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 (3إسكان المستقبل )نزهة التجمع الثالث بمنطقة كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات 

 
 

 

 
 

 :المحتويــــــــات
 

 تمهيـــد.-

 .ةنيوالف االشتراطات العامةوشروط الحجــز -

 .على موقع الحجز االلكتروني خطوات الحجز-

 – التخصيص)قواعد إلغاء حاالت وو  العقاريةالشروط -

 .التعاقد(

 . الماليةالشروط -

 .مواصفات التشطيب-

نماذج العمارات والمساقط االفقية للوحدات الموقع العام و-

 ومساحاتها.

 .الوحداتأسعار بيانات -
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 (3إسكان المستقبل )راسة الشروط الخاصة بحجز وحدات نزهة التجمع الثالث بمنطقة ك

 

 :متهيد

  بددددس حسدددال امويدددل اإلسدددكان االقتصدددال  نشددداطا فدددي مجددداة امويدددل إقامدددة وحددددات سدددكنية

 .1987اعتبارا  من عام والمرافق الخاصة با 

  وقددد انوعدددا سمدددكاة مسددداهمات الحسددال مدددا بدددين امويدددل وانريدد  بعددد  المشدددروعات واقددددر

سلدددددة وحددددددة سدددددكنية  اقريبدددددا سو ادددددوفير التمويدددددل لدددددبع   (40)هددددد س المسددددداهمات بعددددددل 

 .ت األولي بالرعاية ومحدول  الدخلالجهات والهيئات بغرض اوفير االسكان للرئا

 و دددع خطدددة اديددددة اسدددتمرارا لمسددديرة الحردددا  علدددي األهددددا  فدددي  دددوء اندددوع األفكدددار و

التدددي سنشدددج مدددن سالهدددا الحسدددال   وفدددي  دددل األحدددداا والتغيدددرات التدددي مدددهداها الدددب ل فدددي 

كافددددة النددددواحي السياسددددية واالقتصددددالية واالاتماعيددددة فقددددد قامددددا إلارة الحسددددال بددددالتركير 

 .اإلسكانة والمشاركة في حل مشكلة في و ع آليات واصور اديد للمساهم

  وفددددا إطددددار اسددددتراايجية الدولددددة التددددي اهددددد  إلددددا االراقدددداء بمسددددتو  معيشددددة المددددواطن

المصددددر  والبيددددة رلبددددات مختلددددة مددددراال المجتمددددع فددددي اددددوفير الوحدددددات السددددكنية فدددد ن 

وزارة اإلسددددكان والمرافددددق والمجتمعددددات العمرانيددددة ممثلددددة فددددي حسددددال امويددددل اإلسددددكان 

( سفدندددا اقدددع 7لدددا مسددداحة سرض قددددرها )االقتصدددال  اطدددرا هددد ا المشدددروع والمخصدددص 

القددداهرة الجديددددة ورلدددك بقدددرار مجلدددم إلارة هيئدددة المجتمعدددات العمرانيدددة  -بدددالتجمع الثالدددث 

آملددددة سن يلبددددي مطالدددد  مددددريحة مددددن  19/1/2014( بتدددداري  72الجديدددددة بجلسددددتا رقددددم )

 المجتمع .
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 (3إسكان المستقبل )نزهة التجمع الثالث بمنطقة كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات 

 والفنية: شروط احلجز واالشرتاطات العامة

 مخصا  طبيعيا  مصر  الجنسية.حجز سن يكون المتقدم لل -

 ن يكون لا سهلية التصر  والتعاقد.عاما  في نهاية فترة الحجز وس 21ال يقل سن المتقدم عن  -

يددتم رلددك ال يحددق لرسددرة ) الددزوو والزواددة( التقدددم لحجددز سكثددر مددن وحدددة وفددي حالددة مخالرددة  -

 .من الحجز استبعالهم

( علدي ة واألوالل القُصدرسدراا ) الدزوو والزواديشترط عددم سدابقة حصدوة المتقددم سو سحدد سفدرال س -

