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التخصيص بأسبقية الحجز 
فتح باب الحجز للمواطنين ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز باإلعالن الثاني 

بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية )سكن مصر-دار مصر-جنة(، ولم يقوموا بحجز 
 وحدات سكنية، حيث يتم فتح الموقع اإللكتروني للصندوق

  https://nch.shmff.gov.eg خالل الفترة من الخميس 10 /11 / 2022 
حتى االحد 1٣ / 11 / 2022 لإلطالع على الوحدات السكنية المطروحة خالل فترة 

االستكمال، والتسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من االستمارة واإلقرار على 
الموقع اإللكتروني للصندوق  )في حالة عدم التسجيل مسبقًا( على أن يتم اختيار 

المدينة وحجز الوحدة السكنية الخاصة بمشروع سكن مصر يوم االثنين 1٤/ 11/ 2022
وسيتم فتح باب الحجز لكافة المتقدمين بكل المشاريع 
)سكن مصر – دار مصر – جنة( يوم الخميس 1٧ /11 /2022
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1. المقـدمــة
أنشــئت هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بمقتضــى القانــون رقــم 59 لســنة 19٧9 بهــدف إقامــة مــدن  •

ومجتمعــات عمرانيــة جديــدة باألراضــي الصـــحراوية بعيــدًا عــن الرقعــة الزراعيــة وخلخلــة التوزيــع الســكاني خــارج 
حــدود وادي النيــل والدلتــا – وللخــروج مــن األفــق الضيــق الــذي دأب العمـــران المصري منــذ األزل على التوســع والتمدد 
داخلــه – ومنــذ بــدء إنشــاءها والهيئــة تســعى جاهــدة إلقامــة هــذه التجمعــات وفقــًا ألحــدث نظــم وأســس التخطيــط 

العمرانــي والطــرز المعماريــة الحديثــة التــي تحقــق إلنســان الغــد المســكن المالئــم والبيئــة الصحيــة.

ــم  • ــي ودع ــكان االجتماع ــون اإلس ــًا لقان ــاري وفق ــل العق ــم التموي ــي ودع ــكان االجتماع ــدوق اإلس ــاء صن ــم إنش ت
التمويــل العقــاري رقــم 9٣ لســنة 2018، حيــث تتمثــل أحــد أغراضــه فــي تنفيــذ برنامــج اإلســكان االجتماعــي بمحــاوره 
المختلفــة، ودعــم نشــاط التمويــل العقــاري مــن خــالل تطبيــق المعاييــر والقواعــد التــي نــص عليهــا قانــون التمويــل 

العقــاري ليصبــح الصنــدوق رائــدًا علــى المســتوى االقليمــى فــى هــذا المجــال.

تســعى وزارة اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة ممثلــة فــي صنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل  •
العقــاري وهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة إلــى توفيــر الســكن المالئــم للســادة المواطنيــن متوســطي الدخــل 

الســتهداف شـــرائح مُختلفــة مــن المجتمــع ولتــــرسيخ مبــدأ العدالــة االجتماعيــة بيــن المواطنين.

 يتــم طــرح هــذه الوحــدات ضمــن محــاور اإلســكان بهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بإعتبارهــا مالــك  •
تلــك الوحــدات بــدون دعــم نقــدي وبنظــام التمويــل العقــاري المُدعــم فــي ضــوء مُبادرتــي البنــك المركــزي 
بتاريــخ ديســمبر 2019 وتعديالتهــا  والصــادرة الصادرتيــن  إدارتــه  الدخــل بقــرار مجلــس   المصــري لمتوســطي 

 بتاريخ يوليو 2021.

الوحدات السكنية بالمشروع كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للتسليم. •

الوحــدة الســكنية لهــا حصــة مــن األرض تعــادل نســبة مســاحة الوحــدة مــن المســاحة اإلجماليــة للوحــدات إلــى إجمالي  •
مســاحة األرض المُقام عليها المبنـــى.

2. االشتراطــــــــــات
أواًل :الشروط العامة ¿
ــدن  • ــي الم ــكنية ف ــدة س ــن وح ــر م ــز أكثـ ــدم لحج ــر( التق ــة/األوالد القص ــرة )الزوج/الزوج ــدم أو لألس ــق للمتق ال يح

ــد.  ــالن الواح ــي اإلع ــات ف ــدة والمحافظ الجدي
ــة/األوالد القصــر( وحــدة ســكنية أو قطعــة أرض  • ــص للمتقــدم أو لألســرة )الزوج/الزوج ــبق التخصي  أال يكــون قــد س

ســكنية أيــًا كان نوعهــا بالمــدن الجديــدة أو المحافظــات ســواء كانــت فــي حوزتــه أو تنــازل عنهــا للغيـــر أو بالشــراكة 
مــع آخريــن أو آلــت للمتقــدم أو األســرة بالتنــازل مــن الغيـــر  ضمــن مشــروعات برنامــج اإلســكان االجتماعــي.

أال يكــون قــد ســبق التخصيــص للمتقــدم أو األســرة )الزوج/الزوجــة /األوالد القصــر( وحــدة ســكنية ضمــن مشــروعات  •
ســكن مصــر-دار مصر-جنــة.

أال يكــون المتقــدم أو األســرة )الزوج/الزوجــة/األوالد القصــر( قــد اســتفاد مــن مبــادرات التمويــل العقــارى الصــادرة  •
مــن البنــك المركــزي بقــرارات مجلــس إدارتــه بتاريــخ فبرايــر 201٤ أو بتاريــخ ديســمبر 2019 وتعديالتهمــا أو بتاريــخ 

يوليــو 2021.
يقــر المتقــدم بصحــة البيانــات والمســتندات المقدمــة منــه عنــد الحجــز وفــى حالــة المخالفــة يكــون مســئواًل جنائيــًا  •

ومدنيــًا، ويحــق للصنــدوق أو/و للجهــة المالكــة للوحــدات إلغــاء التخصيــص واســترداد الوحــدة دون إنــذار أو حكــم 
قضائــي واتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة لحفــظ حقوقهمــا.

ثانيًا : الشروط العقارية ¿
ــري أو خلفــه العــام أو  • الوحــدات الســكنية المعروضــة للبيــع مخصصــة لالســتخدام الســكني فقــط، وال يحــق للمشتـ

الخــاص - فــى أى وقــت -  تغييـــر االســتخدام المخصــص مــن أجلــه الوحــدة، وفــي حالــة مُخالفــه ذلــك يتــم تطبيــق 
الالئحــة العقاريــة لهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بهــذا الشــأن مــع فســخ العقــد وإلغــاء التخصيص واســترداد 
الوحــدة و إتخــاذ كافــة اإلجــراءات المترتبــة علــى فســخ العقــد طبقــًا للقواعــد المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن دون 
تنبيــه أو إنــذار أو اســتصدار حكــم قضائــي أو دون إعتـــراض الراســي عليــه الوحــدة حاليــًا أو مُســتقباًل، حيــث أنــه تــم 

تحديــد أســعار بيــع الوحــدات الســكنية موضــوع هــذا اإلعــالن لغــرض الســكن فقــط.
أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم.  •
ســداد العميــل لمبلــغ مُقــدم جديــة الحجــز والتقــدم لحجــز الوحــدة الســكنية بمثابــة إقــرار منــه بأنــه قــد اطلــع علــى  •

ــًا بكراســة الشــروط ووافــق عليهــا موافقــة  جميــع الشــروط والمواصفــات والبيانــات والمعلومــات المُبينــة تفصيلي
نهائيــة غيــر قابلــة لإللغــاء، كمــا يعتبـــر قرينــة قاطعــة بالقيــام بالمعاينــة النافيــه للجهالــة والعلــم التــام بالمواقــع 

محــل الطــرح والوحــدة التــى تقــدم لحجزهــا.
ــه التصــرف  • ــل آخــر، ويحظــر علي ــر الوحــدة الســكنية مــع عمي ــل اســتبدال أو تغيي التخصيــص شــخصي وال يجــوز للعمي

فيهــا أو التعامــل عليهــا بــأى نــوع مــن أنــواع التصرفــات أو التعامــالت إال بموافقــة كتابيــة مــن الهيئــة وبشــرط ســداد 
كامــل ثمــن الوحــدة والمصاريــف المُقــررة طبقــُا للالئحــة العقاريــة بالهيئــة.

ــات  • ــة المجتمع ــا بهيئ ــول به ــد المعم ــس والقواع ــع لألس ــروط تخض ــك الش ــى تل ــاص ف ــص خ ــأنه ن ــرد بش ــم ي ــا ل م
العمرانيــة الجديــدة وكافــة القوانيــن ذات الصلــة والالئحــة العقاريــة وتعديالتهــا المعمــول بهــا بالهيئــة واألجهــزة 
ــاً أو مُســتقباًل. ــه الوحــدة حالي ــراض الراســي علي وكــذا كافــة القــرارات والقواعــد المتبعــة فــي هــذا الشــأن دون إعت

بعــض وحــدات الــدور االرضــى قــد تشــمل علــى حدائــق بمســاحات مختلفــة وفقــا لمــا تســفر عنــه مخططــات تنســيق  •
الموقــع وســيتم اتاحــة تلــك الحدائــق بمقابــل حــق انتفــاع وفقــا للقواعــد المتبعــة بالهيئــة فــى هــذا الشــأن .
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2. االشتراطـــــــــــات )تابع(
ثالثًا : شروط الحجز ¿
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية. •
 أال يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية اإلعالن، وأن يكون له أهلية التصرف و التعاقد. •
أال يزيــد ســن المتقــدم عــن ســن المعــاش )المُقــرر بقانــون التأمينــات االجتماعيــة والمعاشــات الصــادر بالقانــون رقــم 1٤8 لســنة 2019(  فــي  •

تاريــخ نهايــة مــدة القــرض )تُحــدد وفقــًا للدراســة اآلئتمانيــة للجهــة الممولــة(.
أال يزيــد ســن المتقــدم مــن أصحــاب المعاشــات والمســتفيدين مــن المعاشــات عــن ٧5 ســنة فــي تاريــخ نهايــة مــدة القــرض، بشــرط ســداد  •

٤0% بحــد أدنــى مــن قيمــة الوحــدة كدفعــة مقدمــة، مــع تحويــل المعــاش إلــى الجهــة الممولــة. 
يحظــر علــى المتقــدم شــراء الوحــدات الســكنية  نقــدًا ويلتـــزم بالتعاقــد والســداد بنظــام التمويــل العقــاري المُدعــم مــن خــالل مُبادرتــي  •

البنــك المركــزي المصــري لمتوســطي الدخــل بقــرار مجلــس إدارتــه الصــادرة بتاريــخ ديســمبر 2019 وتعديالتهــا لمــدة حدهــا األقصــي 25 
ســنة بمعــدل 8% ســنوياً )مُتناقصــة( أوالمُبــادرة الصــادرة بتاريــخ يوليــو 2021 لمــدة حدهــا األقصــي٣0 ســنة بمعــدل ٣% ســنوياً )مُتناقصــة( 

مبادرة التمويل 
العقاري لمدة حدها 

األقصي ٣0 سنة 
بسعر عائد ٣% سنويًا 

)متناقصة(

الحد األقصى لصافي الدخل 
لألسرةللفرد

شهريًاسنويًاشهريًاسنويًا

120000100001680001٤000

مبادرة التمويل 
العقاري لمدة حدها 

األقصي 25 سنة 
بسعر عائد 8% سنويًا 

)متناقصة(

الحد األقصى لصافي الدخل 
لألسرةللفرد

شهريًاسنويًاشهريًاسنويًا

٤80000٤000060000050000

الفرد يتضمن الحاالت االجتماعية: األعزب، المطلق/ة اليعول، االرمل/ة اليعول -
األسرة تتضمن الحاالت االجتماعية: المتزوج يعول أو اليعول، المطلق/ة ويعول، االرمل/ة ويعول  -

ــب،  ــم رفــض الطل ــة يت ــة اإللكتروني ــى البواب ــد التقديــم عل ــة ثبــوت عــدم إرفــاق مســتندات الدخــل للمتقــدم عن وفــي حال
ــن مُســتندات الدخــل أن الدخــل المذكــور بالمســتند هــو صافــى الدخــل.  ويجــب تضمي

الدخــول علــى الموقــع اإللكترونــي للصنــدوق: https://nch.shmff.gov.eg  واالطــالع علــى كراســة الشــروط المرفوعــة علــى الموقــع  •
خــالل الفتـــرة مــن الخميــس 10 /11 / 2022 حتــى االحــد 1٣ / 11 / 2022 علــى أن يتــم طباعــة كل مــن االســتمارة واإلقــرار ومــلء بياناتهمــا 
 )PDF( وتوقيعهمــا بخــط اليــد ثــم رفعهمــا مــع باقــي المســتندات المطلوبــة للحجــز عنــد تقديــم طلــب حجــز الوحــدة الســكنية بصيغــة

فــى ملــف واحــد.
ضــرورة التأكــد مــن دقــة البيانــات المُحــررة باســتمارة حجــز الوحــدة الســكنية والبيانــات المُســـجلة بإنشــاء طلــب الحصــول علــى وحــدة  •

ســكنية علــى الموقــع اإللكترونــي، وفــى حالــة وجــود أى تضــارب أو تعــارض بيــن البيانــات المُحــررة والمُســجلة يتــم التعامــل والتصديــق 
علــى البيانــات المُحــررة باســتمارة حجــز الوحــدة الســكنية. مــع العلــم أنــه لــن يُعتــد بــأى مــن البيانــات المُحــررة أو المُســجلة إال فــي حالــة 

وجــود المُســتند الــدال علــى ذلــك.
ــاًل بالبنــد الثالــث فــى الكراســة عنــد )الحجــز +  • ــزام بتقديــم المُســتندات المطلوبــة للحجــز مــن المُتقــدم )كمــا هــو موضـــح تفصي االلتـ

التعاقــد( بحيــث لــن يُلتفــت إلــى أيــة مســتندات تــرد غيـــر مســتوفاه أو غيــــر واضـــحة أو غيــــر كاملــة أو عن غيـــر طريــق البوابــة اإللكترونية 
الخاصــة بالصنــدوق أو بعــد موعــد التقديــم، وفــى حالــة عــدم وجــود أى مــن المُســتندات المطلوبــة يتــم رفــض الطلــب.

2. االشتراطـــــــــــات )تابع(
ثالثًا : شروط الحجز )تابع( ¿

 ســبق ســداد مصروفــات التســـجيل ومُقــدم جديــة الحجــز كمــا هــو موضـــح تفصيــاًل بالبنــد الســادس فــي الكراســة 
»أسلوب السداد«.

يُعتبـــر المتقــدم صاحــب الطلــب هــو مُســدد مبلــغ مقــدم جديــة الحجــز )اســم المُســتفيد( لــدى بنــك التعميـــر واإلســكان 
والموقــع علــى اســتمارة حجــز الوحــدة الســكنية، وفــي حالــة الرغبــة أن يكــون التعاقــد علــى الوحــدة الســكنية عــن طريــق 
الشــراكة بإســم الطرفيــن )صاحــب الطلــب والــزوج أو الزوجــة( يتــم توقيــع اســتمارة حجــز الوحــدة الســكنية مــن الطرفيــن 

وتســجيل ذلــك علــى الموقــع اإللكترونــي للصنــدوق.

 ضــرورة الدخــول والتقديــم لحجــز الوحــدة الســكنية المطلــوب شــرائها بالبوابــة اإللكترونيــة فــور فتــح بــاب الحجــز 
خالل فتـرتين:.

الفتـــرة األولــى: يــوم االثنيــن 1٤/ 11/ 2022 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا إلــى الســاعة الثانيــة عشــر مــن منتصــف الليــل لكافة 
المُتقدميــن بمشــروع ســكن مصر.

ــرة الثانيــة: يــوم الخميــس 1٧ /11 /2022 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا إلــى الســاعة الثانيــة عشــر مــن منتصــف الليــل  الفتـ
ــة(  ــن بــكل المشــاريع )ســكن مصــر - دار مصــر - جن لكافــة المُتقدمي

بعــد تأكيــد ســداد مصروفــات التســجيل ومبلــغ مقــدم جديــة الحجــز وذلــك قبــل انتهــاء الوحــدات المُتاحــة علــى البوابــة 
اإللكترونيــة، نظــرًا ألن التخصيــص يكــون بأســبقية الحجــز علــى الموقــع اإللكترونــي. 

يمكــن تعديــل رغبــة الحجــز بالموقــع اإللكترونــي وذلــك خــالل فتـــرة الحجــز بحيــث تكــون العبـــرة باالختيــار النهائــي  •
للعميــل، علــى أن تكــون تلــك الرغبــة المُختــارة تحــت المســئولية الكاملــة للعميــل واليجــوز لــه االعتــراض أو الرجــوع 
للصنــدوق بعــد غلــق بــاب الحجــز، بشــرط أن يكــون مبلــغ مُقــدم جديــة الحجــز المُســدد كافي لحجــز الوحدة الســكنية 

المُختــارة.

ــًا - عــن طريــق رســالة نصيــة علــى رقــم الهاتــف المُســجل بالموقــع اإللكترونــى - وفقــًا  • يتــم تأكيــد التخصيــص آلي
للوحــدة الســكنية المُختــارة ســابقًا علــى البوابــة اإللكترونيــة خــالل فتـــرة اإلعــالن، وذلــك بعــد التأكــد مــن إنطبــاق 

كافــة الشــروط المُعلــن عنهــا  وبعــد االســتعالم الميدانــي واالئتمانــي علــى الطلــب.
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٣. المُستندات المطلوبة للحجز
ــح، . 1 ــع اســتمارة الحجــز للوحــدة الســكنية واإلقــرار )بعــد إنزالهمــا مــن الموقــع وطبعهمــا( بخــط واضـ مــلء وتوقي

ــب حجــز الوحــدة الســكنية. ــد التقــدم بطل ــي ســيتم رفعهــا عن وإرفاقهمــا ضمــن المســتندات الت
صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه )سارية(.. 2
شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو األســرة »الــزوج والزوجــة )إذا كانــت تعمــل(« علــى أن . ٣

تكــون مختومــة وموقعــة ومؤرخــة مــن جهــة العمــل فــي تاريــخ معاصــر لإلعــالن، بحيــث تشــمل صافــي المكافــآت 
والبــدالت واألربــاح والحوافــز الســنوية التــى يتحصــل عليهــا الفــرد أو األســرة »الــزوج والزوجــة )إذا كانــت تعمــل(« 

وذلــك إن وجــد.
أي مســتندات خاصــة بمصــادر الدخــل اإلضافيــة )عمــل إضافــي - األمــالك الزراعيــة أو العقــارات أو األراضــي - معــاش . ٤

اســتثنائي أو خالفــه - امتــالك أى ســندات أو أســهم أو ودائــع أو أى أوعيــة إدخاريــة أو حســابات التوفيـــر أو أى أوراق 
ــت  ــزوج والزوجــة )إذا كان ــد صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو األســرة »ال ــدر دخــل إضافــي( تفي ــة ت مالي

تعمــل( واألوالد القصــر« علــى أن تكــون مختومــة ومؤرخــة ومعتمــدة.
بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع األعمال: •
 تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات األساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري. -
مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر. -
بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:  •
تقديــم شــهادة معتمــدة مــن جهــة العمــل تتضمــن جميــع البيانــات األساســية بصافــى الدخــل الســنوي أو الشــهري  -

وموضحــًا بهــا رقــم الســجل التجــاري والبطاقــة الضريبيــة لجهــة العمــل.
مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر. -
بالنسبة ألصحاب المهن واألعمال الحرة واألنشطة التجارية والحرفية: •
 شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم. -
صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية ألصحاب المهن واألنشطة التجارية والحرفية. -
شــهادة التأمينــات االجتماعيــة )إن وجــد( موضحــًا بهــا المهنــة واألجــر التأمينــى أو صــورة مــن البطاقــة النقابيــة أو  -

اشــتراك النقابــة.
مدة مزاولة العمل ال تقل عن 12 شهر. -
بالنسبة لألرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: •
طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة لألرملة وأصحاب المعاشات. -
صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.    -
صــور مــن الشــهادات الرســمية المثبتــة للحالــة االجتماعيــة وعــدد أفــراد األســرة وهــى كمــا يلــي: وثيقــة الــزواج أو . 5

الطــالق أو الوفــاة -  شــهادات ميــالد األبنــاء القصــر )رقــم قومــي مُميكــن(  -  قيــد عائلــي مُميكــن لصاحــب الطلــب 
)مــا عــدا: األعــزب، المطلقــة، األرملــة(.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي )كهرباء أو غاز أو مياه(.. 6
فــي حالــة ســبق الحجــز بإحــدى مشــروعات اإلســكان االجتماعــي دون التخصيــص واالســتفادة: يشــترط تقديــم مســتند يُفيــد 

ســحب مقــدم جديــة الحجــز باإلعــالن الســابق.

٤. أسلوب الحجز
ــة لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم  ــة اإللكتروني يتــم تقديــم طلــب حجــز الوحــدة الســكنية عــن طريــق الدخــول علــى البواب

ــة: ــاع الخطــوات التالي ــل باتب ــث يقــوم العمي التمويــل العقــاري حي

الخميــس 10 /11 / 2022 . 1 الفتــرة مــن  https://nch.shmff.gov.eg خــالل  للصنــدوق   الموقــع اإللكترونــي   الدخــول علــى 
حتى االحد 1٣ / 11 / 2022.

استعراض كراسة الشروط أو طباعتها واإلطالع على كافة الشروط واإلجراءات وتفاصيل بيانات الوحدات المطروحة. . 2
في حالة عدم وجود حساب حالي:. ٣

يقــوم المُتقــدم صاحــب الطلــب – مُســدد إيصــال مقــدم جديــة الحجــز والموقع علــى اســتمارة حجز الوحدة الســكنية –  بإنشــاء أ. 
 حســاب خــاص بــه بالضغــط علــى تســـجيل مســتخدم جديــد مــن أعلــى الصفحــة الرئيســية علــى اليســار، ويقــوم بمــلء اســتمارة 

التسجيل ببياناته األساسية. 
ــى ب.  ــجيله عل ــام بتس ــذي ق ــول ال ــون المحم ــم التليف ــى رق ــب عل ــدم الطل ــة )SMS( مق ــالة نصي ــل رس ــاب تص ــاء الحس ــد إنش بع

ــجيل. ــة التس ــام عملي ــع إلتم ــى الموق ــه عل ــب بإدخال ــدم الطل ــوم مق ــودي يق ــم ك ــالة رق ــن الرس ــث تتضم ــع، حي الموق
لقيــام بتقديــم طلــب حجــز وحــدة ســكنية، حيــث يبــدأ بمــلء البيانــات الخاصــة بــه متضمنــه بياناتــه الشــخصية والعمــل والســكن ج. 

والحالــة االجتماعيــة وبيانــات الزوج/الزوجــة - إن وٍجــدت - طبقــًا للبيانــات المُحــررة باســتمارة الحجــز. 
  يقــوم صاحــب الطلــب بإرفــاق المُســتندات المطلوبــة للحجــز بصيغــة PDF(( فــى ملــف واحــد، والســابق اإلشــارة إليهــا تفصيــاًل د. 

بالبند الثالث في الكراسة.
٤.  بعــد االنتهــاء مــن رفــع كافــة المســتندات يتــم نقــل صاحــب الطلــب إلــى صفحتــه الشــخصية مــع إظهــار رســالة: ”تــم إرســال 

طلبكــم بنجــاح“.
5.  اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية بالدخول على البوابة اإللكترونية خالل فتـرتين:.

ــة  ــل لكاف ــف اللي ــن منتص ــر م ــة عش ــاعة الثاني ــى الس ــًا إل ــعة صباح ــاعة التاس ــن الس ــن 1٤/ 11/ 2022 م ــوم االثني ــى: ي ــرة األول الفتـ
المُتقدميــن بمشــروع ســكن مصــر.

ــة  ــل لكاف ــف اللي ــن منتص ــر م ــة عش ــاعة الثاني ــى الس ــًا إل ــعة صباح ــاعة التاس ــن الس ــس 1٧ /11 /2022 م ــوم الخمي ــة: ي ــرة الثاني الفتـ
ــة(  ــر - جن ــر - دار مص ــكن مص ــاريع )س ــكل المش ــن ب المُتقدمي

6.  يتــم اإلطــالع علــى تفاصيــل بيانــات الوحــدات المطروحــة وأكوادهــا مــن النمــاذج المُتاحــة بكراســة الشــروط وتحديــد كــود 
ــة المطلــوب حجزهــا. الوحــدة الســكنية بالمدين

يقــوم صاحــب الطلــب بالدخــول علــى حســابه الخــاص، ثــم الضغــط علــى »طلباتــي«، ثــم يقــوم بالضغــط علــى »حجــز الوحــدة«   .٧
بحيــث يظهــر المشــروع المُتقــدم عليــه ســابقًا )جنــة( فــى قائمــة مُنســدلة. 

ــة صاحــب الطلــب، علــى أن يتــم رفــع اســتمارة حجــز  ــة( فــى حــال رغب ــى )دار مصــر/ جن ــير المشــروع إل ملحوظــة هامــة: يمكــن تغيـ
ــة الحجــز المُســدد ســابقًا كافٍ  ــغ مُقــدم جدي ــة( فــي المــكان المُخصــص لهــا، بشــرط أن يكــون مبل ــة الجديــدة )دار مصر/جن الرغب

ــارة. لحجــز الوحــدة الســكنية المُخت
يقــوم صاحــب الطلــب باختيــار المشــروع والمدينــة وكــود حجــز الوحــدة الســكنية التــي يرغــب فــي التقــدم إليهــا )المطروحــة بكراســة 
الشــروط(، بشــرط ســداد مصروفــات التســجيل ومبلــغ مُقــدم جديــة الحجــز مســبقًا خــالل الفتــرة المشــار إليهــا بكراســة شــروط اإلعــالن 
الثانــي بالتعــاون مــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة ، علمــًا أن حجــز الوحــدة يتــم عــن طريــق اختيــار كــود الوحــدة مــن قائمــة مُنســدلة 

ثــم الضغــط علــى زر »اختيــار«.
بعــد االنتهــاء مــن اختيــار الوحــدة الســكنية بالمدينــة المطلوبــة يتــم نقــل صاحــب الطلــب إلــى صفحتــه الشــخصية مــع إظهــار رســالة: 

”تــم االختيــار بنجــاح“.

 تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

 تنويــه: يجــب التأكــد مــن صحــة رقــم الهاتــف المُســجل بالموقــع اإللكترونــى حيــث ســيتم إرســال عــدد مــن الرســائل النصيــة خــالل 
مراحــل العمــل المُختلفــة علــى الطلــب.
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5. آلية التقديم على الموقع اإللكتروني للصندوق
 أواًل: مرحلة تسجيل الوحدة السكنية )في حالة عدم التسجيل مسبقًا(

ســيتم فتــح بــاب الحجــز للمواطنيــن ممــن قاموا بســداد مقدمــات جدية الحجــز باإلعــالن الثاني بالتعــاون مع هيئــة المجتمعات 
 العمرانيــة )ســكن مصــر-دار مصر-جنــة(، ولــم يقومــوا بحجــز وحــدات ســكنية، حيــث يتم فتــح الموقــع اإللكترونــي للصندوق
 https://nch.shmff.gov.eg خــالل الفتــرة مــن الخميــس 10 /11 / 2022 حتــى االحــد 1٣ / 11 / 2022 لإلطــالع علــى الوحــدات 
الســكنية المطروحــة خــالل فتــرة االســتكمال والتســجيل )فــي حالــة عــدم التســجيل مســبقًا( والتقــدم بطلــب الحجــز  ورفــع 

كل مــن االســتمارة واإلقــرار 

5. آلية التقديم على الموقع اإللكتروني للصندوق )تابع(
ثانيًا: مرحلة حجز الوحدة السكنية

الفتـــرة األولــى: يــوم االثنيــن 1٤/ 11/ 2022 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا إلــى الســاعة الثانيــة عشــر مــن منتصــف الليــل لكافة 
المُتقدميــن بمشــروع ســكن مصر.

