أو مبوجب

 رساله نصية عىل التليفون املحمول أعاله، تعد صحيحة ومنتجة متاما لكافة اثارها القانونية ولها ذات

الحجية املقررة للمراسالت الرسمية

 االسم بالكامل:

توقيـع املقــر:

 التاريـــــــــــــخ:

.............................................................................................................................................:

.............................................................................................................................................:

.............................................................................................................................................:

.............................................................................................................................................:

.............................................................                                           ............................................:

.............................................................................................................................................:

.............................................................................................................................................:

.............................................................................................................................................:

.............................................................................................................................................:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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المركز الرئيسي  : ٣٤ / ٣٦ ش مصـــدق، الدقـــــى
تليفون  : ٣٣٣١٢٠٠٠    /      ٣٣٠١٦٧٠١ (٢٠٢)+

فرع مصر الجديدة : ١١٥ ش عـمـــــــر بــن الخـــــطاب - 
ألماظة. تليفون : ٢٤١٦١٨٠٠ (٢٠٢) +

فرع مدينتى  : خيمة المبيـعات بجوار البــوابة الرئيسية 
تليفـون: ٢١١٢٤٦٥٦ / ٢١١٢٤٦٦٦ ( ٢٠٢+ )

فرع الــرحـاب: مـكـتـــب المـبـيــــــعـات (نـــــادي 
الرحاب الرياضي، بوابة ٤ - مبنى الصفوة)

فرع مدينتي: المرحـــــلة األولى - مجــمع البنــوك 
- منطـــقة المبــاني اإلدارية

فرع الرحاب: ش طلعت مصطفى - مجمع البنوك 
- منطقة المباني اإلدارية

مبيعات مجموعة طلعت مصطفى ١٩٦٩١  

البنك األهلي المصري ١٩٦٢٣
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