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 للمشروع  الشروط العامة

 . (هافى الخارج ) او ما يعادل هولديه اقامة ساري الحاجز متمتعا بالجنسية المصريةأن يكون  ▪

 .  سنة 21اال يقل سن الحاجز عن  ▪

مبلغ الدفعة المقدمة والحجزز والسزداد عزن طريزو لحويزل بنكز     لكامل   أولوية الحجز السبقية التحويل البنكى  ▪

    سزاد  الحزاجزين قبزل بزدح الحجزز  لل   البنكيزة   حسابات ال من الخارج بالدوالر أو من الداخل بشرط لوافر العملة ب 

 يوم ويحظر االيداع النقدي بالدوالر طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى.   60  ز ب 

  االقسزاط   اولسداد   للطرح   السابقين   لالسبوعين   سعرالدوالر   لمتوسط  طبقا ( الدوالر )  االجنبية  بالعملة  السداد  يتم  ▪

 . المصري  المركزي  البنك   خالل   من  السعر   لقييم   ويتم 

( قطعة ارض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحد  بهزه  المرحلزة وسزيتم ال زاح اى  2السماح بتخصيص عدد )  ▪

 . لخصيص فى حالة مخالفة ذلك 

% مزن المبلزغ المتبقزى بعزد    7.5و بالمراحل السابقة يزتم خصزم  أ فى حال سداد كامل المبلغ فى هه  المرحلة   ▪

 سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عداً إذا كان السداد للقسط االخير . 

  . ايام10يبدا التخصيص بعد اقفال باب الحجز بززز  ▪

ولم يتم االستفاد  بها والحجز بالمراحزل السزابقة إ إمكاةيزة الحجزز السماح للساد  المحولين مبالغ كاملة  ▪

دوالر أو لحويزل مبلزغ تسزتكمال الدفعزة  1000بالمرحلة السابعة وذلك من خزالل لحويزل مبلزغ وقزدر  

 دوالر أو االستكمال . 1000المقدمة وسيتم إضافة المبلغ بإولوية التحويل لمبلغ 

إ أو ضم مبالغ زائزد  عزن الدفعزة لة من احد الحاجزين الى حاجز اخر عدم السماح بتحويل المبالغ المحو ▪

 المقدمة من لحويل تدراجه لتحويل اخر سواح للحاجز ةفسه او لل ير .

راً من بداية العام الحالى وقبل فتح باب التحويالت بهزه  المرحلزة ضزمن لسجيل التحويالت الوارد  اعتبا ▪

 لحويالت اليوم الخامس .

 –السماح بإمكاةية لعديل الرغبة للساد  المحولين بهه  المرحلة فقزط بزين مكوةزات المشزروع ) أراضزى  ▪

لحويالت المرحلة إ حيز  سزيتم إلاحزة مهلزة لتلقزى لعزديل  وحدات ( وذلك بعد االةتهاح من لسجيل جميع

الرغبه على البريد الخاص بالموقع لمد  أربعة أيام من إةتهزاح لسزجيل كافزة التحزويالت وسزيتم لسزجيل 

 الطلبات طبقاً تولوية التحويل البنكى والوارد  بكشوف البنك المركزى المصرى .

 المجتمعات العمراةية الجديد .الئحة العقارية لهيئة لاللتزام باا ▪
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أكتوبر  6 –بمدن )القاهر  الجديد   12/2020/ 31  يبدأ التسليم اعتباراً من ▪

مدينة المنصور    -( 31/3/2021مدينة الشيخ زايد )  - دمياط الجديد ( –

 ( 2021/ 6/ 30الجديد  )

 جنةوحدات 

 

 العاصمة االدارية وحدات  .  2020/ 31/12اعتباراً من يبدأ التسليم  ▪

 طبقاً للموضح بيان التعريف بقطع االراضى موضوع الطرح بكل مدينة .  ▪

   . طبقا لالعالةات الت  ستصدر من الهيئة ف  حينه و   ▪

  –يتم لسليم قطع االراضى عند لوفير المرافو الالزمة لالةشاح ) طريو ممهد   ▪

                           مصدر ميا (  

 قطع 
 األراضي السكنية

 مواعيد التسليم 
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 سكنية ال  راضياأل  
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 االشتراطات التخطيطية و حساب نسب التميز لقطع االراضي السكنية  

 ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة

 االشتراطات البنائية :  