ــرة الثانيــة: يــوم الخميــس 1٧ /11 /2022 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا إلــى الســاعة الثانيــة عشــر مــن منتصــف الليــل  الفتـ
ــة(  ــن بــكل المشــاريع )ســكن مصــر - دار مصــر - جن لكافــة المُتقدمي

يتم تحديد رغبة الحجز واختيار كود الوحدة السكنية كما يلي:
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6. أسلوب السداد
أســعار الوحــدات الســكنية مُحــددة طبقــًا للمتـــر المربــع مُبينــة بالبنــد العاشــر فــي الكراســة »بيــان الوحــدات بالمُــدن  •

المطروحــة« وفقــًا للمســاحات وتمييـــز الــدور )مُتكــرر( طبقــًا لنوعيــة الوحــدات المتاحــة، وذلــك بخــالف نســبة 5% مــن 
إجمالــي ســعر الوحــدة الســكنية كمبلــغ وديعــة للصيانــة، باإلضافــة إلــى مصاريــف التعاقــد المُقــررة وفقــًا للقواعــد 
وكــذا مصاريــف المرافــق الخاصــة بالوحــدة )عــداد غاز/عــداد كهربــاء/ عــداد ميــاه( متـــى قامــت الهيئــة بتوصيلهــا 

للوحــدة. 

تــم ســداد مبلــغ مُقــدم جديــة حجــز وقــدره ٤0000 جنيــه ) أربعــون ألــف جنيــه( مســبقًا )وهــو مبلــغ يُــرد فــي حالــة  •
عــدم التخصيــص(، مــع إتمــام ســداد مصروفــات التســـجيل بمبلــغ 500 جنيــه )ال تُــرد وال تُســترد( – دفعة واحدة وغيـــر  
مجــزأة – علــى أن يتحمــل العميــل العمــوالت ومصاريــف التحويــل مــن حســابه البنكــى – إن وجــدت – قبــل تنفيــذ أي 

تحويــل بنكــي وقبــل الحجــز علــى البوابــة االلكترونيــة للصنــدوق وتــم الدفــع بإحــدى الوســائل التاليــة:

ACH  عــن طريــق كافــة البنــوك لحســاب بنــك التعميــر واإلســكان – فــرع المهندســين، علــى أن يتــم اإليداع  √
علــى حســاب مكــون مــن 1٤ رقمــًا يُمثــل الرقــم القومــي للمتقــدم صاحــب الطلب.

ســويفت - ســويفت كــود HDBKEGCAXXX (  (عــن طريــق كافــة البنــوك لحســاب بنك التعميـــر واإلســكان  √
ــي  ــم القوم ــل الرق ــًا يُمث ــن 1٤ رقم ــون م ــاب مك ــى حس ــداع عل ــم اإلي ــى أن يت ــين، عل ــرع المهندس - ف

للمتقــدم صاحــب الطلــب.
تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر واإلسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك. √
نقدًا في أى فرع من فروع بنك التعميـر واإلسكان. √

على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل بيانات الحاجز التالية:

أسم المتقدم صاحب الطلب )رباعي(. -

رقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب )1٤ رقم( سارية. -

رقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب. -

مــع العلــم أنــه تــم موافــاة العميــل برســالة نصيــة خــالل ٧2 ســاعة مــن تاريــخ الســداد تُفيــد تحصيــل مبلــغ مُقــدم جديــة 
الحجــز باإلضافــة إلــى الرقــم القومــي الــذي تــم تســجيله عنــد الســداد، وفــي حالــة عــدم وصــول الرســالة أو وجــود خطــأ فــي 
بيانــات الرقــم القومــي المُســدد للمبلــغ يرجــى التواصــل علــى رقــم 19995 مــن داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة أو علــى 
رقــم 002022٤88591٣ مــن خــارج الجمهوريــة، أو التواصــل مــن خــالل إرســال رســالة إلكترونيــة إلــى البريــد اإللكترونــي: 

hdb-reservation@hdb-egy.com

 

6. أسلوب السداد ) تابع (
فــي حالــة قبــول الملــف بعــد االســتعالم الميدانــي واالئتمانــي وانطبــاق الشــروط علــى المتقــدم وقبــل التعاقــد علــى  •

الوحــدة المخصصــة لــه علــى النظــام اآللــي للصنــدوق بنظــام التمويــل العقــاري، يتــم إســتكمال باقــي مُقــدم الحجــز 
كنســبة مــن ثمــن بيــع الوحــدة الســكنية باإلضافــة إلــى ســداد )1%  مــن ثمــن الوحــدة مصاريــف إداريــة + 0.5% مــن 
ثمــن الوحــدة الســكنية لحســاب مجلــس األمنــاء(، علــى أن يتــم ســداد باقــي إجمالــي ثمــن الوحــدة الســكنية علــى 
أقســاط شــهرية )تحــدد طبقــًا للدخــل والســن وثمــن الوحــدة الســكنية( بنظــام التمويــل العقــاري المدعــوم بفائــدة 

)مُتناقصــة( وال يتــم تغييـــرها طــوال فتـــرة التمويــل، وذلــك كمــا يلــي:

الحد األقصى لسعر الوحدة السكنيةنظام التمويل العقاري
نسبة استكمال باقي مُقدم الحجز )عند التعاقد( )غير شامل وديعة الصيانة(

فائدة ٣% سنويًا )مُتناقصة( بحد 
أقصى ٣0 سنة

حتى 1.1 مليون جنيه
يبدأ من 15% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة 

السكنية

أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.٤ مليون جنيه
يبدأ من 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة 

السكنية
فائدة 8% سنويًا )مُتناقصة( بحد 

أقصى 25 سنة
حتى 2.5 مليون جنيه

يبدأ من 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة 
السكنية

وذلك مُبين بالبند العاشر في الكراسة »بيان الوحدات بالمُدن المطروحة«. 

يتــم ســداد نســبة 5% مــن قيمــة الوحــدة الســكنية كمبلــغ وديعــة صيانــة للمشــروع )ال تُــرد وال تُســترد(، بحيــث يتــم  •
ســدادها نقــدًا عنــد التعاقــد أو تقســيطها ضمــن التمويــل العقــاري الممنـــوح لصاحــب الطلب )وفقــًا لما تُحــدده جهة 
التمويــل(، وذلــك فــي ضــوء احــكام قانــون البنــاء الموحــد رقــم 119 لســنه 2008 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا 
بشــأن تنظيــم اتحــاد الشــاغلين يلتــزم المخصــص لــه الوحــدة بســداد )5% مــن قيمــة الوحــدة( عنــد التعاقــد كوديعــة 
لصالــح اتحــاد الشــاغلين أو شــركة إدارة يتــم تكليفهــا للقيــام بأعمــال الصيانــة ويتــم الصــرف مــن عائــد الوديعــة علــى 
األمــن والنظافــة والصيانــة لمرافــق المشــروع، ويعتبــر ذلــك شــرط أساســي للتعاقــد علــى الوحــدة، علــى أن يتــم عمــل 
التســوية الماليــة فــي نهايــة كل عــام والتــزام المخصــص لــه الوحــدة بســداد فــرق تكاليــف الصيانــة الزائــدة عــن عائــد 

الوديعــة بجهــاز المدينــة المختــص:

 تحدد مصاريف الصيانة سنويًا وتختلف من وحدة إلى اخرى طبقًا لمساحتها والدور الواقعة به ...إلخ.  -

يتــم تحديــد قيمــة تقديريــة ألعمــال الصيانــة عــن العــام االول مــن تاريــخ االســتالم تحــت الحســاب تســدد مقدمــًا لحيــن  -
تحقيــق عائــد للوديعــة فيتــم اســتخدامه فــى العــام التالــى ويتــم عمــل التســوية فــى نهايــة العــام.  

ــل العقــاري  • ــة تقســيطها ضمــن التموي ــة للوحــدة الســكنية )فــي حال ــغ الصيان ــل ومبل الحــد األقصــى لقســط التموي
الممنــوح( ال يتجــاوز ٤0% مــن صافــي الدخــل الشــهري )مــع إمكانيــة تطبيــق القســط المتزايــد طــوال مــدة التمويــل(، 

حيــث يتــم حســابه طبقــًا لثمــن بيــع الوحــدة والدخــل والســن لصاحــب الطلــب.
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٧. ضـوابـط عـــــــامـة
يعتبــر أحــكام القانــون رقــم 59 لســنه 19٧9 فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والالئحــة العقاريــة  •

التنفيذيــة  والئحتــه   2001 لســنة   1٤8 رقــم  العقــاري  التمويــل  قانــون  أحــكام  وكذلــك  وتعديالتهــا،  للهيئــة 
ــك  ــرارات البن ــا، وق ــة وتعديالتهم ــه التنفيذي ــنه 2008 والئحت ــم 119 لس ــد رق ــاء الموح ــون البن ــا، وقان وتعديالتهم
المركــزي الصــادرة فــى هــذا الخصــوص جــزء ال يتجـــزأ مــن شــروط الحصــول علــى وحــدة ســكنية بالمشــروع ومُكملــة 

ــا. ــاص فيه ــص خ ــرد ن ــم ي ــا ل ــة فيم ــذه الكراس ــواردة به ــات ال ــتراطات وااللتزام ــة لالش ومُتمم
يُعتبـــر اإلعــالن وكراســة الشــروط، وقــرارات مجلــس إدارة الهيئة/الصنــدوق ذات الشــأن، وقواعــد وشــروط مُبادرتــي  •

التمويــل العقــارى لمتوســطي الدخــل الصادرتيــن مــن البنــك المركــزي المصــري بقــرار مجلــس إدارتــه بتاريــخ ديســمبر 
2019 وتعديالتهــا، والصــادرة بتاريــخ يوليــو 2021 جــزء ال يتجــزأ مــن عقــد البيــع ومكمليــن ألحكامــه.

فــى حالــة مخالفــة أيــًا مــن الشــروط وااللتـــزامات المنصــوص عليهــا بهــذه الكراســة يكــون المُتقــدم مســئواًل جنائيــًا  •
ــًا ويحــق للصنــدوق أو/و للجهــة المالكــة للوحــدات إلغــاء التخصيــص واســترداد الوحــدة وفســخ العقــد دون  ومدني
الحاجــة إلــى إنــذار أو اســتصدار حُكــم قضائــي واتخــاذ كافــة اإلجــراءات المُتـــرتبة علــى فســخ العقــد طبقــًا للقواعــد 

القانونيــة المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن لــدى الصنــدوق والهيئــة لحفــظ حقوقهمــا. 
يتــم االســتعالم الميدانــي عــن المســتحقين مــع ضــرورة تأكــد العميــل مــن شــخصية منــدوب االســتعالم وعــدم ســداد  •

ــراف المُتعامــل  أيــة مبالــغ لــه تحــت أى مســمى، بحيــث يحظــر التعامــل بــأى تعامــالت ماليــة مــع أى طــرف مــن األطـ
معهــا مــن قبــل الصنــدوق فيمــا عــدا الجهــات المنصــوص عليهــا باإلعــالن مثــل )بنــك التعميــــر واإلســكان – جهــات 

التمويــل(.
ــزي  • ــك المرك ــن البن ــادرة م ــل الص ــطي الدخ ــاري لمتوس ــل العق ــادرات التموي ــن مب ــرة م ــدم أو األس ــتفادة المُتق اس

المصــري بقــرار مجلــس إدارتــه بتاريــخ ديســمبر 2019 وتعديالتهــا أو الصــادرة بتاريــخ يوليــو 2021 لوحــدة ســكنية 
واحــدة فقــط. 

يُمكــن للمتقــدم اســترداد وســحب مقــدم جديــة الحجــز  فقــط بعــد انقضــاء أســبوع مــن غلــق بــاب الحجــز  ففــي  •
حالــة الغــاء التخصيــص قبــل االســتالم يتــم خصــم )1% مصاريــف إداريــة + 0.5% لحســاب مجلــس األمنــاء( مــن إجمالــي 
ثمــن الوحــدة التــي كان مطلــوب شــرائها وذلــك فقــط فــي حالــة أنــه تــم بالفعــل اختيــار  - تخصيــص - الوحــدة علــى 
الموقــع االلكترونــي للصنــدوق بهــذا اإلعــالن. أمــا فــي حالــة الغــاء التخصيــص بعــد االســتالم يتــم خصــم )1% مصاريــف 
ــل إشــغال الوحــدة  ــى خصــم مقاب ــي ثمــن الوحــدة باإلضافــة إل ــاء( مــن إجمال ــس األمن ــة + 0.5% لحســاب مجل إداري
ــي ثمــن الوحــدة مــن تاريــخ اســتالم الوحــدة وحتــى تاريــخ إعــادة تســليمها  الســكنية بواقــع ٧% ســنويًا مــن إجمال

طبقــًا لمــا ورد بالالئحــة العقاريــة.
يتــم التعاقــد وإنهــاء اإلجــراءات فــي خــالل ٣0 يــوم عمــل كحــد اقصــى، بمــا فيهــا إعــادة االســتعالم أو التظلــم  •

ــغ المطلوبــة وتوقيــع العقــود. وغيرهــا مــن إجــراءات التعاقــد مــع جهــة التمويــل مــن حيــث ســداد المبال
يتم التعاقد بجهاز المدينة الجديدة محل الوحدة المحجوزة، حيث يتعاقد جهاز المدينة نيابًة عن المالك.  •
يتم التوجه الستالم الوحدة فور إنهاء التعاقد وبحد أقصى ٣0 يوم عمل من تاريخ التعاقد. •
ــال  • ــواء باإلرس ــب س ــب الطل ــة لصاح ــاز المدين ــل أو جه ــة التموي ــدوق أو جه ــن الصن ــادرة م ــات الص ــع المخاطب جمي

نافــذة  تكــون  الحجــز(  باســتمارة  )المُســجلين  الهاتــف  رقــم  علــى  نصيــة  رســائل  بإرســال  أو  العنــوان   إلــى 
ومنتجة آلثارها القانونية

٧. ضـوابـط عـــــــامـة )تابع(
يتم إلغاء التخصيص في الحاالت التالية: •

ــدة  √ ــحب الوح ــم سـ ــن ث ــد وم ــل التعاق ــة قب ــغ الصيان ــز أو مبل ــدم الحج ــي مق ــداد باق ــتكمال س ــدم اس ع
ــل. ــه للعمي المخصص

المُحــددة  √ الفتــرة  خــالل  التعاقــد  بعــد  الســكنية  الوحــدة  المُتقــدم  اســتالم  أو  التعاقــد   عــدم 
بكراسة الشروط.

عدم االلتزام والمخالفة ألى شرط/بند من الشروط/البنود الواردة باإلعالن أو/و كراسة الشروط. √
 عــدم اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة عنــد تعليق/رفــض الطلــب لــدى الصندوق/جهــة التمويــل خــالل  √

فتـرة ٣0 يوم عمل.
بناًء على طلب المُخصص له الوحدة. √
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8- نماذج العمارات والمساقط االفقية للوحدات ومساحتها
تنويهات فنية :

كافــة المخططــات والرســومات المعروضــة بانواعهــا مبدئيــة وتخضــع لمتطلبــات الموقــع مــن حيــث التعديــل بالحــذف  •
ــرة باالســتالم الفعلــي ومــا يتــم  ــار والعب ــه مــن اث ــأي مــن طــرق التعديــل و مــا يترتــب علي او اإلضافــة او النقــل او ب

تنفيــذه علــي الطبيعــة  

المخططــات التفصيليــة تشــتمل علــى عمــارات فرديــة واخــري ملتصقــة )نمــوذج تخطيطى(،ويشــتمل المخطــط الــوارد  •
بالكراســة تجميــع ذلــك النمــوذج وآليــة ترقيــم الوحــدات بــه

مســاحات الوحــدات المطروحــة  شــاملة نصيبهــا مــن المرافــق والخدمــات الخاصــة بالمبنــي مثــل المداخــل ؛ الســاللم  •
واألفنية.........الــخ 

ال يجــوز إدخــال أي تعديــل علــي الوحــدة مــن قبــل المخصــص لهــم الوحــدات دون الرجــوع إلــي جهــاز المدينــة المختص  •
وأخــذ الموافقــات وذلــك حــال موافقــة الهيئــة وجهــاز المدينــة المختــص .

الواجهات والمناظير الواردة بأي من اإلعالن أو الكراسة توضيحية و استرشادية •

العمارات )بمدينة الشروق( تحتوي على مصعد، أما باقي المدن فال تحتوى على مصعد •

ــة  • ــة النافي ــة التام ــام والمعاين ــم الت ــي العل ــة عل ــة قاطع ــرح قرين ــل الط ــدات مح ــن الوح ــي اي م ــدم عل ــر التق يعتب
ــوماتها  ــرح ورس ــل الط ــدات مح ــل الوح ــل بتفاصي ــم الكام ــدات و العل ــع  والوح ــة للمواق للجهال

سيتم اقامة سياج شجري حول المشروع  وفقا لمواصفات الهيئة  •

بعض وحدات الدور االرضي قد تحتوي علي خدمات  •

بعــض وحــدات الــدور االرضــي قــد تحتــوي علــي حدائــق وفقــا لمــا يســفر عنــه مخطــط تنســيق الموقــع علــي ان يتــم  •
ســداد المســتحقات الماليــة وفقــا للقواعــد المقــررة بالهيئــة 

لقطات منظورية للعمارات ¿
ــاد  ــح  واالسترش ــور للتوضي ــة ؛ المنظ ــا للرؤي ــارة ( وفق ــن عم ــر م ــة )اكث ــة ؛ او ملتصق ــارات فردي ــة عم ــارات المطروح العم

ــة »  ــي الطبيع ــذ عل ــرة بالمنف والعب
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2021
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9- الموقع العام بكل مدينة
المخطط العام بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة
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المخطط العام بالنسبة لمدينة الشروق



٣0٣1

مدينة الشروقمدينة الشروق



٣2٣٣

المخطط العام بالنسبة لمدينة المنيا الجديدة



٣٤٣5

المخطط العام بالنسبة لمدينة غرب أسيوط )ناصر(



٣6٣٧

المخطط العام بالنسبة لمدينة حدائق أكتوبر



٣8٣9

مدينة العبور الجديدةالمخطط العام بالنسبة لمدينة العبور الجديدة



٤0٤1

المخطط العام بالنسبة لمدينة السادس من أكتوبر الجديدة



٤2٤٣

10- بيان الوحدات بالمُدن المطروحة
أواًل: البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة

وقالقاهرةسكن مرص 1 قية 40000الشر 1151.00مصعد األخير10723بجوار اإلسكان اإلجتماىع- شارع طلعت حرب الواجهة الشر
وقالقاهرةسكن مرص 2 قية 40001الشر ي1041بجوار اإلسكان اإلجتماىع- شارع طلعت حرب الواجهة الشر

1061.00مصعد األرض 
وقالقاهرةسكن مرص 3 قية 40002الشر ي1141بجوار اإلسكان اإلجتماىع- شارع طلعت حرب الواجهة الشر

1061.00مصعد األرض 
وقالقاهرةسكن مرص 4 قية 40003الشر ي9111بجوار اإلسكان اإلجتماىع- شارع طلعت حرب الواجهة الشر

1151.05مصعد الثان 
1151.00بدوناألخير5922 فدان بشمال المدينة2600منطقة جلوبال40004العبور الجديدةالقليوبيةسكن مرص 5
1151.00بدوناألخير10922 فدان بشمال المدينة2600منطقة حرنى نظير40005العبور الجديدةالقليوبيةسكن مرص 6
1151.00بدوناألخير11821 فدان بشمال المدينة2600منطقة حرنى نظير40006العبور الجديدةالقليوبيةسكن مرص 7
1151.00بدوناألخير10924 فدان بشمال المدينة2600منطقة حرنى نظير40007العبور الجديدةالقليوبيةسكن مرص 8
كة أبناء سهمود للمقاوالت40008القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 9 1151.00بدوناألخير1123جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40009القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 10 1151.00بدوناألخير1224جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40010القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 11 1151.00بدوناألخير1723جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40011القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 12 1151.00بدوناألخير1821جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40012القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 13 1151.00بدوناألخير2123جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40013القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 14 1151.00بدوناألخير2724جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40014القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 15 1151.00بدوناألخير2823جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40015القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 16 1151.00بدوناألخير3022جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40016القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 17 1151.00بدوناألخير3323جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40017القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 18 1151.00بدوناألخير3324جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40018القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 19 1151.00بدوناألخير3422جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40019القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 20 1151.00بدوناألخير3423جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40020القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 21 1151.00بدوناألخير3623جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40021القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 22 1151.00بدوناألخير3924جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40022القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 23 1151.00بدوناألخير1521شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40023القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 24 1151.00بدوناألخير2123شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40024القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 25 1151.00بدوناألخير2722شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40025القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 26 1151.00بدوناألخير4223شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40026القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 27 1151.00بدوناألخير4624شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40027القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 28 1151.00بدوناألخير4821شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40028القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 29 1151.00بدوناألخير4823شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40029القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 30 1151.00بدوناألخير4824شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40030القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 31 1151.00بدوناألخير4921شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40031القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 32 1151.00بدوناألخير4922شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40032القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 33 1151.00بدوناألخير4923شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40033القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 34 1151.00بدوناألخير4924شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40034القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 35 1151.00بدوناألخير5022شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40035القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 36 1151.00بدوناألخير5023شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40036القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 37 1151.00بدوناألخير5024شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40037القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 38 1151.00بدوناألخير5121شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40038القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 39 1151.00بدوناألخير5122شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40039القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 40 1151.00بدوناألخير5123شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40040القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 41 1151.00بدوناألخير5124شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40041القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 42 ي281جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40042القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 43 ي363جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40043القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 44 ي394جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40044القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 45 ي402جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40045القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 46 ي404جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40046القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 47 ي412جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40047القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 48 ي414جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40048القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 49 ي253جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40049القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 50 ي254جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40050القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 51 ي333شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40051القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 52 ي481شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40052القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 53 ي483شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40053القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 54 ي491شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40054القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 55 ي492شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40055القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 56 ي493شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40056القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 57 ي494شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40057القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 58 ي501شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40058القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 59 ي502شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40059القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 60 ي503شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40060القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 61 ي504شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40061القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 62 ي511شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40062القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 63 ي521شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1061.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40063القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 64 ي522شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40064القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 65 1171.05بدوناألول485شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40065القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 66 1181.05بدوناألول486شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40066القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 67 1151.05بدوناألول487شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40067القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 68 1151.05بدوناألول488شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40068القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 69 1171.05بدوناألول495شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40069القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 70 1181.05بدوناألول496شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40070القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 71 1151.05بدوناألول497شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40071القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 72 1151.05بدوناألول498شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40072القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 73 1171.05بدوناألول505شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40073القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 74 1181.05بدوناألول506شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40074القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 75 1151.05بدوناألول507شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40075القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 76 1151.05بدوناألول508شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40076القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 77 1171.05بدوناألول515شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40077القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 78 1181.05بدوناألول516شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40078القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 79 1151.05بدوناألول517شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40079القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 80 1151.05بدوناألول518شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40080القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 81 1171.05بدوناألول525شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40081القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 82 1181.05بدوناألول526شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40082القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 83 1151.05بدوناألول527شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40083القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 84 1151.05بدوناألول528شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40084القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 85 1151.05بدونالثالث4813شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40085القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 86 1151.05بدونالثالث4814شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40086القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 87 1181.05بدونالثالث4815شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40087القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 88 1171.05بدونالثالث4816شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40088القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 89 1151.05بدونالثالث4913شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة

زمساحة الوحدة نسبة التمي  مصعدنوع الدوررقم الوحدة رقم العقارنموذجاسم المنطقة وعم كة المنفذةالكودالمدينةمحافظةالمشر الشر
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زمساحة الوحدة نسبة التمي  مصعدنوع الدوررقم الوحدة رقم العقارنموذجاسم المنطقة وعم كة المنفذةالكودالمدينةمحافظةالمشر الشر

كة أبناء سهمود للمقاوالت40089القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 90 1151.05بدونالثالث4914شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40090القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 91 1181.05بدونالثالث4915شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40091القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 92 1171.05بدونالثالث4916شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40092القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 93 1151.05بدونالثالث5013شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40093القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 94 1151.05بدونالثالث5014شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40094القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 95 1181.05بدونالثالث5015شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40095القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 96 1171.05بدونالثالث5016شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40096القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 97 1151.05بدونالثالث5113شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40097القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 98 1151.05بدونالثالث5114شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40098القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 99 1181.05بدونالثالث5115شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40099القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 100 1171.05بدونالثالث5116شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40100القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 101 ي489شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40101القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 102 ي4810شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40102القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 103 ي4811شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40103القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 104 ي4812شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40104القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 105 ي499شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40105القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 106 ي4910شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40106القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 107 ي4911شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40107القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 108 ي4912شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40108القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 109 ي509شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40109القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 110 ي5010شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40110القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 111 ي5011شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40111القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 112 ي5012شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40112القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 113 ي519شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40113القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 114 ي5110شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40114القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 115 ي5111شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40115القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 116 ي5112شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40116القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 117 ي529شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40117القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 118 ي5210شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40118القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 119 ي5211شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

1151.05بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40119القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 120 1151.05بدونالرابع4817شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40120القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 121 1151.05بدونالرابع4818شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40121القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 122 1151.05بدونالرابع4819شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40122القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 123 1151.05بدونالرابع4820شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40123القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 124 1151.05بدونالرابع4917شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40124القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 125 1151.05بدونالرابع4918شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40125القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 126 1151.05بدونالرابع4919شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40126القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 127 1151.05بدونالرابع4920شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40127القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 128 1151.05بدونالرابع5017شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40128القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 129 1151.05بدونالرابع5018شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40129القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 130 1151.05بدونالرابع5019شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40130القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 131 1151.05بدونالرابع5020شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40131القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 132 1151.05بدونالرابع5117شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40132القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 133 1151.05بدونالرابع5118شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40133القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 134 1151.05بدونالرابع5119شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40134القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 135 1151.05بدونالرابع5120شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40135المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 136 1151.00بدوناألخير1321أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40136المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 137 1151.00بدوناألخير1322أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40137المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 138 1151.00بدوناألخير1323أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40138المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 139 1151.00بدوناألخير1324أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40139المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 140 1151.00بدوناألخير1421أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40140المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 141 1151.00بدوناألخير1422أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40141المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 142 1151.00بدوناألخير1423أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40142المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 143 1151.00بدوناألخير1424أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40143المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 144 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1521أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40144المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 145 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1522أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40145المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 146 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1523أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40146المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 147 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1524أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40147المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 148 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير921أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40148المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 149 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير922أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40149المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 150 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير923أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40150المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 151 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير924أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40151المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 152 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1021أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40152المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 153 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1022أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40153المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 154 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1023أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40154المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 155 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1024أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40155المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 156 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1121أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40156المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 157 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1122أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40157المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 158 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1124أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40158المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 159 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1221أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40159المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 160 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1222أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40160المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 161 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1223أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40161المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 162 ي بيتك 140منطقة شر 1151.00بدوناألخير1224أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40162المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 163 ي131أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1061.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40163المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 164 ي132أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40164المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 165 ي133أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40165المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 166 ي134أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1061.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40166المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 167 ي141أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1061.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40167المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 168 ي142أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40168المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 169 ي143أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40169المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 170 ي144أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1061.00بدوناألرض 
كة حرنى نظير للمقاوالت40170المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 171 ي بيتك 140منطقة شر ي151أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1061.00بدوناألرض 
كة حرنى نظير للمقاوالت40171المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 172 ي بيتك 140منطقة شر ي152أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.00بدوناألرض 
كة حرنى نظير للمقاوالت40172المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 173 ي بيتك 140منطقة شر ي153أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.00بدوناألرض 
كة حرنى نظير للمقاوالت40173المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 174 ي بيتك 140منطقة شر ي154أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1061.00بدوناألرض 
كة البنا 40174المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 175 ي بيتك 140منطقة شر ي12أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.00بدوناألرض 
كة البنا 40175المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 176 ي بيتك 140منطقة شر ي14أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1061.00بدوناألرض 
كة البنا 40176المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 177 ي بيتك 140منطقة شر ي21أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1061.00بدوناألرض 
كة البنا 40177المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 178 ي بيتك 140منطقة شر ي22أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.00بدوناألرض 
كة البنا 40178المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 179 ي بيتك 140منطقة شر ي23أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.00بدوناألرض 



