وزارة اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

1/7/2022

الموقع المقترح لالستثمار

بمـدينة دمياط الجديدة

دمياط الجديدة

الموقع المقترح بالنسبة لمدينة دمياط الجديدة
1/7/2022

مسلسل رقم ( )1مركز
طبى منطقه ( )2مج
30بالحى السادس

مسلسل رقم ( )3تجارى منطقة
خدمات المسثمر الصغير
مسلسل رقم ( )2قطعه
رقم  11جنوب المجاورة
الثانيه الحى الثانى

دمياط الجديدة

الموقع المقترح بنشاط طبى .
الموقع مبنى قائم على ارض بمساحة  785.52متر مربع ،
بمنطقه  2بالمجاوره  30الحى السادس

توصيف قطعة األرض مسلسل ()1
بعض المشروعات المحيطة بقطعة االرض

2022/7/1

االشتراطات البنائية
•
•
•
•
•
•

•

مساحة االرض785.52 -:م
305 - :Fbم2
االرتفاع  -:ارضي ( 305م + ) 2دور اول علوى (  305م + ) 2غرفة خدمه (  37م + ) 2سور بطول  111.93م.ط
االلتزام باشتراطات الدفاع المدني.
اليه السداد  :يتم استكمال نسبه السداد حتى  %15من قيمه االرض بالجنيه المصرى وهى عباره عن :
 %10تم سدادها  %5 +تلتزم الشركة بسدادها خالل شهر منن تناريا االخطنار بموافقنه مجلنس االدارة حنال الموافقنه علنى التخصني
باالضافه الى  %1مصاريف اداريه و  %0.5مجلس امناء ) على ان يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمند منن اللجننه العقارينه الرئيسنيه
ويننتم سننداد بنناقى رمننن االرض علننى  6اقسنناط نصننف سنننويه متسنناويه بالجنيننه المصننرى ويسننتحن القسننط االول منهننا بعنند  6اشننهر مننن
التاريا المحدد لسداد الدفعه المقدمه على ان يتم تحميل كافه االقساط باالعباء الماليه المقررة وفقنا للفائندة المعلننه بالبنن المركنزى منن
تاريا االخطار بموافقه مجلس االدارة وحتى تاريا السداد باالضافه الى  % 2طبقنا لتعليمنات وزاره المالينه و  %0.5مصناريف ادارينة
).
المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة
دمياط الجديدة

اجمالي قيمه االرض بما علها
من انشاءات
بالجنيه المصري

8961400

)Location (scan me

توصيف قطعة األرض مسلسل ()2

بعض المشروعات المحيطة بقطعة االرض

الموقع المقترح إلقامة نشاط تجارى – ادارى.
الموقع بمساحة  814.47متر مربع جنوب الجاوره الرانيه
الحى الرانى
1/7/2022

االشتراطات البنائية
•
•
•
•
•
•
•

•

النسبة البنائية ال تتعدى  %30من مساحة قطعة االرض.
االرتفاع ارضي  +دورين علويين .
الردود 5.0 -:م أمامى و 4.0م من جميع االتجاهات
االلتزام باشتراطات الدفاع المدني.
مده تنفيذ المشروع  3 :سنوات تحتسب من تاريا استالم القطعه .
اليه السداد  :يتم استكمال نسبه السداد حتى  %25من قيمه االرض بالجنيه المصرى وهى عباره عن :
 %10تم سدادها  %15 +تلتزم الشركة بسدادها خالل شهر من تاريا االخطار بموافقه مجلس االدارة حال الموافقه على التخصي
باالضافه الى  %1مصاريف اداريه و  %0.5مجلس امناء ) على ان يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنه العقاريه الرئيسيه
ويتم سداد باقى رمن االرض على  6اقسناط نصنف سننويه متسناويه بالجنينه المصنرى ويسنتحن القسنط االول منهنا بعند  6اشنهر منن
التاريا المحدد لسداد الدفعه المقدمه على ان يتم تحميل كافه االقساط باالعباء الماليه المقررة وفقا للفائدة المعلنه بالبن المركزى من
تاريا االخطار بموافقه مجلس االدارة وحتى تاريا السداد باالضافه الى  % 2طبقا لتعليمات وزاره الماليه و  %0.5مصاريف ادارية
).
المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة ة
دمياط الجديدة

السعر التقديرى ج  /م2
بالجنيه المصري

16365

)Location (scan me

توصيف قطعة األرض مسلسل ()3

الموقع المقترح إلقامة نشاط تجارى.
الموقع بمساحة  675متر مربع  ،منطقة المسترمر الصغير
جنوب الحى الخامس

بعض المشروعات المحيطة بقطعة االرض

1/7/2022

االشتراطات البنائية
•
•
•
•
•
•
•

•

النسبة البنائية ال تتعدى  %40من مساحة قطعة االرض.
االرتفاع ارضي  +دورين علويين .
الردود 5.0 -:م أمامى و 4.0م من جميع االتجاهات
االلتزام باشتراطات الدفاع المدني.
مده تنفيذ المشروع  3 :سنوات تحتسب من تاريا استالم القطعه .
اليه السداد  :يتم استكمال نسبه السداد حتى  %25من قيمه االرض بالجنيه المصرى وهى عباره عن :
 %10تم سدادها  %15 +تلتزم الشركة بسدادها خالل شهر من تاريا االخطنار بموافقنه مجلنس االدارة حنال الموافقنه علنى التخصني
باالضافه الى  %1مصاريف اداريه و  %0.5مجلس امناء ) على ان يتم التعامل بالسنعر النهنائى المعتمند منن اللجننه العقارينه الرئيسنيه
ويتم سداد باقى رمن االرض على  6اقساط نصف سنويه متساويه بالجنيه المصرى ويستحن القسط االول منها بعد  6اشهر من التاريا
المحدد لسداد الدفعه المقدمه على ان يتم تحميل كافه االقسناط باالعبناء المالينه المقنررة وفقنا للفائندة المعلننه بالبنن المركنزى منن تناريا
االخطار بموافقه مجلس االدارة وحتى تاريا السداد باالضافه الى  % 2طبقا لتعليمات وزاره الماليه و  %0.5مصاريف ادارية ).
المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة
دمياط الجديدة

السعر التقديرى ج  /م2
بالجنيه المصري

18005

)Location (scan me

