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  مقـدمــــة

  م انون رق دن  1979لسنة  59أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقتضى الق دف اقامة م به

دة  ة جدي ات عمراني يومجتمع ع  باألراض ة التوزي ة وخلخل ة الزراعي ن الرقع دا ع حراوية بعي الص

ذيمن االفق الضيق  وللخروج-النيل والدلتا  دياوخارج حدود  السكاني ران  ال ريدأب العم  المص

ه  دد داخل ع والتم ى التوس ذ االزل عل ذ-من دة  ومن عى جاه ة تس اءها والهيئ دء انش ةب ذه إلقام  ه

ا  ات وفق دثالتجمع يط  ألح س التخط م واس ينظ رز المعماري العمران ة  ةوالط يالحديث ق  الت تحق

   الصحية.لبيئة الغد المسكن المالئم وا ألنسان

  ى اروف ة  إط تراتيجية الدول ياس عب  الت ة الش توى معيش اء بمس ى االرتق دف ال ريته ة  المص وتلبي

رائحه  ف ش ب مختل يمطال ة  ف دات السكنية خاص وفير الوح دوديت دخل  لمح طيال دخل  ومتوس ال

ة  لإلسكان.ضمن المشروعات القومية  ات العمراني ق والمجتمع ةقامت وزارة االسكان والمراف  (هيئ

روع االسكان المتوسط لصالح شريحة  بأعداد الجديدة)المجتمعات العمرانية  طيمش دخل  متوس ال

ين  راوح ب ددة تت احات متع ى  2م 100بمس عهم  2م150ال ب وض ة تناس اذج مختلف اديونم  الم

 واالجتماعي.

  ع ن تجم ارة ع ة عب ل مدين روع بك يالمش ة  عمران ية والرفاهي ق الخصوص دمات يحق ل الخ متكام

طة  وبتوائماالمن و طحات الخضراء واالنش ه المس وافر ب ث تت ة حي ة الحديث دات التخطيطي ع المع م

ة  ات العمراني دن والمجتمع زة بالم روعات الممي ب المش ة ليواك ية والتجاري ة والرياض الترفيهي

دة  رحالجدي ر" تط ور "دار مص من مح طيب ض ة التش دات كامل ة وح دد  الهيئ دة )2714(بع  وح

دورين كنية بال ي س ر) (األرض ن  واالخي احات م ى  100بمس دن 2م 150حت دة( بم اهرة الجدي    الق

وبر6 - ان ـ أكت ن رمض ر م در  العاش ادات  -ـ ب ايو 15 -الس ور  -م دة -العب رب الجدي رج الع  ،)ب

 .لتحقيق الخصوصية الشجريمن السياج  ومحاطة بسوروبنموذج معماري مميز 
 

  

  

  

  

  

  

  



  شروط احلجز واالشرتاطات العامة

  الجنسية. مصريان يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا  )1

 والتعاقد.تاريخ الحجز وان يكون له اهلية التصرف  فيعام 21اال يقل سن المتقدم عن  )2

زوج والزوجة واألوالد  )3 ى وحدة  القصر)لم يسبق للمتقدم او ألحد أفراد اسرته (ال الحصول عل

ة أرض ضمن مشروع االسكان  يأو قطع اعي وف اء حال االجتم ة الغ ك يحق للهيئ ة ذل ة مخالف

  قضائي.الحجز / التخصيص دون حاجه الي انذار أو استصدار حكم 

م ( )4 انون رق ام الق ر أحك نة 59تعتب دة  1979) لس ة الجدي ات العمراني اء المجتمع أن إنش ي ش ف

ديالتها  ة وتع ة للهيئ م  –والالئحة العقاري اري رق ل العق انون التموي ام ق ذلك أحك لسنة  148وك

انون  2001 ذا الخصوص والق ي ه  119والئحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة ف

رد  لالشتراطاتوالئحته التنفيذية مكملة ومتممة  2008لسنة  م ي ا ل ذه الكراسة فيم واردة به ال

  به نص فيها.

  من عقد البيع ومكمالن ألحكامه. يتجزأيعتبر االعالن وكراسة الشروط جزءا ال  )5

دات الس )6 ة الوح ع مخصص ة للبي تخدامكنية المعروض تري أو  لالس ق للمش ط وال يح كني فق الس

تم  ك ي ة ذل ة مخالف ي حال ه الوحدة وف خلفه العام أو الخاص تغيير االستخدام المخصص من أجل

م  ذار او استصدار حك تطبيق الالئحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو ان

فسخ العقد طبقاً " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن  علىات المترتبة قضائي واتخاذ االجراء

  السكني فقط". لالستخدامحيث أنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات 

ق  علىيقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع  )7 ات وواف ات والمعلوم كافة الشروط والمواصفات والبيان

 بة موافقة نهائية على هذه الشروط.عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثا

ا  أييعتبر التقدم على  )8 ة م القبول لكاف من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة ب

 الطرح.ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل 

رد  )9 م ي ا ل ك  بشأنهم ي تل روط تخضعنص خاص ف ة  الش ا بهيئ د المعمول به لألسس والقواع

ة وتعديالتها المعمول  الصلةالمجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات  والالئحة العقاري

د  رارات والقواع ة الق ذا كاف زة وك ة واالجه ا بالهيئ ةبه ذا  المتبع ي ه أنف راضدون  الش  اعت

  الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبالً.