٤6٤٧

زمساحة الوحدة نسبة التمي  مصعدنوع الدوررقم الوحدة رقم العقارنموذجاسم المنطقة وعم كة المنفذةالكودالمدينةمحافظةالمشر الشر

كة البنا 40179المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 180 ي بيتك 140منطقة شر ي24أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40180المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 181 ي بيتك 140منطقة شر ي31أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40181المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 182 ي بيتك 140منطقة شر ي32أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40182المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 183 ي بيتك 140منطقة شر ي33أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40183المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 184 ي بيتك 140منطقة شر ي34أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40184المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 185 ي بيتك 140منطقة شر ي41أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40185المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 186 ي بيتك 140منطقة شر ي42أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40186المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 187 ي بيتك 140منطقة شر ي43أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40187المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 188 ي بيتك 140منطقة شر ي44أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40188المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 189 ي بيتك 140منطقة شر ي51أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40189المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 190 ي بيتك 140منطقة شر ي52أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40190المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 191 ي بيتك 140منطقة شر ي53أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40191المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 192 ي بيتك 140منطقة شر ي54أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40192المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 193 ي بيتك 140منطقة شر ي61أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40193المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 194 ي بيتك 140منطقة شر ي62أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40194المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 195 ي بيتك 140منطقة شر ي63أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40195المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 196 ي بيتك 140منطقة شر ي64أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40196المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 197 ي بيتك 140منطقة شر ي91أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40197المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 198 ي بيتك 140منطقة شر ي92أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40198المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 199 ي بيتك 140منطقة شر ي94أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40199المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 200 ي بيتك 140منطقة شر ي101أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40200المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 201 ي بيتك 140منطقة شر ي102أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40201المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 202 ي بيتك 140منطقة شر ي103أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40202المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 203 ي بيتك 140منطقة شر ي104أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40203المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 204 ي بيتك 140منطقة شر ي111أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40204المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 205 ي بيتك 140منطقة شر ي112أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40205المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 206 ي بيتك 140منطقة شر ي113أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40206المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 207 ي بيتك 140منطقة شر ي114أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40207المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 208 ي بيتك 140منطقة شر ي121أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

كة البنا 40208المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 209 ي بيتك 140منطقة شر ي122أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40209المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 210 ي بيتك 140منطقة شر ي123أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1151.00بدوناألرض 

كة البنا 40210المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 211 ي بيتك 140منطقة شر ي124أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
1061.00بدوناألرض 

ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40211المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 212 1151.05بدوناألول148أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40212المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 213 ي بيتك 140منطقة شر 1181.05بدوناألول156أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40213المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 214 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدوناألول157أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40214المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 215 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدوناألول158أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40215المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 216 1151.05بدونالثالث1314أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40216المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 217 1151.05بدونالثالث1413أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40217المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 218 1151.05بدونالثالث1414أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40218المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 219 1171.05بدونالثالث1416أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40219المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 220 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالثالث1513أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40220المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 221 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالثالث1514أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40221المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 222 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالثالث914أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40222المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 223 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالثالث1014أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40223المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 224 ي بيتك 140منطقة شر 1171.05بدونالثالث1116أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40224المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 225 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالثالث1214أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40225المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 226 ي بيتك 140منطقة شر 1181.05بدونالثالث1215أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40226المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 227 ي1310أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.05بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40227المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 228 ي1311أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.05بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40228المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 229 ي149أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.05بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40229المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 230 ي1411أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.05بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40230المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 231 ي1412أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.05بدونالثان 
كة حرنى نظير للمقاوالت40231المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 232 ي بيتك 140منطقة شر ي1510أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.05بدونالثان 
كة حرنى نظير للمقاوالت40232المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 233 ي بيتك 140منطقة شر ي1511أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.05بدونالثان 
كة البنا 40233المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 234 ي بيتك 140منطقة شر ي1110أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

1151.05بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40234المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 235 1151.05بدونالرابع1317أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40235المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 236 1151.05بدونالرابع1318أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40236المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 237 1151.05بدونالرابع1319أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40237المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 238 1151.05بدونالرابع1320أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40238المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 239 1151.05بدونالرابع1417أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40239المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 240 1151.05بدونالرابع1418أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40240المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 241 1151.05بدونالرابع1419أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40241المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 242 1151.05بدونالرابع1420أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40242المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 243 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1517أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40243المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 244 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1518أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40244المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 245 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1519أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40245المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 246 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1520أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40246المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 247 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع817أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40247المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 248 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع818أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40248المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 249 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع819أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40249المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 250 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع917أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40250المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 251 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع918أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40251المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 252 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع919أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40252المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 253 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1017أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40253المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 254 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1018أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40254المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 255 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1019أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40255المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 256 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1020أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40256المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 257 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1117أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40257المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 258 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1118أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40258المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 259 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1119أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40259المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 260 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1219أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40260المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 261 ي بيتك 140منطقة شر 1151.05بدونالرابع1220أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ةسكن مرص 262 1151.00بدوناألخير3124جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40261أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 263 1151.00بدوناألخير3221جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40262أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 264 1151.00بدوناألخير3222جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40263أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 265 1151.00بدوناألخير3223جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40264أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 266 1151.00بدوناألخير3224جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40265أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 267 1151.00بدوناألخير7222جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40266أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 268 1151.00بدوناألخير7223جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40267أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 269 1151.00بدوناألخير7321جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40268أكتوبر الجديدةالجير 
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ةسكن مرص 270 1151.00بدوناألخير7324جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40269أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 271 1151.00بدوناألخير7422جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40270أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 272 1151.00بدوناألخير7423جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40271أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 273 1151.00بدوناألخير7424جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40272أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 274 1151.00بدوناألخير7521جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40273أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 275 1151.00بدوناألخير7522جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40274أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 276 1151.00بدوناألخير7523جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40275أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 277 1151.00بدوناألخير7524جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40276أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 278 1151.00بدوناألخير7621جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40277أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 279 1151.00بدوناألخير7622جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40278أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 280 1151.00بدوناألخير7623جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40279أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 281 1151.00بدوناألخير7624جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40280أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 282 1151.00بدوناألخير7721جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40281أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 283 1151.00بدوناألخير7722جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40282أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 284 1151.00بدوناألخير7723جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40283أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 285 1151.00بدوناألخير7724جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40284أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 286 1151.00بدوناألخير7821جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40285أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 287 1151.00بدوناألخير7822جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40286أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 288 1151.00بدوناألخير7823جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40287أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 289 1151.00بدوناألخير7824جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40288أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 290 1151.00بدوناألخير7921جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40289أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 291 1151.00بدوناألخير7922جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40290أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 292 1151.00بدوناألخير7923جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40291أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 293 1151.00بدوناألخير7924جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40292أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 294 1151.00بدوناألخير8021جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40293أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 295 1151.00بدوناألخير8022جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40294أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 296 1151.00بدوناألخير8023جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40295أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 297 1151.00بدوناألخير8024جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40296أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 298 1151.00بدوناألخير8321جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40297أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 299 1151.00بدوناألخير8322جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40298أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 300 1151.00بدوناألخير8323جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40299أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 301 1151.00بدوناألخير8324جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40300أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 302 1151.00بدوناألخير8421جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40301أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 303 1151.00بدوناألخير8422جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40302أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 304 1151.00بدوناألخير8423جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40303أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 305 1151.00بدوناألخير8424جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40304أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 306 1151.00بدوناألخير8521جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40305أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 307 1151.00بدوناألخير8522جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40306أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 308 1151.00بدوناألخير8523جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40307أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 309 1151.00بدوناألخير8524جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40308أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 310 1151.00بدوناألخير8621جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40309أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 311 1151.00بدوناألخير8622جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40310أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 312 1151.00بدوناألخير8623جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40311أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 313 1151.00بدوناألخير8624جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40312أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 314 1151.00بدوناألخير8721جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40313أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 315 1151.00بدوناألخير8722جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40314أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 316 1151.00بدوناألخير8723جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40315أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 317 1151.00بدوناألخير8724جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40316أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 318 1151.00بدوناألخير8821جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40317أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 319 1151.00بدوناألخير8822جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40318أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 320 1151.00بدوناألخير8824جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40319أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 321 1151.00بدوناألخير8921جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40320أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 322 1151.00بدوناألخير8922جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40321أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 323 1151.00بدوناألخير8923جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40322أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 324 1151.00بدوناألخير8924جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40323أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 325 1151.00بدوناألخير9021جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40324أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 326 1151.00بدوناألخير9022جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40325أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 327 1151.00بدوناألخير9023جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40326أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 328 1151.00بدوناألخير9024جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40327أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 329 1151.00بدوناألخير9121جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40328أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 330 1151.00بدوناألخير9122جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40329أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 331 1151.00بدوناألخير9123جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40330أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 332 1151.00بدوناألخير9124جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40331أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 333 1151.00بدوناألخير9221جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40332أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 334 1151.00بدوناألخير9222جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40333أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 335 1151.00بدوناألخير9223جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40334أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 336 1151.00بدوناألخير9224جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40335أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 337 1151.00بدوناألخير9321جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40336أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 338 1151.00بدوناألخير9322جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40337أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 339 1151.00بدوناألخير9323جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40338أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 340 1151.00بدوناألخير9324جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40339أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 341 1151.00بدوناألخير9421جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40340أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 342 1151.00بدوناألخير9422جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40341أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 343 1151.00بدوناألخير9423جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40342أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 344 1151.00بدوناألخير9424جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40343أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 345 1151.00بدوناألخير9521جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40344أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 346 1151.00بدوناألخير9522جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40345أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 347 1151.00بدوناألخير9523جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40346أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 348 1151.00بدوناألخير9524جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40347أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 349 1151.00بدوناألخير9621جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40348أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 350 1151.00بدوناألخير9622جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40349أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 351 1151.00بدوناألخير9623جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40350أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 352 1151.00بدوناألخير9624جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40351أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 353 1151.00بدوناألخير9721جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40352أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 354 1151.00بدوناألخير9722جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40353أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 355 1151.00بدوناألخير9723جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40354أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 356 1151.00بدوناألخير9724جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40355أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 357 1151.00بدوناألخير10021جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40356أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 358 1151.00بدوناألخير10022جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40357أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 359 1151.00بدوناألخير10023جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40358أكتوبر الجديدةالجير 
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ةسكن مرص 360 1151.00بدوناألخير10024جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40359أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 361 1151.00بدوناألخير721جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40360أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 362 1151.00بدوناألخير722جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40361أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 363 1151.00بدوناألخير723جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40362أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 364 1151.00بدوناألخير824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40363أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 365 1151.00بدوناألخير1621جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40364أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 366 1151.00بدوناألخير1821جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40365أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 367 1151.00بدوناألخير3521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40366أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 368 1151.00بدوناألخير3522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40367أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 369 1151.00بدوناألخير3523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40368أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 370 1151.00بدوناألخير3524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40369أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 371 1151.00بدوناألخير3721جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40370أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 372 1151.00بدوناألخير3722جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40371أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 373 1151.00بدوناألخير3723جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40372أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 374 1151.00بدوناألخير3724جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40373أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 375 1151.00بدوناألخير4821جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40374أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 376 1151.00بدوناألخير4822جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40375أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 377 1151.00بدوناألخير4823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40376أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 378 1151.00بدوناألخير4824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40377أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 379 1151.00بدوناألخير4921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40378أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 380 1151.00بدوناألخير4922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40379أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 381 1151.00بدوناألخير4923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40380أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 382 1151.00بدوناألخير4924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40381أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 383 1151.00بدوناألخير5021جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40382أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 384 1151.00بدوناألخير5022جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40383أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 385 1151.00بدوناألخير5023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40384أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 386 1151.00بدوناألخير5024جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40385أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 387 1151.00بدوناألخير5121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40386أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 388 1151.00بدوناألخير5122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40387أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 389 1151.00بدوناألخير5123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40388أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 390 1151.00بدوناألخير5124جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40389أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 391 1151.00بدوناألخير5221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40390أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 392 1151.00بدوناألخير5222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40391أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 393 1151.00بدوناألخير5223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40392أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 394 1151.00بدوناألخير5224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40393أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 395 1151.00بدوناألخير5321جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40394أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 396 1151.00بدوناألخير5322جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40395أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 397 1151.00بدوناألخير5323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40396أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 398 1151.00بدوناألخير5324جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40397أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 399 1151.00بدوناألخير5421جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40398أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 400 1151.00بدوناألخير5422جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40399أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 401 1151.00بدوناألخير5423جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40400أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 402 1151.00بدوناألخير5424جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40401أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 403 1151.00بدوناألخير5521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40402أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 404 1151.00بدوناألخير5522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40403أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 405 1151.00بدوناألخير5523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40404أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 406 1151.00بدوناألخير5524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40405أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 407 1151.00بدوناألخير5621جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40406أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 408 1151.00بدوناألخير5622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40407أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 409 1151.00بدوناألخير5623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40408أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 410 1151.00بدوناألخير5624جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40409أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 411 1151.00بدوناألخير5721جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40410أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 412 1151.00بدوناألخير5722جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40411أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 413 1151.00بدوناألخير5724جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40412أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 414 1151.00بدوناألخير5821جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40413أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 415 1151.00بدوناألخير5822جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40414أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 416 1151.00بدوناألخير5823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40415أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 417 1151.00بدوناألخير5824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40416أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 418 1151.00بدوناألخير5921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40417أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 419 1151.00بدوناألخير5922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40418أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 420 1151.00بدوناألخير5923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40419أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 421 1151.00بدوناألخير5924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40420أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 422 1151.00بدوناألخير6022جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40421أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 423 1151.00بدوناألخير6023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40422أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 424 1151.00بدوناألخير6024جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40423أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 425 1151.00بدوناألخير6921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40424أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 426 1151.00بدوناألخير6922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40425أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 427 1151.00بدوناألخير6923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40426أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 428 1151.00بدوناألخير6924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40427أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 429 1151.00بدوناألخير7021جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40428أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 430 1151.00بدوناألخير7022جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40429أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 431 1151.00بدوناألخير7023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40430أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 432 1151.00بدوناألخير7024جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40431أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 433 1151.00بدوناألخير7121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40432أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 434 1151.00بدوناألخير7122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40433أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 435 1151.00بدوناألخير9922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40434أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 436 1151.00بدوناألخير9921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40435أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 437 1151.00بدوناألخير9923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40436أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 438 1151.00بدوناألخير9924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40437أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 439 1151.00بدوناألخير8221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40438أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 440 1151.00بدوناألخير8222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40439أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 441 1151.00بدوناألخير8223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40440أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 442 1151.00بدوناألخير8224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40441أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 443 1151.00بدوناألخير8121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40442أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 444 1151.00بدوناألخير8122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40443أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 445 1151.00بدوناألخير8123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40444أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 446 1151.00بدوناألخير6821جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40445أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 447 1151.00بدوناألخير6822جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40446أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 448 1151.00بدوناألخير6823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40447أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 449 1151.00بدوناألخير6824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40448أكتوبر الجديدةالجير 
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ة سكن مرص 450 1151.00بدوناألخير6723جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40449أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 451 1151.00بدوناألخير323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40450أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 452 1151.00بدوناألخير324جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40451أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 453 1151.00بدوناألخير421جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40452أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 454 1151.00بدوناألخير422جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40453أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 455 1151.00بدوناألخير423جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40454أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 456 1151.00بدوناألخير424جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40455أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 457 1151.00بدوناألخير521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40456أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 458 1151.00بدوناألخير522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40457أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 459 1151.00بدوناألخير523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40458أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 460 1151.00بدوناألخير524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40459أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 461 1151.00بدوناألخير621جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40460أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 462 1151.00بدوناألخير622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40461أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 463 1151.00بدوناألخير623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40462أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 464 1151.00بدوناألخير823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40463أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 465 1151.00بدوناألخير924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40464أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 466 1151.00بدوناألخير1023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40465أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 467 1151.00بدوناألخير1122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40466أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 468 1151.00بدوناألخير1123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40467أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 469 1151.00بدوناألخير1124جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40468أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 470 1151.00بدوناألخير1221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40469أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 471 1151.00بدوناألخير1222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40470أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 472 1151.00بدوناألخير1223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40471أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 473 1151.00بدوناألخير1224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40472أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 474 1151.00بدوناألخير1321جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40473أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 475 1151.00بدوناألخير1322جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40474أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 476 1151.00بدوناألخير1323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40475أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 477 1151.00بدوناألخير1324جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40476أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 478 1151.00بدوناألخير1422جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40477أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 479 1151.00بدوناألخير1521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40478أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 480 1151.00بدوناألخير1523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40479أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 481 1151.00بدوناألخير1622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40480أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 482 1151.00بدوناألخير1623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40481أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 483 1151.00بدوناألخير1624جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40482أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 484 1151.00بدوناألخير1721جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40483أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 485 1151.00بدوناألخير1722جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40484أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 486 1151.00بدوناألخير1723جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40485أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 487 1151.00بدوناألخير1724جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40486أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 488 1151.00بدوناألخير1822جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40487أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 489 1151.00بدوناألخير1823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40488أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 490 1151.00بدوناألخير1824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40489أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 491 1151.00بدوناألخير1921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40490أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 492 1151.00بدوناألخير1922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40491أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 493 1151.00بدوناألخير1923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40492أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 494 1151.00بدوناألخير1924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40493أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 495 1151.00بدوناألخير2021جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40494أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 496 1151.00بدوناألخير2022جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40495أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 497 1151.00بدوناألخير2023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40496أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 498 1151.00بدوناألخير2024جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40497أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 499 1151.00بدوناألخير2121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40498أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 500 1151.00بدوناألخير2122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40499أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 501 1151.00بدوناألخير2123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40500أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 502 1151.00بدوناألخير2124جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40501أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 503 1151.00بدوناألخير2221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40502أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 504 1151.00بدوناألخير2222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40503أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 505 1151.00بدوناألخير2223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40504أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 506 1151.00بدوناألخير2224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40505أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 507 1151.00بدوناألخير2321جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40506أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 508 1151.00بدوناألخير2322جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40507أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 509 1151.00بدوناألخير2323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40508أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 510 1151.00بدوناألخير2324جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40509أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 511 1151.00بدوناألخير6622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40510أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 512 1151.00بدوناألخير6521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40511أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 513 1151.00بدوناألخير6522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40512أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 514 1151.00بدوناألخير6523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40513أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 515 1151.00بدوناألخير6422جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40514أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 516 1151.00بدوناألخير6322جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40515أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 517 1151.00بدوناألخير6323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40516أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 518 1151.00بدوناألخير6221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40517أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 519 1151.00بدوناألخير6223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40518أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 520 1151.00بدوناألخير6224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40519أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 521 1151.00بدوناألخير6122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40520أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 522 1151.00بدوناألخير6123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40521أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 523 1151.00بدوناألخير2623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40522أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 524 1151.00بدوناألخير2621جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40523أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 525 1151.00بدوناألخير2622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40524أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 526 1151.00بدوناألخير2624جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40525أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 527 1151.00بدوناألخير2521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40526أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 528 1151.00بدوناألخير2522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40527أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 529 1151.00بدوناألخير2523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40528أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 530 1151.00بدوناألخير2524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40529أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 531 1151.00بدوناألخير3322جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40530أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 532 1151.00بدوناألخير3323جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40531أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 533 1151.00بدوناألخير3421جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40532أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 534 1151.00بدوناألخير3422جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40533أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 535 1151.00بدوناألخير3424جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40534أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 536 1151.00بدوناألخير3621جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40535أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 537 1151.00بدوناألخير3622جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40536أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 538 1151.00بدوناألخير3623جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40537أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 539 1151.00بدوناألخير3624جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40538أكتوبر الجديدةالجير 
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ة سكن مرص 540 1151.00بدوناألخير3821جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40539أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 541 1151.00بدوناألخير3823جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40540أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 542 1151.00بدوناألخير3921جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40541أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 543 1151.00بدوناألخير3922جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40542أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 544 1151.00بدوناألخير3923جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40543أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 545 1151.00بدوناألخير4021جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40544أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 546 ي311جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40545أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 547 ي313جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40546أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 548 ي321جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40547أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 549 ي322جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40548أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 550 ي323جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40549أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 551 ي324جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40550أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 552 ي721جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40551أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 553 ي724جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40552أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 554 ي731جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40553أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 555 ي732جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40554أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 556 ي733جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40555أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 557 ي734جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40556أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 558 ي741جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40557أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 559 ي742جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40558أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 560 ي743جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40559أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 561 ي744جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40560أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 562 ي752جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40561أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 563 ي753جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40562أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 564 ي754جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40563أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 565 ي762جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40564أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 566 ي764جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40565أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 567 ي774جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40566أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 568 ي781جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40567أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 569 ي782جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40568أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 570 ي783جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40569أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 571 ي784جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40570أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 572 ي791جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40571أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 573 ي792جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40572أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 574 ي793جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40573أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 575 ي794جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40574أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 576 ي801جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40575أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 577 ي802جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40576أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 578 ي803جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40577أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 579 ي804جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40578أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 580 ي841جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40579أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 581 ي842جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40580أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 582 ي843جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40581أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 583 ي844جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40582أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 584 ي851جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40583أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 585 ي852جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40584أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 586 ي853جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40585أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 587 ي854جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40586أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 588 ي861جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40587أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 589 ي863جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40588أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 590 ي864جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40589أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 591 ي881جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40590أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 592 ي882جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40591أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 593 ي883جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40592أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 594 ي891جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40593أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 595 ي892جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40594أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 596 ي893جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40595أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 597 ي894جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40596أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 598 ي901جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40597أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 599 ي902جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40598أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 600 ي903جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40599أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 601 ي904جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40600أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 602 ي911جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40601أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 603 ي912جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40602أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 604 ي913جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40603أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 605 ي914جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40604أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 606 ي921جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40605أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 607 ي922جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40606أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 608 ي923جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40607أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 609 ي924جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40608أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 610 ي931جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40609أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 611 ي932جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40610أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 612 ي933جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40611أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 613 ي934جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40612أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 614 ي943جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40613أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 615 ي944جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40614أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 616 ي951جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40615أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 617 ي952جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40616أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 618 ي953جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40617أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 619 ي954جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40618أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 620 ي961جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40619أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 621 ي962جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40620أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 622 ي963جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40621أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 623 ي964جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40622أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 624 ي971جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40623أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 625 ي972جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40624أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 626 ي973جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40625أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 627 ي974جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40626أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 628 ي1001جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40627أكتوبر الجديدةالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 629 ي1003جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40628أكتوبر الجديدةالجير 