   . % من مساحة قطعة االرض 50ال لزيد عن   : بنائيةالنسبة أوالً : ال

 :ردود ثاةياً: ال

 وفقاً لاللى :دمياط الجديد (  –الشروق  –عدا مدن ) السادات قطع األراضى  -

 :2م 600قطع االراضى بمساحة أقل من  .أ

 . م خلف  ( كحد ادةى 5م جاةب  إ  3م امام  إ  3)  بردود  -

 فأكثر : 2م600قطع االراضى بمساحة  .ب

 . م خلف  ( كحد ادةى 6م جاةب  إ  3م امام  إ  3)  بردود  -

م 4م جزاةب  إ  3م امزام  إ  3) بواقزع دمياط الجديزد (  –الشروق  –ردود قطع األراضى بمدن ) السادات  -

 . خلف  ( كحد ادةى

 م (  3مزززع امكاةيزززة اعطزززاح سزززماحية اكبزززر فززز  التصزززميم للعميزززل بتعزززديل الزززردود الجزززاةب  مزززن )  -

م ( فز  حالزة ان طزول  2.5)  و الزىم (  20م ( ف  حالة ان طول واجهة قطعزة االرض )  2.75ال  ) 

 م ( . 20واجهة قطعة االرض اقل من ) 

بتحقيزو النسزبة البنائيزة و كزها االلتززام بعزدم زيزاد  النسزبة يتم االلتزام بتحقيو الردود اوالً دون التقيزد  -

 البنائية عن المسموح بها ف  حال وجود فائض و ذلك بعد لطبيو الردود .
 

 :  االرلفاعثالثاً :  -

 ( القاهر  الجديد   –السادات  –الشروق  –العبور )بمدن ادوار  3رض  + أ

 أكتوبر(6 –أدوار بمدن ) الشيخ زايد  5أرضى + 

 أرضى + دورين بمدينة دمياط الجديد  

 .)جراجات( يسمح بعمل بدروم يست ل باالةشطة المصرح بها 
 

وحدلين سكنيتين بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أقل مزن أو لسزاوى  يسمح باقامة    :رابعاً عدد الوحدات -

 .2م   950وحدات سكنية بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أكبر من  إ و بحد أقصى ثالث  2م   950

يتم االلتزام بتوفير اماكن إةتظار سيارات بواقع مكان سيار  لكل وحد  سكنية كحد أدةى وبما ال يتعزارض مزع   -

 الكود المصرى للجراجات . 

  ولعدياللة. الئحته التنفيهيةو 2008لسنة  119يتم االلتزام بقاةون البناح الموحد الصادر برقم  -

 حساب نسب التميز :  

 . للقطع المطلة على ةواص %  5 -

 . للقطع المطلة على حدائو%  5 -

 .للقطع المطلة على البحر%  15 -

و ف  جميع االحوال يزتم مراجعزة و لزدقيو ةسزت التميزز علزى الطبيعزة لكافزة قطزع االراضز  التز  يزتم  -

 ات التخصززيص و التعاقززد .... الززخ الحززاجزين و ذلززك قبيززل اسززتكمال اجززراحلرسززيتها علززى السززاد  

 ذلك من قبل جهاز المدينة المختص.و
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 :  هامةملحوظات 

 و الزياد  و العبر  بالتسليم الفعل  على الطبيعة .  العجزمساحات قطع االراض  لحت  -

 وضة من القوات المسلحة للمنطقة .االرلفاع المفرااللتزام باال يتجاوز االرلفاع الكل  للمبنى قيود  -

 غرف و محوالت الكهرباح لم يتم لحديد مواقعها بشكل ةهائ  .  -

 . مصدر مياه ( –) طريق ممهد يتم تسليم قطع االراضى عند توفير المرافق الالزمة لإلنشاء  -

يضم بيان توصيف قطع االراضى موضوع الطرح بكل مدينة موعد التسليم المتوقع والذى يبدأ من تااري   -

 على النحو سالف الذكر .توصيل المرافق الالزمة لإلنشاء 

قطزع األراضزى سيتم لوحيد الطراز المعمارى والزوان الواجهزات لكزل منطقزة ضزمن منزاطو الطزرح ) عزدا  -

 فقاً لما سيتم لحديد  عند إستصدار التراخيص من جهاز المدينة .مدينة الشروق ( والمطروحة ب
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 العقارية ) األراضي السكنية(  االشتراطات