  



  )online( والتخصيص مبوقع احلجز االلكرتوني " "اسلوب احلجز

ى  وة األول ديمالخط ن (التق د ) م ى  2020/ 01/ 12األح يس حت / 02/ 13الخم
  .مساءاً  11,59 الساعةحتى  2020

 ي ع اإللكترون ى الموق دخول عل ر )reservation.com-www.hdb(ال ك التعمي كان  ببن واإلس
 .بدون كلمة مرور

 تعراض احات  اس يل (المس ة التفاص ة كاف ا لمعرف روط أو طباعته ة الش عار  –كراس ام  –االس أرق
 / مكتوبة). فيديو(بالتفصيل العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز 

  ود دم وج ة ع ي حال اليف اب ح دم حس جيل  للمتق د (تس اب جدي اء حس دم بأنش وم المتق ع، يق ى الموق عل
ومي  رقم الق وان / ال ل / العن م العمي ية (اس ات األساس جيل البيان ق تس ن طري د) ع تخدم جدي مس
ومي  رقم الق ات ال ور بطاق ل ص تم تحمي ومي) وي ا الق ة ورقمه م الزوج ل/التليفون / اس واطن/ االيمي للم

 .وجه وظهر في ورقة واحدة(الزوج والزوجة) 

 ل جيل يفض د تس ي البري مان E-mail( االلكترون ة) لض ول كلم رور وص ة  الم ي حال ترجاعها ف أو اس
 .فقدان كلمة المرور

 تم ا ي ال رس رور لة ارس ة الم ن بكلم ال م ق ك ن طري ي SMSع تخدامها ف رى اس ل ويج دخول  واإليمي ال
 (دخول مستخدم حالي). على الموقع بعد ذلك

  ق ن طري احع ى مفت غط عل دم) الض ي التق ب ف تمارة) (أرغ م االس تخراج رق م (اس ة  ث ر شاش وف تظه س
 لمراجعة البيانات االساسية وتعديلها حسب الحاجة.

  تخدامه يتم اس ذي س رقم ال و ال ة وه ى الشاش تمارة عل م االس ر رق ات يظه ة البيان ة مراجع ي نهاي ف
 .جميع المبالغ الماليةكرقم حساب لتحويل 

 وم ل يق داد العمي دره ةقيم بس ز وق ة الحج م 50000 جدي ه)ج ف جني ون أل ط خمس ى  (فق افة ال باإلض
غ  ـ  500مبل جيل ـ روفات تس ة مص زاجني ر مج دة وغي ة واح والت  دفع ل العم ل العمي ى ان يتحم ـ عل

ذي  رقم ال اب (ال م الحس ى رق ي ال ابه البنك ن حس ل م اريف التحوي مومص ول ت ة الحص الخطوة  علي ب
 -التالية:  السداد طرق بأحدواالسكان فرع الدقي  ببنك التعميرالسابقة) 

 ACH  .عن طريق كافة البنوك 
  سويفت (سويفت كودHDBKEGCAXXX.بنك التعمير واإلسكان ( 

 .تحويل داخلي ببنك التعمير واإلسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك 

  الة ال رس يتم ارس الل SMSس ز خ غ الحج ول مبل د وص ام  72تفي ن قي ل) م ام عم ة اي اعة (ثالث س

د ة ع ي حال كان، ف ر واالس ك التعمي غ لبن ل المبل ل بتحوي رة العمي ك الفت الل تل الة خ ول الرس ب م وص يج

ك  االت بن ز اتص ع مرك ل م م التواص ى رق كان عل ر واالس ي  19995التعمي د االلكترون ر البري او عب

egy.com-reservation@hdb-hdb. 

  

  

  

  

  

  



  

وم  ن ي ة م وة الثاني د الخط ى 2020/ 02/ 16األح وم  حت يس ي  02/ 20الخم
 .بالبنك)داخلية  (مراجعة :2020/

 

ة ( وة الثالث اراالخط ز) اعتب ن  الحج ومم د ي ز  23/02/2020 األح ة حج دأ عملي تب
ن  دات م اعةالوح ً  10 الس باحا ى ص اعة  وحت وم  11.59الس ل ي ف لي يسمنتص  الخم

27 /02 /2020. 

  وكلمة المروربالرقم القومي  الدخول على الموقع مرة أخرىيتم. 
  تسجيلها.يتم ظهور شاشة توضح البيانات االساسية باالستمارة السابق 
  التالي: ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو-  

 
 محافظة.  
 مدينة.   
 المنطقة.  
 نوع الوحدة.  
  العمارةرقم.  
 رقم الوحدة.  

  االستمارة.ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع امكانية طباعة كامل بيانات 
 

وة  ة:الخط تكمال  الرابع تم اس اقيي الل  ب ز خ دم الحج نمق رة م اء الفت            الثالث
 .2020/ 04/ 02الخميس  إلى 2020/ 03/ 03

ي راءات  ف تكمال االج دم اس ة ع كنية حال دة الس ز الوح اء حج يأو الغ ا الت م اختياره تم رد  ت ي
 - يلي:وفقا لما  ة دون مصاريف التسجيلالمبالغ المسدد

 واالسكان ببنك التعمير )reservation.com-www.hdb( سيتم إتاحة شاشة على الموقع اإللكتروني  - أ

مخسة أيام "خالل  ويتم تنفيذ الطلب تسجيل طلبات رد المبالغ المسددةبعد االنتهاء من فترة الحجز ل

 .م الطلبيمن تاريخ تقد" عمل

 مع مراعاةلوب السداد السابق السداد به سيتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أ  -ب

 بالشروط العقارية بكراسة الشروط.بحاالت الغاء التخصيص الواردة  ءما جا

  

  

  

  

  

  



  الشروط املالية  

   - : األســـــــعــــــار أوالً:

ة  - داول المرفق دات بالج ان الوح ع ببي ر المرب ددة للمت ة مح ل مدين دات بك عار الوح يأس دور  ه عار ال أس

   واألخير.األرضي 

ع  - ررة بواق يانة المق ة الص تم  %5وديع ة ي ة بالكراس روط العقاري حة بالش دة والموض ة الوح ن قيم م

 التعاقد. سدادها عند 

تم - كنية  ي دة الس ة بالوح ق الخاص اريف المراف ذا مص د وك اً للقواع ررة وفق د المق اريف التعاق داد مص س

 مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.عداد  –عداد كهرباء  –(عداد غاز 

   -: السدادأسلوب  ثانياً:

ة  - غ جدي دد مبل درهيس ز وق م 50000 الحج طج ون  (فق فخمس ه) أل ز  جني دم الحج افةمق غ  باإلض ى مبل ال

روف 500 ة مص زجني ر مج دة وغي ة واح ـ دفع جيل ـ د أات تس ز  ـ عن دم للحج دىالتق دفع  بإح ائل ال وس

 ـ  التالية:

 كافة البنوك لحساب بنك التعمير واالسكان ــ فرع الدقي.عن طريق ACH  -أ

 فرع الدقي. –) بنك التعمير واالسكانHDBKEGCAXXXسويفت (سويفت كود   -ب

ــ فرع الدقي (من أي فرع من فروع بنك التعمير بنك التعمير واالسكان لحساب تحويل داخلي   -ج