وفدي او لار مصدر او سدكن مصدر   دمن مشدروع اإلسدكان االاتمداعيسكنية قطعة سرض سو وحدة 

 .يتم استبعالهم من الحجزحالة مخالرة رلك 

 . زس من عقد البيع ومكم ن ألحكامايعتبر اإلع ن وكراسة الشروط ازءا ال يتج -

للبيدع مخصصدة ل سدتخدام السدكني فقدة وال يحدق للمشدتر  سو خلردا  الوحدات السكنية المعرو دة -

مخالردة رلدك يدتم اطبيددق  العدام سو الخدات اغييدر االسدتخدام المخصددص مدن سالدا الوحددة وفدي حالددة

 .القواعد المعموة بها به ا الشأنالضوابة واللواال و

الددوارلة  ات والمعلومداتكافدة الشدروط والمواصدرات والبياند علددايقدر المتقددم للحجدز بأندا قدد سطلدع  -

الحجدز بمثابدة موافقدة نهاايدة علدا هد س  اديدةافق عليهدا وان اقدمدا للحجدز بعدد سددال وو بالكراسة

 الشروط.
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 (3إسكان المستقبل )راسة الشروط الخاصة بحجز وحدات نزهة التجمع الثالث بمنطقة ك

 

 (onlineبالقاهرة اجلديدة) نزهة التجمع الثالثمبشروع  خطوات حجز الوحدات
 

 مساءا 11,59حتا الساعة 10/11/2022 حتا يوم 30/10/2022يوم   الخطوة األولا )التقديم( من

  الدددددددخوة علددددددا الموقددددددع اإللكترونددددددي(www.hdb-reservation.com)  ببنددددددك التعميددددددر واإلسددددددكان

 بدون كلمة مرور.

  سرقدددددام  –االسدددددعار  –كافدددددة التراصددددديل )المسددددداحات اسدددددتعراض كراسدددددة الشدددددروط سو طباعتهدددددا لمعرفدددددة

 العمارات( مع إمكانية استعراض خطوات الحجز )فيديو / مكتوبة(.

  فدددي حالدددة عددددم وادددول حسدددال حدددالي للمتقددددم علدددا الموقدددع يقدددوم المتقددددم بأنشددداء حسدددال اديدددد ورلدددك

/ العندددوان / بالضدددغة علدددا )اسدددجيل مسدددتخدم اديدددد( بدددم يدددتم اسدددجيل البياندددات األساسدددية )اسدددم العميدددل 

الددددرقم القددددومي للعميددددل/ االيميددددل/التليرون مددددع العلددددم ان الموقددددع ال يسددددمل بتسددددجيل عميددددل اديددددد بددددرقم 

موبايدددل ادددم اسدددتخداما مدددن قبدددل / اسدددم الزوادددة ورقمهدددا القدددومي( ويدددتم احميدددل صدددور بطاقدددات الدددرقم 

 القومي )الزوو والزواة( واا و هر في ورقة واحدة.

  يج  اسجيل البريد االلكتروني(E-mail .لضمان وصوة كلمة المرور ) 

 بكلمة مرور مؤقتة )افترا ية( لمدة خمم لقااق عن طريق ك  من  يتم ارساة رسالةSMS  واإليميل ويتم

 استخدامها في انشاء كلمة سر لاامة من اختيار المتقدم.

  ورقدددم سحددر  انجليزيدددة علددا األقددل احتددو  علدددا حددر  كبيددر  8كلمددة السددر الداامددة يجددد  ان اكددون مددن

( مددع االخددد  فددي االعتبددار اندددا سدديتم عمددل بلدددو  #@!...الدد $باإل ددافة الددي سحدددد الرمددوز الخاصددة مثدددل )

 لمدة ساعة في حالة اخطا ب ا محاوالت.