   -( :1البند)

 تطبيق الشروط العامة للمشروع . -

األراض   لصاحت الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد باتعالن عن برةامج لسليم  يتم لسليم األرض -

والهي عل  أساسه سيتم بدح لحصيل أقساط ثمن )الموقع اتلكتروة  للمشروع بالصحف اليومية أو 

% مجلس امناح المدينة (  0.5%مصاريف ادارية +  1) الدفعة المقدمة باتضافة الى  بعد سداد(األرض

لسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراة   وذلك بموجت محضر من إجمال  ثمن األرض 

لوكيالً خاصاً محدد وصاحت الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المعد لهلك على أن يكون التوكيل المقدم 

 أو بموجت لوكيل عام رسم  مخصص. ال رض

 فززأن ذلززك يعززد عززدوالً عززن التخصززيصفزز  الموعززد المحززدد بززالفقر  السززابقة  لززم يززتم االسززتالموإذا  -

 ولطبو قواعد إل اح التخصيص.

 -( :2البند )  

اح  مجلس أمن %5.0مصاريف إداريه +  %1يتم خصم ) )أ( فى حالة إل اح التخصيص قبل استالم األرض :

 .المدينة( من إجمال  ثمن األرض

ثمن   من إجمال   % 5.0يتم خصم مقابل إش ال لألرض بواقع  استالم األرض : )ب( ف  حالة إل اح التخصيص بعد 

 . /أ ( 2األرض )سنويا( من لاريخ االستالم وحتى لاريخ االسترداد باتضافة الى الخصم الوارد بالبند السابو ) 

 -( :  3البند )  

 -يشترط للتنازل لل ير عن قطع األراض  السكنيه المطروحة بالمدن األل :

من المتنزازل والمتنزازل إليزه أو وكيليهمزا  التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينةأن يتم  -

 بموجززت لوكيززل رسززم  )عززام/ خززاص( ويززهكر بززه التنززازل عززن قطعززة األرض المتنززازل عنهززا ورقمهززا 

ة وفقزا لالئحزة وسداد المصروفات اتدارية المقرر  فى حالزة الموافقز  ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل 

 العقارية المعمول بها ف  الهيئة وأجهزلها ولعدياللها.

 المحدد لقطعة األرض . سداد كامل الثمنأن يتم  -

اتةتهاح من لنفيه دور سكنى به وحد  صالحة للسكن على األقل والسور ولشطيت الواجهة وأن يكون  -

 مطابو للترخيص الصادر لقطعة االرض .

 .اللتزامات الوارد  بهه  الكراسة إليه محل المتنازل فى كافة اأن يحل المتنازل  -

   -( : 4البند )

جميع المخاطبات الصادر  من جهاز المدينة لصاحت الشأن لكون ةافه  ألثارها قاةوةا طالما كاةت مرسله  -

 على البريد االلكتروة  المدون باستمار  التسجيل عل  الموقع االلكتروة  للمشروع.
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 )األراضي السكنية( قواعد إلغاء التخصيص  

 -لتخه إجراحات إل اح التخصيص وسحت قطعة األرض فى الحاالت األليه طبقاً للقواعد المعمول بها بالالئحة العقارية: 

 -( :1البند )

 بناحاً على طلت صاحت الشأن . -

 -( :2البند )

 عدم سداد قسطين متتاليين من إجمال  ثمن األرض. -

 -:( 3البند )
 -بالتوقيتات المحدد  الستالم األرض والبناح كالتال  :عدم اتلتزام 

 استالم األرض خالل الفتر  المحدد  طبقاً لبرةامج لسليم قطع االراض .  -

 سنوات من لاريخ االستالم.  5االةتهاح من استخراج لراخيص البناح والتنفيه خالل  -

 -( :4البند )

أشكال التصرف لل ير دون موافقة كتابيه مسبقة من الطرف األول التصرف ف  األرض بأي شكل من  -

 . ( من الشروط العقاريه3لبند رقم )وبالشروط الوارد  با

 -( :5البند )

ل يير ال رض المخصص من أجله األرض أو لجزئتها أو لقسيمها دون الحصول على موافقة من هيئة   -

 المجتمعات العمراةية الجديد  .
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 المالية )األراضي السكنية(  االشتراطات

