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كراسة شروط املصريني باخلارج  -أراضي اخلدمات

الشروط العامة إلراضي اخلدمات :
 أن يكون الحاجز متمتعا ً بالجنسية المصرية .
 االيقل سن الحاجز عن  21سنة .
 أن يكون أما فرد أو شركة مصرية قائمة او شركة مصرية تحت التأسيس ( مجموعة افراد ) لقطع األراضى
بنشاط (تجارى – تجارى ادارى – حضانة – مستشفى – طبى ) .
 يلزم أن يكون المتقدم لقطع األراضىىى بنشىىاط مدار

شىىركة قائمة أو شىىركة تحت التأسىىيس (مصىىرية)

ومن ضمن أنشطتها النشاط التعليمى.
 يلزم أن يكون القائم بالتسجيل أحد الشركاء أو الفرد المتقدم ولدية إقامة سارية أثناء فترة الحجز.
 يشىىىىىىترط فى أى من المتقدمين اال يكون موكفا ً حكوميا ً أو من العاملين بالقطام العام أو قطام األعمام العام
واال يكون من أعضىىىاء المجالس النيابية أو الهيئات القضىىىائية أو من العاملين بالجهات التى تسىىىرى عليها
احكام قانون  182لسنة  2018بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
 أولوية الحجز السىىىبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمه أو إسىىىتكمام مبلغ الدفعة السىىىاب أرسىىىالها من السىىىادة
المحولين بالمرحلة السادسة أو تحويل مبلغ  1000دوالر على األقل فى حام عدم اإلحتياج إلستكمام مبلغ الدفعة
السىىاب أرسىىالها وذلك للحصىىوم على أولوية ضىىمن مبالغ التحويل وذلك للسىىادة الذين لم يسىىتفيدوا بالتحويالت
الخاصىىة بهم فى إجراء حجز خالم المرحلة على ان يتم اإلسىىتفادة بكامل مبلغ التحويل السىىاب أرسىىاله بالمرحلة
السادسة كما يشترط عدم االستفاده بمبالغ ساب تحويلها بالمراحل السابقة.
 الحجز والسداد عن طري تحويل بنكى من الخارج بالدوالر أو من الداخل من الحسابات الشخصيه للحاجز
بشرط توافر العمله طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى .
 يتم السىىداد بالعمله االجنبيه ( الدوالر ) طبقا لمتوسىىر سىىعر الدوالر لنسىىبوعين السىىابقين للطرح بالنسىىبة
للدفعة المقدمة أما بالنسىىىىبة لنقسىىىىاط يتم تقييم السىىىىعر من خالم البنك المركزى المصىىىىرى وقت إسىىىىتحقا
القسىىىىر وفى حالة اإلسىىىىترداد يتم الرد بقيمة المعادم للجنيه المصىىىىرى بتاريخ إيدام المبلغ بحسىىىىاه الهيئة
بالبنك المركزى المصرى .
 يبدأ التخصيص بعد إقفام باه الحجز بـ  10أيام .
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املستندات املطلوبة عند بدء احلجز :
 فى حالة أن يكون المتقدم شركة مصرية قائمة يلزم تقديم صورة عقد تأسيس أو صحيفة الشركات أو صحيفة
االستثمار باإلضافة الى سجل تجارى حديث.
 فى حالة أن المتقدم مجموعة شركات مصرية أو أفراد فيلزم تقديم عقد شركة ابتدائى محدد به أسماء الشركاء.
 يتم رفع صورة من المستندات بصيغة ) (PDFعلى البريد اإللكترونى الخاص بالموقع .
bayt-waten@mhuc.gov.eg
املستندات املطلوبة للتعاقد :
 أصل السجل التجارى (حديث) موضح به اسم المفوض بالتوقيع .
 أ صل صحيفة اإل ستثمار أو ال شركات الخا صة بتأ سيس ال شركة وأ صل عقد ال شراكة الموث والم شهر من
جهات اإلختصاص فى حالة كون المتقدم شركة .
 أصل السجل التجاري (حديث) فى حالة المتقدم فرد أو منشأة فردية .
 يتم تقديم المستندات بحد أقصى  3شهور من تاريخ إستالم األرض .
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االشرتاطات التخطيطية و حساب نسب التميز لقطع أراضى اخلدمات
ضمن مشروع بيت الوطن باملدن اجلديدة