  حالة وجود حساب للعميل بالبنك). فيواالسكان 

   التالية:على ان يتضمن التحويل البيانات 

 رباعي.اسم المتقدم للحجز  -

 .سارية رقم) 14( القوميرقم بطاقة الرقم  -

  -الوحدة: نظام سداد قيمة ثالثاً: 

ز  )1 ة الحج داد جدي تكمل س دة يس ز الوح ة حج ي حال ىف ة  %10 إل دة المخصص ن الوح الي ثم ن اجم م

ى ( افة إل ائز باإلض ة +  %1للف اريف إداري دة مص ن الوح ن ثم اب  %0.5م دة لحس ن الوح ن ثم م

ن  هر م الل ش ك خ اء) وذل س االمن اءمجل اريخ انته ن ت رة م الل الفت ك خ ز وذل / 03/ 03 الحج

ى  2020 ز  2020/ 04/  02وحت دم الحج داد مق لوب س نفس اس ويفتوب ل  / ACH/ (س تحوي

ي رع  داخل كان ف ر واالس ك التعمي دقي،ببن ن  ال كان  أيم ر واالس ك التعمي روع بن ن ف رع م يف ة  ف حال

 .بالبنك)وجود حساب للعميل 

  

  



  

من  %8قيمة الوحدة خالل شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم  وفى حالة السداد لباقي -

 باإلضافة الى %10القيمة االجمالية للوحدة شريطة االلتزام باستكمال قيمة جدية الحجز الـ 

جمالي ثمن الوحدة خالل شهر من إلحساب مجلس األمناء) من  %0.5مصاريف إدارية +  1%( 

 . مشروعللتاريخ انتهاء الحجز اإللكتروني 

جم (فقط عشرة االف جنية) لحين استالم الوحدة في حالة عدم  10000دفعات ربع سنوية بقيمة سداد  )2

من تاريخ انتهاء  سداد القسط االول بعد ثالثة شهور يتم(على ان جاهزية الوحدة للتسليم الفوري 

 ).المشروعااللكتروني  حجزال

 من قيمة الوحدة عند االستالم. %15سداد  )3

 ـ  االتية:باقي ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق  )4

  تم داد  ي اقيس دة  ب ة الوح ىقيم اوية  عل نوية متس ع س اط رب نوات أقس الث س دة ث د لم دون فوائ ب

  .المتسباالالعميل  ألخطارالمحدد  الموعدعلى ان يبدأ سداد القسط االول بعد ثالثة شهور من 

  داد ن س اقيويمك دة  ب اوية لم نوية متس ع س اط رب ى أقس ة عل نوات او  5القيم نوات  7س س

ة  دة المعلن عر الفائ ادل س نوات تع ثالث س ن ال د ع ا يزي دين فيم يد الم ى الرص دة عل ة بالفائ محمل

ك  ي البن زيف ري المرك ى  المص افة ال رح باإلض ت الط اريف  %0.5(+  %2وق يل)مص  تحص

ا ن ت هور م ة ش د ثالث ط األول بع تحق القس يكات ويس ديم ش ع تق دة م تالم الوح ةريخ اس  آجل

  االستالم.قبل  باألقساط

عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد االستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل  التأخيرفي حالة  -

مصاريف إدارية من  %0,5+  %2 إلىفائدة البنك المركزي السارية وقت السداد باإلضافة 

داد مع تحميل المخصص له الوحدة كافة المصاريف القضائية تاريخ الس وحتىتاريخ االستحقاق 

 .التأخيروالمصرفية الناتجة عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الشروط العقارية
رف -1 ر أو التص ه للغي ازل عن وز التن ي وال يج يص شخص دة التخص ي الوح ن  ف وع م أي ن ب

رط  ة وبش ن الهيئ ة م ة كتابي ة اال بموافق دة للملكي ة أو المقي واء الناقل رفات س واع التص أن

 لالئحة العقارية بالهيئة.سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقاً 

 -االلغاء: حاالت الغاء التخصيص والمبالغ التي يتم خصمها في حاالت  -2

 الوحدة.بناء علي طلب المخصص له  -

 في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة. -

لحساب مجلس األمناء)  %0.5مصاريف إدارية +  %1باإلضافة الى ( %10الـ نسبة عدم سداد  -

 ).انتهاء الحجزمن إجمالي ثمن الوحدة وذلك في خالل المهلة الممنوحة للسداد (شهر من تاريخ 

 .المقرر سداد قسطين متتاليين طبقاً ألسلوب السداد عدم -

 التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص. -

 تغيير الغرض المخصص له الوحدة. -

 عدم التعاقد واالستالم للوحدة في الموعد المحدد لالستالم. -

 -هي: في حالة الغاء التخصيص قبل االستالم  التي يتم خصمها من المبالغ المسددة المبالغ -3

 وذلك من إجمالي قيمة الوحدة لحساب مجلس األمناء)  %0.5مصاريف إدارية +  %1(يتم خصم  -

 -هي: االستالم  بعدالمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة الغاء التخصيص  -4

وذلك من إجمالي قيمة الوحدة لحساب مجلس األمناء)  %0.5مصاريف إدارية +  %1(يتم خصم   -

من تاريخ الوحدة إجمالي قيمة من سنوياً  %7إشغال الوحدة بواقع خصم مقابل  إلىباإلضافة 

 تسليمها طبقاً لما ورد بالالئحة العقارية.إعادة تاريخ  استالم الوحدة وحتى

والئحته التنفيذية وتعديالته بشأن  2008لسنة  119وحد رقم في ضوء احكام قانون البناء الم -5

من  %5تنظيم اتحاد الشاغلين يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة من الهيئة (

كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة  الوحدة)قيمة 

ويعتبر ذلك شرط  المشروع.ي األمن والنظافة والصيانة لمرافق ويتم الصرف من عائد الوديعة عل

 الوحدة. علىأساسي للتعاقد 

  به. الخ.أخري طبقاً لمساحتها والدور الواقعة  إلىتحدد مصاريف الصيانة سنوياً وتختلف من وحدة  -

تسدد يتم تحديد قيمة تقديرية ألعمال الصيانة عن العام االول من تاريخ االستالم تحت الحساب  -