  يدددتم الددددخوة علدددا الموقدددع مدددرة اخدددر  مدددن خددد ة الضدددغة علدددا )لخدددوة مسدددتخدم حدددالي( واسدددجيل الدددرقم

 وكلمة المرور.القومي 

  يددددتم الضددددغة علددددا مرتدددداا )سرلدددد  فددددي التقدددددم( بددددم )اسددددتخراو رقددددم االسددددتمارة( سددددو  ا هددددر مامددددة

 لمرااعة البيانات االساسية واعديلها حس  الحااة.

  بعدددد االنتهددداء مدددن مرااعدددة البياندددات يقدددوم العميدددل بالضدددغة علدددا )اأكيدددد( لي هدددر رقدددم االسدددتمارة علدددا

خداما كدددرقم حسدددال لتحويدددل اميدددع المبدددالم الماليدددة كمدددا يمكدددن الشامدددة وهدددو الدددرقم الددد   سددديتم اسدددت

 طباعة االستمارة بعد رلك.

  الحجددز اديددة  مصددر  ال ليددر(انيددة  مااددة الددةاددم )فقددة 100,000يقددوم العميددل بتحويددل مبلددم وقدددرة

ـ  ال اُدددرل مصدددروفات اسدددجيل (مصدددر  ال ليدددر انيدددا خمسدددمااةانيدددة )فقدددة 500باإل دددافة الدددا مبلدددم 

الدرادددة  حتدددااألقدددارل  سحددددلفعدددة واحددددة وليدددر مجدددزس ـ علدددا ان يدددتم التحويدددل مدددن حسدددال العميدددل او 

الثانيددددة فقددددة ويتحمددددل القدددداام بالتحويددددل العمددددوالت ومصددددارية التحويددددل مددددن حسددددابا البنكددددي الددددا رقددددم 

ادددم الحصدددوة عليدددا بدددالخطوة السدددابقة( ببندددك التعميدددر واالسدددكان فدددرع  الددد  االسدددتمارة  )رقدددمالحسدددال 

  ـالتالية:بأحد طرق السدال  القطامية

 ( التحويل من حسال العميل في كافة البنو  لاخل مصر عن طريقACH.) 

  سويرا كول( سويراHDBKEGCAXXX.) 

   من فروع بنك التعمير واالسكان في حالة واول حسال للعميل بالبنك. فرعالتحويل من س 

  (الدقي-القطامية-التجمع الخامم-نصرمدينة االاية ) بنك التعمير واإلسكاناحد فروع نقدا في. 
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 (3إسكان المستقبل )نزهة التجمع الثالث بمنطقة كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات 

  سددديتم ارسددداة رسدددالةSMS  سددداعة )ب بدددة ايدددام عمدددل(  72اريدددد وصدددوة مبلدددم اديدددة الحجدددز خددد ة

فدددي حالدددة عددددم وصدددوة الرسدددالة خددد ة الدددك مدددن القيدددام بتحويدددل المبلدددم لبندددك التعميدددر واالسدددكان  

او عبددددر  19995التواصددددل مددددع مركددددز ااصدددداالت بنددددك التعميددددر واالسددددكان علددددا رقددددم  يجدددد الرتددددرة 

 .)egy.com-reservation@hdb-hdb)االلكتروني البريد 

 

  الخميم  حتا يوم 2202/ 13/11 االحد الموافق من يوم بالبنك(لاخلية  مرااعة) الخطوة الثانية:

 .2202/ 17/11 الموافق 
 

 10ابدس عملية حجز الوحدات من الساعة   20/11/2022 الموافق االحد الثالثة:)الحجز( يومالخطوة 

ا وحتا  ليل.الصة تمن 11.59الساعة  صباح 
 

 .الدخوة علا الموقع مرة سخر  بكلمة المرور والرقم القومي 

  السابق اسجيلها )ل ط ع فقة(.يتم  هور مامة او ل البيانات االساسية باالستمارة 

  :بم  هور مامة امثل بيانات الوحدات المتاا الحجز عليها مرابة علا النحو التالي-  
 

                      

 

 

 

 

 
 

 طباعة كامل بيانات االستمارة بم الضغة علا مرتاا اأكيد الحجز مع امكانية. 
 