 السداد أسلوب

) وال يسزمح باالسزتفاد  بأيزة مبزالغ زائزد  مزن حجزوزات مبكزد  سزابقة بالمراحزل %  25دفعة مقدمة  -

والباق  عل  خمس اقساط سنوية محملة بالفوائد البنكيزة علز  الرصزيد البزاق  وبسزعر فائزد  السابقة ( 

ويزتم حسزاب  يتم سداد القسط االول خالل شهر من لاريخ اسزتالم االرض% سنويا عل  ان  3.5بمعدل 

المعادل للدوالر لكل من القسط وفائدله بسعر يوم استحقاق القسط ويتم حساب غرامة التأخير على سداد 

 .القسط والفائد  من لاريخ استحقاق القسط والفائد  بسعر يوم السداد 

 العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى .طريقة السداد من داخل جمهورية مصر  -

 .ئحة العقارية لهيئة المجتمعات العمراةية الجديد  الااللتزام بال -
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 وحدات العاصمة اإلدارية
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 العقارية لوحدات )العاصمة اإلدارية(   االشتراطات

 تطبيق الشروط العامة للمشروع . -

بأي ةوع من أةواع التصرفات سواح الناقلة  فى الوحد  التنازل أو التصرفالتخصيص شخص  وال يجوز  -

أو المقيد  للملكية اال بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحد  والمصاريف المقرر  طبقاً 

 .لالئحة العقارية بالهيئة 

 الوحدات السكنية المعروضة مخصصة لالستخدام السكن  فقط.  -

   -( :1البند)

الشخص االعتباري( الهي يتول  إدار  وصياةة وةظافة  –يلتزم المشتري بقبوله االشتراك ف  )الشركة  -

للشركة )الشخص االعتباري( مع الدفعة المقدمة وأمن المشروع وسداد مبلغ الوديعة المحدد دفعة واحد  

 الشأن سنوياً.قبل استالم الوحد  كما يلتزم بسداد أي فروق للشركة ف  هها 

يتم لسليم الوحد  لصاحت الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد باتعالن عن برةامج لسليم الوحدات   -

والهي عل  أساسه سيتم بدح لحصيل أقساط ثمن )بالصحف اليومية أو الموقع اتلكتروة  للمشروع 

مجلس أمناح المدينة(   %0.5% مصاريف ادارية +  1) الدفعة المقدمة باالضافة الى  بعد سداد ( الوحد 

من إجمال  ثمن الوحد  إ وذلك بموجت محضر لسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراة   

لوكيالً خاصاً محدد وصاحت الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المعد لهلك على أن يكون التوكيل المقدم 

 ال رض أو بموجت لوكيل عام رسم  مخصص.

يتم االستالم ف  الموعد المحدد بالفقر  السابقة فأن ذلك يعد عدوالً عن التخصيص ولطبو قواعد وإذا لم  -

 إل اح التخصيص.

 -( :2البند )  

مجلس أمناح  %0.5مصاريف إداريه +  %1يتم خصم ) )أ( فى حالة إل اح التخصيص قبل استالم الوحد  :

 .المدينة( من إجمال  ثمن الوحد  

من إجمال  ثمن  %7يتم خصم مقابل إش ال للوحد  بواقع  )ب( ف  حالة إل اح التخصيص بعد استالم الوحد  :

 /أ (. 2)سنويا( من لاريخ االستالم وحتى لاريخ االسترداد باتضافة الى الخصم الوارد بالبند السابو ) الوحد 

 -:(   3البند )  
   -يشترط للتنازل للغير عن الوحدة السكنيه المطروحة بالمدن األتي:

من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجت لوكيل   التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة أن يتم  -

  ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل  وبياةالها رسم  )عام/ خاص( ويهكر به التنازل عن الوحد  المتنازل عنها ورقمها 

 ها ولعدياللها. وسداد المصروفات اتدارية المقرر  فى حالة الموافقة وفقا لالئحة العقارية المعمول بها ف  الهيئة وأجهزل 

 المحدد للوحد .  سداد كامل الثمنأن يتم  -

 .اللتزامات الوارد  بهه  الكراسة أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى كافة ا -

   -( : 4البند )

جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ألثارها قانونا طالما كانت مرسله على   -
 االلكتروني المدون باستمارة التسجيل علي الموقع االلكتروني للمشروع. البريد 
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 لوحدات )العاصمة اإلدارية( قواعد إلغاء التخصيص 