 مقدماً لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

جميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ومنتجة ألثارها  -6

  الحجز.بيانات  باستمارةعنوان صاحب الشأن المدون  علىقانوناً طالما كانت مرسلة 

 



 
 مناذج العمارات 

 
واملساقط االفقية للوحدات ومساحاتها



A)(عمارات نموذج 



)عمارة منفصلة(  Aنموذج 

)عمارتين سكنيتين ملتصقتين(نموذج تخطيطى 



استقبال و طعام
5.85x 4.04

1غرفة نوم 
3.60x 3.58

2غرفة نوم 
3.63x 3.60

غرفة نوم رئيسية
4.36x 4.05

حمـام
2.82 x 2

حمـام
2.74x 2

مطــبخ
2.74x 2.73

1استقبال و طعام 
5.85x 2.4

حمـام
2.74x 2

مطــبخ
2.74x 2.73

حمـام
2.82x 2

غرفة نوم رئيسية
4.36x 4.05

1غرفة نوم 
3.63x 3.60

تراس
1.10x 3.60

تراس
1.17x 1.2

تراس
1.17x 1.2

تراس
1.1x 3.60

14

2

(A)  عمارات نموذج

مسقط افقي للدور االرضي 

2م 130الي  2م 115 مساحات من

3

الوحدات مساحات

2م115 )1(وحدة رقم 

2م 130 )2(وحدة رقم 

الوحدات مساحات

2م130 )3(وحدة رقم 

2م 115 )4(وحدة رقم 

فراغ توزيع
1.13 x 3.70

نى أو نصيب الوحده من خدمات المب) الخارجية  –الداخلية (االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافية غير محمل عليها الحوائط : ملحوظة 

فراغ توزيع
1.42x 2.12

فراغ توزيع
.1 5x 2.12

فراغ توزيع
1.13 x 4.5

2استقبال و طعام 
3.60x 3.70



(A)  عمارات نموذج

مسقط افقي للدور االخير 

استقبال و طعام
5.85x 4.04

1غرفة نوم
3.58x 3.60

 2غرفة نوم 
3.60x 3.63

غرفة نوم رئيسية
4.10x 4.36

حمـام
2.82x 2

حمـام
2.74x 2

مطــبخ
2.74x 2.75

تراس
1.30x 3.80

تراس
1.18x 1.04

فراغ توزيع
1.5x 2.12

فراغ توزيع
1.13x 3.70

فراغ 
توزيع
x1.44
2.86

تراس
1.30x 3.80

استقبال و طعام
5.85x 4.04

1غرفة نوم
3.58x 3.60

 2غرفة نوم 
3.60x 3.63

تراس
1.18x 1.04

غرفة نوم رئيسية
4.10x 4.36

حمـام
2.82x 2

فراغ توزيع
1.5x 2.12

حمـام
2.74x 2

مطــبخ
2.74x 2.75

فراغ توزيع
1.13x 3.70

فراغ 
توزيع
x1.44
1.13

22

21
24

23

الوحدات مساحات

2م130 )21(وحدة رقم 

2م 130 )22(وحدة رقم 

الوحدات مساحات

2م130 )23(وحدة رقم 

2م 130 )24(وحدة رقم 

نى أو نصيب الوحده من خدمات المب) الخارجية  –الداخلية (االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافية غير محمل عليها الحوائط : ملحوظة 



(A)  عمارات نموذج

و ترقيم الوحدات به) عمارتين سكنيتين ملتصقتين (مسقط أفقى للنموذج التخطيطى  

مسقط أفقى للدور االرضى 

11

22
3

4

3

4

الوحدات مساحات

2م130 )3(وحدة رقم  2م115 )1(وحدة رقم 

2م 115 )4(وحدة رقم  2م 130 )2(وحدة رقم 



(A)  عمارات نموذج

و ترقيم الوحدات به) عمارتين سكنيتين ملتصقتين (مسقط أفقى للنموذج التخطيطى  

مسقط أفقى للدور االخير

الوحدات مساحات

)2م 130( كافة الوحدات بمساحة 

23
22

24
21

22

21
24

23



B)(عمارات نموذج 



)عمارة منفصلة(  Bنموذج 

)عمارتين سكنيتين ملتصقتين (نموذج تخطيطى 



(B)  عمارات نموذج

مسقط افقي للدور االرضي 

  2م 150الي  2م 100مساحات من من 

استقبال و طعام
6.34 x 4.04

1غرفة نوم 
3.54x 3.88

2غرفة نوم 
3.54x 3.84

غرفة نوم رئيسية
4.97x 3.34

حمـام
2.34x 1.88

حمـام
2.34x 1.88

مطــبخ
2.34x 3.53

تراس
1.6x 7.96

تراس
1.40x 1.46

3

4

دورة مياه
1.31x 2.29

غرفة نوم رئيسية
4.97x 3.34

حمـام
2.08x 2.34

مطــبخ
2.34x 3.24

استقبال و طعام
5.19x 4.29

2غرفة نوم 
3.84x 3.40

2

تراس
1.19x 1.25

1

الوحدات مساحات

2م100 )1(وحدة رقم 

2م 150 )2(وحدة رقم 

الوحدات مساحات

2م150 )3(وحدة رقم 

2م 130 )4(وحدة رقم 

فراغ توزيع
2م7.3

فراغ توزيع
1.08x5.35

فراغ توزيع
1.08x0.65

فراغ توزيع
1.08x4.55

نى أو نصيب الوحده من خدمات المب) الخارجية  –الداخلية (االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافية غير محمل عليها الحوائط : ملحوظة 



