
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعة    2019انه في يوم            الموافق    /     /    

انا   / السيد  طلب  علي  الي    بناء  انتقلت  قد  محكمة..................الجزئية  .............محضر 

 حيث إقامة:  

 -كال من: 

 مدينة القاهرة الجديدة )بصفته(  جهازالسيد رئيس  -1

الرابع   الحي  في  الكائن  الجديدة  القاهرة  تنمية  جهاز  في  عمله  بمقر  التجمع    –ويعلن 

 القاهرة -القاهرة الجديدة –الخامس 

 ......... .............................. ..........................................مخاطبا مع / .

 انا .............محضر محكمة..................الجزئية قد انتقلت الي حيث إقامة:  

 رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )بصفته(   -2

مدينة   –نة الشيخ زايد خلف هايبر وانويعلن بمقر اإلدارة القانونية الكائن مقرها في مدي

 القاهرة   –أكتوبر 6

 مخاطبا مع / ................................................................................... 

 

 الموضوع 

 
 بيع  العقد حيث يمتلك الطالب قطعة األرض بناء على -

 . 1/2015/ 6المؤرخ في  

شهر إلى  المدعى  تقدم  وقد  فى   هذا  ذلك  و  رقم  بالطلب  الجديدة  القاهرة  عقارى 

16 /3 /2019 . 

الشه  2019/ 8/ 18بتاريخ   رقماصدر  للطلب  مقبول  العقارى اخطار  النحو   ر  وذلك على 

 -التالى :

 2015/ 1/ 6صحة ونفاذ للعقد المؤرخ   ينوع التعامل/ دعو

 لصالح  أطراف التعامل 

 محل التعامل  

 الحدود واالطوال وعرض الشارع

 

 رضالتعا

 وق العينية  الحق

لسنة 7023يراعي كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ثابت علي البحث الهندسي  

والخاصة بوقف أي إجراءات تسجيل او استخراج كشوف  ك كما هو وارد باستمارة التعامل  لهيئة المساحة وذل2011

 الموضوع 
 دعوي

 صحة ونفاذ 

على عقد البيع المؤرخ  

نظير ثمن  2015في  

إجمالي وقدره  

جنية  177316.43

 مصري  

 

بناء علي طلب الطالب  

 ه وتحت مسؤوليت 

 

 

 وكيل الطالب

 

 أحمد إبراهيم محمد 

 

 المحامي 



 

 

 

 

 

 

 

دعاوي صحة  بموجب  الجديدة  القاهرة  مدينة  كردون  داخل  تقع  عليها  المقامة  الوحدات  او  األرض  تلك  مساحية عن 

ونفاذ عقود بيع اال بعد صدور موافقة كتابية وصريحة بالسير في اإلجراءات من جهاز مدينة القاهرة الجديدة حيث ان  

 المالك األصلي لتلك األراضي   الجهاز

البيانات المساحية أصحاب الشأن دون مسؤولية الشهر العقاري   ةدون بحث الملكية والتكليف على مسؤولي  روجعت 

 6/1/2015والتوثيق على أساس انها دعوي صحة ونفا وقدرة عقد البيع المؤرخ  

نية مصري )فقط وقدرة مائة وسبعة وسبعون ألف ج177316.43ه  قدر  ثابت بالطلب ان هذا البيع تم نظير مبلغالثمن  

 ال غير( 100/  43وثالثمائة وستة عشر جنيها مصريا 

 .الشهر العقاري هصاحب الشأن دون مسؤولي  ةاو صورته على مسؤولي  بتعذر تقديم العقد2019/ 8/ 3في   قدم التماس

  

 لذلك يلتمس الطالب الحكم  

   1/2015/ 6بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ  

 

 ء عليهبنا
إليه المعلن  إقامة  إلي حيث  المذكور أعاله  التاريخ  انتقلت في  قد  الذكر  ما صورة من أصل وسلمته  ماأنا المحضر سالف 

بجوار    الصحيفة وكلفتهما الجديدة  بالقاهرة  الخامس  التجمع  مقرها  الكائن  الكلية  الجديدة  القاهرة  أمام محكمة  بالحضور 

وذلك في الجلسة التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة الثامنة صباحا وما كلي  مدني  الدائرة )     (  أمام  مركز الخدمات  

 2015/ 1/ 6عقد البيع االبتدائي المؤرخ في   بصحة ونفاذلسماع الحكم  2019الموافق       /      /       بعدها في يوم 

 ة األخرى للطالبة  مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق القانوني 

 وألجل العلم/

 