 

   ي اإل كترونييييسيييييتا ةتاحييييل  ا ييييل   يييي  ا موقييييreservation.com-www.hdb  ببنييييت ا ت مييييير

تسييي يل حتييي  ييييتمكن ا سييياد  ا  ميييز  ا نيييير  يييا  ين مييين واإلسيييكان ب يييد االنت يييا  مييين  تييير  ا ح ييي  

، ييييتا تن ييييب ا ط يييب خيييزل  خمسيييل خصيييا مصيييرو اد ا تسييي يلط بييياد رد مب ييي   دييييل ا ح ييي  ب يييد 

 أياا  مل   من تاريخ تقديا ا ط ب ويتا رد ا مب   بن س أس وب ا سداد.

 
 

 11/2202/ 22 يوم الث باء الموافق  الخطوة الرابعة: يتم استكماة باقي مقدم الحجز خ ة الرترة من

 .21/12/2202 يوم األربعاء الموافق حتا
 

  في حالة عدم استكماة االاراءات او الغاء حجز الوحدة السكنية التي ام اختيارها يتم رل مبلم ادية الحجز

مع مراعاة ما ااء بحاالت الغاء التخصيص الوارلة بالشروط العقارية بكراسة من الررع المختص 

 الشروط للعم ء الراازين.
 

 

 

 المدينة المحاف ة

 نوع الوحدة المنطقة

 رقم الوحدة رقم العمارة

https://www.hdb-egy.com/
http://www.mhuc.gov.eg/
mailto:hdb-reservation@hdb-egy.com
http://www.hdb-reservation.com/


 
 
 حساب تمويل اإلسكان االقتصادي  

 

 

 

7  
 

 (3إسكان المستقبل )راسة الشروط الخاصة بحجز وحدات نزهة التجمع الثالث بمنطقة ك

 

 العقـــــارية:الشروط 
التخصدددديص مخصددددي وال يجددددوز التنددددازة عنددددا للغيددددر سو التصددددر  فددددا الوحدددددة بددددأ  نددددوع مددددن  (1

سندددواع التصدددرفات سدددواء الناقلدددة سو المقيددددة للملكيدددة اال بعدددد الرادددوع لحسدددال امويدددل اإلسدددكان 

اعددددد وبعددددد سدددددال المصددددروفات االقتصددددال  ) الجهددددة المالكددددة( وبموافقددددة كتابيددددة منددددا طبقددددا للقو

  .المقررة

 :حاالت وقواعد الغاء )التخصيص/التعاقد( (2

 بناء علي طل  المخصص لا الوحدة. -

مدن اامدالي الدثمن ورلدك  %30عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص لا الوحدة باستكماة سدال الـ -

 .21/12/2022حتا 22/11/2022خ ة الرترة من في خ ة المهلة الممنوحة للسدال 

 سقساط بمن الوحدة طبقا  ألسلول السدال.عدم سدال قسطين متتاليين من  -

التنازة سو التصر  في الوحدة بدون موافقة مسبقة من حسال امويل اإلسكان االقتصال  )الجهة  -

 المالكة (.

اسددتخدام الوحدددة فددي س  نشدداط مخددالة للنشدداط السددكني .. ورلددك فددورا  ولون ااخددار سيددة إاددراءات  -

 ارس ويعتبدر اسدتمرارس بدالعين بعدد إند ارس كيدد لاصد  قانونية واعتبر الوحددة ملغداة مدن اداري  إند

 للوحدة.

 -المبالم التي يتم خصمها في حالة الغاء )التخصيص / التعاقد(هي : (3

 الوحدة.مصارية إلارية ( ورلك من إامالي قيمة  %2قبل االست م : يتم خصم ) -

سدنويا مدن قيمدة الوحددة  %7خصدم مقابدل انترداع قددرس  بعد االست م : يتم باإل افة الدا ماسدبق -

ويتم خصمها من إامالي قيمة المبالم المسدلة من العميدل اعتبدارا مدن اداري  االسدت م مدع ااخدار 

 اإلاراءات القانونية ال زمة حياة عدم كرايتها. 