استقبال و طعام
6.34 x 4.04

1غرفة نوم 
3.54 x 3.88

2غرفة نوم 
3.54 x 4.04

غرفة نوم رئيسية
4.97 x 3.34

حمـام
2.34 x 1.88

حمـام
2.34 x 1.88

مطــبخ
2.34 x 3.53

تراس
1.52 x 3.92

23

(B)  عمارات نموذج

  2م 140الي  2م 130مساحات من 

2124

دورة مياه
1.31 x 2.29

غرفة نوم رئيسية
4.97 x 3.34

حمـام
2.34 x 2.08

مطــبخ
2.34 x 3.68

دورة مياه
2.08 x 2.29

استقبال و طعام
6.51 x 4.04

1غرفة نوم 
3.54 x 3.28 2غرفة نوم

3.84 x 3.40

22

تراس
1.18 x 1.28

تراس
1.57 x 3.30

الوحدات مساحات

2م130 )21(وحدة رقم 

2م 140 )22(وحدة رقم 

الوحدات مساحات

2م140 )23(وحدة رقم 

2م 130 )24(وحدة رقم 

فراغ توزيع
2م7.3

فراغ توزيع
5.35x1.08

توزيع
1.08 x 0.65

فراغ توزيع
1.69x2.59

فراغ توزيع
4.55x1.08

تراس
1.18 x 1.28

أو نصيب الوحده من خدمات المبنى ) الخارجية  –الداخلية (االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافية غير محمل عليها الحوائط : ملحوظة 

مسقط افقي للدور االخير 



(B)  عمارات نموذج

و ترقيم الوحدات به) عمارتين سكنيتين ملتصقتين (مسقط أفقى للنموذج التخطيطى  

3

4

2

11

2 3

4

مسقط أفقى للدور االرضى 

الوحدات مساحات

2م150 )3(وحدة رقم  2م100 )1(وحدة رقم 

2م 130 )4(وحدة رقم  2م 150 )2(وحدة رقم 



(B)  عمارات نموذج

و ترقيم الوحدات به) عمارتين سكنيتين ملتصقتين (مسقط أفقى للنموذج التخطيطى  

23

24

22

2121

22 23

24

االخير مسقط أفقى للدور 

الوحدات مساحات

2م140 )23(وحدة رقم  2م130 )21(وحدة رقم 

2م 130 )24(وحدة رقم  2م 140 )22(وحدة رقم 



1

منطقة القرنفل شمال  -: الموقع 
شرق امتداد الرحاب جنوب طريق 

)1موقع (السويس 

القاهرة الجديدة-1



1ع موقمنطقة القرنفل شرق امتداد الرحاب جنوب طريق السويس شمال  -: الموقع  القاهرة الجديدة-1



 يقع الموقع جنوب طريق الوحات
خلف مدينة االنتاج االعالمي

السادس من اكتوبر-2



المخطط التفصيلى –السادس من اكتوبر -2

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 



...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

المخطط التفصيلى –السادس من اكتوبر -2

مشروع دار مصر



العاشر من رمضان  -3

شرق وغرب  2، 1موقع  -: الموقع 
منطقة مركز المال واالعمال

بجوار مركز  2موقع  -: الموقع 
يغربا وامام المعهد التكنولوجالمدينة 

مركز بجوار  1موقع  -: الموقع 
يالمعهد التكنولوجوامام شرقا المدينة 



...والتى ربما تـُحدث بهم بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخططات التفصيلية الموضحه عالية مخططات مبدئية تخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

المخططات التفصيلية  –العاشر من رمضان  -3

مشروع دار مصر



...والتى ربما تـُحدث بهم بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخططات التفصيلية الموضحه عالية مخططات مبدئية تخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

المخططات التفصيلية  –العاشر من رمضان  -3

مشروع دار مصر



...والتى ربما تـُحدث بهم بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخططات التفصيلية الموضحه عالية مخططات مبدئية تخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

المخططات التفصيلية  –العاشر من رمضان  -3

مشروع دار مصر



...والتى ربما تـُحدث بهم بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخططات التفصيلية الموضحه عالية مخططات مبدئية تخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

المخططات التفصيلية  –العاشر من رمضان  -3

مشروع دار مصر



بالحي المتميز  شماال -: الموقع 

بدر  -4



ى المخطط التفصيل –بدر  -4

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

مشروع دار مصر



ى المخطط التفصيل –بدر  -4

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

مشروع دار مصر



السادات  -5

17بالمنطقة السكنية   -: الموقع 



 المخطط التفصيلى –السادات  -5

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

مشروع دار مصر



 المخطط التفصيلى –السادات  -5

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

مشروع دار مصر

العمارات محل الطرح



مايو 15 -6

االمتداد الشمالى للمدينة -: الموقع 



المخطط التفصيلى  –مايو  15 -6

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 



المخطط التفصيلى  –مايو  15 -6

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

مشروع دار مصر



العبور  -7

الحي التاسع وجنوب شمال  -: الموقع 
المنطقة الترفيهية 



المخطط التفصيلى –العبور  -7

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 



المخطط التفصيلى –العبور  -7

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

مشروع دار مصر



برج العرب الجديدة -8

 المجتمع المحلى الخامس –الحى الثالث : الموقع 



المخطط التفصيلى  -برج العرب الجديدة -8

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 



المخطط التفصيلى  -برج العرب الجديدة -8

...والتى ربما تـُحدث به بعض التعديالت...) -تربة  –طبوغرافيا (المخطط التفصيلى الموضح عالية مخطط مبدئى يخضع لمتطلبات الموقع التنفيذية :ملحوظة 

مشروع دار مصر



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية 
+ %0.5 مجلس 

امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

1373A111597751124125500007927492178310000168619ارضى
2373A411597751124125500007927492178310000168619ارضى

مدينة القاهرة الجديدة (شمال منطقة القرنفل - شرق امتداد الرحاب - جنوب طريق السويس موقع 1)

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

1220A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
2220A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
3220A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
4220A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
5221A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
6221A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
7221A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
8221A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
9224A11156875790625500004092264831310000118594ارضى

10224A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
11224A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
12224A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
13225A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
14225A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
15225A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
16225A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
17226A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
18226A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
19226A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
20226A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
21227A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
22227A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
23227A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
24227A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
25230A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
26230A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
27230A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
28230A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
29231A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
30231A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
31231A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
32231A41156875790625500004092264831310000118594ارضى

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

33236A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
34236A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
35236A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
36236A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
37237A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
38237A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
39237A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
40237A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
41243A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
42243A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
43243A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
44243A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
45244A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
46244A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
47244A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
48244A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
49247A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
50247A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
51247A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
52247A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
53248A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
54248A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
55248A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
56248A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
57249A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
58249A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
59249A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
60249A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
61250A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
62250A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
63250A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
64250A41156875790625500004092264831310000118594ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