لتخززه إجززراحات إل ززاح التخصززيص وسززحت الوحززد  فززى الحززاالت األليززه طبقززاً للقواعززد المعمززول بهززا بالالئحززة  

 -العقارية: 

 -( :1البند )

 الشأن .بناحاً على طلت صاحت  -

 -( :2البند )

 .د  طبقاً لبرةامج لسليم الوحداتعدم استالم الوحد  خالل الفتر  المحد -

 -( :3البند )

 عدم سداد قسطين متتاليين من إجمال  ثمن الوحد  . -

 -( :4البند )

التصرف ف  الوحد  بأي شكل من أشكال التصرف لل ير دون موافقة كتابيه مسبقة من الطرف األول  -

 .( من الشروط العقاريه3لبند رقم )وبالشروط الوارد  با

 -( :5البند )

 .ل يير ال رض المخصص من أجله الوحد   -
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 المالية لوحدات )العاصمة اإلدارية(  االشتراطات

 أسلوب السداد

زائد  من )وال يسمح باالستفاد  بأية مبالغ % من اجمال  ثمن الوحد  شامل التميز  30دفعة مقدمة  -

ويستحو القسط  إويسدد الباق  عل  ثالث اقساط سنوية  حجوزات مبكد  سابقة بالمراحل السابقة(

استحقاق القسط ويتم حساب بسعر يوم قسط للويتم حساب المعادل للدوالر  االستالم االول بعد سنة من 

 . غرامة التأخير على سداد القسط من لاريخ استحقاق القسط

لسدد مع الدفعة المقدمة يتم سدادها اللحاد الشاغلين حين  %5يلتزم المشترى بسداد وديعة صياةة  -

اةشاؤ  ولحين اتةشاح لتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خالل شركة لتولى إدار   

فروق سنوياً   وصياةة وةظافة وأمن المشروع الواقع فى ةطاق الوحد  إ كما يلتزم المشترى بسداد أى

 وفقاً لما يتم على وحدات المشروع فى هها الشأن دون أدةى مسئولية على الهيئة . 

من قيمة الوحد  ( ألعمال الصياةة عن العام األول من لاريخ االستالم  %1يتم لحديد قيمة لقديرية )  -

استخدامه فى العام التالى ويتم لحت الحساب لسدد مقدما عند التعاقد لحين لحقيو عائد للوديعة فيتم 

 عمل التسوية فى ةهاية العام .

يتم سداد مصاريف التعاقد المقرر  وفقا للقواعد وكها مصاريف المرافو الخاصة بالوحد  السكنية )عداد  -

 عداد ميا ( متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحد  . -عداد كهرباح  -غاز 

ل عمار  ويتم لخصيصها باولوية الحجز والسداد عن متاح عدد محدود للسيارات كجراج ببدروم ك -

 التعاقد .

 قيمة الوحد  ال لشمل مصاريف الصياةة .  -

 .الئحة العقارية لهيئة المجتمعات العمراةية الجديد  لااللتزام با -

 للجراج أسلوب السداد -

لالولويات واالعداد المتوفر  عند  حجز مكان للسيار  بالجراج بهات العمار  الكائن بها الوحد  طبقا  - 1

 التعاقد

الف جنيه لسدد بالكامل عند التعاقد بما يعادله   60قيمة حجز مكان للسيار  بالجراج ببدروم العمار   - 2

 بالدوالر .
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 وحدات جنة 
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 العقارية لوحدات )جنة(  االشتراطات

 تطبيق الشروط العامة للمشروع . -

بأي ةوع من أةواع التصرفات سواح الناقلة أو  فى الوحد  يجوز التنازل أو التصرفالتخصيص شخص  وال  -

لالئحة المقيد  للملكية اال بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحد  والمصاريف المقرر  طبقاً 

 .العقارية بالهيئة 

 الوحدات السكنية المعروضة مخصصة لالستخدام السكن  فقط.  -

   -( :1البند)

يتم لسليم الوحد  لصاحت الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد باتعالن عن برةامج لسليم الوحدات بالصحف  -

( بعد سداد والهي عل  أساسه سيتم بدح لحصيل أقساط ثمن الوحد ) المصرية أو الموقع اتلكتروة  للمشروع 

إ  من إجمال  ثمن الوحد  مجلس أمناح المدينة(  %0.5% مصاريف ادارية +  1)الدفعة المقدمة باالضافة الى 

عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراة  وصاحت الشأن أو وكيله وفقاً  وذلك بموجت محضر لسليم موقع

للنموذج المعد لهلك على أن يكون التوكيل المقدم لوكيالً خاصاً محدد ال رض أو بموجت لوكيل عام رسم  

 مخصص.