اميددددع المخاطبددددات الصددددالرة مددددن البنددددك وحسددددال امويددددل اإلسددددكان االقتصددددال  لصدددداح  الشددددأن  (4

أن المددددون باسدددتمارة كدددون نافددد ة  بارهدددا قانوندددا  طالمدددا كاندددا مرسدددلة علدددا عندددوان صددداح  الشدددا

 .بيانات الحجز

 .حدة من األرض بنسبة مساحة الوحدةاألسعار اشمل حصة الو (5

فددددي حالددددة واددددول مسددددطحات إليددددواء السدددديارات سسددددرل العمددددارات بالمشددددروع سدددديتم اخصيصددددها  (6

 .التي احدل الحقا  للسالة المنترعين بالمشروع طبقا  ل متراطات 
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 (3إسكان المستقبل )نزهة التجمع الثالث بمنطقة كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات 

 :الشروط املالية
 ار ــــــعـــــــ: األس  سوال  

  .وفقا للجدوة المرفقسسعار الوحدات محدلة  -

اسددت م الوحدددة اال  انيددا ( يددتم سدددالها عنددد )خمسددة   اددم 5000 بمبلددموليعددة الصدديانة المقددررة  -

 .ببنك التعمير واإلسكان السكنية

 بانيا  : سسلول السدال 

 

اددم )فقددة مااددة سلددة انيددا مصددر  ال ليددر( باإل ددافة الددا مبلددم 100,000سدددال مبلددم اديددة حجددز وقدددرس  -

ـ لفعدة واحددة وليدر مجدزس ــد عندد  مصدروفات اسدجيل ال اُدرلام )فقة خمسمااة انيا مصر  ال ليدر( 500

 -التقدم للحجز بأحد  وساال الدفع التالية: 

  سويرا كول( سويراHDBKEGCAXXXبنك التعمير واالسكان )–  القطاميةفرع. 

 ACH  القطاميةعن طريق كافة البنو  لحسال بنك التعمير واالسكان ــ فرع  . 

  من س  فرع من فروع بنك التعمير  القطاميةاحويل لاخلي لحسال بنك التعمير واالسكان ــ فرع(

 واالسكان في حالة واول حسال للعميل بالبنك(.

 الدقي(-القطامية-التجمع الخامم-نقدا في احد فروع بنك التعمير واإلسكان االاية )مدينة نصر. 

 علا ان يتضمن التحويل البيانات التالية:

 .اسم المتقدم للحجز رباعي 

 ( سارية.  14رقم بطاقة الرقم القومي )رقم 

 : الوحدة السكنيةن ام سدال قيمة بالثا: 

 2022/ 12/ 21الدي  2022/ 11/  22مدن إامدالي قيمدة الوحددة خد ة الرتدرة مدن  %30استكماة سددال  -

  مدن س  القطاميدة/ احويل لاخلي لحسال بنك التعميدر واالسدكان ــد فدرع  ACHمن خ ة التحويل )سويرا /

 فرع من فروع بنك التعمير واالسكان في حالة واول حسال للعميل بالبنك(. 

لمددة  نصدة سدنو  متسداو  قسدة( 14من إامالي الثمن علدي ) (%70) يتم سدال باقي بمن الوحدة وقدرس -

اسدتكماة مقددم الحجدز  اداري  انتهداء بعدد سدتة امدهر مدنسنوات بدون فوااد يستحق القسدة األوة منهدا  سبع

لبندك التعميدر بقيمدة القسدة المسدتحق وبتاريخدا  بنكي ( ميك14ويلتزم العميل المخصص لا الوحدة  بتقديم )

 .واإلسكان

  احتسدال لرامدة ادأخير اعدالة فااددة في حالة التأخير عن سدال س  لفعة / قسة عن ميعال االستحقاق يدتم

مدن قيمدة القسدة ورلدك مدن اداري  االسدتحقاق  %2البنك المركدز  السدارية وقدا السددال باإل دافة إلدا 

