
 

 

 

عن طرح عدد من الوحدات السكنية المتبقية بالمشروع القومى لالسكان 
 أكتوبر ٦بمدينة 

وحدة سكنية  ٣٦ –وحدة سكنية باملرحلة االوىل  ٢٨(وحدة سكنية  ٦٤تعلن حمافظ اجليزة عن فتح باب احلجز لعدد 
  ٢٤/١١/٢٠٢٠باملشروع القومى لالسكان باحملافظة خالل الفرتة من ) باملرحلة الثانية 

 ٦احلى السادس مبدينة  –احملور  –املنيل  –املانسرىل  –اهلرم ( ويتم سداد مقدم احلجز بفروع بنك التعمري واالسكان 
  ١٠/١٢/٢٠٢٠حىت  ٢٥/١١/٢٠٢٠خالل الفرتة من ) أكتوبر 

  

  اية  ٥٠سنة وال يزيد عن  ٢١ان يكون املتقدم شخص طبيعيا مصري اجلنسية وال يقل السن عن سنة يف تاريخ 
 االعالن

  من وحدة سكنية باملشروع التقدم حلجز أكثر) االوالد القصر  –الزوجة  –الزوج ( ال حيق للمتقدم أو االسرة 
  وحدة سكنية او قطعة ارض ) االوالد القصر  –الزوجة  –الزوج ( اال يكون قد سبق التخصيص للمتقدم او لالسرة

ايا كان نوعها باملدن واحملافظات سواء كانت يف حوزته او تنازل عنها للغري او بالشراكة مع اخرين او الت للمتقدم 
 رياو االسرة بالتنازل من الغ

  قد استفاد بقرض تعاوىن او دعم من املشروع ) االوالد القصر  –الزوجة  –الزوج ( اال يكون املتقدم او لالسرة
 القومى لالسكان او احدى اجلهات العامة اىل تقدم دعما للحصول على وحده سكنية

 ا ا او العاملني   ان يكون املتقدم من ابناء حمافظة اجليزة او املقيمني 
  ٥٧٠٠مبا يعادل ( جنيه سنويا لالسرة ٦٨٤٠٠يزيد صايف الدخل السنوى للمتقدم من كافة مصادر دخله عن اال 

 )شهريا / جنيه  ٤٢٠٠مبا يعادل ( جنيه سنويا  ٥٠٤٠٠ولالعزب ) شهرا / جنيه 
  جنيه ١٣٠٠احلد االدىن لصاىف الدخل الشهري للتعامل يف حالة رغبة املتقدم للحصول على متويل عقاري 
  وتعديالته بشأن التمويل العقاري ٢٠٠١لسنة  ١٤٨تنطبق على املتقدم للحجز باملشروع الشروط الورادة بالقانون 

 

 

 اعالن

 شروط الحجز



 

  يتم ملئ وتوقيع استمارة احلجز خبط واضح وترفق مع اصل ايصال سداد مقدم احلجز وكافة املستندات املطلوبة
ا فيما بعد وترسل بالربيد املسجل على العنوان االتى  قطاع االسكان  –بنك التعمري واالسكان ( استبيا

 -:شارع رفاعه الدقي باالضافة اىل صور املستندات االتيه  ٦واملشروعات القومية هي 
  ساريه) زوجة  –زوج ( صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم 
 على ان تكون ) اذا كانت تعمل ( هادة باثبات صايف الدخل السنوى او الشهرى لالعزب او الزوج والزوجة ش

فز ملكافآت والبدالت واالرباح واحلوارخة من جهه العمل يف تاريخ االعالن حبث تشمل صايف اؤ خمتومة وموقعه وم
 وذلك ان وجد) اذا كانت تعمل (  حصيل عليها صاحب الطلب الزوج او الزوجة يتالسنوية اليت

  تليفون  –غاز  –كهرباء   –ايصال مياه ( تقدمي املستند الدال على حمل االقامة احلاىل( 
 ه للحاله االجتماعية وعدد افراد االسرة وهي كما يلي تن الشهادات الرمسية املثبصورة م:- 
  رقم قومي مميكن ( شهادات ميالد االبناء القصر  –وثيقة الزواج او الطالق او الوفاه( 
  يف حالة سبق احلجز باحدى مشروعات االسكان االجتماعي دون التخصيص واالستفادة يشرتط تقدمي مستند

 سحب مقدم جديه احلجزيفيد 

 بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع االعمال

 تقدمي شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن مجيع البيانات االساسية بصايف الدخل السنوي او الشهري -

 بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص

الساسية بصايف الدخل السنوي او الشهري تقدمي شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن مجيع البيانات ا -
ا رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية جلهه العمل  موضحا 

 بالنسبة الصحاب المهن واالعمال الحرة واالنشطة التجارية والحرفية

ا مهنة املتقدم -  شهادة من حماسب قانوين معتمدة تبني صايف الدخل السنوي او الشهري موضحا 
 لتجاري او البطاقة الضريبية الصحاب املهن واالنشطة التجارية واحلرفيةصور من السجل ا -
ا املهنة واالجر التأميين او صورة من البطاقة النقابية او ) ان وجد ( شهادة التأمينات االجتماعية  - موضحا 

 اشرتاك النقابة

 

 

 اسلوب الحجز



 

  جنيه تسدد عند احلجز وذلك بفروع بنك التعمري واالسكان وهي اهلرم  ٥٠٠٠يتم سداد مقدم حجز مببلغ– 
 )أكتوبر  ٦مبدينة احلي السادس  –احملور  –املنيل  –يل رت املانس
  ١٣١٤٧٠جم اىل  ١١٩٧٢٠قيمة الوحدة المرحلة االوىل والثانية ترتاوح من ( يتم السداد اما نقدا او بالتقسيط 

 )م ج
 سوف يتم التخصيص عن طريق قرعة علنية يدوية 
 سيتم اخطار السادة الذي تنطبق عليهم الشروط مبوعد واجراء القرعة العلنية 

 اسلوب السداد