1151.00بدوناألرض 
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ةسكن مرص 630 ي1004جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40629أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 631 ي152جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40630أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 632 ي481جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40631أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 633 ي482جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40632أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 634 ي483جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40633أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 635 ي484جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40634أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 636 ي491جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40635أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 637 ي492جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40636أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 638 ي494جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40637أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 639 ي501جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40638أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 640 ي502جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40639أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 641 ي503جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40640أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 642 ي511جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40641أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 643 ي512جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40642أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 644 ي513جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40643أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 645 ي514جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40644أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 646 ي521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40645أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 647 ي522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40646أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 648 ي523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40647أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 649 ي524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40648أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 650 ي532جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40649أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 651 ي533جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40650أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 652 ي534جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40651أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 653 ي541جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40652أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 654 ي542جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40653أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 655 ي543جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40654أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 656 ي544جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40655أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 657 ي551جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40656أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 658 ي552جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40657أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 659 ي553جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40658أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 660 ي554جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40659أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 661 ي561جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40660أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 662 ي562جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40661أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 663 ي563جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40662أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 664 ي564جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40663أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 665 ي571جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40664أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 666 ي572جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40665أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 667 ي573جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40666أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 668 ي574جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40667أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 669 ي581جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40668أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 670 ي582جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40669أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 671 ي583جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40670أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 672 ي584جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40671أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 673 ي591جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40672أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 674 ي592جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40673أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 675 ي593جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40674أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 676 ي594جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40675أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 677 ي601جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40676أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 678 ي602جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40677أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 679 ي603جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40678أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 680 ي604جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40679أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 681 ي691جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40680أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 682 ي692جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40681أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 683 ي693جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40682أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 684 ي701جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40683أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 685 ي702جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40684أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 686 ي703جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40685أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 687 ي704جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40686أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 688 ي711جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40687أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 689 ي713جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40688أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 690 ي714جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40689أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 691 ي681جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40690أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 692 ي682جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40691أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 693 ي683جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40692أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 694 ي62جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40693أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 695 ي63جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40694أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 696 ي73جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40695أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 697 ي74جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40696أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 698 ي81جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40697أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 699 ي82جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40698أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 700 ي84جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40699أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 701 ي92جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40700أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 702 ي93جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40701أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 703 ي94جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40702أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 704 ي113جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40703أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 705 ي114جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40704أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 706 ي121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40705أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 707 ي122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40706أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 708 ي124جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40707أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 709 ي131جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40708أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 710 ي132جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40709أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 711 ي133جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40710أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 712 ي134جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40711أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 713 ي141جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40712أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 714 ي143جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40713أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 715 ي144جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40714أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 716 ي153جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40715أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 717 ي154جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40716أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 718 ي162جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40717أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 719 ي163جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40718أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 
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ة سكن مرص 720 ي164جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40719أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 721 ي171جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40720أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 722 ي173جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40721أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 723 ي174جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40722أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 724 ي182جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40723أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 725 ي183جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40724أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 726 ي184جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40725أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 727 ي191جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40726أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 728 ي192جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40727أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 729 ي193جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40728أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 730 ي194جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40729أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 731 ي201جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40730أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 732 ي202جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40731أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 733 ي204جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40732أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 734 ي211جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40733أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 735 ي212جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40734أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 736 ي213جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40735أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 737 ي214جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40736أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 738 ي222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40737أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 739 ي223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40738أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 740 ي231جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40739أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 741 ي233جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40740أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 742 ي234جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40741أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 743 ي661جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40742أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 744 ي662جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40743أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 745 ي663جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40744أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 746 ي664جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40745أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 747 ي651جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40746أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 748 ي652جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40747أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 749 ي653جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40748أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 750 ي654جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40749أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 751 ي53جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40750أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 752 ي112جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40751أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 753 ي641جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40752أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 754 ي643جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40753أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 755 ي644جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40754أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 756 ي631جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40755أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 757 ي632جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40756أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 758 ي633جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40757أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 759 ي634جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40758أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 760 ي622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40759أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 761 ي624جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40760أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 762 ي623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40761أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 763 ي612جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40762أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 764 ي613جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40763أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 765 ي263جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40764أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 766 ي251جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40765أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 767 ي252جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40766أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 768 ي254جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40767أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 769 ي241جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40768أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 770 ي242جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40769أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 771 ي243جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40770أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 772 ي244جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40771أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 773 ي331جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40772أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 774 ي332جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40773أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 775 ي333جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40774أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 776 ي334جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40775أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 777 ي342جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40776أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 778 ي344جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40777أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 779 ي361جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40778أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 780 ي363جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40779أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 781 ي381جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40780أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 782 ي382جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40781أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 783 ي383جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40782أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 784 ي391جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40783أكتوبر الجديدةالجير 
1061.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 785 ي392جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40784أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 786 ي402جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40785أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 787 ي412جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40786أكتوبر الجديدةالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 788 1151.05بدوناألول767جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40787أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 789 1151.05بدوناألول768جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40788أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 790 1151.05بدوناألول807جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40789أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 791 1151.05بدوناألول837جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40790أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 792 1151.05بدوناألول838جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40791أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 793 1151.05بدوناألول858جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40792أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 794 1151.05بدوناألول868جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40793أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 795 1151.05بدوناألول918جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40794أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 796 1151.05بدوناألول928جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40795أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 797 1171.05بدوناألول945جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40796أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 798 1151.05بدوناألول957جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40797أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 799 1171.05بدوناألول965جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40798أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 800 1151.05بدوناألول968جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40799أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 801 1171.05بدوناألول975جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40800أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 802 1151.05بدوناألول977جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40801أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 803 1151.05بدوناألول978جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40802أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 804 1151.05بدوناألول508جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40803أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 805 1151.05بدوناألول558جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40804أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 806 1151.05بدوناألول578جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40805أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 807 1181.05بدوناألول606جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40806أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 808 1171.05بدوناألول695جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40807أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 809 1171.05بدوناألول705جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40808أكتوبر الجديدةالجير 
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ة سكن مرص 810 1151.05بدوناألول707جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40809أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 811 1151.05بدوناألول708جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40810أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 812 1181.05بدوناألول686جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40811أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 813 1151.05بدوناألول687جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40812أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 814 1151.05بدوناألول688جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40813أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 815 1151.05بدوناألول647جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40814أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 816 1181.05بدوناألول366جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40815أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 817 1151.05بدونالثالث3114جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40816أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 818 1151.05بدونالثالث8413جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40817أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 819 1151.05بدونالثالث8713جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40818أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 820 1181.05بدونالثالث8715جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40819أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 821 1181.05بدونالثالث9115جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40820أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 822 1151.05بدونالثالث9213جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40821أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 823 1151.05بدونالثالث9513جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40822أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 824 1151.05بدونالثالث9514جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40823أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 825 1151.05بدونالثالث9713جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40824أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 826 1151.05بدونالثالث9714جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40825أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 827 1151.05بدونالثالث10014جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40826أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 828 1151.05بدونالثالث5914جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40827أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 829 1171.05بدونالثالث5916جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40828أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 830 1151.05بدونالثالث6813جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40829أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 831 1151.05بدونالثالث6814جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40830أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 832 1151.05بدونالثالث6614جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40831أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 833 1151.05بدونالثالث6413جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40832أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 834 1151.05بدونالثالث3313جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40833أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 835 1151.05بدونالثالث3314جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40834أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 836 ي729جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40835أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 837 ي7611جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40836أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 838 ي8011جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40837أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 839 ي8310جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40838أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 840 ي929جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40839أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 841 ي9212جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40840أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 842 ي959جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40841أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 843 ي9510جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40842أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 844 ي9512جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40843أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 845 ي9612جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40844أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 846 ي9710جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40845أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ة سكن مرص 847 ي529جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40846أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ة سكن مرص 848 ي6010جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40847أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ة سكن مرص 849 ي6810جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40848أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ة سكن مرص 850 ي6710جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40849أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ة سكن مرص 851 ي6711جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40850أكتوبر الجديدةالجير 

1151.05بدونالثان 
ةسكن مرص 852 1151.05بدونالرابع3219جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40851أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 853 1151.05بدونالرابع7318جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40852أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 854 1151.05بدونالرابع7319جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40853أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 855 1151.05بدونالرابع7418جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40854أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 856 1151.05بدونالرابع7518جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40855أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 857 1151.05بدونالرابع7519جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40856أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 858 1151.05بدونالرابع7617جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40857أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 859 1151.05بدونالرابع7619جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40858أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 860 1151.05بدونالرابع7620جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40859أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 861 1151.05بدونالرابع7717جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40860أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 862 1151.05بدونالرابع7719جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40861أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 863 1151.05بدونالرابع7817جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40862أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 864 1151.05بدونالرابع7819جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40863أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 865 1151.05بدونالرابع7820جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40864أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 866 1151.05بدونالرابع7917جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40865أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 867 1151.05بدونالرابع7919جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40866أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 868 1151.05بدونالرابع7920جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40867أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 869 1151.05بدونالرابع8017جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40868أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 870 1151.05بدونالرابع8020جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40869أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 871 1151.05بدونالرابع8317جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40870أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 872 1151.05بدونالرابع8319جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40871أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 873 1151.05بدونالرابع8320جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40872أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 874 1151.05بدونالرابع8417جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40873أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 875 1151.05بدونالرابع8420جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40874أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 876 1151.05بدونالرابع8517جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40875أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 877 1151.05بدونالرابع8617جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40876أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 878 1151.05بدونالرابع8620جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40877أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 879 1151.05بدونالرابع8717جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40878أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 880 1151.05بدونالرابع8718جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40879أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 881 1151.05بدونالرابع8719جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40880أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 882 1151.05بدونالرابع8720جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40881أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 883 1151.05بدونالرابع8818جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40882أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 884 1151.05بدونالرابع8819جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40883أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 885 1151.05بدونالرابع8820جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40884أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 886 1151.05بدونالرابع8920جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40885أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 887 1151.05بدونالرابع9117جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40886أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 888 1151.05بدونالرابع9119جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40887أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 889 1151.05بدونالرابع9120جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40888أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 890 1151.05بدونالرابع9217جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40889أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 891 1151.05بدونالرابع9219جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40890أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 892 1151.05بدونالرابع9220جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40891أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 893 1151.05بدونالرابع9317جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40892أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 894 1151.05بدونالرابع9320جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40893أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 895 1151.05بدونالرابع9418جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40894أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 896 1151.05بدونالرابع9420جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40895أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 897 1151.05بدونالرابع9517جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40896أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 898 1151.05بدونالرابع9518جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40897أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 899 1151.05بدونالرابع9519جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40898أكتوبر الجديدةالجير 
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ةسكن مرص 900 1151.05بدونالرابع9520جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40899أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 901 1151.05بدونالرابع9617جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40900أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 902 1151.05بدونالرابع9618جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40901أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 903 1151.05بدونالرابع9619جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40902أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 904 1151.05بدونالرابع9620جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40903أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 905 1151.05بدونالرابع9718جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40904أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 906 1151.05بدونالرابع9719جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40905أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 907 1151.05بدونالرابع9720جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40906أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 908 1151.05بدونالرابع10018جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40907أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 909 1151.05بدونالرابع10019جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40908أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 910 1151.05بدونالرابع10020جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40909أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 911 1151.05بدونالرابع4917جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40910أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 912 1151.05بدونالرابع4918جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40911أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 913 1151.05بدونالرابع5120جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40912أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 914 1151.05بدونالرابع5217جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40913أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 915 1151.05بدونالرابع5218جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40914أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 916 1151.05بدونالرابع5219جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40915أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 917 1151.05بدونالرابع5220جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40916أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 918 1151.05بدونالرابع5320جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40917أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 919 1151.05بدونالرابع5417جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40918أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 920 1151.05بدونالرابع5418جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40919أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 921 1151.05بدونالرابع5420جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40920أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 922 1151.05بدونالرابع5519جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40921أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 923 1151.05بدونالرابع5619جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40922أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 924 1151.05بدونالرابع5719جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40923أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 925 1151.05بدونالرابع5720جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40924أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 926 1151.05بدونالرابع5817جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40925أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 927 1151.05بدونالرابع5818جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40926أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 928 1151.05بدونالرابع5819جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40927أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 929 1151.05بدونالرابع5917جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40928أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 930 1151.05بدونالرابع5918جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40929أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 931 1151.05بدونالرابع5919جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40930أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 932 1151.05بدونالرابع6018جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40931أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 933 1151.05بدونالرابع6020جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40932أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 934 1151.05بدونالرابع6918جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40933أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 935 1151.05بدونالرابع6919جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40934أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 936 1151.05بدونالرابع7018جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40935أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 937 1151.05بدونالرابع7019جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40936أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 938 1151.05بدونالرابع7020جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40937أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 939 1151.05بدونالرابع9918جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40938أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 940 1151.05بدونالرابع9919جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40939أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 941 1151.05بدونالرابع8217جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40940أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 942 1151.05بدونالرابع8219جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40941أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 943 1151.05بدونالرابع8120جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40942أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 944 1151.05بدونالرابع6817جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40943أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 945 1151.05بدونالرابع6818جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40944أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 946 1151.05بدونالرابع6819جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40945أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 947 1151.05بدونالرابع6820جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40946أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 948 1151.05بدونالرابع6717جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40947أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 949 1151.05بدونالرابع6718جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40948أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 950 1151.05بدونالرابع6720جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40949أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 951 1151.05بدونالرابع6617جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40950أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 952 1151.05بدونالرابع6619جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40951أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 953 1151.05بدونالرابع6518جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40952أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 954 1151.05بدونالرابع6519جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40953أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 955 1151.05بدونالرابع6417جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40954أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 956 1151.05بدونالرابع6418جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40955أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 957 1151.05بدونالرابع6419جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40956أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 958 1151.05بدونالرابع6420جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40957أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 959 1151.05بدونالرابع6317جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40958أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 960 1151.05بدونالرابع6318جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40959أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 961 1151.05بدونالرابع6217جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40960أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 962 1151.05بدونالرابع6218جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40961أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 963 1151.05بدونالرابع6219جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40962أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 964 1151.05بدونالرابع6220جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40963أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 965 1151.05بدونالرابع6119جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40964أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 966 1151.05بدونالرابع2618جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40965أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 967 1151.05بدونالرابع2619جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40966أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 968 1151.05بدونالرابع2620جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40967أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 969 1151.05بدونالرابع2517جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40968أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 970 1151.05بدونالرابع3318جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40969أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 971 1151.05بدونالرابع3419جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40970أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 972 1151.05بدونالرابع3420جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40971أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 973 1151.05بدونالرابع3618جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40972أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 974 1151.05بدونالرابع3619جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40973أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 975 1151.05بدونالرابع3620جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40974أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 976 1151.05بدونالرابع4017جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40975أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 977 1151.00بدوناألخير9222بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40976حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 978 1151.00بدوناألخير9223بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40977حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 979 1151.00بدوناألخير9224بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40978حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 980 1151.00بدوناألخير9322بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40979حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 981 1151.00بدوناألخير9323بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40980حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 982 1151.00بدوناألخير9324بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40981حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 983 1151.00بدوناألخير9422بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40982حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 984 1151.00بدوناألخير9423بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40983حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 985 1151.00بدوناألخير9424بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40984حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 986 1151.00بدوناألخير9621بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40985حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 987 1151.00بدوناألخير9722بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40986حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 988 1151.00بدوناألخير9723بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40987حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 989 1151.00بدوناألخير9724بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40988حدائق أكتوبرالجير 
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ةسكن مرص 990 1151.00بدوناألخير9824بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40989حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 991 1151.00بدوناألخير9923بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40990حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 992 1151.00بدوناألخير10123بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40991حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 993 1151.00بدوناألخير10221بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40992حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 994 1151.00بدوناألخير10222بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40993حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 995 1151.00بدوناألخير10224بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40994حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 996 1151.00بدوناألخير10423بجوار الداون تاونتبارك40995حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 997 1151.00بدوناألخير10523بجوار الداون تاونتبارك40996حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 998 1151.00بدوناألخير11323بجوار الداون تاونالهاشمية40997حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 999 1151.00بدوناألخير12922بجوار الداون تاونالمرصية40998حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1000 1151.00بدوناألخير13022بجوار الداون تاونالمرصية40999حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1001 1151.00بدوناألخير13023بجوار الداون تاونالمرصية41000حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1002 1151.00بدوناألخير13221بجوار الداون تاونالمرصية41001حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1003 1151.00بدوناألخير13222بجوار الداون تاونالمرصية41002حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1004 1151.00بدوناألخير13223بجوار الداون تاونالمرصية41003حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1005 1151.00بدوناألخير13224بجوار الداون تاونالمرصية41004حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1006 1151.00بدوناألخير13322بجوار الداون تاونالمرصية41005حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1007 1151.00بدوناألخير13323بجوار الداون تاونالمرصية41006حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1008 1151.00بدوناألخير13324بجوار الداون تاونالمرصية41007حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1009 1151.00بدوناألخير13523بجوار الداون تاونالمرصية41008حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1010 1151.00بدوناألخير13621بجوار الداون تاونالمرصية41009حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1011 1151.00بدوناألخير13622بجوار الداون تاونالمرصية41010حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1012 1151.00بدوناألخير13623بجوار الداون تاونالمرصية41011حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1013 1151.00بدوناألخير13624بجوار الداون تاونالمرصية41012حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1014 1151.00بدوناألخير13723بجوار الداون تاونالمرصية41013حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1015 1151.00بدوناألخير13821بجوار الداون تاونالمرصية41014حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1016 1151.00بدوناألخير13824بجوار الداون تاونالمرصية41015حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1017 1151.00بدوناألخير13921بجوار الداون تاونالمرصية41016حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1018 1151.00بدوناألخير14021بجوار الداون تاونالمرصية41017حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1019 1151.00بدوناألخير14121بجوار الداون تاونالمرصية41018حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1020 1151.00بدوناألخير14122بجوار الداون تاونالمرصية41019حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1021 1151.00بدوناألخير14124بجوار الداون تاونالمرصية41020حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1022 1151.00بدوناألخير14221بجوار الداون تاونالمرصية41021حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1023 1151.00بدوناألخير14222بجوار الداون تاونالمرصية41022حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1024 1151.00بدوناألخير14223بجوار الداون تاونالمرصية41023حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1025 1151.00بدوناألخير14321بجوار الداون تاونالمرصية41024حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1026 1151.00بدوناألخير14322بجوار الداون تاونالمرصية41025حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1027 1151.00بدوناألخير14323بجوار الداون تاونالمرصية41026حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1028 1151.00بدوناألخير14324بجوار الداون تاونالمرصية41027حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1029 1151.00بدوناألخير14421بجوار الداون تاونطيبه41028حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1030 1151.00بدوناألخير14422بجوار الداون تاونطيبه41029حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1031 1151.00بدوناألخير14423بجوار الداون تاونطيبه41030حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1032 1151.00بدوناألخير14521بجوار الداون تاونطيبه41031حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1033 1151.00بدوناألخير14522بجوار الداون تاونطيبه41032حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1034 1151.00بدوناألخير14524بجوار الداون تاونطيبه41033حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1035 1151.00بدوناألخير14621بجوار الداون تاونطيبه41034حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1036 1151.00بدوناألخير14622بجوار الداون تاونطيبه41035حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1037 1151.00بدوناألخير14624بجوار الداون تاونطيبه41036حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1038 1151.00بدوناألخير14721بجوار الداون تاونطيبه41037حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1039 1151.00بدوناألخير14722بجوار الداون تاونطيبه41038حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1040 1151.00بدوناألخير14723بجوار الداون تاونطيبه41039حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1041 1151.00بدوناألخير14724بجوار الداون تاونطيبه41040حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1042 1151.00بدوناألخير14822بجوار الداون تاونطيبه41041حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1043 1151.00بدوناألخير14824بجوار الداون تاونطيبه41042حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1044 1151.00بدوناألخير14921بجوار الداون تاونطيبه41043حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1045 1151.00بدوناألخير14922بجوار الداون تاونطيبه41044حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1046 1151.00بدوناألخير14923بجوار الداون تاونطيبه41045حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1047 1151.00بدوناألخير14924بجوار الداون تاونطيبه41046حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1048 1151.00بدوناألخير15021بجوار الداون تاونطيبه41047حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1049 1151.00بدوناألخير15022بجوار الداون تاونطيبه41048حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1050 1151.00بدوناألخير15023بجوار الداون تاونطيبه41049حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1051 1151.00بدوناألخير15121بجوار الداون تاونطيبه41050حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1052 1151.00بدوناألخير15123بجوار الداون تاونطيبه41051حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1053 ي41052حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15221بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1054 ي41053حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15222بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1055 ي41054حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15223بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1056 ي41055حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15322بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1057 ي41056حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15421بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1058 ي41057حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15422بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1059 ي41058حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15423بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1060 ي41059حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15424بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1061 ي41060حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15521بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1062 ي41061حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15524بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1063 ي41062حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15624بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1064 ي41063حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15821بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1065 ي41064حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15822بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1066 ي41065حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15823بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1067 ي41066حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15921بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1068 ي41067حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير15924بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1069 1151.00بدوناألخير16021بجوار الداون تاونالمرصية41068حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1070 1151.00بدوناألخير16023بجوار الداون تاونالمرصية41069حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1071 1151.00بدوناألخير16024بجوار الداون تاونالمرصية41070حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1072 1151.00بدوناألخير16121بجوار الداون تاونالمرصية41071حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1073 1151.00بدوناألخير16122بجوار الداون تاونالمرصية41072حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1074 1151.00بدوناألخير16124بجوار الداون تاونالمرصية41073حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1075 1151.00بدوناألخير16224بجوار الداون تاونالمرصية41074حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1076 1151.00بدوناألخير16323بجوار الداون تاونالمرصية41075حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1077 1151.00بدوناألخير16324بجوار الداون تاونالمرصية41076حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1078 1151.00بدوناألخير16424بجوار الداون تاونالمرصية41077حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1079 1151.00بدوناألخير16523بجوار الداون تاونالمرصية41078حدائق أكتوبرالجير 
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ةسكن مرص 1080 1151.00بدوناألخير16524بجوار الداون تاونالمرصية41079حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1081 1151.00بدوناألخير16622بجوار الداون تاونالمرصية41080حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1082 1151.00بدوناألخير16722بجوار الداون تاونالمرصية41081حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1083 1151.00بدوناألخير16821بجوار الداون تاونالمرصية41082حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1084 1151.00بدوناألخير16822بجوار الداون تاونالمرصية41083حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1085 1151.00بدوناألخير16824بجوار الداون تاونالمرصية41084حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1086 1151.00بدوناألخير17621بجوار الداون تاوندلتا النيل41085حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1087 1151.00بدوناألخير17622بجوار الداون تاوندلتا النيل41086حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1088 1151.00بدوناألخير17722بجوار الداون تاوندلتا النيل41087حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1089 1151.00بدوناألخير18421بجوار الداون تاوندلتا النيل41088حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1090 1151.00بدوناألخير18422بجوار الداون تاوندلتا النيل41089حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1091 1151.00بدوناألخير18423بجوار الداون تاوندلتا النيل41090حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1092 1151.00بدوناألخير18522بجوار الداون تاوندلتا النيل41091حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1093 1151.00بدوناألخير18523بجوار الداون تاوندلتا النيل41092حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1094 1151.00بدوناألخير19621بجوار الداون تاوندلتا النيل41093حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1095 1151.00بدوناألخير19622بجوار الداون تاوندلتا النيل41094حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1096 1151.00بدوناألخير19721بجوار الداون تاوندلتا النيل41095حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1097 1151.00بدوناألخير19722بجوار الداون تاوندلتا النيل41096حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1098 1151.00بدوناألخير19723بجوار الداون تاوندلتا النيل41097حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1099 1151.00بدوناألخير19724بجوار الداون تاوندلتا النيل41098حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1100 1151.00بدوناألخير19821بجوار الداون تاوندلتا النيل41099حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1101 1151.00بدوناألخير19822بجوار الداون تاوندلتا النيل41100حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1102 1151.00بدوناألخير19824بجوار الداون تاوندلتا النيل41101حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1103 1151.00بدوناألخير19922بجوار الداون تاوندلتا النيل41102حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1104 1151.00بدوناألخير19923بجوار الداون تاوندلتا النيل41103حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1105 1151.00بدوناألخير19924بجوار الداون تاوندلتا النيل41104حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1106 1151.00بدوناألخير20121بجوار الداون تاوندلتا النيل41105حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1107 1151.00بدوناألخير20122بجوار الداون تاوندلتا النيل41106حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1108 1151.00بدوناألخير20123بجوار الداون تاوندلتا النيل41107حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1109 1151.00بدوناألخير20124بجوار الداون تاوندلتا النيل41108حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1110 1151.00بدوناألخير20222بجوار الداون تاوندلتا النيل41109حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1111 1151.00بدوناألخير20223بجوار الداون تاوندلتا النيل41110حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1112 1151.00بدوناألخير20321بجوار الداون تاوندلتا النيل41111حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1113 1151.00بدوناألخير20322بجوار الداون تاوندلتا النيل41112حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1114 1151.00بدوناألخير20323بجوار الداون تاوندلتا النيل41113حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1115 1151.00بدوناألخير20324بجوار الداون تاوندلتا النيل41114حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1116 1151.00بدوناألخير20421بجوار الداون تاوندلتا النيل41115حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1117 1151.00بدوناألخير20422بجوار الداون تاوندلتا النيل41116حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1118 1151.00بدوناألخير20424بجوار الداون تاوندلتا النيل41117حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1119 1151.00بدوناألخير20523بجوار الداون تاوندلتا النيل41118حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1120 1151.00بدوناألخير20524بجوار الداون تاوندلتا النيل41119حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1121 1151.00بدوناألخير20621بجوار الداون تاوندلتا النيل41120حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1122 1151.00بدوناألخير20622بجوار الداون تاوندلتا النيل41121حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1123 1151.00بدوناألخير20623بجوار الداون تاوندلتا النيل41122حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1124 1151.00بدوناألخير20624بجوار الداون تاوندلتا النيل41123حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1125 ي41124حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20723بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1126 ي41125حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20724بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1127 ي41126حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20822بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1128 ي41127حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20823بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1129 ي41128حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20824بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1130 ي41129حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20922بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1131 ي41130حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20923بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1132 ي41131حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20924بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1133 ي41132حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21021بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1134 ي41133حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21022بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1135 ي41134حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21023بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1136 ي41135حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21121بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1137 ي41136حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21122بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1138 ي41137حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21124بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1139 ي41138حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21222بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1140 ي41139حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21224بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1141 ي41140حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21321بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1142 ي41141حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21323بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1143 ي41142حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21421بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1144 ي41143حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21422بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1145 ي41144حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21521بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1146 ي41145حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21522بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1147 ي41146حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21523بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1148 ي41147حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21621بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1149 ي41148حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21623بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1150 ي41149حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21721بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1151 ي41150حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21821بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1152 ي41151حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21823بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1153 ي41152حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21824بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1154 ي41153حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21922بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1155 ي41154حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21923بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1156 ي41155حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير21924بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1157 ي41156حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22023بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1158 ي41157حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22123بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1159 ي41158حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22324بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1160 ي41159حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22421بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1161 ي41160حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22422بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1162 ي41161حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22423بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1163 ي41162حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22424بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1164 ي41163حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22521بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1165 ي41164حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22522بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1166 ي41165حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22523بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1167 ي41166حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22524بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1168 ي41167حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22621بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1169 ي41168حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير22622بجوار الداون تاونالمدن 
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ةسكن مرص 1170 ي41169حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22623بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1171 ي41170حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22624بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1172 ي41171حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22721بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1173 ي41172حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22722بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1174 ي41173حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22723بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1175 ي41174حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22724بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1176 ي41175حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22821بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1177 ي41176حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22822بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1178 ي41177حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22823بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1179 ي41178حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألخير22824بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1180 1151.00بدوناألخير2722بجوار اإلنتاج اإلعالميالمرصية41179حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1181 1151.00بدوناألخير16822بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41180حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1182 ي41181حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19321بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1183 ي41182حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19322بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1184 ي41183حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19324بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1185 ي41184حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19421بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1186 ي41185حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19423بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1187 ي41186حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19424بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1188 ي41187حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19521بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1189 ي41188حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19523بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1190 ي41189حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19524بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1191 ي41190حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19621بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1192 ي41191حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19622بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1193 ي41192حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19623بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1194 ي41193حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير19624بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1195 1151.00بدوناألخير19721بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41194حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1196 1151.00بدوناألخير19722بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41195حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1197 1151.00بدوناألخير19723بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41196حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1198 1151.00بدوناألخير19724بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41197حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1199 1151.00بدوناألخير19821بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41198حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1200 1151.00بدوناألخير19822بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41199حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1201 1151.00بدوناألخير19823بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41200حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1202 1151.00بدوناألخير19824بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41201حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1203 1151.00بدوناألخير19921بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41202حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1204 1151.00بدوناألخير19922بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41203حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1205 1151.00بدوناألخير20021بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41204حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1206 1151.00بدوناألخير20022بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41205حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1207 1151.00بدوناألخير20023بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41206حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1208 1151.00بدوناألخير20024بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41207حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1209 1151.00بدوناألخير20121بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41208حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1210 1151.00بدوناألخير20122بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41209حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1211 1151.00بدوناألخير20123بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41210حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1212 1151.00بدوناألخير20124بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41211حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1213 1151.00بدوناألخير20221بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41212حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1214 1151.00بدوناألخير20222بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41213حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1215 1151.00بدوناألخير20223بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41214حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1216 1151.00بدوناألخير20224بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41215حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1217 ي41216حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20321بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1218 ي41217حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20322بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1219 ي41218حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20323بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1220 ي41219حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20324بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1221 ي41220حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20421بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1222 ي41221حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20422بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1223 ي41222حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20423بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1224 ي41223حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20424بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1225 ي41224حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20521بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1226 ي41225حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20522بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1227 ي41226حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20523بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1228 ي41227حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20524بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1229 ي41228حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20621بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1230 ي41229حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20622بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1231 ي41230حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20623بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1232 ي41231حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20624بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1233 ي41232حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20721بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1234 ي41233حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20722بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1235 ي41234حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20723بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1236 ي41235حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألخير20724بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1237 ي931بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41236حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1238 ي934بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41237حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1239 ي951بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41238حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1240 ي954بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41239حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1241 ي961بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41240حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1242 ي964بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41241حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1243 ي973بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41242حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1244 ي982بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41243حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1245 ي991بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41244حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1246 ي1004بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41245حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1247 ي1024بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41246حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1248 ي1041بجوار الداون تاونتبارك41247حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1249 ي1044بجوار الداون تاونتبارك41248حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1250 ي1054بجوار الداون تاونتبارك41249حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1251 ي1061بجوار الداون تاونتبارك41250حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1252 ي1064بجوار الداون تاونتبارك41251حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1253 ي1081بجوار الداون تاونتبارك41252حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1254 ي1084بجوار الداون تاونتبارك41253حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1255 ي1101بجوار الداون تاونتبارك41254حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1256 ي1291بجوار الداون تاونالمرصية41255حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1257 ي1294بجوار الداون تاونالمرصية41256حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1258 ي1303بجوار الداون تاونالمرصية41257حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1259 ي1304بجوار الداون تاونالمرصية41258حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
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ةسكن مرص 1260 ي1311بجوار الداون تاونالمرصية41259حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1261 ي1323بجوار الداون تاونالمرصية41260حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1262 ي1333بجوار الداون تاونالمرصية41261حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1263 ي1334بجوار الداون تاونالمرصية41262حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1264 ي1342بجوار الداون تاونالمرصية41263حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1265 ي1344بجوار الداون تاونالمرصية41264حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1266 ي1351بجوار الداون تاونالمرصية41265حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1267 ي1361بجوار الداون تاونالمرصية41266حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1268 ي1362بجوار الداون تاونالمرصية41267حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1269 ي1364بجوار الداون تاونالمرصية41268حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1270 ي1373بجوار الداون تاونالمرصية41269حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1271 ي1391بجوار الداون تاونالمرصية41270حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1272 ي1393بجوار الداون تاونالمرصية41271حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1273 ي1394بجوار الداون تاونالمرصية41272حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1274 ي1401بجوار الداون تاونالمرصية41273حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1275 ي1404بجوار الداون تاونالمرصية41274حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1276 ي1411بجوار الداون تاونالمرصية41275حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1277 ي1414بجوار الداون تاونالمرصية41276حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1278 ي1421بجوار الداون تاونالمرصية41277حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1279 ي1424بجوار الداون تاونالمرصية41278حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1280 ي1433بجوار الداون تاونالمرصية41279حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1281 ي1441بجوار الداون تاونطيبه41280حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1282 ي1442بجوار الداون تاونطيبه41281حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1283 ي1443بجوار الداون تاونطيبه41282حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1284 ي1444بجوار الداون تاونطيبه41283حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1285 ي1451بجوار الداون تاونطيبه41284حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1286 ي1454بجوار الداون تاونطيبه41285حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1287 ي1461بجوار الداون تاونطيبه41286حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1288 ي1462بجوار الداون تاونطيبه41287حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1289 ي1463بجوار الداون تاونطيبه41288حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1290 ي1464بجوار الداون تاونطيبه41289حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1291 ي1471بجوار الداون تاونطيبه41290حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1292 ي1473بجوار الداون تاونطيبه41291حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1293 ي1474بجوار الداون تاونطيبه41292حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1294 ي1481بجوار الداون تاونطيبه41293حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1295 ي1482بجوار الداون تاونطيبه41294حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1296 ي1483بجوار الداون تاونطيبه41295حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1297 ي1484بجوار الداون تاونطيبه41296حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1298 ي1492بجوار الداون تاونطيبه41297حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1299 ي1493بجوار الداون تاونطيبه41298حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1300 ي1502بجوار الداون تاونطيبه41299حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1301 ي1512بجوار الداون تاونطيبه41300حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1302 ي1514بجوار الداون تاونطيبه41301حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1303 ي41302حدائق أكتوبرالجير 
ي1521بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1304 ي41303حدائق أكتوبرالجير 

