وزارة اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

1/7/2022

1/7/2022
عمراني متكامل بمساحة  50فدان
مدينتي

العاصمة االدارية الجديدة
الي مدينة نصر

طريق العين السخنة

1/7/2022

قطعة ( )B 3بمنطقة النوادى ( )2الشمالية
شرق اللوتس بمساحة  210098.96م2
بما يعادل  50فدان بنشاط عمراني متكامل

مدينة القاهرة الجديدة

قطعة ( )B 3بمنطقة النوادى ( )2الشمالية شرق اللوتس بمساحة  210098.96م2
بما يعادل  50فدان بنشاط عمراني متكامل

الموقع المقترح مسلسل 8
بعض المشروعات المحيطة بقطعة االرض

1/7/2022

النادى االهلي
بالم هيلز

مشروع بيت الوطن

ليان كمبوند

محور محمد بن زايد

االشتراطات البنائية
• نسبة األراضي المخصصة لإلسكان ال تزيد عن  %50من أجمالي مساحة األرض .
• النسبة البنائية للعمارات ال تزيد عن  %50من المساحة المخصصة لإلسكان .
• االرتفاع ( :أرضي  4 +أدوار علوية ) للعمارات ويسمح بإقامة غرف لألسطح بحيث ال تزيد مساحتها عن  % 25من المساحة المبنية بالدور األرضي وتستغل كخدمات
للمبنى (.وبما ال يتعدى قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة)
• نسبة األراضي المخصصة للخدمات من  % 12- 8من أجمالي مساحة األرض
• النسبة البنائية للخدمات ال تزيد عن  %30من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة لألنشطة التجارية و اإلدارية و التعليمي و الحضانة  ،وبالنسبة للنوادي االجتماعية ال
تزيد عن  %20من المساحة المخصصة للخدمة  ،وللخدمات الترفيهية ال تزيد عن  %10من المساحة المخصصة للخدمة .
• االرتفاع المسموح به أرضي  +دورين لجميع األنشطة عدا الحضانة أرضي للحضانة ودور أول إلدارة الحضانة فقط  .والترفيهي واالندية االجتماعية ارضي  +أول ويسمح
بإقامة غرف لألسطح بحيث ال تزيد مساحتها عن  % 10من المساحة المبنية بالدور األرضي وتستغل كخدمات للمبنى .
مدة تنفيذ المشروع  4 :سنوات تحتسب من تاريخ استصدار اول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم
❑ السعر شامل تطبيق قاعدة الحجوم
❑ المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة
❑ ملحوظه  :الموافقة على التخصيص مرهونة بموافقة مجلس إدارة الهيئة

مدينة القاهرة الجديدة

السعر التقديرى ج  /م2
بالجنيه المصري
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