
 وزارة االسكان والمرافق والتنمية العمرانية

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 أكتوبر الجديدة 6جهاز تنمية مدينة 

 الشئون العقارية

وتحديث تقدم بأوراق ثبوت الملكية النهائية للالبيانات ستمارة إ
وإختيار أسس التعامل لمالك األراضي وتحديد البيانات 

 أكتوبر الجديدة  6بمدينة  1ي بالمنطقة 
  7117لسنة  77رقم  الجمهوريبالقرار  المحددة

 :رباعي إسم مقدم الطلب  - 1
 :بطاقة الرقم القومي  - 7
 :(عنوان المراسالت)محل االقامة  - 3
 :التليفونات أرقام  - 4
 : سند الملكية - 5
سند الملكية لكل قطعةة فةي لالةة تعةدد القطة   تفصيالا يحدد لن يقبل أي سند ملكية ال يبدأ تسلسله من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة و يجب ان )

 :مثل عقد بي  إبتدائي من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة /توكيل/سواء كانت عقد مسجل

 .مكتب شهر عقارى الجيزة  .................بتاريخ.......العقد المشهر رقم   -

مةن صةادر   عقةد إبتةدائي /....................بتةاريخ......... العقةد المشةهر رقةم  ) الصةادر بشةأن............مكتةب.........لسنة......... لرف/توكيل البي  رقم  -

دعوى " اتخاذ اجراء قضائى بشأنه ( لم يتم / تم )و .... ..................في  و محرر بشأنه عقد ابتدائى مؤرخ( اراضى القوات المسلحة / جهاز مشروعات 

 " صحة توقي  او دعوى صحة و نفاذ 

دعةوى " اتخةاذ اجةراء قضةائى بشةأنه ( لةم يةتم / تةم )و ... .................عقد ابتدائى صادر من جهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة محةرر بتةاريخ  -

 " صحة توقي  او دعوى صحة و نفاذ 

- 

- 

 : رقم ومسالة القطعة - 6 
م  ضرورة تجمي  تلك المسالات لتحديد كما هي بالعقد بدون أي زيادة أو نقص المملوكة له لاليا ومسالاتها كافة أرقام قط  األراضي كل مالك يدون ) 

 (أو جزء منهاالمرقمة م  إختيار إذا كانت األرض تمثل كامل مسالة القطعة في لالة إمتالك مقدم الطلب ألكثر من قطعة المسالة االجمالية لكافة القط  

 .............قطعة األرض رقم( ضمن/تمثل) ف........ط........س........بمسالةأرض قطعة  -أ 

 .............قطعة األرض رقم( ضمن/تمثل)ف ........ط........س........قطعة أرض بمسالة -ب 

 .............قطعة األرض رقم( ضمن/تمثل)ف ........ط........س........بمسالةقطعة أرض  -جـ 

 .............قطعة األرض رقم( ضمن/تمثل)ف ........ط........س........قطعة أرض بمسالة -د 

 .............قطعة األرض رقم( ضمن/تمثل)ف ........ط........س........قطعة أرض بمسالة -هـ 

 .............قطعة األرض رقم( ضمن/تمثل)ف ........ط........س........رض بمسالةقطعة أ -و 

 .............قطعة األرض رقم( ضمن/تمثل)ف ........ط........س........قطعة أرض بمسالة -ز 

 .............قطعة األرض رقم( ضمن/تمثل)ف ........ط........س........قطعة أرض بمسالة -ح 

 ف........ط........س........بالفداناإلجمالية لكامل المسالات المبينة بعاليه المسالة 

 7متر.............بالمتر المرب المسالة اإلجمالية لكامل المسالات المبينة بعاليه 

      (                     )                    وصفتهتوقي  مقدم االستمارة                                                     



  :" إن وجدت"علي سند الملكية المقدم من المالك تصرفات البي  السابقة  - 7
بي  يدون هذا البند في لالة عدم تطابق المسالة المبينة بسند الملكية المقدم من المالك م  المسالة الفعلية التي يمتلكها نتيجة لتصرفات )

سبق : التي تمت من قبل علي قطعة األرض األصلية مثل " إن وجدت"كافة تصرفات البي  المسالة االجمالية ليحدد تفصيالا سابقة ويجب أن 