ي1531بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1305 ي41304حدائق أكتوبرالجير 
ي1532بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1306 ي41305حدائق أكتوبرالجير 

ي1534بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1307 ي41306حدائق أكتوبرالجير 
ي1541بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1308 ي41307حدائق أكتوبرالجير 

ي1542بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1309 ي41308حدائق أكتوبرالجير 
ي1544بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1310 ي41309حدائق أكتوبرالجير 

ي1551بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1311 ي41310حدائق أكتوبرالجير 
ي1554بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1312 ي41311حدائق أكتوبرالجير 

ي1561بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1313 ي41312حدائق أكتوبرالجير 
ي1564بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1314 ي41313حدائق أكتوبرالجير 

ي1574بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1315 ي41314حدائق أكتوبرالجير 
ي1581بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1316 ي41315حدائق أكتوبرالجير 

ي1582بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1317 ي41316حدائق أكتوبرالجير 
ي1583بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1318 ي41317حدائق أكتوبرالجير 

ي1584بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1319 ي41318حدائق أكتوبرالجير 
ي1591بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1320 ي41319حدائق أكتوبرالجير 

ي1593بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1321 ي41320حدائق أكتوبرالجير 
ي1594بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1322 ي1601بجوار الداون تاونالمرصية41321حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1323 ي1602بجوار الداون تاونالمرصية41322حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1324 ي1604بجوار الداون تاونالمرصية41323حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1325 ي1611بجوار الداون تاونالمرصية41324حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1326 ي1612بجوار الداون تاونالمرصية41325حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1327 ي1613بجوار الداون تاونالمرصية41326حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1328 ي1614بجوار الداون تاونالمرصية41327حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1329 ي1621بجوار الداون تاونالمرصية41328حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1330 ي1624بجوار الداون تاونالمرصية41329حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1331 ي1631بجوار الداون تاونالمرصية41330حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1332 ي1634بجوار الداون تاونالمرصية41331حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1333 ي1641بجوار الداون تاونالمرصية41332حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1334 ي1644بجوار الداون تاونالمرصية41333حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1335 ي1653بجوار الداون تاونالمرصية41334حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1336 ي1654بجوار الداون تاونالمرصية41335حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1337 ي1661بجوار الداون تاونالمرصية41336حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1338 ي1664بجوار الداون تاونالمرصية41337حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1339 ي1674بجوار الداون تاونالمرصية41338حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1340 ي1764بجوار الداون تاوندلتا النيل41339حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1341 ي1964بجوار الداون تاوندلتا النيل41340حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1342 ي2001بجوار الداون تاوندلتا النيل41341حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1343 ي2002بجوار الداون تاوندلتا النيل41342حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1344 ي2004بجوار الداون تاوندلتا النيل41343حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1345 ي2011بجوار الداون تاوندلتا النيل41344حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1346 ي2012بجوار الداون تاوندلتا النيل41345حدائق أكتوبرالجير 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1347 ي2014بجوار الداون تاوندلتا النيل41346حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1348 ي2021بجوار الداون تاوندلتا النيل41347حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1349 ي2031بجوار الداون تاوندلتا النيل41348حدائق أكتوبرالجير 

1061.00بدوناألرض 
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ةسكن مرص 1350 ي2033بجوار الداون تاوندلتا النيل41349حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1351 ي2034بجوار الداون تاوندلتا النيل41350حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1352 ي2041بجوار الداون تاوندلتا النيل41351حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1353 ي2042بجوار الداون تاوندلتا النيل41352حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1354 ي2043بجوار الداون تاوندلتا النيل41353حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1355 ي2044بجوار الداون تاوندلتا النيل41354حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1356 ي2053بجوار الداون تاوندلتا النيل41355حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1357 ي2054بجوار الداون تاوندلتا النيل41356حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1358 ي2064بجوار الداون تاوندلتا النيل41357حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1359 ي41358حدائق أكتوبرالجير 
ي2071بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1360 ي41359حدائق أكتوبرالجير 

ي2072بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1361 ي41360حدائق أكتوبرالجير 
ي2073بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1362 ي41361حدائق أكتوبرالجير 

ي2074بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1363 ي41362حدائق أكتوبرالجير 
ي2081بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1364 ي41363حدائق أكتوبرالجير 

ي2083بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1365 ي41364حدائق أكتوبرالجير 
ي2084بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1366 ي41365حدائق أكتوبرالجير 

ي2091بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1367 ي41366حدائق أكتوبرالجير 
ي2092بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1368 ي41367حدائق أكتوبرالجير 

ي2093بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1369 ي41368حدائق أكتوبرالجير 
ي2094بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1370 ي41369حدائق أكتوبرالجير 

ي2101بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1371 ي41370حدائق أكتوبرالجير 
ي2102بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1372 ي41371حدائق أكتوبرالجير 

ي2104بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1373 ي41372حدائق أكتوبرالجير 
ي2111بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1374 ي41373حدائق أكتوبرالجير 

ي2112بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1375 ي41374حدائق أكتوبرالجير 
ي2113بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1376 ي41375حدائق أكتوبرالجير 

ي2122بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1377 ي41376حدائق أكتوبرالجير 
ي2123بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1378 ي41377حدائق أكتوبرالجير 

ي2131بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1379 ي41378حدائق أكتوبرالجير 
ي2133بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1380 ي41379حدائق أكتوبرالجير 

ي2134بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1381 ي41380حدائق أكتوبرالجير 
ي2141بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1382 ي41381حدائق أكتوبرالجير 

ي2143بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1383 ي41382حدائق أكتوبرالجير 
ي2144بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1384 ي41383حدائق أكتوبرالجير 

ي2151بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1385 ي41384حدائق أكتوبرالجير 
ي2154بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1386 ي41385حدائق أكتوبرالجير 

ي2163بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1387 ي41386حدائق أكتوبرالجير 
ي2164بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1388 ي41387حدائق أكتوبرالجير 

ي2171بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1389 ي41388حدائق أكتوبرالجير 
ي2174بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1390 ي41389حدائق أكتوبرالجير 

ي2181بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1391 ي41390حدائق أكتوبرالجير 
ي2182بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1392 ي41391حدائق أكتوبرالجير 

ي2194بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1393 ي41392حدائق أكتوبرالجير 
ي2211بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1394 ي41393حدائق أكتوبرالجير 

ي2221بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1395 ي41394حدائق أكتوبرالجير 
ي2222بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1396 ي41395حدائق أكتوبرالجير 

ي2241بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1397 ي41396حدائق أكتوبرالجير 
ي2242بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1398 ي41397حدائق أكتوبرالجير 

ي2243بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1399 ي41398حدائق أكتوبرالجير 
ي2244بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1400 ي41399حدائق أكتوبرالجير 

ي2251بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1401 ي41400حدائق أكتوبرالجير 
ي2252بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1402 ي41401حدائق أكتوبرالجير 

ي2254بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1403 ي41402حدائق أكتوبرالجير 
ي2261بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1404 ي41403حدائق أكتوبرالجير 

ي2262بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1405 ي41404حدائق أكتوبرالجير 
ي2263بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1406 ي41405حدائق أكتوبرالجير 

ي2264بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1407 ي41406حدائق أكتوبرالجير 
ي2271بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1408 ي41407حدائق أكتوبرالجير 

ي2272بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1409 ي41408حدائق أكتوبرالجير 
ي2273بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1410 ي41409حدائق أكتوبرالجير 

ي2274بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1411 ي41410حدائق أكتوبرالجير 
ي2281بجوار الداون تاونالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1412 ي41411حدائق أكتوبرالجير 

ي2282بجوار الداون تاونالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1413 ي41412حدائق أكتوبرالجير 
ي2283بجوار الداون تاونالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1414 ي41413حدائق أكتوبرالجير 

ي2284بجوار الداون تاونالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1415 ي364بجوار اإلنتاج اإلعالميالمرصية41414حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1416 ي374بجوار اإلنتاج اإلعالميالمرصية41415حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1417 ي1683بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41416حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1418 ي41417حدائق أكتوبرالجير 
ي1931بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1419 ي41418حدائق أكتوبرالجير 

ي1934بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1420 ي41419حدائق أكتوبرالجير 
ي1941بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1421 ي41420حدائق أكتوبرالجير 

ي1944بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1422 ي41421حدائق أكتوبرالجير 
ي1951بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1423 ي41422حدائق أكتوبرالجير 

ي1954بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1424 ي41423حدائق أكتوبرالجير 
ي1961بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1425 ي41424حدائق أكتوبرالجير 

ي1962بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1426 ي41425حدائق أكتوبرالجير 
ي1963بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1427 ي41426حدائق أكتوبرالجير 

ي1964بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1428 ي1971بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41427حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1429 ي1972بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41428حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1430 ي1973بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41429حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1431 ي1974بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41430حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1432 ي1981بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41431حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1433 ي1982بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41432حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1434 ي1983بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41433حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1435 ي1984بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41434حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1436 ي1991بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41435حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1437 ي1992بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41436حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1438 ي1993بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41437حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1439 ي1994بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41438حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 
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ةسكن مرص 1440 ي2001بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41439حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1441 ي2002بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41440حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1442 ي2003بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41441حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1443 ي2004بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41442حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1444 ي2011بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41443حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1445 ي2012بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41444حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1446 ي2013بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41445حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1447 ي2014بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41446حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1448 ي2021بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41447حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1449 ي2022بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41448حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1450 ي2023بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41449حدائق أكتوبرالجير 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1451 ي2024بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41450حدائق أكتوبرالجير 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1452 ي41451حدائق أكتوبرالجير 
ي2031بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1453 ي41452حدائق أكتوبرالجير 

ي2032بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1454 ي41453حدائق أكتوبرالجير 
ي2033بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1455 ي41454حدائق أكتوبرالجير 

ي2034بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1456 ي41455حدائق أكتوبرالجير 
ي2041بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1457 ي41456حدائق أكتوبرالجير 

ي2042بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1458 ي41457حدائق أكتوبرالجير 
ي2043بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1459 ي41458حدائق أكتوبرالجير 

ي2044بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1460 ي41459حدائق أكتوبرالجير 
ي2051بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1461 ي41460حدائق أكتوبرالجير 

ي2052بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1462 ي41461حدائق أكتوبرالجير 
ي2053بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1463 ي41462حدائق أكتوبرالجير 

ي2054بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1464 ي41463حدائق أكتوبرالجير 
ي2061بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1465 ي41464حدائق أكتوبرالجير 

ي2062بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1466 ي41465حدائق أكتوبرالجير 
ي2063بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1467 ي41466حدائق أكتوبرالجير 

ي2064بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1468 ي41467حدائق أكتوبرالجير 
ي2071بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1061.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1469 ي41468حدائق أكتوبرالجير 

ي2072بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1151.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1470 ي41469حدائق أكتوبرالجير 
ي2073بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

1151.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1471 ي41470حدائق أكتوبرالجير 

ي2074بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
1061.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1472 ي41471حدائق أكتوبرالجير 
1151.05بدونالثالث22414بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1473 ي41472حدائق أكتوبرالجير 
1171.05بدونالثالث22616بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1474 ي41473حدائق أكتوبرالجير 
1171.05بدونالثالث22716بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1475 ي41474حدائق أكتوبرالجير 
1151.05بدونالثالث22813بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1476 1151.05بدونالثالث16813بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41475حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1477 ي41476حدائق أكتوبرالجير 

ي22611بجوار الداون تاونالمدن 
1151.05بدونالثان 

ةسكن مرص 1478 ي16112بجوار اإلنتاج اإلعالميسانت ستون 41477حدائق أكتوبرالجير 
1151.05بدونالثان 

ةسكن مرص 1479 ي41478حدائق أكتوبرالجير 
1151.05بدونالرابع22719بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1480 1151.05بدونالرابع16520بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41479حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1481 1151.05بدونالرابع16720بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41480حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1482 1151.05بدونالرابع16917بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41481حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1483 1151.05بدونالرابع16918بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41482حدائق أكتوبرالجير 
كة مكة لالنشاء والتعمير41483(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1484 1151.00بدوناألخير921الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41484(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1485 1151.00بدوناألخير2121الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41485(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1486 1151.00بدوناألخير2122الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41486(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1487 1151.00بدوناألخير2123الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41487(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1488 1151.00بدوناألخير2124الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41488(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1489 1151.00بدوناألخير2221الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41489(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1490 1151.00بدوناألخير2222الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41490(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1491 1151.00بدوناألخير2223الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41491(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1492 1151.00بدوناألخير2224الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41492(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1493 1151.00بدوناألخير2321الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41493(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1494 1151.00بدوناألخير2322الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41494(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1495 1151.00بدوناألخير2323الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41495(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1496 1151.00بدوناألخير2324الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41496(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1497 1151.00بدوناألخير2421الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41497(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1498 1151.00بدوناألخير2422الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41498(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1499 1151.00بدوناألخير2423الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41499(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1500 1151.00بدوناألخير2424الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41500(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1501 1151.00بدوناألخير2521الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41501(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1502 1151.00بدوناألخير2522الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41502(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1503 1151.00بدوناألخير2523الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41503(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1504 1151.00بدوناألخير2524الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41504(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1505 1151.00بدوناألخير2621الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41505(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1506 1151.00بدوناألخير2622الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41506(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1507 1151.00بدوناألخير2623الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41507(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1508 1151.00بدوناألخير2624الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41508(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1509 1151.00بدوناألخير2921الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41509(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1510 1151.00بدوناألخير2922الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41510(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1511 1151.00بدوناألخير2923الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41511(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1512 1151.00بدوناألخير2924الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41512(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1513 1151.00بدوناألخير3021الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41513(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1514 1151.00بدوناألخير3022الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41514(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1515 1151.00بدوناألخير3023الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41515(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1516 1151.00بدوناألخير3024الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41516(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1517 ي102الىح االولشر

1151.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41517(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1518 ي103الىح االولشر

1151.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41518(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1519 ي104الىح االولشر

1061.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41519(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1520 ي111الىح االولشر

1061.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41520(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1521 ي112الىح االولشر

1151.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41521(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1522 ي121الىح االولشر

1061.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41522(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1523 ي122الىح االولشر

1151.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41523(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1524 ي124الىح االولشر

1061.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41524(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1525 ي221الىح االولشر

1061.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41525(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1526 ي222الىح االولشر

1151.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41526(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1527 ي223الىح االولشر

1151.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41527(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1528 ي224الىح االولشر

1061.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41528(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1529 ي231الىح االولشر

1061.00بدوناألرض 
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كة مكة لالنشاء والتعمير41529(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1530 ي234الىح االولشر
1061.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41530(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1531 ي241الىح االولشر
1061.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41531(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1532 ي244الىح االولشر
1061.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41532(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1533 ي261الىح االولشر
1061.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41533(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1534 ي262الىح االولشر
1151.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41534(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1535 ي263الىح االولشر
1151.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41535(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1536 ي264الىح االولشر
1061.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41536(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1537 ي291الىح االولشر
1061.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41537(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1538 ي292الىح االولشر
1151.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41538(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1539 ي293الىح االولشر
1151.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41539(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1540 ي294الىح االولشر
1061.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41540(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1541 ي301الىح االولشر
1061.00بدوناألرض 

كة مكة لالنشاء والتعمير41541(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1542 ي304الىح االولشر
1061.00بدوناألرض 

كة خلفاء مكرم41542(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1543 1171.05بدوناألول105الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41543(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1544 1151.05بدوناألول107الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41544(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1545 1151.05بدوناألول108الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41545(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1546 1171.05بدوناألول115الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41546(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1547 1151.05بدوناألول117الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41547(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1548 1151.05بدوناألول118الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41548(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1549 1171.05بدوناألول125الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41549(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1550 1151.05بدوناألول127الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41550(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1551 1151.05بدوناألول128الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41551(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1552 1171.05بدوناألول225الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41552(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1553 1181.05بدوناألول226الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41553(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1554 1151.05بدوناألول227الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41554(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1555 1151.05بدوناألول228الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41555(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1556 1171.05بدوناألول235الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41556(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1557 1181.05بدوناألول236الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41557(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1558 1151.05بدوناألول237الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41558(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1559 1151.05بدوناألول238الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41559(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1560 1171.05بدوناألول245الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41560(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1561 1181.05بدوناألول246الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41561(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1562 1151.05بدوناألول247الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41562(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1563 1151.05بدوناألول248الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41563(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1564 1171.05بدوناألول255الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41564(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1565 1181.05بدوناألول256الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41565(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1566 1151.05بدوناألول257الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41566(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1567 1151.05بدوناألول258الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41567(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1568 1171.05بدوناألول265الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41568(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1569 1181.05بدوناألول266الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41569(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1570 1151.05بدوناألول267الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41570(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1571 1151.05بدوناألول268الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41571(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1572 1171.05بدوناألول275الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41572(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1573 1181.05بدوناألول276الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41573(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1574 1151.05بدوناألول277الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41574(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1575 1151.05بدوناألول278الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41575(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1576 1171.05بدوناألول295الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41576(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1577 1181.05بدوناألول296الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41577(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1578 1151.05بدوناألول297الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41578(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1579 1151.05بدوناألول298الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41579(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1580 1171.05بدوناألول305الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41580(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1581 1181.05بدوناألول306الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41581(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1582 1151.05بدوناألول307الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41582(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1583 1151.05بدوناألول308الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41583(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1584 1151.05بدونالثالث 1013الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41584(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1585 1151.05بدونالثالث 1014الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41585(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1586 1171.05بدونالثالث 1016الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41586(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1587 1151.05بدونالثالث 1113الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41587(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1588 1151.05بدونالثالث 1114الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41588(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1589 1171.05بدونالثالث 1116الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41589(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1590 1151.05بدونالثالث 2213الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41590(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1591 1151.05بدونالثالث 2214الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41591(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1592 1181.05بدونالثالث 2215الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41592(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1593 1171.05بدونالثالث 2216الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41593(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1594 1151.05بدونالثالث 2313الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41594(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1595 1151.05بدونالثالث 2314الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41595(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1596 1181.05بدونالثالث 2315الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41596(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1597 1171.05بدونالثالث 2316الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41597(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1598 1151.05بدونالثالث 2413الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41598(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1599 1151.05بدونالثالث 2414الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41599(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1600 1181.05بدونالثالث 2415الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41600(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1601 1171.05بدونالثالث 2416الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41601(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1602 1151.05بدونالثالث 2513الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41602(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1603 1151.05بدونالثالث 2514الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41603(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1604 1181.05بدونالثالث 2515الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41604(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1605 1171.05بدونالثالث 2516الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41605(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1606 1151.05بدونالثالث 2613الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41606(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1607 1151.05بدونالثالث 2614الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41607(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1608 1181.05بدونالثالث 2615الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41608(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1609 1171.05بدونالثالث 2616الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41609(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1610 1151.05بدونالثالث 2913الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41610(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1611 1151.05بدونالثالث 2914الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41611(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1612 1181.05بدونالثالث 2915الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41612(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1613 1171.05بدونالثالث 2916الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41613(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1614 1151.05بدونالثالث 3013الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41614(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1615 1151.05بدونالثالث 3014الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41615(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1616 1181.05بدونالثالث 3015الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41616(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1617 1171.05بدونالثالث 3016الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41617(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1618 ي109الىح االولشر

1151.05بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41618(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1619 ي1010الىح االولشر

1151.05بدونالثان 
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كة خلفاء مكرم41619(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1620 ي1011الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة خلفاء مكرم41620(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1621 ي1012الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة خلفاء مكرم41621(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1622 ي119الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة خلفاء مكرم41622(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1623 ي1110الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة خلفاء مكرم41623(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1624 ي1111الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة خلفاء مكرم41624(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1625 ي1112الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة خلفاء مكرم41625(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1626 ي129الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة خلفاء مكرم41626(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1627 ي1210الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة خلفاء مكرم41627(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1628 ي1211الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41628(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1629 ي229الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41629(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1630 ي2210الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41630(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1631 ي2211الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41631(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1632 ي2212الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41632(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1633 ي239الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41633(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1634 ي2310الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41634(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1635 ي2311الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41635(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1636 ي2312الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41636(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1637 ي249الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41637(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1638 ي2410الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41638(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1639 ي2411الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41639(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1640 ي2412الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41640(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1641 ي259الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41641(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1642 ي2510الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41642(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1643 ي2511الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41643(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1644 ي2512الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41644(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1645 ي269الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41645(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1646 ي2610الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41646(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1647 ي2611الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41647(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1648 ي2612الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41648(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1649 ي299الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41649(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1650 ي2910الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41650(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1651 ي2911الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41651(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1652 ي2912الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41652(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1653 ي309الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41653(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1654 ي3010الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41654(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1655 ي3011الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة مكة لالنشاء والتعمير41655(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1656 ي3012الىح االولشر
1151.05بدونالثان 

كة خلفاء مكرم41656(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1657 1151.05بدونالرابع1017الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41657(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1658 1151.05بدونالرابع1018الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41658(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1659 1151.05بدونالرابع1019الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41659(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1660 1151.05بدونالرابع1020الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41660(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1661 1151.05بدونالرابع1117الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41661(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1662 1151.05بدونالرابع1118الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41662(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1663 1151.05بدونالرابع1119الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41663(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1664 1151.05بدونالرابع1120الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41664(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1665 1151.05بدونالرابع2217الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41665(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1666 1151.05بدونالرابع2218الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41666(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1667 1151.05بدونالرابع2219الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41667(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1668 1151.05بدونالرابع2220الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41668(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1669 1151.05بدونالرابع2317الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41669(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1670 1151.05بدونالرابع2318الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41670(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1671 1151.05بدونالرابع2319الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41671(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1672 1151.05بدونالرابع2320الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41672(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1673 1151.05بدونالرابع2417الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41673(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1674 1151.05بدونالرابع2418الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41674(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1675 1151.05بدونالرابع2419الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41675(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1676 1151.05بدونالرابع2420الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41676(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1677 1151.05بدونالرابع2517الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41677(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1678 1151.05بدونالرابع2518الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41678(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1679 1151.05بدونالرابع2519الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41679(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1680 1151.05بدونالرابع2520الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41680(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1681 1151.05بدونالرابع2617الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41681(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1682 1151.05بدونالرابع2618الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41682(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1683 1151.05بدونالرابع2619الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41683(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1684 1151.05بدونالرابع2620الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41684(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1685 1151.05بدونالرابع2917الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41685(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1686 1151.05بدونالرابع2918الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41686(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1687 1151.05بدونالرابع2919الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41687(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1688 1151.05بدونالرابع2920الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41688(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1689 1151.05بدونالرابع3017الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41689(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1690 1151.05بدونالرابع3018الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41690(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1691 1151.05بدونالرابع3019الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41691(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1692 1151.05بدونالرابع3020الىح االولشر
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10- بيان الوحدات بالمُدن المطروحة
ثانيا: البيانات المالية للوحدات المطروحة :

 مقدم 
الحجز

 
تسجيل.م

%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري

وقالقاهرةسكن مرص 1 قية 40000الشر     706,732.00    748,305.00      97,191.00    138,764.00    4,158.00    8,315.00    41,573.00      1151.007230831,450.0041,572.50873,022.504000050084,718.00مصعد األخير10723بجوار اإلسكان اإلجتماىع- شارع طلعت حرب الواجهة الشر
وقالقاهرةسكن مرص 2 قية 40001الشر ي1041بجوار اإلسكان اإلجتماىع- شارع طلعت حرب الواجهة الشر

    651,423.00    689,742.00      86,453.00    124,772.00    3,832.00    7,664.00    38,319.00      1061.007230766,380.0038,319.00804,699.004000050074,957.00مصعد األرض 
وقالقاهرةسكن مرص 3 قية 40002الشر ي1141بجوار اإلسكان اإلجتماىع- شارع طلعت حرب الواجهة الشر

    651,423.00    689,742.00      86,453.00    124,772.00    3,832.00    7,664.00    38,319.00      1061.007230766,380.0038,319.00804,699.004000050074,957.00مصعد األرض 
وقالقاهرةسكن مرص 4 قية 40003الشر ي9111بجوار اإلسكان اإلجتماىع- شارع طلعت حرب الواجهة الشر