65251A11156875790625500004092264831310000118594ارضى
66251A21306875893750500005278173287510000134063ارضى
67251A31306875893750500005278173287510000134063ارضى
68251A41156875790625500004092264831310000118594ارضى
69181A231306875893750500005278173287510000134063أخير
70181A241306875893750500005278173287510000134063أخير
71182A211306875893750500005278173287510000134063أخير
72182A221306875893750500005278173287510000134063أخير
73182A231306875893750500005278173287510000134063أخير
74182A241306875893750500005278173287510000134063أخير
75183A221306875893750500005278173287510000134063أخير
76183A231306875893750500005278173287510000134063أخير
77183A241306875893750500005278173287510000134063أخير
78186A211306875893750500005278173287510000134063أخير
79186A221306875893750500005278173287510000134063أخير
80186A231306875893750500005278173287510000134063أخير
81186A241306875893750500005278173287510000134063أخير
82187A211306875893750500005278173287510000134063أخير
83187A221306875893750500005278173287510000134063أخير
84187A231306875893750500005278173287510000134063أخير
85187A241306875893750500005278173287510000134063أخير
86188A211306875893750500005278173287510000134063أخير
87188A221306875893750500005278173287510000134063أخير
88188A231306875893750500005278173287510000134063أخير
89188A241306875893750500005278173287510000134063أخير
90189A211306875893750500005278173287510000134063أخير
91189A221306875893750500005278173287510000134063أخير
92189A231306875893750500005278173287510000134063أخير
93189A241306875893750500005278173287510000134063أخير
94192A211306875893750500005278173287510000134063أخير
95192A221306875893750500005278173287510000134063أخير
96192A231306875893750500005278173287510000134063أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

97192A241306875893750500005278173287510000134063أخير
98193A211306875893750500005278173287510000134063أخير
99193A221306875893750500005278173287510000134063أخير

100193A231306875893750500005278173287510000134063أخير
101193A241306875893750500005278173287510000134063أخير
102194A211306875893750500005278173287510000134063أخير
103194A221306875893750500005278173287510000134063أخير
104194A231306875893750500005278173287510000134063أخير
105194A241306875893750500005278173287510000134063أخير
106195A211306875893750500005278173287510000134063أخير
107195A221306875893750500005278173287510000134063أخير
108195A231306875893750500005278173287510000134063أخير
109195A241306875893750500005278173287510000134063أخير
110198A211306875893750500005278173287510000134063أخير
111198A221306875893750500005278173287510000134063أخير
112198A231306875893750500005278173287510000134063أخير
113198A241306875893750500005278173287510000134063أخير
114199A211306875893750500005278173287510000134063أخير
115199A221306875893750500005278173287510000134063أخير
116199A231306875893750500005278173287510000134063أخير
117199A241306875893750500005278173287510000134063أخير
118200A211306875893750500005278173287510000134063أخير
119200A221306875893750500005278173287510000134063أخير
120200A231306875893750500005278173287510000134063أخير
121200A241306875893750500005278173287510000134063أخير
122201A211306875893750500005278173287510000134063أخير
123201A221306875893750500005278173287510000134063أخير
124201A231306875893750500005278173287510000134063أخير
125201A241306875893750500005278173287510000134063أخير
126204A211306875893750500005278173287510000134063أخير
127204A221306875893750500005278173287510000134063أخير
128204A231306875893750500005278173287510000134063أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

129204A241306875893750500005278173287510000134063أخير
130205A211306875893750500005278173287510000134063أخير
131205A221306875893750500005278173287510000134063أخير
132205A231306875893750500005278173287510000134063أخير
133205A241306875893750500005278173287510000134063أخير
134206A211306875893750500005278173287510000134063أخير
135206A221306875893750500005278173287510000134063أخير
136206A231306875893750500005278173287510000134063أخير
137206A241306875893750500005278173287510000134063أخير
138207A211306875893750500005278173287510000134063أخير
139207A221306875893750500005278173287510000134063أخير
140207A231306875893750500005278173287510000134063أخير
141207A241306875893750500005278173287510000134063أخير
142210A211306875893750500005278173287510000134063أخير
143210A221306875893750500005278173287510000134063أخير
144210A231306875893750500005278173287510000134063أخير
145210A241306875893750500005278173287510000134063أخير
146211A211306875893750500005278173287510000134063أخير
147211A221306875893750500005278173287510000134063أخير
148211A231306875893750500005278173287510000134063أخير
149211A241306875893750500005278173287510000134063أخير
150212A211306875893750500005278173287510000134063أخير
151212A221306875893750500005278173287510000134063أخير
152212A241306875893750500005278173287510000134063أخير
153213A211306875893750500005278173287510000134063أخير
154213A221306875893750500005278173287510000134063أخير
155213A231306875893750500005278173287510000134063أخير
156213A241306875893750500005278173287510000134063أخير
157220A211306875893750500005278173287510000134063أخير
158220A221306875893750500005278173287510000134063أخير
159220A231306875893750500005278173287510000134063أخير
160220A241306875893750500005278173287510000134063أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
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مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

161221A211306875893750500005278173287510000134063أخير
162221A221306875893750500005278173287510000134063أخير
163221A241306875893750500005278173287510000134063أخير
164224A221306875893750500005278173287510000134063أخير
165224A231306875893750500005278173287510000134063أخير
166224A241306875893750500005278173287510000134063أخير
167225A211306875893750500005278173287510000134063أخير
168225A221306875893750500005278173287510000134063أخير
169225A231306875893750500005278173287510000134063أخير
170225A241306875893750500005278173287510000134063أخير
171226A211306875893750500005278173287510000134063أخير
172226A221306875893750500005278173287510000134063أخير
173226A231306875893750500005278173287510000134063أخير
174226A241306875893750500005278173287510000134063أخير
175227A211306875893750500005278173287510000134063أخير
176227A221306875893750500005278173287510000134063أخير
177227A231306875893750500005278173287510000134063أخير
178227A241306875893750500005278173287510000134063أخير
179230A211306875893750500005278173287510000134063أخير
180230A221306875893750500005278173287510000134063أخير
181230A231306875893750500005278173287510000134063أخير
182230A241306875893750500005278173287510000134063أخير
183231A211306875893750500005278173287510000134063أخير
184231A221306875893750500005278173287510000134063أخير
185231A231306875893750500005278173287510000134063أخير
186231A241306875893750500005278173287510000134063أخير
187236A211306875893750500005278173287510000134063أخير
188236A221306875893750500005278173287510000134063أخير
189236A231306875893750500005278173287510000134063أخير
190236A241306875893750500005278173287510000134063أخير
191237A211306875893750500005278173287510000134063أخير
192237A221306875893750500005278173287510000134063أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 
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%15 عند 
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مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