االشرتاطات البنائية :
ً
أوال  :االنشطة التجارية و التجارية االدارية :

كافة املدن حمل الطرح عدا مدينة الشيخ زايد :

 النشىىىىاط التجارى ادارى باشىىىىتراطات بنائية  %30نسىىىىبة بنائية و بردود امامى  5م جانبى وخلفى 4موعدد االدوار بدروم  +أرضىى + +ثالثة أدوار متكررة (االرضىىى و االوم ش بنشىىاط تجارى الثانى والثالث ش
بنشاط إدارى ) ويتم االلتزام باشتراطات الدفام المدن. +
 النشىىىىاط التجارى باشىىىىتراطات بنائية  %40نسىىىىبة بنائية و بردود امامى  5م جانبى وخلفى 4م والمركزالتجارى بردود 6م من جميع الجهات وعدد االدوار بدروم  +أرضىى + +دورين ويتم االلتزام باشىىتراطات
الدفام المدن .

بالنسبة ملدينة الشيخ زايد :

 النشىىاط التجارى ادارى باشىىتراطات بنائية  %40نسىىبة بنائية و بردود امامى  5م جانبى وخلفى 4موعدد االدوار بدروم  +أرضىىىى + +أوم (االرضىىىىىش بنشىىىىاط تجارى االوم ش بنشىىىىاط إدارى ) ويتم االلتزام
باشتراطات الدفام المدن. +
 النشىىىاط التجارى باشىىىتراطات بنائية  %40نسىىىبة بنائية و بردود امامى  5م جانبى وخلفى 4م وعدداالدوار بدروم  +أرض + +أوم ويتم االلتزام باشتراطات الدفام المدن. +

ً
ثانيا  :االنشطة التعليمية مدارس  -حضانة :
 المىىدرسىىىىىىىىة بىىاشىىىىىىتراطىىات بنىىائيىىة  %30نسىىىىىىبىىة بنىىائيىىة و بىىأرتفىىام بىىدروم  +أرضىىىىىىى  +دورينالردود  6متر من جميع الجهىات ويتم االلتزام بىالشىىىىىىروط الخىاصىىىىىىىة بىالهيئىة العىامىة لنبنيىة التعليم ية
وباشتراطات الدفام المدنى.
 الحضىىىىىىىانة باشىىىىىىتراطات بنائية  %30نسىىىىىىبة بنائية و بارتفام أرضىىىىىىى  +أوم ( إلدارة الحضىىىىىىىانة )الردود  6متر من جميع الجهات ويتم االلتزام بالشروط الخاصة بمديرية الشئون االجتماعية وإشتراطات
الدفام المدنى وشئون البيئة .

ً
ثالثا :االنشطة الطبية :

 النشىىاط الطبى باشىىتراطات بنائية  %40نسىىبة بنائية و بارتفام بدروم  +أرضىىى  +دورين الردود  5مأمامى و 4م جانبى وخلفى و المسىىىىتشىىىىفى بردود 6م من جميع الجهات ويتم االلتزام باشىىىىتراطات وزارة
الصحة و الدفام المدن +وشئون البيئة.
مالحظات:
 المسىىاحات تحت العجز والزيادة والمسىىاحة النهائية طبقا لكارت الوصىىت واالسىىتالم على الطبيعة بالتنسىىيمع جهاز المدينة ويتم االلتزام بعدم تجاوز االرتفام المصىىىىىىرح به من هيئة عمليات القوات المسىىىىىىلحة -
البدروم (حام السىىىىىىماح به) يسىىىىىىتخدم باألنشىىىىىىطة المصىىىىىىرح بها فقر ( أماكن إنتظار للسىىىىىىيارات  -أعمام
الكهروميكانيكام  -مخازن غير تجارية ) .
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االشرتاطات العقارية
البند(-: )1
 -تطبيق الشروط العامة للمشروع .