    742,068.50    785,720.50    104,051.00    147,703.00    4,366.00    8,731.00    43,652.00      1151.057230873,022.5043,651.13916,673.634000050090,954.00مصعد الثان 
    614,358.00    650,497.00      79,259.00    115,398.00    3,614.00    7,228.00    36,139.00      1151.006285722,775.0036,138.75758,913.754000050068,417.00بدوناألخير5922 فدان بشمال المدينة2600منطقة جلوبال40004العبور الجديدةالقليوبيةسكن مرص 5
    614,358.00    650,497.00      79,259.00    115,398.00    3,614.00    7,228.00    36,139.00      1151.006285722,775.0036,138.75758,913.754000050068,417.00بدوناألخير10922 فدان بشمال المدينة2600منطقة حرنى نظير40005العبور الجديدةالقليوبيةسكن مرص 6
    614,358.00    650,497.00      79,259.00    115,398.00    3,614.00    7,228.00    36,139.00      1151.006285722,775.0036,138.75758,913.754000050068,417.00بدوناألخير11821 فدان بشمال المدينة2600منطقة حرنى نظير40006العبور الجديدةالقليوبيةسكن مرص 7
    614,358.00    650,497.00      79,259.00    115,398.00    3,614.00    7,228.00    36,139.00      1151.006285722,775.0036,138.75758,913.754000050068,417.00بدوناألخير10924 فدان بشمال المدينة2600منطقة حرنى نظير40007العبور الجديدةالقليوبيةسكن مرص 8
كة أبناء سهمود للمقاوالت40008القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 9     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير1123جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40009القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 10     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير1224جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40010القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 11     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير1723جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40011القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 12     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير1821جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40012القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 13     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير2123جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40013القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 14     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير2724جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40014القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 15     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير2823جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40015القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 16     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير3022جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40016القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 17     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير3323جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40017القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 18     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير3324جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40018القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 19     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير3422جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40019القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 20     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير3423جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40020القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 21     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير3623جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40021القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 22     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير3924جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40022القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 23     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير1521شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40023القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 24     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير2123شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40024القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 25     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير2722شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40025القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 26     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير4223شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40026القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 27     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير4624شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40027القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 28     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير4821شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40028القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 29     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير4823شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40029القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 30     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير4824شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40030القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 31     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير4921شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40031القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 32     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير4922شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40032القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 33     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير4923شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40033القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 34     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير4924شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40034القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 35     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير5022شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40035القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 36     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير5023شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40036القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 37     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير5024شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40037القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 38     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير5121شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40038القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 39     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير5122شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40039القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 40     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير5123شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40040القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 41     751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألخير5124شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40041القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 42 ي281جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40042القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 43 ي363جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40043القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 44 ي394جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40044القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 45 ي402جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40045القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 46 ي404جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40046القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 47 ي412جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40047القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 48 ي414جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40048القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 49 ي253جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40049القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 50 ي254جنوب طريق القطامية العير  السخنة القديم5منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40050القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 51 ي333شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40051القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 52 ي481شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40052القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 53 ي483شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40053القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 54 ي491شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40054القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 55 ي492شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40055القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 56 ي493شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40056القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 57 ي494شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40057القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 58 ي501شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40058القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 59 ي502شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40059القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 60 ي503شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40060القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 61 ي504شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40061القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 62 ي511شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40062القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 63 ي521شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    692,418.00    733,149.00      94,413.00    135,144.00    4,074.00    8,147.00    40,731.00      1061.007685814,610.0040,730.50855,340.504000050082,192.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40063القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 64 ي522شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    751,208.00    795,397.00    105,824.00    150,013.00    4,419.00    8,838.00    44,189.00      1151.007685883,775.0044,188.75927,963.754000050092,567.00بدوناألرض 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40064القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 65     802,486.25    849,692.25    115,779.00    162,985.00    4,721.00    9,442.00    47,206.00    1171.057685944,102.2547,205.11991,307.3640000500101,616.00بدوناألول485شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40065القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 66     809,345.50    856,954.50    117,109.00    164,718.00    4,761.00    9,522.00    47,609.00    1181.057685952,171.5047,608.58999,780.0840000500102,826.00بدوناألول486شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40066القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 67     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول487شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40067القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 68     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول488شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40068القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 69     802,486.25    849,692.25    115,779.00    162,985.00    4,721.00    9,442.00    47,206.00    1171.057685944,102.2547,205.11991,307.3640000500101,616.00بدوناألول495شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40069القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 70     809,345.50    856,954.50    117,109.00    164,718.00    4,761.00    9,522.00    47,609.00    1181.057685952,171.5047,608.58999,780.0840000500102,826.00بدوناألول496شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40070القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 71     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول497شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40071القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 72     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول498شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40072القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 73     802,486.25    849,692.25    115,779.00    162,985.00    4,721.00    9,442.00    47,206.00    1171.057685944,102.2547,205.11991,307.3640000500101,616.00بدوناألول505شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40073القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 74     809,345.50    856,954.50    117,109.00    164,718.00    4,761.00    9,522.00    47,609.00    1181.057685952,171.5047,608.58999,780.0840000500102,826.00بدوناألول506شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40074القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 75     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول507شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40075القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 76     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول508شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40076القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 77     802,486.25    849,692.25    115,779.00    162,985.00    4,721.00    9,442.00    47,206.00    1171.057685944,102.2547,205.11991,307.3640000500101,616.00بدوناألول515شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40077القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 78     809,345.50    856,954.50    117,109.00    164,718.00    4,761.00    9,522.00    47,609.00    1181.057685952,171.5047,608.58999,780.0840000500102,826.00بدوناألول516شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40078القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 79     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول517شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40079القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 80     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول518شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40080القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 81     802,486.25    849,692.25    115,779.00    162,985.00    4,721.00    9,442.00    47,206.00    1171.057685944,102.2547,205.11991,307.3640000500101,616.00بدوناألول525شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40081القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 82     809,345.50    856,954.50    117,109.00    164,718.00    4,761.00    9,522.00    47,609.00    1181.057685952,171.5047,608.58999,780.0840000500102,826.00بدوناألول526شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40082القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 83     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول527شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40083القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 84     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدوناألول528شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40084القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 85     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثالث4813شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40085القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 86     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثالث4814شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40086القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 87     809,345.50    856,954.50    117,109.00    164,718.00    4,761.00    9,522.00    47,609.00    1181.057685952,171.5047,608.58999,780.0840000500102,826.00بدونالثالث4815شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40087القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 88     802,486.25    849,692.25    115,779.00    162,985.00    4,721.00    9,442.00    47,206.00    1171.057685944,102.2547,205.11991,307.3640000500101,616.00بدونالثالث4816شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40088القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 89     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثالث4913شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40089القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 90     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثالث4914شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40090القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 91     809,345.50    856,954.50    117,109.00    164,718.00    4,761.00    9,522.00    47,609.00    1181.057685952,171.5047,608.58999,780.0840000500102,826.00بدونالثالث4915شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40091القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 92     802,486.25    849,692.25    115,779.00    162,985.00    4,721.00    9,442.00    47,206.00    1171.057685944,102.2547,205.11991,307.3640000500101,616.00بدونالثالث4916شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40092القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 93     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثالث5013شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40093القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 94     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثالث5014شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40094القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 95     809,345.50    856,954.50    117,109.00    164,718.00    4,761.00    9,522.00    47,609.00    1181.057685952,171.5047,608.58999,780.0840000500102,826.00بدونالثالث5015شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40095القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 96     802,486.25    849,692.25    115,779.00    162,985.00    4,721.00    9,442.00    47,206.00    1171.057685944,102.2547,205.11991,307.3640000500101,616.00بدونالثالث5016شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40096القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 97     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثالث5113شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40097القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 98     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثالث5114شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40098القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 99     809,345.50    856,954.50    117,109.00    164,718.00    4,761.00    9,522.00    47,609.00    1181.057685952,171.5047,608.58999,780.0840000500102,826.00بدونالثالث5115شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40099القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 100     802,486.25    849,692.25    115,779.00    162,985.00    4,721.00    9,442.00    47,206.00    1171.057685944,102.2547,205.11991,307.3640000500101,616.00بدونالثالث5116شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40100القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 101 ي489شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40101القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 102 ي4810شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40102القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 103 ي4811شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40103القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 104 ي4812شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40104القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 105 ي499شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40105القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 106 ي4910شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40106القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 107 ي4911شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40107القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 108 ي4912شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40108القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 109 ي509شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40109القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 110 ي5010شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40110القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 111 ي5011شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40111القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 112 ي5012شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40112القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 113 ي519شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40113القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 114 ي5110شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40114القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 115 ي5111شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40115القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 116 ي5112شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40116القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 117 ي529شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40117القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 118 ي5210شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40118القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 119 ي5211شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

    788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالثان 
كة أبناء سهمود للمقاوالت40119القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 120     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع4817شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40120القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 121     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع4818شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40121القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 122     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع4819شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40122القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 123     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع4820شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر

نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

البيانات المالية للوحدات المطروحة
 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر
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%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

كة أبناء سهمود للمقاوالت40123القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 124     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع4917شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40124القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 125     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع4918شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40125القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 126     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع4919شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40126القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 127     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع4920شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40127القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 128     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع5017شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40128القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 129     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع5018شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40129القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 130     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع5019شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40130القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 131     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع5020شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40131القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 132     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع5117شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40132القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 133     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع5118شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40133القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 134     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع5119شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
كة أبناء سهمود للمقاوالت40134القاهرة الجديدةالقاهرةسكن مرص 135     788,768.75    835,167.75    113,115.00    159,514.00    4,640.00    9,280.00    46,399.00      1151.057685927,963.7546,398.19974,361.944000050099,195.00بدونالرابع5120شمال طريق القطامية العير  السخنة القديم 6منطقة مسلسل شر
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40135المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 136     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1321أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40136المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 137     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1322أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40137المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 138     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1323أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40138المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 139     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1324أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40139المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 140     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1421أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40140المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 141     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1422أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40141المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 142     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1423أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40142المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 143     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1424أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40143المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 144 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1521أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40144المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 145 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1522أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40145المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 146 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1523أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40146المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 147 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1524أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40147المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 148 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير921أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40148المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 149 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير922أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40149المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 150 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير923أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40150المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 151 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير924أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40151المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 152 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1021أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40152المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 153 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1022أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40153المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 154 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1023أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40154المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 155 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1024أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40155المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 156 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1121أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40156المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 157 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1122أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40157المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 158 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1124أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40158المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 159 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1221أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40159المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 160 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1222أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40160المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 161 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1223أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40161المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 162 ي بيتك 140منطقة شر     411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألخير1224أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40162المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 163 ي131أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40163المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 164 ي132أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40164المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 165 ي133أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40165المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 166 ي134أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40166المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 167 ي141أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40167المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 168 ي142أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40168المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 169 ي143أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40169المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 170 ي144أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة حرنى نظير للمقاوالت40170المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 171 ي بيتك 140منطقة شر ي151أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة حرنى نظير للمقاوالت40171المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 172 ي بيتك 140منطقة شر ي152أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة حرنى نظير للمقاوالت40172المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 173 ي بيتك 140منطقة شر ي153أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة حرنى نظير للمقاوالت40173المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 174 ي بيتك 140منطقة شر ي154أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40174المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 175 ي بيتك 140منطقة شر ي12أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40175المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 176 ي بيتك 140منطقة شر ي14أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40176المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 177 ي بيتك 140منطقة شر ي21أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40177المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 178 ي بيتك 140منطقة شر ي22أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40178المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 179 ي بيتك 140منطقة شر ي23أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40179المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 180 ي بيتك 140منطقة شر ي24أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40180المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 181 ي بيتك 140منطقة شر ي31أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40181المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 182 ي بيتك 140منطقة شر ي32أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40182المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 183 ي بيتك 140منطقة شر ي33أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40183المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 184 ي بيتك 140منطقة شر ي34أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40184المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 185 ي بيتك 140منطقة شر ي41أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40185المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 186 ي بيتك 140منطقة شر ي42أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40186المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 187 ي بيتك 140منطقة شر ي43أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40187المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 188 ي بيتك 140منطقة شر ي44أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40188المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 189 ي بيتك 140منطقة شر ي51أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40189المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 190 ي بيتك 140منطقة شر ي52أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40190المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 191 ي بيتك 140منطقة شر ي53أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40191المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 192 ي بيتك 140منطقة شر ي54أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40192المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 193 ي بيتك 140منطقة شر ي61أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40193المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 194 ي بيتك 140منطقة شر ي62أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40194المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 195 ي بيتك 140منطقة شر ي63أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40195المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 196 ي بيتك 140منطقة شر ي64أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40196المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 197 ي بيتك 140منطقة شر ي91أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40197المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 198 ي بيتك 140منطقة شر ي92أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40198المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 199 ي بيتك 140منطقة شر ي94أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40199المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 200 ي بيتك 140منطقة شر ي101أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40200المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 201 ي بيتك 140منطقة شر ي102أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40201المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 202 ي بيتك 140منطقة شر ي103أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40202المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 203 ي بيتك 140منطقة شر ي104أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40203المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 204 ي بيتك 140منطقة شر ي111أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40204المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 205 ي بيتك 140منطقة شر ي112أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40205المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 206 ي بيتك 140منطقة شر ي113أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40206المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 207 ي بيتك 140منطقة شر ي114أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40207المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 208 ي بيتك 140منطقة شر ي121أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
كة البنا 40208المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 209 ي بيتك 140منطقة شر ي122أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40209المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 210 ي بيتك 140منطقة شر ي123أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    411,038.00    435,217.00      39,791.00      63,970.00    2,418.00    4,836.00    24,179.00      1151.004205483,575.0024,178.75507,753.754000050032,537.00بدوناألرض 
كة البنا 40210المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 211 ي بيتك 140منطقة شر ي124أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    378,870.00    401,157.00      33,547.00      55,834.00    2,229.00    4,458.00    22,287.00      1061.004205445,730.0022,286.50468,016.504000050026,860.00بدوناألرض 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40211المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 212     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدوناألول148أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40212المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 213 ي بيتك 140منطقة شر     442,849.50    468,899.50      45,965.00      72,015.00    2,605.00    5,210.00    26,050.00      1181.054205520,999.5026,049.98547,049.484000050038,150.00بدوناألول156أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40213المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 214 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدوناألول157أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40214المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 215 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدوناألول158أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40215المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 216     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثالث1314أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40216المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 217     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثالث1413أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40217المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 218     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثالث1414أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40218المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 219     439,096.25    464,926.25      45,237.00      71,067.00    2,583.00    5,166.00    25,830.00      1171.054205516,584.2525,829.21542,413.464000050037,488.00بدونالثالث1416أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40219المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 220 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثالث1513أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40220المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 221 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثالث1514أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40221المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 222 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثالث914أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40222المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 223 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثالث1014أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40223المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 224 ي بيتك 140منطقة شر     439,096.25    464,926.25      45,237.00      71,067.00    2,583.00    5,166.00    25,830.00      1171.054205516,584.2525,829.21542,413.464000050037,488.00بدونالثالث1116أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40224المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 225 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثالث1214أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40225المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 226 ي بيتك 140منطقة شر     442,849.50    468,899.50      45,965.00      72,015.00    2,605.00    5,210.00    26,050.00      1181.054205520,999.5026,049.98547,049.484000050038,150.00بدونالثالث1215أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40226المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 227 ي1310أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40227المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 228 ي1311أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40228المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 229 ي149أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40229المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 230 ي1411أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40230المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 231 ي1412أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثان 
كة حرنى نظير للمقاوالت40231المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 232 ي بيتك 140منطقة شر ي1510أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثان 
كة حرنى نظير للمقاوالت40232المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 233 ي بيتك 140منطقة شر ي1511أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثان 
كة البنا 40233المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 234 ي بيتك 140منطقة شر ي1110أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 

    431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالثان 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40234المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 235     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1317أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40235المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 236     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1318أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40236المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 237     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1319أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40237المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 238     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1320أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40238المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 239     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1417أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40239المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 240     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1418أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40240المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 241     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1419أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ي بيتك 140منطقة الجمعية التعاونية االنتاجية الالنشاء والتعمير باسيوط  40241المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 242     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1420أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40242المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 243 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1517أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40243المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 244 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1518أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40244المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 245 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1519أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة حرنى نظير للمقاوالت40245المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 246 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1520أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40246المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 247 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع817أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
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مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

كة البنا 40247المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 248 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع818أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40248المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 249 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع819أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40249المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 250 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع917أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40250المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 251 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع918أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40251المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 252 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع919أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40252المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 253 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1017أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40253المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 254 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1018أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40254المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 255 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1019أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40255المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 256 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1020أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40256المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 257 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1117أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40257المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 258 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1118أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40258المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 259 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1119أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40259المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 260 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1219أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
كة البنا 40260المنيا الجديدةالمنياسكن مرص 261 ي بيتك 140منطقة شر     431,589.75    456,977.75      43,781.00      69,169.00    2,539.00    5,078.00    25,388.00      1151.054205507,753.7525,387.69533,141.444000050036,164.00بدونالرابع1220أسيوط الصحراوي/  وطريق المنيا 3 فدان بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بير  منطقة ابن 
ةسكن مرص 262     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3124جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40261أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 263     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3221جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40262أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 264     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3222جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40263أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 265     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3223جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40264أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 266     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3224جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40265أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 267     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7222جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40266أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 268     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7223جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40267أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 269     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7321جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40268أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 270     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7324جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40269أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 271     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7422جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40270أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 272     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7423جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40271أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 273     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7424جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40272أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 274     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7521جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40273أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 275     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7522جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40274أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 276     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7523جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40275أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 277     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7524جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40276أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 278     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7621جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40277أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 279     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7622جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40278أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 280     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7623جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40279أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 281     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7624جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40280أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 282     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7721جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40281أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 283     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7722جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40282أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 284     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7723جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40283أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 285     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7724جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40284أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 286     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7821جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40285أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 287     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7822جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40286أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 288     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7823جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40287أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 289     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7824جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40288أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 290     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7921جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40289أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 291     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7922جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40290أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 292     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7923جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40291أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 293     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7924جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40292أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 294     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8021جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40293أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 295     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8022جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40294أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 296     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8023جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40295أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 297     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8024جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40296أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 298     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8321جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40297أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 299     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8322جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40298أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 300     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8323جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40299أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 301     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8324جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40300أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 302     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8421جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40301أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 303     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8422جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40302أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 304     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8423جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40303أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 305     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8424جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40304أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 306     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8521جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40305أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 307     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8522جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40306أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 308     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8523جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40307أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 309     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8524جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40308أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 310     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8621جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40309أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 311     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8622جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40310أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 312     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8623جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40311أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 313     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8624جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40312أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 314     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8721جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40313أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 315     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8722جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40314أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 316     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8723جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40315أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 317     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8724جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40316أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 318     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8821جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40317أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 319     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8822جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40318أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 320     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8824جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40319أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 321     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8921جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40320أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 322     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8922جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40321أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 323     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8923جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40322أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 324     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8924جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40323أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 325     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9021جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40324أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 326     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9022جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40325أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 327     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9023جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40326أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 328     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9024جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40327أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 329     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9121جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40328أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 330     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9122جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40329أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 331     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9123جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40330أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 332     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9124جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40331أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 333     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9221جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40332أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 334     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9222جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40333أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 335     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9223جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40334أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 336     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9224جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40335أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 337     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9321جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40336أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 338     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9322جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40337أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 339     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9323جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40338أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 340     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9324جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40339أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 341     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9421جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40340أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 342     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9422جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40341أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 343     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9423جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40342أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 344     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9424جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40343أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 345     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9521جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40344أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 346     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9522جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40345أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 347     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9523جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40346أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 348     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9524جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40347أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 349     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9621جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40348أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 350     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9622جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40349أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 351     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9623جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40350أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 352     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9624جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40351أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 353     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9721جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40352أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 354     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9722جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40353أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 355     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9723جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40354أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 356     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9724جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40355أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 357     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير10021جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40356أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 358     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير10022جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40357أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 359     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير10023جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40358أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 360     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير10024جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40359أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 361     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير721جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40360أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 362     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير722جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40361أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 363     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير723جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40362أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 364     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40363أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 365     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1621جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40364أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 366     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1821جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40365أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 367     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40366أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 368     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40367أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 369     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40368أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 370     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40369أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 371     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3721جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40370أكتوبر الجديدةالجير 
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%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ة سكن مرص 372     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3722جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40371أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 373     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3723جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40372أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 374     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3724جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40373أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 375     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير4821جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40374أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 376     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير4822جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40375أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 377     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير4823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40376أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 378     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير4824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40377أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 379     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير4921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40378أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 380     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير4922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40379أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 381     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير4923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40380أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 382     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير4924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40381أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 383     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5021جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40382أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 384     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5022جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40383أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 385     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40384أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 386     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5024جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40385أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 387     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40386أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 388     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40387أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 389     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40388أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 390     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5124جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40389أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 391     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40390أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 392     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40391أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 393     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40392أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 394     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40393أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 395     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5321جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40394أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 396     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5322جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40395أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 397     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40396أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 398     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5324جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40397أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 399     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5421جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40398أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 400     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5422جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40399أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 401     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5423جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40400أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 402     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5424جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40401أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 403     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40402أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 404     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40403أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 405     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40404أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 406     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40405أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 407     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5621جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40406أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 408     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40407أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 409     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40408أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 410     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5624جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40409أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 411     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5721جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40410أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 412     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5722جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40411أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 413     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5724جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40412أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 414     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5821جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40413أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 415     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5822جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40414أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 416     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40415أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 417     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40416أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 418     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40417أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 419     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40418أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 420     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40419أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 421     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير5924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40420أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 422     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6022جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40421أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 423     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40422أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 424     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6024جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40423أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 425     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40424أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 426     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40425أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 427     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40426أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 428     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40427أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 429     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7021جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40428أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 430     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7022جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40429أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 431     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40430أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 432     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7024جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40431أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 433     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40432أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 434     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير7122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40433أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 435     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40434أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 436     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40435أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 437     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40436أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 438     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير9924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40437أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 439     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40438أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 440     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40439أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 441     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40440أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 442     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40441أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 443     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40442أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 444     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40443أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 445     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير8123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40444أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 446     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6821جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40445أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 447     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6822جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40446أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 448     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40447أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 449     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40448أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 450     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6723جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40449أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 451     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40450أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 452     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير324جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40451أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 453     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير421جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40452أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 454     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير422جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40453أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 455     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير423جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40454أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 456     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير424جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40455أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 457     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40456أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 458     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40457أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 459     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40458أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 460     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40459أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 461     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير621جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40460أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 462     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40461أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 463     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40462أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 464     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40463أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 465     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40464أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 466     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40465أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 467     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40466أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 468     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40467أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 469     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1124جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40468أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 470     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40469أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 471     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40470أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 472     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40471أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 473     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40472أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 474     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1321جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40473أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 475     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1322جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40474أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 476     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40475أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 477     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1324جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40476أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 478     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1422جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40477أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 479     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40478أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 480     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40479أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 481     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40480أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 482     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40481أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 483     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1624جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40482أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 484     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1721جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40483أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 485     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1722جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40484أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 486     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1723جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40485أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 487     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1724جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40486أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 488     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1822جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40487أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 489     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1823جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40488أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 490     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1824جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40489أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 491     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1921جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40490أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 492     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1922جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40491أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 493     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1923جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40492أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 494     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير1924جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40493أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 495     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2021جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40494أكتوبر الجديدةالجير 
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%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ة سكن مرص 496     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2022جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40495أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 497     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2023جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40496أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 498     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2024جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40497أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 499     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40498أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 500     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40499أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 501     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40500أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 502     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2124جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40501أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 503     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40502أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 504     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40503أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 505     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40504أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 506     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40505أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 507     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2321جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40506أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 508     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2322جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40507أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 509     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40508أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 510     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2324جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40509أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 511     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40510أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 512     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40511أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 513     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40512أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 514     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40513أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 515     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6422جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40514أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 516     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6322جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40515أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 517     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6323جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40516أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 518     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6221جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40517أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 519     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40518أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 520     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6224جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40519أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 521     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40520أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 522     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير6123جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40521أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 523     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40522أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 524     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2621جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40523أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 525     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40524أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 526     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2624جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40525أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 527     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40526أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 528     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40527أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 529     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40528أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 530     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير2524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40529أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 531     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3322جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40530أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 532     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3323جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40531أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 533     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3421جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40532أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 534     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3422جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40533أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 535     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3424جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40534أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 536     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3621جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40535أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 537     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3622جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40536أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 538     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3623جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40537أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 539     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3624جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40538أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 540     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3821جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40539أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 541     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3823جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40540أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 542     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3921جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40541أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 543     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3922جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40542أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 544     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير3923جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40543أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 545     628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألخير4021جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40544أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 546 ي311جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40545أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 547 ي313جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40546أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 548 ي321جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40547أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 549 ي322جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40548أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 550 ي323جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40549أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 551 ي324جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40550أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 552 ي721جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40551أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 553 ي724جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40552أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 554 ي731جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40553أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 555 ي732جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40554أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 556 ي733جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40555أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 557 ي734جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40556أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 558 ي741جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40557أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 559 ي742جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40558أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 560 ي743جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40559أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 561 ي744جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40560أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 562 ي752جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40561أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 563 ي753جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40562أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 564 ي754جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40563أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 565 ي762جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40564أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 566 ي764جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40565أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 567 ي774جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40566أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 568 ي781جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40567أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 569 ي782جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40568أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 570 ي783جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40569أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 571 ي784جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40570أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 572 ي791جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40571أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 573 ي792جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40572أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 574 ي793جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40573أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 575 ي794جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40574أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 576 ي801جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40575أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 577 ي802جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40576أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 578 ي803جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40577أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 579 ي804جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40578أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 580 ي841جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40579أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 581 ي842جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40580أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 582 ي843جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40581أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 583 ي844جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40582أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 584 ي851جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40583أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 585 ي852جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40584أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 586 ي853جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40585أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 587 ي854جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40586أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 588 ي861جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40587أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 589 ي863جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40588أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 590 ي864جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40589أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 591 ي881جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40590أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 592 ي882جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40591أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 593 ي883جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40592أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 594 ي891جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40593أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 595 ي892جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40594أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 596 ي893جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40595أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 597 ي894جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40596أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 598 ي901جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40597أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 599 ي902جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40598أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 600 ي903جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40599أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 601 ي904جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40600أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 602 ي911جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40601أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 603 ي912جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40602أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 604 ي913جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40603أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 605 ي914جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40604أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 606 ي921جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40605أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 607 ي922جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40606أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 608 ي923جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40607أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 609 ي924جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40608أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 610 ي931جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40609أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 611 ي932جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40610أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 612 ي933جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40611أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 613 ي934جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40612أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 614 ي943جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40613أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 615 ي944جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40614أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 616 ي951جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40615أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 617 ي952جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40616أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 618 ي953جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40617أكتوبر الجديدةالجير 