193237A231306875893750500005278173287510000134063أخير
194237A241306875893750500005278173287510000134063أخير
195243A211306875893750500005278173287510000134063أخير
196243A221306875893750500005278173287510000134063أخير
197243A231306875893750500005278173287510000134063أخير
198243A241306875893750500005278173287510000134063أخير
199244A211306875893750500005278173287510000134063أخير
200244A221306875893750500005278173287510000134063أخير
201244A231306875893750500005278173287510000134063أخير
202244A241306875893750500005278173287510000134063أخير
203247A211306875893750500005278173287510000134063أخير
204247A221306875893750500005278173287510000134063أخير
205247A231306875893750500005278173287510000134063أخير
206247A241306875893750500005278173287510000134063أخير
207248A211306875893750500005278173287510000134063أخير
208248A221306875893750500005278173287510000134063أخير
209248A231306875893750500005278173287510000134063أخير
210248A241306875893750500005278173287510000134063أخير
211249A211306875893750500005278173287510000134063أخير
212249A221306875893750500005278173287510000134063أخير
213249A231306875893750500005278173287510000134063أخير
214249A241306875893750500005278173287510000134063أخير
215250A211306875893750500005278173287510000134063أخير
216250A221306875893750500005278173287510000134063أخير
217250A231306875893750500005278173287510000134063أخير
218250A241306875893750500005278173287510000134063أخير
219251A211306875893750500005278173287510000134063أخير
220251A221306875893750500005278173287510000134063أخير
221251A231306875893750500005278173287510000134063أخير
222251A241306875893750500005278173287510000134063أخير
223218B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
224218B315068751031250500006859484562510000154688ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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225218B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
226219B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
227219B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
228219B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
229222B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
230222B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
231222B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
232223B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
233223B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
234223B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
235228B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
236228B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
237228B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
238229B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
239229B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
240229B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
241232B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
242232B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
243232B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
244233B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
245233B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
246233B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
247234B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
248234B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
249234B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
250235B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
251235B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
252235B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
253238B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
254238B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
255238B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
256239B215068751031250500006859484562510000154688ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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257239B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
258239B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
259240B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
260240B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
261240B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
262241B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
263241B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
264241B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
265242B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
266242B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
267242B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
268245B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
269245B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
270245B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
271246B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
272246B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
273246B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
274252B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
275252B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
276252B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
277253B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
278253B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
279253B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
280254B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
281254B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
282254B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
283255B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
284255B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
285255B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
286256B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
287256B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
288256B41306875893750500005278173287510000134063ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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289257B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
290257B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
291257B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
292258B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
293258B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
294258B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
295259B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
296259B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
297259B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
298260B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
299260B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
300260B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
301261B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
302261B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
303261B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
304262B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
305262B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
306262B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
307263B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
308263B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
309263B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
310264B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
311264B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
312264B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
313265B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
314265B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
315265B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
316266B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
317266B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
318266B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
319267B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
320267B315068751031250500006859484562510000154688ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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321267B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
322268B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
323268B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
324268B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
325269B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
326269B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
327269B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
328270B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
329270B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
330270B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
331270B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
332271B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
333271B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
334271B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
335271B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
336272B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
337272B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
338272B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
339272B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
340273B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
341273B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
342273B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
343273B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
344274B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
345274B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
346274B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
347274B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
348275B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
349275B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
350275B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
351275B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
352275B211306875893750500005278173287510000134063أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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353275B221406875962500500006068878925010000144375أخير
354276B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
355276B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
356276B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
357276B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
358277B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
359277B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
360277B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
361286B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
362286B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
363286B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
364286B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
365290B11006875687500500002906356375010000103125ارضى
366290B215068751031250500006859484562510000154688ارضى
367290B315068751031250500006859484562510000154688ارضى
368290B41306875893750500005278173287510000134063ارضى
369202B241306875893750500005278173287510000134063أخير
370203B211306875893750500005278173287510000134063أخير
371203B241306875893750500005278173287510000134063أخير
372208B211306875893750500005278173287510000134063أخير
373208B241306875893750500005278173287510000134063أخير
374209B211306875893750500005278173287510000134063أخير
375209B241306875893750500005278173287510000134063أخير
376214B211306875893750500005278173287510000134063أخير
377214B221406875962500500006068878925010000144375أخير
378214B231406875962500500006068878925010000144375أخير
379214B241306875893750500005278173287510000134063أخير
380215B211306875893750500005278173287510000134063أخير
381215B231406875962500500006068878925010000144375أخير
382215B241306875893750500005278173287510000134063أخير
383216B231406875962500500006068878925010000144375أخير
384216B241306875893750500005278173287510000134063أخير
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385217B231406875962500500006068878925010000144375أخير
386217B241306875893750500005278173287510000134063أخير
387218B211306875893750500005278173287510000134063أخير
388218B241306875893750500005278173287510000134063أخير
389219B211306875893750500005278173287510000134063أخير
390219B221406875962500500006068878925010000144375أخير
391222B211306875893750500005278173287510000134063أخير
392222B221406875962500500006068878925010000144375أخير
393222B231406875962500500006068878925010000144375أخير
394223B211306875893750500005278173287510000134063أخير
395223B221406875962500500006068878925010000144375أخير
396223B231406875962500500006068878925010000144375أخير
397223B241306875893750500005278173287510000134063أخير
398228B211306875893750500005278173287510000134063أخير
399228B221406875962500500006068878925010000144375أخير
400228B231406875962500500006068878925010000144375أخير
401229B211306875893750500005278173287510000134063أخير
402229B221406875962500500006068878925010000144375أخير
403229B231406875962500500006068878925010000144375أخير
404229B241306875893750500005278173287510000134063أخير
405232B211306875893750500005278173287510000134063أخير
406232B221406875962500500006068878925010000144375أخير
407232B231406875962500500006068878925010000144375أخير
408232B241306875893750500005278173287510000134063أخير
409233B211306875893750500005278173287510000134063أخير
410233B221406875962500500006068878925010000144375أخير
411233B231406875962500500006068878925010000144375أخير
412233B241306875893750500005278173287510000134063أخير
413234B211306875893750500005278173287510000134063أخير
414234B221406875962500500006068878925010000144375أخير
415234B231406875962500500006068878925010000144375أخير
416234B241306875893750500005278173287510000134063أخير
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شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

