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نهر النيل

المواقع المقترحة بمدينة أسوان الجديدة
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قطعة ارض رقم  29بالحي السياحي –
بجوار الحديقة المركزية – بنشاط تجاري
بمساحة 2400م2

1/1/2022

2

3

قطعه ارض رقم ( )3بالحي الثاني – مجاورة (- )5
بمساحة 900م 2بنشاط تجاري

قطعه ارض رقم ( )4بالحي الثاني – مجاورة (- )5
بمساحة 1310م 2بنشاط تجاري

توصيف قطعة االرض مسلسل رقم 1

قطعة ارض رقم  29بالحي السياحي – بجوار الحديقة المركزية –
بنشاط تجاري بمساحة 2400م2

توصيف قطعة األرض

حرم خط الضغط

1/1/2022

طريق

جار

االشتراطات البنائية
•
•
•
•
•
•
•
•

السعر التقديرى ج  /م2

النسبة البنائية  :ال تزيد عن  %40من مساحة قطعة األرض
االرتفاع  :أرضى  +دورين وبما ال يتجاوز قيود االرتفاع المسموحة من القوات المسلحة
الردود  5 :م أمامي –  4م جانبي –  4م خلفي
نشاط  :تجاري
يلتزم الراسي عليه قطعة االرض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية
المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة
مدة تنفيذ المشروع  3 :سنوات تبدا من تاريخ استالم قطعة األرض .
الية السداد  :يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع  %25من قيمة االرض بالجنيه المصري ( مع خصم ما تم سداده كجدية حجز )  %1 +مصاريف ادارية و  %0.5مجلس امناء وذلك خالل شهر من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس االدارة ويتم سداد باقي الثمن علي  6اقساط
نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط االول منها بعد  6اشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة وعلي ان يتم تحميل كافة االقساط باألعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ االخطار بموافقة مجلس االدارة وحتي تاريخ السداد
باإلضافة الي  %2وفقا لتعليمات وزارة المالية و  %0.5مصاريف ادارية.

بالجنيه المصري

2695

مدينة أسوان الجديدة

قطعة ارض رقم  3بالحي الثاني – مجاورة –5
بنشاط تجاري بمساحة 900م2

توصيف قطعة االرض مسلسل رقم 2

توصيف قطعة األرض

1/1/2022

جار
جار

االشتراطات البنائية
•
•
•
•
•
•
•
•

السعر التقديرى ج  /م2

النسبة البنائية  :ال تزيد عن  %40من مساحة قطعة األرض
االرتفاع  :أرضى  +دورين وبما ال يتجاوز قيود االرتفاع المسموحة من القوات المسلحة
الردود  5 :م أمامي –  4م جانبي –  4م خلفي
نشاط  :تجاري
يلتزم الراسي عليه قطعة االرض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية
المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة
مدة تنفيذ المشروع  3 :سنوات تبدا من تاريخ استالم قطعة األرض .
الية السداد  :يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع  %25من قيمة االرض بالجنيه المصري ( مع خصم ما تم سداده كجدية حجز )  %1 +مصاريف ادارية و  %0.5مجلس امناء وذلك خالل شهر من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس االدارة ويتم سداد باقي الثمن علي  6اقساط
نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط االول منها بعد  6اشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة وعلي ان يتم تحميل كافة االقساط باألعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ االخطار بموافقة مجلس االدارة وحتي تاريخ السداد
باالضافة الي  %2وفقا لتعليمات وزارة المالية و  %0.5مصاريف ادارية.

بالجنيه المصري

2475

مدينة أسوان الجديدة

قطعة ارض رقم  4بالحي الثاني – مجاورة –5
بنشاط تجاري بمساحة 1310م2

توصيف قطعة االرض مسلسل رقم 3

توصيف قطعة األرض

1/1/2022

جار

جار

جارجار
جار

االشتراطات البنائية
•
•
•
•
•
•
•
•

السعر التقديرى ج  /م2

النسبة البنائية  :ال تزيد عن  %40من مساحة قطعة األرض
االرتفاع  :أرضى  +دورين وبما ال يتجاوز قيود االرتفاع المسموحة من القوات المسلحة
الردود  5 :م أمامي –  4م جانبي –  4م خلفي
نشاط  :تجاري
يلتزم الراسي عليه قطعة االرض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية
المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة
مدة تنفيذ المشروع  3 :سنوات تبدا من تاريخ استالم قطعة األرض .
الية السداد  :يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع  %25من قيمة االرض بالجنيه المصري ( مع خصم ما تم سداده كجدية حجز )  %1 +مصاريف ادارية و  %0.5مجلس امناء وذلك خالل شهر من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس االدارة ويتم سداد باقي الثمن علي  6اقساط
نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط االول منها بعد  6اشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة وعلي ان يتم تحميل كافة االقساط باألعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ االخطار بموافقة مجلس االدارة وحتي تاريخ السداد
باالضافة الي  %2وفقا لتعليمات وزارة المالية و  %0.5مصاريف ادارية.

بالجنيه المصري

2345

مدينة أسوان الجديدة