بالبند السابق وتبقي منها المسالة المبينة .............ف من قطعة األرض رقم........ط........س........إجمالية قدرها التصرف في بي  مسالة

 (علي سند الملكية المقدم ال توجد تصرفات بي  سابقة)أو  (ف........ط........س........التي تبلغوبعاليه 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
لتحديد % 76,67اإلجمالية لكل مالك مضروبة في نسبة المسالة  - 8

المستحقة بعد خصم نسبة السداد العيني لمقابل تغيير النشاط المسالات 
جية رالمرافق الخا من زراعي إلي سكني ومقابل التحسين بما يشمل تكلفة

 :وبعد خصم لصة الطرق والخدمات العامة والداخلية 
إجمالي "وفقا للمعادلة اآلتية  " 6ناتج البند رقم " لكل مالكقط  األراضي المملوكة  يتم تجمي  المسالات االجمالية في لالة تعدد)

 ("المسالة المستحقة بالنشاط السكني  % 76,67  المسالة بالمتر المرب  

"...................  76,67%   ......................" 

 

بالنشاط السكني وفقاا للمسالة المستحقة للمالك عدد القط  المتالة  - 6
التي تقل عن الحد األدني للقطعة في المجنبة وتحديد المسالات الزائدة 

 : فأكثر مسالة نصف فدانبوذلك بالنسبة لمالك األراضي التقسيم 
 :تالة لكل مالك عدد القط  الم: أوال 

المسالة " وفقا للمعادلة اآلتية لكل مالك  لتحديد عدد القط  المتالة 7م 671علي مسالة القطعة الوالدة  8رقم يتم قسمة ناتج البند )

 "(عدد القط  المستحقة    671   المستحقة بالنشاط السكني 

 (يدون الناتج كرقم صحيح دون االلتفات إلي الكسور) ......................"   671   "...................

 :" إن وجدت"التي تقل عن الحد األدني للقطعة في التقسيم مجنبة الالزائدة المسالات : ثانياا 

إجمالي مسالات القط  السكنية المستحقة من  8البند رقم يتم طرح ناتج في لالة وجود مسالة زائدة تمثل كسر في ناتج البند أوال ) 

 :وفقا للمعادلة اآلتية التي تقل عن الحد األدني للقطعة في التقسيم مجنبة لتحديد المسالات ال

  ( 671  عدد القط  المستحقة )ـــ  8والتي تمثل ناتج البند رقم  بالمتر المرب  المستحقة بالنشاط السكنياإلجمالية المسالة "

 " "(التي تقل عن الحد األدني للقطعة في التقسيمالمجنبة الزائدة المسالات 

 ....................."  ( 671  )..............ـــ  ...................

 

      (                     )                    وصفتهتوقي  مقدم االستمارة                                                     



يتم تحديد المسالات المجنبة التةي تقةل عةن الحةد األدنةي للقطعةة فةي التقسةيم  -11
  :بالنسبة لمالك األراضي التي تقةل ملكيةاتهم عةن مسةالة نصةف فةدان وفقةاا ل تةي 

 (هذا البند خاص بالمسالات األقل من نصف فدان فقط)

المسةتحقة بالنشةاط المجنبةة المسةالة   % 76,67   وفقةاا لسةند الملكيةةإجمةالي المسةالة : "يتم التعامل م  تلةك الحةاالت وفقةاا للمعادلةة اآلتيةة )

 "(السكني

..................."  76,67 %  "...................... 

 671: "وفقاا للمعادلة اآلتية  7م 671 المحددة بمسالة للوصول إلي الحد األدني للقطعة في التقسيم  المطلوب شرائها يتم تحديد المسالة المتبقية)

ـــ  671"  "(للوصول إلي الحد األدني للقطعة في التقسيمالمطلوب شرائها المسالة المتبقية   المستحقة بالنشاط السكني المجنبة ـــ المسالة 

 ..................   "...................... 