    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 619 ي954جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40618أكتوبر الجديدةالجير 

    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
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%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ةسكن مرص 620 ي961جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40619أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 621 ي962جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40620أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 622 ي963جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40621أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 623 ي964جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40622أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 624 ي971جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40623أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 625 ي972جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40624أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 626 ي973جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40625أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 627 ي974جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40626أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 628 ي1001جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40627أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 629 ي1003جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40628أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 630 ي1004جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40629أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 631 ي152جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40630أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 632 ي481جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40631أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 633 ي482جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40632أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 634 ي483جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40633أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 635 ي484جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40634أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 636 ي491جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40635أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 637 ي492جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40636أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 638 ي494جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40637أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 639 ي501جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40638أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 640 ي502جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40639أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 641 ي503جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40640أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 642 ي511جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40641أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 643 ي512جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40642أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 644 ي513جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40643أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 645 ي514جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40644أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 646 ي521جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40645أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 647 ي522جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40646أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 648 ي523جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40647أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 649 ي524جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40648أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 650 ي532جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40649أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 651 ي533جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40650أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 652 ي534جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40651أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 653 ي541جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40652أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 654 ي542جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40653أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 655 ي543جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40654أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 656 ي544جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40655أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 657 ي551جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40656أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 658 ي552جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40657أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 659 ي553جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40658أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 660 ي554جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40659أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 661 ي561جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40660أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 662 ي562جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40661أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 663 ي563جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40662أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 664 ي564جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40663أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 665 ي571جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40664أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 666 ي572جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40665أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 667 ي573جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40666أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 668 ي574جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40667أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 669 ي581جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40668أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 670 ي582جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40669أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 671 ي583جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40670أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 672 ي584جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40671أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 673 ي591جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40672أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 674 ي592جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40673أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 675 ي593جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40674أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 676 ي594جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40675أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 677 ي601جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40676أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 678 ي602جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40677أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 679 ي603جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40678أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 680 ي604جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40679أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 681 ي691جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40680أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 682 ي692جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40681أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 683 ي693جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40682أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 684 ي701جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40683أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 685 ي702جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40684أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 686 ي703جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40685أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 687 ي704جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40686أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 688 ي711جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40687أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 689 ي713جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40688أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 690 ي714جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40689أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 691 ي681جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40690أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 692 ي682جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40691أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 693 ي683جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40692أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 694 ي62جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40693أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 695 ي63جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40694أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 696 ي73جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40695أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 697 ي74جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40696أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 698 ي81جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40697أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 699 ي82جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40698أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 700 ي84جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40699أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 701 ي92جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40700أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 702 ي93جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40701أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 703 ي94جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40702أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 704 ي113جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40703أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 705 ي114جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40704أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 706 ي121جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40705أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 707 ي122جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40706أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 708 ي124جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40707أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 709 ي131جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40708أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 710 ي132جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40709أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 711 ي133جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40710أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 712 ي134جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40711أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 713 ي141جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40712أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 714 ي143جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40713أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 715 ي144جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40714أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 716 ي153جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40715أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 717 ي154جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40716أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 718 ي162جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40717أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 719 ي163جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40718أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 720 ي164جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40719أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 721 ي171جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40720أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 722 ي173جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40721أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 723 ي174جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40722أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 724 ي182جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40723أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 725 ي183جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40724أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 726 ي184جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40725أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 727 ي191جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40726أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 728 ي192جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40727أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 729 ي193جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40728أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 730 ي194جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40729أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 731 ي201جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40730أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 732 ي202جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40731أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 733 ي204جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40732أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 734 ي211جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40733أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 735 ي212جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40734أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 736 ي213جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40735أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 737 ي214جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40736أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 738 ي222جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40737أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 739 ي223جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40738أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 740 ي231جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40739أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 741 ي233جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40740أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 742 ي234جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40741أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 743 ي661جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40742أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 
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 مقدم 
الحجز

 
تسجيل.م

%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ة سكن مرص 744 ي662جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40743أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 745 ي663جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40744أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 746 ي664جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40745أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 747 ي651جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40746أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 748 ي652جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40747أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 749 ي653جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40748أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 750 ي654جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40749أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 751 ي53جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40750أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 752 ي112جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40751أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 753 ي641جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40752أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 754 ي643جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40753أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 755 ي644جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40754أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 756 ي631جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40755أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 757 ي632جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40756أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 758 ي633جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40757أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 759 ي634جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40758أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 760 ي622جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40759أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 761 ي624جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40760أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 762 ي623جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40761أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 763 ي612جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40762أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 764 ي613جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40763أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 765 ي263جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40764أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 766 ي251جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40765أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 767 ي252جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40766أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 768 ي254جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40767أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 769 ي241جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40768أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 770 ي242جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40769أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 771 ي243جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40770أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 772 ي244جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40771أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 773 ي331جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40772أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 774 ي332جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40773أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 775 ي333جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40774أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 776 ي334جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40775أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 777 ي342جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40776أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 778 ي344جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40777أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 779 ي361جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40778أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 780 ي363جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40779أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 781 ي381جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40780أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 782 ي382جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40781أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 783 ي383جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40782أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 784 ي391جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40783أكتوبر الجديدةالجير 
    578,892.00    612,945.00      72,375.00    106,428.00    3,406.00    6,811.00    34,053.00      1061.006425681,050.0034,052.50715,102.504000050062,158.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 785 ي392جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40784أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 786 ي402جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40785أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ة سكن مرص 787 ي412جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40786أكتوبر الجديدةالجير 
    628,043.00    664,987.00      81,916.00    118,860.00    3,695.00    7,389.00    36,944.00      1151.006425738,875.0036,943.75775,818.754000050070,832.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 788     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول767جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40787أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 789     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول768جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40788أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 790     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول807جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40789أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 791     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول837جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40790أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 792     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول838جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40791أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 793     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول858جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40792أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 794     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول868جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40793أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 795     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول918جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40794أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 796     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول928جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40795أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 797     670,914.25    710,380.25      90,238.00    129,704.00    3,947.00    7,894.00    39,466.00      1171.056425789,311.2539,465.56828,776.814000050078,397.00بدوناألول945جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40796أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 798     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول957جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40797أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 799     670,914.25    710,380.25      90,238.00    129,704.00    3,947.00    7,894.00    39,466.00      1171.056425789,311.2539,465.56828,776.814000050078,397.00بدوناألول965جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40798أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 800     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول968جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40799أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 801     670,914.25    710,380.25      90,238.00    129,704.00    3,947.00    7,894.00    39,466.00      1171.056425789,311.2539,465.56828,776.814000050078,397.00بدوناألول975جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40800أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 802     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول977جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40801أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 803     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول978جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40802أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 804     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول508جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40803أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 805     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول558جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40804أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 806     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول578جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40805أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 807     676,648.50    716,451.50      91,351.00    131,154.00    3,981.00    7,961.00    39,803.00      1181.056425796,057.5039,802.88835,860.384000050079,409.00بدوناألول606جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40806أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 808     670,914.25    710,380.25      90,238.00    129,704.00    3,947.00    7,894.00    39,466.00      1171.056425789,311.2539,465.56828,776.814000050078,397.00بدوناألول695جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40807أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 809     670,914.25    710,380.25      90,238.00    129,704.00    3,947.00    7,894.00    39,466.00      1171.056425789,311.2539,465.56828,776.814000050078,397.00بدوناألول705جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40808أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 810     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول707جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40809أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 811     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول708جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40810أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 812     676,648.50    716,451.50      91,351.00    131,154.00    3,981.00    7,961.00    39,803.00      1181.056425796,057.5039,802.88835,860.384000050079,409.00بدوناألول686جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40811أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 813     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول687جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40812أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 814     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول688جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40813أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 815     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدوناألول647جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40814أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 816     676,648.50    716,451.50      91,351.00    131,154.00    3,981.00    7,961.00    39,803.00      1181.056425796,057.5039,802.88835,860.384000050079,409.00بدوناألول366جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40815أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 817     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث3114جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40816أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 818     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث8413جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40817أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 819     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث8713جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40818أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 820     676,648.50    716,451.50      91,351.00    131,154.00    3,981.00    7,961.00    39,803.00      1181.056425796,057.5039,802.88835,860.384000050079,409.00بدونالثالث8715جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40819أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 821     676,648.50    716,451.50      91,351.00    131,154.00    3,981.00    7,961.00    39,803.00      1181.056425796,057.5039,802.88835,860.384000050079,409.00بدونالثالث9115جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40820أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 822     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث9213جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40821أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 823     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث9513جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40822أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 824     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث9514جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40823أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 825     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث9713جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40824أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 826     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث9714جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40825أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 827     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث10014جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40826أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 828     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث5914جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40827أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 829     670,914.25    710,380.25      90,238.00    129,704.00    3,947.00    7,894.00    39,466.00      1171.056425789,311.2539,465.56828,776.814000050078,397.00بدونالثالث5916جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40828أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 830     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث6813جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40829أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 831     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث6814جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40830أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 832     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث6614جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40831أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 833     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث6413جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40832أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 834     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث3313جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40833أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 835     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثالث3314جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40834أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 836 ي729جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40835أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 837 ي7611جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40836أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 838 ي8011جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40837أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 839 ي8310جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40838أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 840 ي929جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40839أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 841 ي9212جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40840أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 842 ي959جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40841أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 843 ي9510جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40842أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 844 ي9512جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40843أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 845 ي9612جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40844أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 846 ي9710جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40845أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ة سكن مرص 847 ي529جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40846أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ة سكن مرص 848 ي6010جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40847أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ة سكن مرص 849 ي6810جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40848أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ة سكن مرص 850 ي6710جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40849أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ة سكن مرص 851 ي6711جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40850أكتوبر الجديدةالجير 

    659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالثان 
ةسكن مرص 852     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع3219جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40851أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 853     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7318جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40852أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 854     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7319جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40853أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 855     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7418جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40854أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 856     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7518جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40855أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 857     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7519جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40856أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 858     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7617جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40857أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 859     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7619جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40858أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 860     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7620جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40859أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 861     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7717جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40860أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 862     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7719جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40861أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 863     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7817جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40862أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 864     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7819جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40863أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 865     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7820جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40864أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 866     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7917جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40865أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 867     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7919جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40866أكتوبر الجديدةالجير 
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%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ةسكن مرص 868     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7920جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40867أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 869     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8017جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40868أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 870     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8020جنوب طريق الواحات شمال الواحة االقىص40869أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 871     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8317جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40870أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 872     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8319جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40871أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 873     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8320جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40872أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 874     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8417جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40873أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 875     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8420جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40874أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 876     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8517جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40875أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 877     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8617جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40876أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 878     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8620جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40877أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 879     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8717جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40878أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 880     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8718جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40879أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 881     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8719جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40880أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 882     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8720جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40881أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 883     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8818جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40882أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 884     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8819جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40883أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 885     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8820جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40884أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 886     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8920جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40885أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 887     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9117جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40886أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 888     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9119جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40887أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 889     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9120جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40888أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 890     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9217جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40889أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 891     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9219جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40890أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 892     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9220جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40891أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 893     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9317جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40892أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 894     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9320جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40893أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 895     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9418جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40894أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 896     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9420جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40895أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 897     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9517جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40896أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 898     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9518جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40897أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 899     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9519جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40898أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 900     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9520جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40899أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 901     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9617جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40900أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 902     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9618جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40901أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 903     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9619جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40902أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 904     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9620جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40903أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 905     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9718جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40904أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 906     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9719جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40905أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 907     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9720جنوب طريق الواحات شمال الواحة شمال الصعيد40906أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 908     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع10018جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40907أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 909     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع10019جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40908أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 910     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع10020جنوب طريق الواحات شمال الواحة سهمود40909أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 911     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع4917جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40910أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 912     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع4918جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40911أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 913     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5120جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40912أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 914     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5217جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40913أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 915     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5218جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40914أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 916     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5219جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40915أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 917     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5220جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40916أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 918     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5320جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40917أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 919     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5417جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40918أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 920     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5418جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40919أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 921     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5420جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40920أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 922     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5519جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40921أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 923     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5619جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40922أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 924     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5719جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40923أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 925     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5720جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40924أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 926     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5817جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40925أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 927     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5818جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40926أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 928     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5819جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40927أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 929     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5917جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40928أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 930     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5918جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40929أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 931     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع5919جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40930أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 932     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6018جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40931أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 933     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6020جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40932أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 934     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6918جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40933أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 935     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6919جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40934أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 936     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7018جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40935أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 937     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7019جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40936أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 938     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع7020جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40937أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 939     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9918جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40938أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 940     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع9919جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40939أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 941     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8217جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40940أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 942     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8219جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40941أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 943     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع8120جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40942أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 944     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6817جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40943أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 945     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6818جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40944أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 946     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6819جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40945أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 947     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6820جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40946أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 948     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6717جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40947أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 949     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6718جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40948أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 950     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6720جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40949أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 951     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6617جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40950أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 952     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6619جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40951أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 953     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6518جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40952أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 954     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6519جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40953أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 955     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6417جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40954أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 956     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6418جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40955أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 957     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6419جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40956أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 958     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6420جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40957أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 959     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6317جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40958أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 960     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6318جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40959أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 961     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6217جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40960أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 962     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6218جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40961أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 963     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6219جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40962أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 964     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6220جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40963أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 965     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع6119جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40964أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 966     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع2618جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40965أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 967     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع2619جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40966أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 968     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع2620جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40967أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 969     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع2517جنوب طريق الواحات شمال الواحة 40968أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 970     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع3318جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40969أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 971     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع3419جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40970أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 972     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع3420جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40971أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 973     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع3618جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40972أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 974     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع3619جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40973أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 975     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع3620جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40974أكتوبر الجديدةالجير 
ة سكن مرص 976     659,445.75    698,236.75      88,012.00    126,803.00    3,880.00    7,759.00    38,791.00      1151.056425775,818.7538,790.94814,609.694000050076,373.00بدونالرابع4017جنوب طريق الواحات شمال الواحة األقىص40975أكتوبر الجديدةالجير 
ةسكن مرص 977     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9222بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40976حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 978     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9223بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40977حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 979     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9224بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40978حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 980     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9322بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40979حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 981     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9323بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40980حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 982     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9324بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40981حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 983     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9422بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40982حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 984     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9423بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40983حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 985     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9424بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40984حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 986     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9621بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40985حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 987     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9722بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40986حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 988     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9723بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40987حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 989     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9724بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40988حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 990     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9824بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40989حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 991     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير9923بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40990حدائق أكتوبرالجير 
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%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ةسكن مرص 992     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير10123بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40991حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 993     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير10221بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40992حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 994     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير10222بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40993حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 995     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير10224بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ40994حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 996     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير10423بجوار الداون تاونتبارك40995حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 997     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير10523بجوار الداون تاونتبارك40996حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 998     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير11323بجوار الداون تاونالهاشمية40997حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 999     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير12922بجوار الداون تاونالمرصية40998حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1000     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13022بجوار الداون تاونالمرصية40999حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1001     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13023بجوار الداون تاونالمرصية41000حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1002     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13221بجوار الداون تاونالمرصية41001حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1003     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13222بجوار الداون تاونالمرصية41002حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1004     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13223بجوار الداون تاونالمرصية41003حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1005     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13224بجوار الداون تاونالمرصية41004حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1006     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13322بجوار الداون تاونالمرصية41005حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1007     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13323بجوار الداون تاونالمرصية41006حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1008     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13324بجوار الداون تاونالمرصية41007حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1009     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13523بجوار الداون تاونالمرصية41008حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1010     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13621بجوار الداون تاونالمرصية41009حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1011     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13622بجوار الداون تاونالمرصية41010حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1012     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13623بجوار الداون تاونالمرصية41011حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1013     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13624بجوار الداون تاونالمرصية41012حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1014     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13723بجوار الداون تاونالمرصية41013حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1015     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13821بجوار الداون تاونالمرصية41014حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1016     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13824بجوار الداون تاونالمرصية41015حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1017     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير13921بجوار الداون تاونالمرصية41016حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1018     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14021بجوار الداون تاونالمرصية41017حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1019     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14121بجوار الداون تاونالمرصية41018حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1020     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14122بجوار الداون تاونالمرصية41019حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1021     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14124بجوار الداون تاونالمرصية41020حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1022     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14221بجوار الداون تاونالمرصية41021حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1023     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14222بجوار الداون تاونالمرصية41022حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1024     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14223بجوار الداون تاونالمرصية41023حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1025     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14321بجوار الداون تاونالمرصية41024حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1026     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14322بجوار الداون تاونالمرصية41025حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1027     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14323بجوار الداون تاونالمرصية41026حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1028     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14324بجوار الداون تاونالمرصية41027حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1029     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14421بجوار الداون تاونطيبه41028حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1030     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14422بجوار الداون تاونطيبه41029حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1031     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14423بجوار الداون تاونطيبه41030حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1032     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14521بجوار الداون تاونطيبه41031حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1033     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14522بجوار الداون تاونطيبه41032حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1034     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14524بجوار الداون تاونطيبه41033حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1035     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14621بجوار الداون تاونطيبه41034حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1036     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14622بجوار الداون تاونطيبه41035حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1037     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14624بجوار الداون تاونطيبه41036حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1038     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14721بجوار الداون تاونطيبه41037حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1039     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14722بجوار الداون تاونطيبه41038حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1040     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14723بجوار الداون تاونطيبه41039حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1041     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14724بجوار الداون تاونطيبه41040حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1042     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14822بجوار الداون تاونطيبه41041حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1043     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14824بجوار الداون تاونطيبه41042حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1044     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14921بجوار الداون تاونطيبه41043حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1045     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14922بجوار الداون تاونطيبه41044حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1046     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14923بجوار الداون تاونطيبه41045حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1047     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير14924بجوار الداون تاونطيبه41046حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1048     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15021بجوار الداون تاونطيبه41047حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1049     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15022بجوار الداون تاونطيبه41048حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1050     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15023بجوار الداون تاونطيبه41049حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1051     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15121بجوار الداون تاونطيبه41050حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1052     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15123بجوار الداون تاونطيبه41051حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1053 ي41052حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15221بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1054 ي41053حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15222بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1055 ي41054حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15223بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1056 ي41055حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15322بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1057 ي41056حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15421بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1058 ي41057حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15422بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1059 ي41058حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15423بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1060 ي41059حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15424بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1061 ي41060حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15521بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1062 ي41061حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15524بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1063 ي41062حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15624بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1064 ي41063حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15821بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1065 ي41064حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15822بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1066 ي41065حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15823بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1067 ي41066حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15921بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1068 ي41067حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير15924بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1069     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16021بجوار الداون تاونالمرصية41068حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1070     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16023بجوار الداون تاونالمرصية41069حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1071     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16024بجوار الداون تاونالمرصية41070حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1072     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16121بجوار الداون تاونالمرصية41071حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1073     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16122بجوار الداون تاونالمرصية41072حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1074     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16124بجوار الداون تاونالمرصية41073حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1075     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16224بجوار الداون تاونالمرصية41074حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1076     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16323بجوار الداون تاونالمرصية41075حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1077     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16324بجوار الداون تاونالمرصية41076حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1078     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16424بجوار الداون تاونالمرصية41077حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1079     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16523بجوار الداون تاونالمرصية41078حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1080     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16524بجوار الداون تاونالمرصية41079حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1081     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16622بجوار الداون تاونالمرصية41080حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1082     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16722بجوار الداون تاونالمرصية41081حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1083     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16821بجوار الداون تاونالمرصية41082حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1084     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16822بجوار الداون تاونالمرصية41083حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1085     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16824بجوار الداون تاونالمرصية41084حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1086     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير17621بجوار الداون تاوندلتا النيل41085حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1087     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير17622بجوار الداون تاوندلتا النيل41086حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1088     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير17722بجوار الداون تاوندلتا النيل41087حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1089     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير18421بجوار الداون تاوندلتا النيل41088حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1090     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير18422بجوار الداون تاوندلتا النيل41089حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1091     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير18423بجوار الداون تاوندلتا النيل41090حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1092     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير18522بجوار الداون تاوندلتا النيل41091حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1093     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير18523بجوار الداون تاوندلتا النيل41092حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1094     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19621بجوار الداون تاوندلتا النيل41093حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1095     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19622بجوار الداون تاوندلتا النيل41094حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1096     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19721بجوار الداون تاوندلتا النيل41095حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1097     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19722بجوار الداون تاوندلتا النيل41096حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1098     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19723بجوار الداون تاوندلتا النيل41097حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1099     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19724بجوار الداون تاوندلتا النيل41098حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1100     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19821بجوار الداون تاوندلتا النيل41099حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1101     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19822بجوار الداون تاوندلتا النيل41100حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1102     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19824بجوار الداون تاوندلتا النيل41101حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1103     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19922بجوار الداون تاوندلتا النيل41102حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1104     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19923بجوار الداون تاوندلتا النيل41103حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1105     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19924بجوار الداون تاوندلتا النيل41104حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1106     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20121بجوار الداون تاوندلتا النيل41105حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1107     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20122بجوار الداون تاوندلتا النيل41106حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1108     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20123بجوار الداون تاوندلتا النيل41107حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1109     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20124بجوار الداون تاوندلتا النيل41108حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1110     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20222بجوار الداون تاوندلتا النيل41109حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1111     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20223بجوار الداون تاوندلتا النيل41110حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1112     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20321بجوار الداون تاوندلتا النيل41111حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1113     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20322بجوار الداون تاوندلتا النيل41112حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1114     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20323بجوار الداون تاوندلتا النيل41113حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1115     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20324بجوار الداون تاوندلتا النيل41114حدائق أكتوبرالجير 
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%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ةسكن مرص 1116     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20421بجوار الداون تاوندلتا النيل41115حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1117     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20422بجوار الداون تاوندلتا النيل41116حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1118     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20424بجوار الداون تاوندلتا النيل41117حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1119     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20523بجوار الداون تاوندلتا النيل41118حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1120     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20524بجوار الداون تاوندلتا النيل41119حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1121     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20621بجوار الداون تاوندلتا النيل41120حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1122     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20622بجوار الداون تاوندلتا النيل41121حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1123     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20623بجوار الداون تاوندلتا النيل41122حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1124     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20624بجوار الداون تاوندلتا النيل41123حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1125 ي41124حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20723بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1126 ي41125حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20724بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1127 ي41126حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20822بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1128 ي41127حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20823بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1129 ي41128حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20824بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1130 ي41129حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20922بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1131 ي41130حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20923بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1132 ي41131حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20924بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1133 ي41132حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21021بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1134 ي41133حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21022بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1135 ي41134حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21023بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1136 ي41135حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21121بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1137 ي41136حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21122بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1138 ي41137حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21124بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1139 ي41138حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21222بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1140 ي41139حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21224بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1141 ي41140حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21321بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1142 ي41141حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21323بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1143 ي41142حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21421بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1144 ي41143حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21422بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1145 ي41144حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21521بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1146 ي41145حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21522بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1147 ي41146حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21523بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1148 ي41147حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21621بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1149 ي41148حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21623بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1150 ي41149حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21721بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1151 ي41150حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21821بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1152 ي41151حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21823بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1153 ي41152حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21824بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1154 ي41153حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21922بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1155 ي41154حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21923بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1156 ي41155حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير21924بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1157 ي41156حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22023بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1158 ي41157حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22123بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1159 ي41158حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22324بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1160 ي41159حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22421بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1161 ي41160حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22422بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1162 ي41161حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22423بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1163 ي41162حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22424بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1164 ي41163حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22521بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1165 ي41164حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22522بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1166 ي41165حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22523بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1167 ي41166حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22524بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1168 ي41167حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22621بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1169 ي41168حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22622بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1170 ي41169حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22623بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1171 ي41170حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22624بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1172 ي41171حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22721بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1173 ي41172حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22722بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1174 ي41173حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22723بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1175 ي41174حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22724بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1176 ي41175حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22821بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1177 ي41176حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22822بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1178 ي41177حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22823بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1179 ي41178حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير22824بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1180     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير2722بجوار اإلنتاج اإلعالميالمرصية41179حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1181     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير16822بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41180حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1182 ي41181حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19321بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1183 ي41182حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19322بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1184 ي41183حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19324بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1185 ي41184حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19421بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1186 ي41185حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19423بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1187 ي41186حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19424بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1188 ي41187حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19521بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1189 ي41188حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19523بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1190 ي41189حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19524بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1191 ي41190حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19621بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1192 ي41191حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19622بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1193 ي41192حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19623بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1194 ي41193حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19624بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1195     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19721بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41194حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1196     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19722بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41195حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1197     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19723بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41196حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1198     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19724بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41197حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1199     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19821بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41198حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1200     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19822بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41199حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1201     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19823بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41200حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1202     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19824بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41201حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1203     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19921بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41202حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1204     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير19922بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41203حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1205     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20021بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41204حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1206     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20022بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41205حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1207     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20023بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41206حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1208     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20024بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41207حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1209     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20121بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41208حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1210     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20122بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41209حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1211     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20123بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41210حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1212     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20124بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41211حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1213     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20221بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41212حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1214     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20222بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41213حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1215     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20223بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41214حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1216     638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20224بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41215حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1217 ي41216حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20321بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1218 ي41217حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20322بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1219 ي41218حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20323بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1220 ي41219حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20324بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1221 ي41220حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20421بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1222 ي41221حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20422بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1223 ي41222حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20423بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1224 ي41223حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20424بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1225 ي41224حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20521بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1226 ي41225حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20522بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1227 ي41226حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20523بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1228 ي41227حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20524بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1229 ي41228حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20621بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1230 ي41229حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20622بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1231 ي41230حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20623بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1232 ي41231حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20624بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1233 ي41232حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20721بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1234 ي41233حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20722بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1235 ي41234حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20723بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1236 ي41235حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألخير20724بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
ةسكن مرص 1237 ي931بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41236حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1238 ي934بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41237حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1239 ي951بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41238حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
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ةسكن مرص 1240 ي954بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41239حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1241 ي961بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41240حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1242 ي964بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41241حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1243 ي973بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41242حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1244 ي982بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41243حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1245 ي991بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41244حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1246 ي1004بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41245حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1247 ي1024بجوار الداون تاوناحمد عبد الحفيظ41246حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1248 ي1041بجوار الداون تاونتبارك41247حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1249 ي1044بجوار الداون تاونتبارك41248حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1250 ي1054بجوار الداون تاونتبارك41249حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1251 ي1061بجوار الداون تاونتبارك41250حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1252 ي1064بجوار الداون تاونتبارك41251حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1253 ي1081بجوار الداون تاونتبارك41252حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1254 ي1084بجوار الداون تاونتبارك41253حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1255 ي1101بجوار الداون تاونتبارك41254حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1256 ي1291بجوار الداون تاونالمرصية41255حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1257 ي1294بجوار الداون تاونالمرصية41256حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1258 ي1303بجوار الداون تاونالمرصية41257حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1259 ي1304بجوار الداون تاونالمرصية41258حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1260 ي1311بجوار الداون تاونالمرصية41259حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1261 ي1323بجوار الداون تاونالمرصية41260حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1262 ي1333بجوار الداون تاونالمرصية41261حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1263 ي1334بجوار الداون تاونالمرصية41262حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1264 ي1342بجوار الداون تاونالمرصية41263حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1265 ي1344بجوار الداون تاونالمرصية41264حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1266 ي1351بجوار الداون تاونالمرصية41265حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1267 ي1361بجوار الداون تاونالمرصية41266حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1268 ي1362بجوار الداون تاونالمرصية41267حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1269 ي1364بجوار الداون تاونالمرصية41268حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1270 ي1373بجوار الداون تاونالمرصية41269حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1271 ي1391بجوار الداون تاونالمرصية41270حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1272 ي1393بجوار الداون تاونالمرصية41271حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1273 ي1394بجوار الداون تاونالمرصية41272حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1274 ي1401بجوار الداون تاونالمرصية41273حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1275 ي1404بجوار الداون تاونالمرصية41274حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1276 ي1411بجوار الداون تاونالمرصية41275حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1277 ي1414بجوار الداون تاونالمرصية41276حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1278 ي1421بجوار الداون تاونالمرصية41277حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1279 ي1424بجوار الداون تاونالمرصية41278حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1280 ي1433بجوار الداون تاونالمرصية41279حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1281 ي1441بجوار الداون تاونطيبه41280حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1282 ي1442بجوار الداون تاونطيبه41281حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1283 ي1443بجوار الداون تاونطيبه41282حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1284 ي1444بجوار الداون تاونطيبه41283حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1285 ي1451بجوار الداون تاونطيبه41284حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1286 ي1454بجوار الداون تاونطيبه41285حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1287 ي1461بجوار الداون تاونطيبه41286حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1288 ي1462بجوار الداون تاونطيبه41287حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1289 ي1463بجوار الداون تاونطيبه41288حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1290 ي1464بجوار الداون تاونطيبه41289حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1291 ي1471بجوار الداون تاونطيبه41290حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1292 ي1473بجوار الداون تاونطيبه41291حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1293 ي1474بجوار الداون تاونطيبه41292حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1294 ي1481بجوار الداون تاونطيبه41293حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1295 ي1482بجوار الداون تاونطيبه41294حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1296 ي1483بجوار الداون تاونطيبه41295حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1297 ي1484بجوار الداون تاونطيبه41296حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1298 ي1492بجوار الداون تاونطيبه41297حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1299 ي1493بجوار الداون تاونطيبه41298حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1300 ي1502بجوار الداون تاونطيبه41299حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1301 ي1512بجوار الداون تاونطيبه41300حدائق أكتوبرالجير 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1302 ي1514بجوار الداون تاونطيبه41301حدائق أكتوبرالجير 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1303 ي41302حدائق أكتوبرالجير 
ي1521بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1304 ي41303حدائق أكتوبرالجير 