 يتم تسليم األرض لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد باإلعالن عن برنامج تسليم األراض +بالصحتاليومية أو الموقع اإللكترون +للمشروم (والذي عل +أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن األرض)بعد سداد
(% 1مصاريت ادارية  % 0.5 +مجلس امناء المدينة ) من إجمال +ثمن األرض وذلك بموجب محضر
تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمران +وصاحب الشأن أو وكيله وفقا ً للنموذج المعد لذلك
على أن يكون التوكيل المقدم توكيالً خاصا ً محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسم +مخصص.
 وإذا لم يتم االسىىىىىىتالم ف +الموعىىىد المحىىىدد بىىىالفقرة السىىىىىىىىابقىىىة فىىىأن ذلىىىك يعىىىد عىىىدوالً عن التخصىىىىىىيصوتطب قواعد إلغاء التخصيص.
البند ( -: )2
(أ) فى حالة إلغاء التخصيص قبل استالم األرض ش يتم خصم ( %1مصاريت إداريه  %0.5 +مجلس أمناء
المدينة) من إجمال +ثمن األرض.
(ه) ف +حالة إلغاء التخصيص بعد استالم األرض ش يتم خصم مقابل إشغام لنرض بواقع  %0.5من إجمال +ثمن
األرض (سنويا) من تاريخ االستالم وحتى تاريخ االسترداد باإلضافة الى الخصم الوارد بالبند الساب (/2أ ).
البند ( -: ) 3
يشترط للتنازم للغير عن قطع األراض +المطروحة بالمدن األت+ش-
 أن يتم التنىازم والتوقيع أمىام الموكت المختص بجهىاز المىدينىة من المتنىازم والمتنىازم إليىه أو وكيليه مابموجىىب توكيىىل رسىىىىىىم( +عىىام /خىىاص) ويىىذكر بىىه التنىىازم عن قطعىىة األرض المتنىىازم عنهىىا ورقمهىىا
ويحفظ أصىىل التوكيل بملت العميل وسىىداد المصىىروفات اإلدارية المقررة فى حالة الموافقة وفقا ً لإلجراءات
المتبعة فى حينه .
 أن يتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة األرض . اإلنتهاء من تنفيذ المشروم مطاب للترخيص الصادر لقطعة األرض . أن يحل المتنازم إليه محل المتنازم فى كافة االلتزامات الواردة بهذه الكراسة .البند (- : )4
 جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ألثارها قانونا طالما كانت مرسلهعلى البريد االلكترون +المدون باستمارة التسجيل عل +الموقع االلكترون +للمشروم.
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قواعد إلغاء التخصيص
تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب قطعة األرض فى الحاالت اآلتيه طبقا ً للقواعد المعموم بها بالالئحة العقارية ش-
البند (-: )1
 بناءاً على طلب صاحب الشأن .البند (-: )2
 عدم سداد قسطين متتاليين من إجمال +ثمن األرض.البند (-: )3
عدم اإللتزام بالتوقيتات المحددة للسداد أو إلستالم األرض أو التعاقد أوالبناء كالتال +ش-
 عدم إستكمام سداد الـ  %10من قيمة األرض خالم  45يوم من تاريخ التخصيص على الموقع اإللكترون.+ استالم األرض خالم الفترة المحددة طبقا ً لبرنامج تسليم قطع االراض. + االنتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خالم  3سنوات من تاريخ االستالم لقطع األراضى بنشاط( تجارى – تجارى ادارى – حضانة – طبى ) .
 -أما األراضى المطروحة بنشاط مدار

فمدة التنفيذ  5سنوات من تاريخ استالم األرض .

 استكمام تقديم كافة المستندات الالزمة للتعاقد خالم مدة  3شهور من تاريخ اإلستالم .البند (-: )4
 التصرف ف +األرض بأي شكل من أشكام التصرف للغير دون موافقة كتابيه مسبقة من الطرف األوموبالشروط الواردة بالبند رقم ( )3من الشروط العقاريه.
البند (-: )5
-

تغيير الغرض المخصص من أجله األرض أو تجزئتها أو تقسيمها دون الحصوم على موافقة من هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة .
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االشرتاطات املالية
أسلوب السداد
 %10 دفعة مقدمة .
 %10 يتم سدادها خالم  45يوم من تاريخ التخصيص على الموقع اإللكترونى.
 %10 يتم سدادها عند اإل ستالم باإل ضافة إلى (% 1م صاريت ادارية  % 0.5 +مجلس امناء المدينة )
والباقى يتم سداده على ثالث أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية على أن يتم سداد القسر األوم خالم سنة
من تاريخ إسىىىتالم األرض وفى حالة التأخير عن سىىىداد القسىىىر المسىىىتح فى ميعاده فيتم احتسىىىاه غرامة
تأخير تعادم سعر الفائدة البنكية .
 االلتزام بالالئحة العقاريه لهيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة .
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