التةي تقةل  وكةذا( ثانيةاا /6البنةد ) مجنبةةالالزائةدة يتم التعامل م  المسةالات  -11
وفقةاا أللةد البةدائل ( 11البنةد )" 7م 671"عن الحد األدني للقطعة في التقسيم 

 (ال ينطبق علي لالة المالك أكمل البيانات م  وض  عالمة صح علي الرغبة المطلوبة وعالمة خطأ علي البند الذي) :اآلتية
المخصصةة لةي التةي تقةل المجنبةة لتضةاف إلةي المسةالات  7متةر.........أرغب في شراء مسالة زائدة تعادل - أ

إلي الحد األدني لمسةالة القطعةة  تصل القطعةلكي .............عن الحد األدني للقطعة في التقسيم والتي تبلغ

 )              (                                                . 7متر 671في التقسيم بواق  

لصةة مةن األرض ضةمن مالةك /....................بالمشةاركة مة  السةيد المجنبةةأرغب في إستغالل مسالتي  - ب

لتكةون  7متةر.............قةدرهاعةن عةدد القطة  المتالةة  مجنبةةوالةذي يحةتفب بمسةالة ...........القطعة رقةم

                  7متةةةر..........والتةةةي تبلةةةغ  كمةةةا نقبةةةل شةةةراء فةةةارق المسةةةالة  7متةةةر...........لصةةةتنا اإلجماليةةةة قةةةدرها 

  بمسةةالة قةةدرها  7م 671عةةن الحةةد االدنةةى لمسةةالة القطعةةة فةةي التقسةةيم التةةى تبلةةغ ( يقةةل / يزيةةد  )بمةةا 

                                  ( اوافةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةز  ملكياتهةةةةةةةةةا/ ارغةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةرائها ..... ) و يتبقةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةالة ........

 (                               )              (مالك بالقطعة الوالدة  7/لالة مشاركة أكثر من عدد)

لصةة مةن األرض مالةك /....................يدبالمشاركة مة  كةل مةن السةالمجنبة أرغب في إستغالل مسالتي  - ج

لصةةةةةة مةةةةةةن األرض ضةةةةةمن القطعةةةةةةة مالةةةةةةك /....................والسةةةةةيد...........ضةةةةةمن القطعةةةةةة رقةةةةةةم

والةذين يحتفوةوا ...........رقةمضمن القطعةة األرض  لصة منمالك /......................والسيد...........رقم

لتكةةةون لصةةةتنا اإلجماليةةةة قةةةدرها  7متةةةر.............عةةةن عةةةدد القطةةة  المتالةةةة قةةةدرها مجنبةةةةبمسةةةالات 

 7م 671عةةن الحةةد االدنةةى لمسةةالة القطعةةة فةةي التقسةةيم التةةى تبلةةغ ( يقةةل / يزيةةد  )بمةةا  7متةةر...........

                        (           اوافةةةةق علةةةةى نةةةةز  ملكياتهةةةةا/ ارغةةةةب فةةةةي شةةةةرائها ..... ) و يتبقةةةةى مسةةةةالة .....بمسةةةةالة قةةةةدرها 

 (                               )              (مالك بالقطعة الوالدة  7/لالة مشاركة أكثر من عدد)

لتعةوي  أي زيةادة قةد توهةر فةي  لحةين اعةالن القرعةةجهةاز المدينةة  لةوزةأرغب في ترك تلك المسالة فةي  -د 

يةدون )أو التعوي  المادي عنهةا اللقةاا مها علي الطبيعة مسالة األراضي المزم  تخصيصها لي عقب إستال

 (      )              (فقط 7متر 51هذا البند في لالة عدم تجاوز المسالة الزائدة المجنبة عن 

البنةد )للمسةالة الزائةدة المجنبةة مة  التعةوي  المةادي أرف  كافة البدائل السابقة وأوافق علي نز  الملكيةة  -هـ

 )              ((11البند " )7م 671"التي تقل عن الحد األدني للقطعة في التقسيم  أو( ثانياا /6

لخاصةة بكةل مةنهم في لالة إقرار المالك برغبته في مشاركة مالك أو أكثر بالنسبة للمسالات المجنبة من األراضي فيتعين عليهم تقةديم إسةتمارات البيانةات ا :ملحوظة 

