وزارة اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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قطعة أرض بمركز خدمات المجاورة األولى بالحى
األول بمدينه ناصر الجديدة
بمساحه  8606م2بنشاط تعليمى مدارس

قطعة أرض بالحى الثاني بمساحه حوالى  17فدان
بنشاط عمراني متكامل
قطعة أرض بمنطقة المستثمر الصغير بمدينه ناصر
الجديدة بمساحه 2223م2بنشاط تجارى

توصيف قطعة االرض

قطعة أرض بمنطقة المستثمر الصغير بمدينه ناصر الجديدة
بمساحه 2223م2بنشاط تجارى

بعض المشروعات المحيطة بقطعة االرض

30/11/2021

االشتراطات البنائية
السعر التقديرى ج  /م2

• اإلشتراطات البنائية  %40 :نسبة بنائية .
بالجنيه المصري
• االرتفاع  ( :بدروم  +دور ارضي  2 +دور متكرر ( مع االلتزام باشتراطات الدفاع المدني  ،وبما ال يتعدى قيود االرتفاع المحددة للمنطقة.
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• االرتدادات 5 :م أمامى  4،م جانبى 4،م خلفى .
• مدة تنفيذ المشروع  3 :سنوات تحتسب من تاريخ استالم قطعه االرض
• الية السداد :يتم استكمال نسبة السداد حتي  %25من قيمة االرض بالجنيه المصرى ( %10تم سدادها و نسبة الـ  %15تلتزم الشركة بسدادها خالل شهر من تاريخ اإلخطار بموافقة
مجلس اإلدارة حال الموافقة علي التخصيص ) (باإلضافة الي (٪١مصاريف اداريه و  ٪٠.٥مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد
باقى ثمن االرض على  6اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري ويستحق القسط االول منها بعد  6اشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ؛ على ان يتم تحميل كافة االقساط
باالعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى من تاريخ االخطار بموافقة مجلس االدارة وحتى تاريخ السداد؛ (باالضافة الى  %2طبقا لتعليمات وزارة المالية و %0.5
مصاريف ادارية).
• المساحة تحت العجز والزيادة والعبرة بالتسليم على الطبيعه وطبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة

توصيف قطعة االرض
بعض المشروعات المحيطة بقطعة االرض

قطعة أرض بمركز خدمات المجاورة األولى بالحى األول بمدينه ناصر الجديدة
بمساحه  8606م2بنشاط تعليمى مدارس
30/11/2021

االشتراطات البنائية

السعر التقديرى ج  /م2
بالجنيه المصري

• النسبة البنائية % 30من اجمالي مساحة قطعه األرض .
• االرتفاع ( :بدروم  +ارضي  3 +أدوار ) مع اإللتزام باشتراطات الدفاع المدني.
• يتم االلتزام بالشروط الخاصة بالهيئة العامة لالبنية التعليمية ويتم تقديم المستندات االبتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها من الهيئة العامة لالبنية التعليمية وال يسمح بعمل فصول دراسة او
معامل بدور البدروم
• الردود  6 :من جميع الجهات.
• مدة تنفيذ المشروع  5 :سنوات تحتسب من تاريخ استالم قطعة االرض .
• الية السداد :يتم استكمال نسبة السداد حتي  %15من قيمة االرض بالجنيه المصرى ( %10تم سدادها و نسبة الـ  %5تلتزم الشركة بسدادها خالل شهر من تاريخ اإلخطار بموافقة
مجلس اإلدارة حال الموافقة علي التخصيص ) (باإلضافة الي (٪١مصاريف اداريه و  ٪٠.٥مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم
سداد باقى ثمن االرض على  10اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري ويستحق القسط االول منها بعد  6اشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ؛ على ان يتم تحميل
كافة االقساط باالعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى من تاريخ االخطار بموافقة مجلس االدارة وحتى تاريخ السداد؛ (باالضافة الى  %2طبقا لتعليمات
وزارة المالية و  %0.5مصاريف ادارية).
• المساحة تحت العجز والزيادة والعبرة بالتسليم على الطبيعه وطبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة
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