1/4/2022
وزارة اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

1/4/2022

قطعة أرض رقم  79-2بمنطقة الصناعات المتوسطة بمساحة 28165.6م2
القامة نشاط صناعي ( غذائي )
قطعة أرض رقم  81-2بمنطقة الصناعات المتوسطة بمساحة 10789م2
القامة نشاط صناعي ( غذائي )

توصيف قطعة االرض مسلسل رقم ( )
بعض المشروعات المحيطة بقطعة االرض

قطعة أرض رقم  79-2بمنطقة الصناعات المتوسطة بمساحة 28165.6م2
القامة نشاط صناعي ( غذائي )
1/4/2022

االشتراطات البنائية
•
•
•
•
•
•
•
•

النسبة بنائية ال تزيد عن  %65من المساحة المخصصة للنشاط
االرتفاع المسموح به 15م
الردود 4 :م كحد ادنى من جميع االتجاهات .
يلتزم الراسي عليه قطعة االرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية .
المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة .
مدة تنفيذ المشروع  3سنوات من تاريخ استالم االرض .
عملية السداد  :بالجنيه المصري .
يتم استكمال نسبة السداد حتى  %25من قيمة االرض بالجنيه المصري (  %10تم سدادها ونسبة الـ %15تلتزم الشركة بسدادها خالل  30يوم من
تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس ادارة اهيئة على التخصيص ) باالضافة الى (  %1مصاريف ادارية و  %0.5مجلس امناء ) عللى ان يتم التعامل
بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وسداد باقي ثمن االرض على  6اقساط نصف سنويا متساوية بالجنية المصري يستحق القسط االول
منها بعد  6اشهر من تاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة  ،على ان يتم تحميل االقساط باالعباء المالية المقرررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي
المصري من تاريخ االخطار بموافقة مجلس االدارة وحتى تاريخ السداد وحتى تاريخ السداد  ( ،باالضافة الى  %2طبقا لتعليمات وزارة المالية و %0.5
مصاريف ادارية ) .
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