 .مجتمعين للموظف المختص 

      (                     )                    وصفتهتوقي  مقدم االستمارة                                                     



 : ما يلييقدم المالك رفق هذه االستمارة  -17

, توكيالت شراء أو بي  للغير , أصول المستندات الدالة علي ملكيته لألرض سواء عقود مسجلة  - أ

لإلطال  م  تسليم منها  من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحةعقود إبتدائية محررة 

جهاز وفي جمي  األلوال لن يقبل أو يعتد بأي سند ملكية ال يبدأ تسلسله من صورة ضوئية 

 أراضي القوات المسلحةمشروعات 

 .صورة من بطاقة الرقم القومي - ب

  .مصروفات فحص ودراسة المستندات المقدمة جنيه  1111 قدره مبلغ  - ج

 :قدم المالك المستندات اآلتية 

  - أ

  - ب

  - ج

 إقرار

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يتعلق بآليات التعامل م  مالك مجلس إدارة قرارات بشأن أقر أنني أطلعت علي االعالنات السابق نشرها بالصحف 

وأقر أكتوبر  6الخاص بالتوسعات العمرانية لمدينتي الشيخ زايد و 7117لسنة  77القرار الجمهوري رقم مواد ب 1المنطقة المرموز لها بالرمز ي

وتم ملئ هذه االستمارة بناءا علي ما سبق كما أقر أن كافة البيانات المدونة بها عالنات بموافقتي علي كل ما جاء بقرارات مجلس االدارة المبينة بتلك اال

كما أقر وأنني أتحمل مسئولية المسائلة القانونية في لالة ظهور ما يخالف ما سبق تحت مسئوليتي الشخصية  المقدمة منيصحيحة بما يشمل مرفقاتها 

المملوكة لي نوير لق الدولة المستحق عن فرق تغيير نشاط األرض  من إجمالي مسالة األرض% 71,38بموافقتي علي التنازل للهيئة عن نسبة 

والفرعية  المشار إليها بعاليه من النشاط الزراعي إلي النشاط السكني ورسوم التحسين بما يشمل تكلفة إمداد األرض بكافة أنوا  المرافق الرئيسية

كما أقر أنني , مرفقة بالنشاط السكني فقط من المسالة % 76,67إلتفاظي بملكية نسبة  نوير العامة والخاصةوإستقطا  الطرق وكافة أنوا  الخدمات 

ما أقبل إعادة تخصيص لصتي من مسالات االراض بنوام القرعة العلنية كما أقبل شراء أي مسالة زائدة بالنسبة لألرض المزم  تخصيصها لي إذا 

تزيد مسالتها عن الحد األقصي لمسالتي المستحقة وبالسعر الذي سيحدد من خالل لجان التي د أو بع  القط  أسفرت نتيجة القرعة عن فوزي بأل

كما أقر بإلتزامي بتحرير توكيل موثق بالشهر العقاري بالتنازل عن كامل المسالات المملوكة لي لصالح الهيئة بغرض إعادة التسعير المختصة بالهيئة 

أكتوبر الجديدة مقابل لصولي علي العقود النهائية لحصتي من األراضي  6عقب إعالن نتيجة القرعة وتسليمه لجهاز مدينة  توزي  الملكيات بالمنطقة

توكيل خاص أو عقود  سواءا بعقود إبتدائية أوأي تصرفات ناقلة لملكية األرض محل اإلقرار أو أي جزء منها ب بإخطار الهيئةكما ألتزم بمواقعها الجديدة 

  . إستالم للعقد أو العقود البديلة النهائية من الهيئة وفقاا للضوابط المحددة في هذا الشأنوقبل إجراءات القرعة بالبي  للنفس أو للغير وكالة 

 وهذا إقرار مني بذلك

 المقر بما فيه                                 

 :االسم                                         

 :الرقم القومي                                

 :التوقي                                        

 :   /   /تحريرا في                                           

الستمارة ومرفقاتها ورسوم لي إستالمه لأكتوبر الجديدة تسليم مقدم االستمارة اإليصال الدال ع 6بجهاز مدينة  مكتب خدمة المواطنينيتولي  مسئول ) 

 ( غير نهائية لحين دراسة مستندات الملكية و تدقيق المسالات الوارده بها  بالطلبالفحص و كافة المسالات الوارده 