ي1531بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1305 ي41304حدائق أكتوبرالجير 
ي1532بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1306 ي41305حدائق أكتوبرالجير 

ي1534بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1307 ي41306حدائق أكتوبرالجير 
ي1541بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1308 ي41307حدائق أكتوبرالجير 

ي1542بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1309 ي41308حدائق أكتوبرالجير 
ي1544بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1310 ي41309حدائق أكتوبرالجير 

ي1551بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1311 ي41310حدائق أكتوبرالجير 
ي1554بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1312 ي41311حدائق أكتوبرالجير 

ي1561بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1313 ي41312حدائق أكتوبرالجير 
ي1564بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1314 ي41313حدائق أكتوبرالجير 

ي1574بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1315 ي41314حدائق أكتوبرالجير 
ي1581بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1316 ي41315حدائق أكتوبرالجير 

ي1582بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1317 ي41316حدائق أكتوبرالجير 
ي1583بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1318 ي41317حدائق أكتوبرالجير 

ي1584بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1319 ي41318حدائق أكتوبرالجير 
ي1591بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1320 ي41319حدائق أكتوبرالجير 

ي1593بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1321 ي41320حدائق أكتوبرالجير 
ي1594بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1322 ي1601بجوار الداون تاونالمرصية41321حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1323 ي1602بجوار الداون تاونالمرصية41322حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1324 ي1604بجوار الداون تاونالمرصية41323حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1325 ي1611بجوار الداون تاونالمرصية41324حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1326 ي1612بجوار الداون تاونالمرصية41325حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1327 ي1613بجوار الداون تاونالمرصية41326حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1328 ي1614بجوار الداون تاونالمرصية41327حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1329 ي1621بجوار الداون تاونالمرصية41328حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1330 ي1624بجوار الداون تاونالمرصية41329حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1331 ي1631بجوار الداون تاونالمرصية41330حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1332 ي1634بجوار الداون تاونالمرصية41331حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1333 ي1641بجوار الداون تاونالمرصية41332حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1334 ي1644بجوار الداون تاونالمرصية41333حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1335 ي1653بجوار الداون تاونالمرصية41334حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1336 ي1654بجوار الداون تاونالمرصية41335حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1337 ي1661بجوار الداون تاونالمرصية41336حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1338 ي1664بجوار الداون تاونالمرصية41337حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1339 ي1674بجوار الداون تاونالمرصية41338حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1340 ي1764بجوار الداون تاوندلتا النيل41339حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1341 ي1964بجوار الداون تاوندلتا النيل41340حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1342 ي2001بجوار الداون تاوندلتا النيل41341حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1343 ي2002بجوار الداون تاوندلتا النيل41342حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1344 ي2004بجوار الداون تاوندلتا النيل41343حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1345 ي2011بجوار الداون تاوندلتا النيل41344حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1346 ي2012بجوار الداون تاوندلتا النيل41345حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1347 ي2014بجوار الداون تاوندلتا النيل41346حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1348 ي2021بجوار الداون تاوندلتا النيل41347حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1349 ي2031بجوار الداون تاوندلتا النيل41348حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1350 ي2033بجوار الداون تاوندلتا النيل41349حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1351 ي2034بجوار الداون تاوندلتا النيل41350حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1352 ي2041بجوار الداون تاوندلتا النيل41351حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1353 ي2042بجوار الداون تاوندلتا النيل41352حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1354 ي2043بجوار الداون تاوندلتا النيل41353حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1355 ي2044بجوار الداون تاوندلتا النيل41354حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1356 ي2053بجوار الداون تاوندلتا النيل41355حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1357 ي2054بجوار الداون تاوندلتا النيل41356حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1358 ي2064بجوار الداون تاوندلتا النيل41357حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1359 ي41358حدائق أكتوبرالجير 

ي2071بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1360 ي41359حدائق أكتوبرالجير 
ي2072بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1361 ي41360حدائق أكتوبرالجير 

ي2073بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1362 ي41361حدائق أكتوبرالجير 
ي2074بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1363 ي41362حدائق أكتوبرالجير 

ي2081بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
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 مقدم 
الحجز

 
تسجيل.م

%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ةسكن مرص 1364 ي41363حدائق أكتوبرالجير 
ي2083بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1365 ي41364حدائق أكتوبرالجير 

ي2084بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1366 ي41365حدائق أكتوبرالجير 
ي2091بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1367 ي41366حدائق أكتوبرالجير 

ي2092بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1368 ي41367حدائق أكتوبرالجير 
ي2093بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1369 ي41368حدائق أكتوبرالجير 

ي2094بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1370 ي41369حدائق أكتوبرالجير 
ي2101بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1371 ي41370حدائق أكتوبرالجير 

ي2102بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1372 ي41371حدائق أكتوبرالجير 
ي2104بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1373 ي41372حدائق أكتوبرالجير 

ي2111بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1374 ي41373حدائق أكتوبرالجير 
ي2112بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1375 ي41374حدائق أكتوبرالجير 

ي2113بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1376 ي41375حدائق أكتوبرالجير 
ي2122بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1377 ي41376حدائق أكتوبرالجير 

ي2123بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1378 ي41377حدائق أكتوبرالجير 
ي2131بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1379 ي41378حدائق أكتوبرالجير 

ي2133بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1380 ي41379حدائق أكتوبرالجير 
ي2134بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1381 ي41380حدائق أكتوبرالجير 

ي2141بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1382 ي41381حدائق أكتوبرالجير 
ي2143بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1383 ي41382حدائق أكتوبرالجير 

ي2144بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1384 ي41383حدائق أكتوبرالجير 
ي2151بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1385 ي41384حدائق أكتوبرالجير 

ي2154بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1386 ي41385حدائق أكتوبرالجير 
ي2163بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1387 ي41386حدائق أكتوبرالجير 

ي2164بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1388 ي41387حدائق أكتوبرالجير 
ي2171بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1389 ي41388حدائق أكتوبرالجير 

ي2174بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1390 ي41389حدائق أكتوبرالجير 
ي2181بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1391 ي41390حدائق أكتوبرالجير 

ي2182بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1392 ي41391حدائق أكتوبرالجير 
ي2194بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1393 ي41392حدائق أكتوبرالجير 

ي2211بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1394 ي41393حدائق أكتوبرالجير 
ي2221بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1395 ي41394حدائق أكتوبرالجير 

ي2222بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1396 ي41395حدائق أكتوبرالجير 
ي2241بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1397 ي41396حدائق أكتوبرالجير 

ي2242بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1398 ي41397حدائق أكتوبرالجير 
ي2243بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1399 ي41398حدائق أكتوبرالجير 

ي2244بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1400 ي41399حدائق أكتوبرالجير 
ي2251بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1401 ي41400حدائق أكتوبرالجير 

ي2252بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1402 ي41401حدائق أكتوبرالجير 
ي2254بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1403 ي41402حدائق أكتوبرالجير 

ي2261بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1404 ي41403حدائق أكتوبرالجير 
ي2262بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1405 ي41404حدائق أكتوبرالجير 

ي2263بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1406 ي41405حدائق أكتوبرالجير 
ي2264بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1407 ي41406حدائق أكتوبرالجير 

ي2271بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1408 ي41407حدائق أكتوبرالجير 
ي2272بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1409 ي41408حدائق أكتوبرالجير 

ي2273بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1410 ي41409حدائق أكتوبرالجير 
ي2274بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1411 ي41410حدائق أكتوبرالجير 

ي2281بجوار الداون تاونالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1412 ي41411حدائق أكتوبرالجير 
ي2282بجوار الداون تاونالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1413 ي41412حدائق أكتوبرالجير 

ي2283بجوار الداون تاونالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1414 ي41413حدائق أكتوبرالجير 
ي2284بجوار الداون تاونالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1415 ي364بجوار اإلنتاج اإلعالميالمرصية41414حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1416 ي374بجوار اإلنتاج اإلعالميالمرصية41415حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1417 ي1683بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41416حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1418 ي41417حدائق أكتوبرالجير 

ي1931بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1419 ي41418حدائق أكتوبرالجير 
ي1934بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1420 ي41419حدائق أكتوبرالجير 

ي1941بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1421 ي41420حدائق أكتوبرالجير 
ي1944بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1422 ي41421حدائق أكتوبرالجير 

ي1951بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1423 ي41422حدائق أكتوبرالجير 
ي1954بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1424 ي41423حدائق أكتوبرالجير 

ي1961بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1425 ي41424حدائق أكتوبرالجير 
ي1962بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1426 ي41425حدائق أكتوبرالجير 

ي1963بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1427 ي41426حدائق أكتوبرالجير 
ي1964بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1428 ي1971بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41427حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1429 ي1972بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41428حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1430 ي1973بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41429حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1431 ي1974بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41430حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1432 ي1981بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41431حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1433 ي1982بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41432حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1434 ي1983بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41433حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1435 ي1984بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41434حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1436 ي1991بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41435حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1437 ي1992بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41436حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1438 ي1993بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41437حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1439 ي1994بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41438حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1440 ي2001بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41439حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1441 ي2002بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41440حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1442 ي2003بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41441حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1443 ي2004بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41442حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1444 ي2011بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41443حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1445 ي2012بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41444حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1446 ي2013بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41445حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1447 ي2014بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41446حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1448 ي2021بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41447حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1449 ي2022بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41448حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1450 ي2023بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41449حدائق أكتوبرالجير 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1451 ي2024بجوار اإلنتاج اإلعالمياالقىصي41450حدائق أكتوبرالجير 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1452 ي41451حدائق أكتوبرالجير 

ي2031بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1453 ي41452حدائق أكتوبرالجير 
ي2032بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1454 ي41453حدائق أكتوبرالجير 

ي2033بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1455 ي41454حدائق أكتوبرالجير 
ي2034بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1456 ي41455حدائق أكتوبرالجير 

ي2041بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1457 ي41456حدائق أكتوبرالجير 
ي2042بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1458 ي41457حدائق أكتوبرالجير 

ي2043بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1459 ي41458حدائق أكتوبرالجير 
ي2044بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1460 ي41459حدائق أكتوبرالجير 

ي2051بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1461 ي41460حدائق أكتوبرالجير 
ي2052بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1462 ي41461حدائق أكتوبرالجير 

ي2053بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1463 ي41462حدائق أكتوبرالجير 
ي2054بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1464 ي41463حدائق أكتوبرالجير 

ي2061بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1465 ي41464حدائق أكتوبرالجير 
ي2062بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1466 ي41465حدائق أكتوبرالجير 

ي2063بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1467 ي41466حدائق أكتوبرالجير 
ي2064بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1468 ي41467حدائق أكتوبرالجير 

ي2071بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1469 ي41468حدائق أكتوبرالجير 
ي2072بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1470 ي41469حدائق أكتوبرالجير 

ي2073بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 
    638,307.00    675,855.00      83,908.00    121,456.00    3,755.00    7,510.00    37,548.00      1151.006530750,950.0037,547.50788,497.504000050072,643.00بدوناألرض 

ةسكن مرص 1471 ي41470حدائق أكتوبرالجير 
ي2074بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدن 

    588,353.00    622,962.00      74,210.00    108,819.00    3,461.00    6,922.00    34,609.00      1061.006530692,180.0034,609.00726,789.004000050063,827.00بدوناألرض 
ةسكن مرص 1472 ي41471حدائق أكتوبرالجير 

    670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالثالث22414بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1473 ي41472حدائق أكتوبرالجير 

    681,878.50    721,989.50      92,367.00    132,478.00    4,012.00    8,023.00    40,111.00      1171.056530802,210.5040,110.53842,321.034000050080,332.00بدونالثالث22616بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1474 ي41473حدائق أكتوبرالجير 

    681,878.50    721,989.50      92,367.00    132,478.00    4,012.00    8,023.00    40,111.00      1171.056530802,210.5040,110.53842,321.034000050080,332.00بدونالثالث22716بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1475 ي41474حدائق أكتوبرالجير 

    670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالثالث22813بجوار الداون تاونالمدن 
ةسكن مرص 1476     670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالثالث16813بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41475حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1477 ي41476حدائق أكتوبرالجير 

ي22611بجوار الداون تاونالمدن 
    670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالثان 

ةسكن مرص 1478 ي16112بجوار اإلنتاج اإلعالميسانت ستون 41477حدائق أكتوبرالجير 
    670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالثان 

ةسكن مرص 1479 ي41478حدائق أكتوبرالجير 
    670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالرابع22719بجوار الداون تاونالمدن 

ةسكن مرص 1480     670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالرابع16520بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41479حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1481     670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالرابع16720بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41480حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1482     670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالرابع16917بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41481حدائق أكتوبرالجير 
ةسكن مرص 1483     670,222.50    709,647.50      90,103.00    129,528.00    3,943.00    7,885.00    39,425.00      1151.056530788,497.5039,424.88827,922.384000050078,275.00بدونالرابع16918بجوار اإلنتاج اإلعالميالمدينه المنورة41482حدائق أكتوبرالجير 
كة مكة لالنشاء والتعمير41483(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1484     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير921الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41484(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1485     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2121الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41485(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1486     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2122الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41486(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1487     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2123الىح االولشر
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%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

كة مكة لالنشاء والتعمير41487(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1488     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2124الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41488(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1489     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2221الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41489(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1490     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2222الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41490(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1491     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2223الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41491(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1492     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2224الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41492(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1493     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2321الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41493(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1494     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2322الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41494(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1495     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2323الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41495(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1496     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2324الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41496(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1497     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2421الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41497(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1498     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2422الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41498(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1499     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2423الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41499(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1500     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2424الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41500(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1501     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2521الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41501(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1502     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2522الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41502(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1503     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2523الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41503(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1504     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2524الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41504(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1505     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2621الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41505(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1506     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2622الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41506(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1507     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2623الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41507(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1508     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2624الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41508(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1509     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2921الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41509(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1510     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2922الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41510(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1511     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2923الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41511(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1512     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير2924الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41512(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1513     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير3021الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41513(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1514     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير3022الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41514(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1515     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير3023الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41515(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1516     401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألخير3024الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41516(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1517 ي102الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41517(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1518 ي103الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41518(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1519 ي104الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41519(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1520 ي111الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41520(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1521 ي112الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41521(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1522 ي121الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41522(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1523 ي122الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41523(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1524 ي124الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41524(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1525 ي221الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41525(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1526 ي222الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41526(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1527 ي223الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41527(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1528 ي224الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41528(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1529 ي231الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41529(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1530 ي234الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41530(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1531 ي241الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41531(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1532 ي244الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41532(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1533 ي261الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41533(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1534 ي262الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41534(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1535 ي263الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41535(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1536 ي264الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41536(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1537 ي291الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41537(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1538 ي292الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41538(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1539 ي293الىح االولشر

    401,752.00    425,385.00      37,989.00      61,622.00    2,364.00    4,727.00    23,633.00      1151.004110472,650.0023,632.50496,282.504000050030,898.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41539(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1540 ي294الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41540(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1541 ي301الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة مكة لالنشاء والتعمير41541(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1542 ي304الىح االولشر

    370,311.00    392,094.00      31,885.00      53,668.00    2,179.00    4,357.00    21,783.00      1061.004110435,660.0021,783.00457,443.004000050025,349.00بدوناألرض 
كة خلفاء مكرم41542(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1543     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول105الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41543(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1544     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول107الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41544(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1545     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول108الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41545(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1546     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول115الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41546(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1547     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول117الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41547(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1548     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول118الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41548(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1549     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول125الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41549(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1550     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول127الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41550(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1551     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول128الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41551(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1552     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول225الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41552(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1553     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدوناألول226الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41553(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1554     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول227الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41554(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1555     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول228الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41555(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1556     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول235الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41556(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1557     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدوناألول236الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41557(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1558     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول237الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41558(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1559     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول238الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41559(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1560     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول245الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41560(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1561     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدوناألول246الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41561(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1562     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول247الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41562(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1563     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول248الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41563(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1564     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول255الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41564(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1565     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدوناألول256الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41565(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1566     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول257الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41566(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1567     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول258الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41567(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1568     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول265الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41568(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1569     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدوناألول266الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41569(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1570     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول267الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41570(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1571     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول268الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41571(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1572     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول275الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41572(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1573     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدوناألول276الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41573(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1574     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول277الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41574(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1575     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول278الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41575(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1576     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول295الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41576(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1577     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدوناألول296الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41577(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1578     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول297الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41578(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1579     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول298الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41579(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1580     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدوناألول305الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41580(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1581     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدوناألول306الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41581(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1582     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول307الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41582(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1583     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدوناألول308الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41583(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1584     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 1013الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41584(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1585     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 1014الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41585(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1586     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدونالثالث 1016الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41586(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1587     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 1113الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41587(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1588     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 1114الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41588(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1589     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدونالثالث 1116الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41589(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1590     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2213الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41590(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1591     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2214الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41591(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1592     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدونالثالث 2215الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41592(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1593     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدونالثالث 2216الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41593(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1594     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2313الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41594(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1595     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2314الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41595(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1596     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدونالثالث 2315الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41596(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1597     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدونالثالث 2316الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41597(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1598     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2413الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41598(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1599     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2414الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41599(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1600     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدونالثالث 2415الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41600(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1601     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدونالثالث 2416الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41601(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1602     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2513الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41602(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1603     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2514الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41603(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1604     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدونالثالث 2515الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41604(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1605     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدونالثالث 2516الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41605(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1606     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2613الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41606(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1607     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2614الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41607(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1608     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدونالثالث 2615الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41608(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1609     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدونالثالث 2616الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41609(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1610     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2913الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41610(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1611     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 2914الىح االولشر
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%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 
% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 

من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

ة. م%1 وديعة صيانة % 5   بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة بدون وديعة الصيانة بوديعة الصيانة مجلس األمناء%0.5 إداري
نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

 الحد االقىص لقيمة التمويل العقارى إجماىل المطلوب عند التعاقد كحد ادنى باقى مستحقات الوحدة عند التعاقد المستحقات عند 

ىمساحة الوحدة قيمة الوحدة شاملة وديعة وديعة الصيانة قيمة الوحدةسعر المبى نسبة التمب 
الصيانة

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

كة مكة لالنشاء والتعمير41611(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1612     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدونالثالث 2915الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41612(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1613     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدونالثالث 2916الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41613(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1614     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 3013الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41614(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1615     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثالث 3014الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41615(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1616     432,844.00    458,306.00      44,025.00      69,487.00    2,547.00    5,093.00    25,462.00      1181.054110509,229.0025,461.45534,690.454000050036,385.00بدونالثالث 3015الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41616(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1617     429,175.50    454,421.50      43,313.00      68,559.00    2,525.00    5,050.00    25,246.00      1171.054110504,913.5025,245.68530,159.184000050035,738.00بدونالثالث 3016الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41617(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1618 ي109الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41618(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1619 ي1010الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41619(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1620 ي1011الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41620(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1621 ي1012الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41621(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1622 ي119الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41622(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1623 ي1110الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41623(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1624 ي1111الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41624(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1625 ي1112الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41625(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1626 ي129الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41626(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1627 ي1210الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41627(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1628 ي1211الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41628(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1629 ي229الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41629(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1630 ي2210الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41630(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1631 ي2211الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41631(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1632 ي2212الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41632(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1633 ي239الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41633(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1634 ي2310الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41634(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1635 ي2311الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41635(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1636 ي2312الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41636(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1637 ي249الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41637(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1638 ي2410الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41638(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1639 ي2411الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41639(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1640 ي2412الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41640(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1641 ي259الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41641(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1642 ي2510الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41642(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1643 ي2511الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41643(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1644 ي2512الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41644(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1645 ي269الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41645(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1646 ي2610الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41646(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1647 ي2611الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41647(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1648 ي2612الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41648(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1649 ي299الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41649(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1650 ي2910الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41650(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1651 ي2911الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41651(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1652 ي2912الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41652(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1653 ي309الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41653(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1654 ي3010الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41654(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1655 ي3011الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة مكة لالنشاء والتعمير41655(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1656 ي3012الىح االولشر

    421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالثان 
كة خلفاء مكرم41656(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1657     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع1017الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41657(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1658     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع1018الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41658(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1659     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع1019الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41659(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1660     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع1020الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41660(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1661     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع1117الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41661(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1662     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع1118الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41662(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1663     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع1119الىح االولشر
كة خلفاء مكرم41663(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1664     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع1120الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41664(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1665     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2217الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41665(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1666     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2218الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41666(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1667     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2219الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41667(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1668     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2220الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41668(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1669     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2317الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41669(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1670     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2318الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41670(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1671     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2319الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41671(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1672     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2320الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41672(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1673     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2417الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41673(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1674     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2418الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41674(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1675     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2419الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41675(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1676     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2420الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41676(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1677     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2517الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41677(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1678     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2518الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41678(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1679     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2519الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41679(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1680     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2520الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41680(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1681     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2617الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41681(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1682     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2618الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41682(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1683     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2619الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41683(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1684     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2620الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41684(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1685     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2917الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41685(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1686     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2918الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41686(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1687     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2919الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41687(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1688     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع2920الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41688(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1689     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع3017الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41689(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1690     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع3018الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41690(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1691     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع3019الىح االولشر
كة مكة لالنشاء والتعمير41691(غرب اسيوط )نارص اسيوطسكن مرص 1692     421,839.50    446,654.50      41,888.00      66,703.00    2,482.00    4,963.00    24,815.00      1151.054110496,282.5024,814.13521,096.634000050034,443.00بدونالرابع3020الىح االولشر
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4,800         39.4%

9,000         21.0%

14,000       13.5%

4,700         39.9%

9,000         20.9%

14,000       13.4%

5,200         39.8%

9,000         23.0%

14,000       14.8%

5,800         39.9%

9,000         25.7%

14,000       16.5%

4,700         39.3%

9,000         20.5%

14,000       13.2%

3,200         38.8%

9,000         13.8%

14,000       8.9%

3,200         39.0%

9,000         14%

14,000       8.9%

36,725        624,325               1,877    110,175     1,676,733     

1,248    1,115,159     

151.1201.4377
( )

307

2,312    2,065,498     

3073%486,000      24,300        413,100               1,242    72,900       1,109,452     

3073%734,500      

1,847,716     

3073%

809,400      40,470        687,990               2,069    121,410     

110,925     1,688,147     

3073%

3%739,500      36,975        628,575               1,890    

36,139        614,359               1,847    108,416     1,649,967     3073%722,775      

904,800      45,240        769,080               135,720     

30

73,275                 73,275       3073%488,500      24,425        

40

10. استمارة الحجز