 وحتا ااري  السدال.
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 (3إسكان المستقبل )راسة الشروط الخاصة بحجز وحدات نزهة التجمع الثالث بمنطقة ك

 

 

 تم حاة عدم التزام العميل بالسددال ولجدوء حسدال امويدل اإلسدكان االقتصدال  إلدا التقا دي مدع العميدل يد

 .التقا ياحميل العميل مصروفات 

 

 :مواصفات التشطيب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ا وحداد ا سكنيل ا م روضل نصف  -مستوي ا ت طيب
 -ت طيب وهو  بار   ن اآلتي:

  ت طيب ا وا  اد ا خار يل وا س ا وا مدخل 
  تركيب ا باب ا خار ي    مار  و األبواب ا خار يل    قق

 وا  بابيت وأبواب ا ب كوناد. 
  مواسير ا صرف وا تنبيل  تركيب -بياض ا محار  ا داخ ي

تركيب خطوط ا ك ربا   –ا خار يل ومواسير ا ك ربا  وا   ب 
 ا صا د  حت  مكان ا  داد.
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 (3إسكان المستقبل )نزهة التجمع الثالث بمنطقة كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات 

 املوقع العام للمشروع 

 
 

https://www.hdb-egy.com/
http://www.mhuc.gov.eg/


 
 
 حساب تمويل اإلسكان االقتصادي  

 

 

 

11  
 

 (3إسكان المستقبل )راسة الشروط الخاصة بحجز وحدات نزهة التجمع الثالث بمنطقة ك

 

 النموذج املعماري
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 (3إسكان المستقبل )نزهة التجمع الثالث بمنطقة كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات 

 املسقط االفقى للدور األرضي
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 (3إسكان المستقبل )راسة الشروط الخاصة بحجز وحدات نزهة التجمع الثالث بمنطقة ك

 

 املسقط االفقى للدور املتكرر 
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 (3إسكان المستقبل )نزهة التجمع الثالث بمنطقة كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات 

 املسقط االفقى للدور األخري
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مسلسل
رقم 

العمارة
النموذج

رقم 

الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

2الوحده  م

  سعر 
المتر

 نسبة 
ز التمت 

 اجمالي 

السعر شامل 
ز التمت 

 جدية الحجز

 استكمال الـ 

 خالل شهر 30%

من تاريــــخ انتهاء 

الحجز

 المبلغ 

ي
المتبقر

 قيمة الوحدة 
ر
 باق

 تسدد عىل 70%

قسط نصف  (14)

سنوية

12A41,250    577,500         147,500    100,000    1.10825,000  151206,250الثالث                

22A 36,250    507,500         117,500    100,000    1.04725,000  201126,250االخت                

33A 41,250    577,500         147,500    100,000    1.10825,000  191206,250االخت                

46Bي
ز
                43,000    602,000         158,000    100,000    1.15860,000  101206,250الثان

59C43,000    602,000         158,000    100,000    1.15860,000  151206,250الثالث                

612Cي
                38,500    539,000         131,000    100,000    1.10770,000  31126,250األرضز

713D40,250    563,500         141,500    100,000    1.15805,000  81126,250األول                

818E41,250    577,500         147,500    100,000    1.10825,000  141206,250الثالث                

921Fي
                38,500    539,000         131,000    100,000    1.10770,000  11126,250األرضز

1023Fي
                40,250    563,500         141,500    100,000    1.15805,000  31126,250األرضز

1125G41,250    577,500         147,500    100,000    1.10825,000  71206,250األول                

1226Gي
                38,500    539,000         131,000    100,000    1.10770,000  11126,250األرضز

1326G40,250    563,500         141,500    100,000    1.15805,000  131126,250الثالث                

1430H38,500    539,000         131,000    100,000    1.10770,000  51126,250األول                

 جنيه كوديعة صيانة تسدد عند االستالم ببنك التعمت  واالسكان5000يتم سداد مبلغ 