وإذا لم يتم االستالم ف  الموعد المحدد بالفقر  السابقة فأن ذلك يعد عدوالً عن التخصيص ولطبو قواعد إل اح  -

 التخصيص.

 -( :2البند )  

مجلس أمناح  % 0.5% مصاريف ادارية +  1) يتم خصم  )أ( فى حالة إل اح التخصيص قبل استالم الوحد  :

 .من إجمال  ثمن الوحد    المدينة(

من إجمال  ثمن  %7يتم خصم مقابل إش ال للوحد  بواقع  )ب( ف  حالة إل اح التخصيص بعد استالم الوحد  :

 /أ (. 2)سنويا( من لاريخ االستالم وحتى لاريخ االسترداد باتضافة الى الخصم الوارد بالبند السابو ) الوحد 

 -( :  3البند )  
   -يشترط للتنازل للغير عن الوحدة السكنيه المطروحة بالمدن األتي:

من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجت لوكيل   التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة أن يتم  -

  ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل  وبياةالها رسم  )عام/ خاص( ويهكر به التنازل عن الوحد  المتنازل عنها ورقمها 

 وسداد المصروفات اتدارية المقرر  فى حالة الموافقة وفقا لالئحة العقارية المعمول بها ف  الهيئة وأجهزلها ولعدياللها. 

 المحدد للوحد .  سداد كامل الثمنأن يتم  -

 .ة أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى كافة االلتزامات الوارد  بهه  الكراس -

   -( : 4البند )

جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ألثارها قانونا طالما كانت مرسله على   -

 البريد االلكتروني المدون باستمارة التسجيل علي الموقع االلكتروني للمشروع. 
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 لوحدات )جنة( قواعد إلغاء التخصيص 

 -التخصيص وسحت الوحد  فى الحاالت األليه طبقاً للقواعد المعمول بها بالالئحة العقارية: لتخه إجراحات إل اح  

 -( :1البند )

 بناحاً على طلت صاحت الشأن . -

 -( :2البند )

 .د  طبقاً لبرةامج لسليم الوحداتعدم استالم الوحد  خالل الفتر  المحد -

 -( :3البند )

 إجمال  ثمن الوحد  .عدم سداد قسطين متتاليين من  -

 -( :4البند )

التصرف ف  الوحد  بأي شكل من أشكال التصرف لل ير دون موافقة كتابيه مسبقة من الطرف األول  -

 0( من الشروط العقاريه 3وبالشروط الوارد  بالبند رقم )

 -( :5البند )

 .ل يير ال رض المخصص من أجله الوحد   -
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 المالية لوحدات )جنة(  االشتراطات

 السداد أسلوب

)وال يسمح باالستفاد  بأية مبالغ زائد  من  % من اجمال  ثمن الوحد  شامل التميز 40دفعة مقدمة  -

ويستحو القسط االول بعد   إقساط أويسدد الباق  عل  ثالث  حجوزات مبكد  سابقة بالمراحل السابقة(

لقسط بسعر يوم استحقاق القسط ويتم حساب غرامة  لويتم حساب المعادل للدوالر  االستالمسنة من 

 . التأخير على سداد القسط من لاريخ استحقاق القسط

لسدد مع الدفعة المقدمة يتم سدادها اللحاد الشاغلين حين  %5يلتزم المشترى بسداد وديعة صياةة  -

اةشاؤ  ولحين اتةشاح لتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خالل شركة لتولى إدار   

فروق سنوياً   وصياةة وةظافة وأمن المشروع الواقع فى ةطاق الوحد  إ كما يلتزم المشترى بسداد أى

 وفقاً لما يتم على وحدات المشروع فى هها الشأن دون أدةى مسئولية على الهيئة . 

 قيمة الوحد  ال لشمل مصاريف الصياةة .  -

 .ئحة العقارية لهيئة المجتمعات العمراةية الجديد  الااللتزام بال -

 

 

 

 


