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 تعلن اهليئة القومية لإلنتاج احلربي
   اخر  وخرا جمرن للررابني  ( وحرا  78عرا   وحراا  كريةية ب طرر عن 

مبساحا  ترااو  مرن  [ ، ثالث برف وصالةبرفت  وصالة  ] احلربياإلنتاج 
 :  باملةاطق 2م (04 - 04 
 الحربي 80صنع مبالمدينة السكنية ب( وحدة 08عدد )عبل ز  بوأ 

  الحربي 08صنع مببالمدينة السكنية ( وحدة 7) دعدالنزهة 
 

 العامةشروط ال  : 
 . ألهلية فى التصرف والتعاقدا كاملالمستفيد أن يكون  -

 .فقط وحدات المطروحة لإلستخدام السكني لا -
 . الوحدات السكنية بالمشروع كاملة المرافق وجاهزة للتسليم على حالتها الحالية -

 . ليس لها حصة من األرضالوحدات السكنية  -

 .دون إتخاذ إجراءات تسجيلها للوحدات المطروحة قد بيع يكتفى بتحرير ع -
 . تطبق أحكام القانون المدني -

 والساا جز طريقة احل  : 
 جنيه . (080888 – 70888)يترواح من أسعار الوحدات  -

 . للجداول المرفقة طبقا  والمواقع والنماذج والمساحات أسعار الوحدات  -

 المصري  بالبنك األهلي ة كامال  على رقم حساب الهيئةيتم سداد ثمن الوحد -
 0007000030040700003)  

 .الوحدة السكنية  ةقيمالسداد لكامل بنظام أسبقية  البيع -

 األسبقية في تاريخ سداد قيمة الوحدة المثبت في إشعار السداد على أن يسلمتعنى السداد أسبقية  -
 مدة المذذكورة يعذد، وفي حالة تسليم اإلشعار بعد المن تاريخ السداد  امهذا اإلشعار خالل ثالثة أي     
 التاريخ المثبت باإلشعار .ب ادم اإلشعار هو تاريخ السداد دون اإلعتدتاريخ تسلي     

 .العلنية  في حالة إتحاد تاريخ السداد ألكثر من متقدم يتم البيع بنظام القرعة -

 التامذة الناييذةالمعاينذة بمعاينته الوحدة محل البيذع الشراء راغب إقرار سداد ثمن الوحدة يعد بمثابة  -
 . المالكةالجهة  لىع دون مسئوليةوقبولها بالحالة التي هي عليها جهالة  لكل     

 نمذذوذج( ومذلء ال08، م 80بالشذركات مالكذة الوحذدات )مى قطذاع التسذذويق يتوجذه راغذب الشذراء إلذ -
 لم يصدر هفيد بأنتصحيفة حالة جنائية و  ثمن الوحدةكامل  إيداعوتسليم صورة من قسيمة المرفق     

  . ضده أحكام    

  . بيع دعقر بتحري( 08، م 80الشركات مالكة الوحدات )مام قي -

 توقيتا  املعايةة  : 
 . الخامسة عصرا   سبت من الساعة التاسعة صباحا  وحتى الساعةمعة واليومي الج -
 . يومي اإلثنين واألربعاء من الساعة الثالثة عصرا  وحتى الساعة التاسعة مساء   -

 

 وزارة اإلنتاج الحربي    

 الهيئة القومية لإلنتاج الحربي
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 إقرا  معايةة
 

 ............... بالعقار رقم..............بالدور .......نا الموقع أدناه بأنني قد عاينت الوحدة رقم ...أقر أ
 .......:...... ...........بمنطقةبالسكن اإلداري التابع لشركة ................... 2بمساحة ...........م

 :وبياناتي كالتالي 
 ....................................................................االسذذذذذذذذذذذذذذذذذم/   ................

 

 العنذذذذذذذذذذذذذذذذوان/ .....................................................................................
 ..............................................رقم البطاقة القومي/ .................................

 ذذذذذذذذذذون/ ....................................................................................تليفذذذذذذذذذذذ
قذر أو ،  وتفصذيال   ةوالموافقة عليها جملشروط الكما أقر بأنني قد أطلعت على كافة مستندات الملكية وكافة 

 جذذود أع عيذذوب علذذى الوحذذدة محذذل البيذذع بو وعلذذى علذذم للجهالذذة اينذذة التامذذة الناييذذة عالمالوحذذدة بمعاينذذة 
 يهذ ي، وأوافذق علذى شذرائها بالحالذة التذ أو المرافق الخاصة بهذا سذواء كانذت تلذك العيذوب  ذاهرة أو خ يذة

 عليها وقت تحرير هذا اإلقرار بدون إبداء أية تحفظات وذلك دون أدنى مسئولية على الجهذة المالكذة حاليذا  
 . مستقبال   أو

 بة الجهة المالكة بتسليمي الوحدة موضوع المزايدة إال بعد سداد كامل الثمن .مطال يكما ال يحق ل
 ،،، وهذا إقرار مني بذلك

 المقر بما ييه                                                                                   
 ................سم : .................اإل                                                                  

 ..............: ................. التوقيع                                                                 
 ..قة القومي:....................البطا رقم                                                                 
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