417235B211306875893750500005278173287510000134063أخير
418235B221406875962500500006068878925010000144375أخير
419235B231406875962500500006068878925010000144375أخير
420235B241306875893750500005278173287510000134063أخير
421238B211306875893750500005278173287510000134063أخير
422238B221406875962500500006068878925010000144375أخير
423238B231406875962500500006068878925010000144375أخير
424239B211306875893750500005278173287510000134063أخير
425239B221406875962500500006068878925010000144375أخير
426239B231406875962500500006068878925010000144375أخير
427239B241306875893750500005278173287510000134063أخير
428240B211306875893750500005278173287510000134063أخير
429240B221406875962500500006068878925010000144375أخير
430240B231406875962500500006068878925010000144375أخير
431240B241306875893750500005278173287510000134063أخير
432241B211306875893750500005278173287510000134063أخير
433241B221406875962500500006068878925010000144375أخير
434241B231406875962500500006068878925010000144375أخير
435241B241306875893750500005278173287510000134063أخير
436242B211306875893750500005278173287510000134063أخير
437242B221406875962500500006068878925010000144375أخير
438242B231406875962500500006068878925010000144375أخير
439242B241306875893750500005278173287510000134063أخير
440245B211306875893750500005278173287510000134063أخير
441245B221406875962500500006068878925010000144375أخير
442245B231406875962500500006068878925010000144375أخير
443245B241306875893750500005278173287510000134063أخير
444246B211306875893750500005278173287510000134063أخير
445246B221406875962500500006068878925010000144375أخير
446246B231406875962500500006068878925010000144375أخير
447246B241306875893750500005278173287510000134063أخير
448252B211306875893750500005278173287510000134063أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

449252B221406875962500500006068878925010000144375أخير
450252B231406875962500500006068878925010000144375أخير
451252B241306875893750500005278173287510000134063أخير
452253B211306875893750500005278173287510000134063أخير
453253B221406875962500500006068878925010000144375أخير
454253B231406875962500500006068878925010000144375أخير
455253B241306875893750500005278173287510000134063أخير
456254B211306875893750500005278173287510000134063أخير
457254B221406875962500500006068878925010000144375أخير
458254B231406875962500500006068878925010000144375أخير
459254B241306875893750500005278173287510000134063أخير
460255B211306875893750500005278173287510000134063أخير
461255B221406875962500500006068878925010000144375أخير
462255B231406875962500500006068878925010000144375أخير
463255B241306875893750500005278173287510000134063أخير
464256B211306875893750500005278173287510000134063أخير
465256B221406875962500500006068878925010000144375أخير
466256B231406875962500500006068878925010000144375أخير
467256B241306875893750500005278173287510000134063أخير
468257B211306875893750500005278173287510000134063أخير
469257B221406875962500500006068878925010000144375أخير
470257B231406875962500500006068878925010000144375أخير
471257B241306875893750500005278173287510000134063أخير
472258B211306875893750500005278173287510000134063أخير
473258B221406875962500500006068878925010000144375أخير
474258B231406875962500500006068878925010000144375أخير
475258B241306875893750500005278173287510000134063أخير
476259B211306875893750500005278173287510000134063أخير
477259B221406875962500500006068878925010000144375أخير
478259B231406875962500500006068878925010000144375أخير
479259B241306875893750500005278173287510000134063أخير
480260B211306875893750500005278173287510000134063أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

481260B221406875962500500006068878925010000144375أخير
482260B231406875962500500006068878925010000144375أخير
483260B241306875893750500005278173287510000134063أخير
484261B211306875893750500005278173287510000134063أخير
485261B221406875962500500006068878925010000144375أخير
486261B231406875962500500006068878925010000144375أخير
487261B241306875893750500005278173287510000134063أخير
488262B211306875893750500005278173287510000134063أخير
489262B221406875962500500006068878925010000144375أخير
490262B231406875962500500006068878925010000144375أخير
491262B241306875893750500005278173287510000134063أخير
492263B211306875893750500005278173287510000134063أخير
493263B221406875962500500006068878925010000144375أخير
494263B231406875962500500006068878925010000144375أخير
495263B241306875893750500005278173287510000134063أخير
496264B211306875893750500005278173287510000134063أخير
497264B221406875962500500006068878925010000144375أخير
498264B231406875962500500006068878925010000144375أخير
499264B241306875893750500005278173287510000134063أخير
500265B211306875893750500005278173287510000134063أخير
501265B221406875962500500006068878925010000144375أخير
502265B231406875962500500006068878925010000144375أخير
503265B241306875893750500005278173287510000134063أخير
504266B211306875893750500005278173287510000134063أخير
505266B221406875962500500006068878925010000144375أخير
506266B231406875962500500006068878925010000144375أخير
507266B241306875893750500005278173287510000134063أخير
508267B211306875893750500005278173287510000134063أخير
509267B221406875962500500006068878925010000144375أخير
510267B231406875962500500006068878925010000144375أخير
511267B241306875893750500005278173287510000134063أخير
512268B211306875893750500005278173287510000134063أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 6أكتوبر (منطقة جنوب طريق الواحات - خلف مدينة اإلنتاج االعالمى)

513268B221406875962500500006068878925010000144375أخير
514268B231406875962500500006068878925010000144375أخير
515268B241306875893750500005278173287510000134063أخير
516269B211306875893750500005278173287510000134063أخير
517269B221406875962500500006068878925010000144375أخير
518269B231406875962500500006068878925010000144375أخير
519269B241306875893750500005278173287510000134063أخير
520270B211306875893750500005278173287510000134063أخير
521270B221406875962500500006068878925010000144375أخير
522270B231406875962500500006068878925010000144375أخير
523270B241306875893750500005278173287510000134063أخير
524271B211306875893750500005278173287510000134063أخير
525271B221406875962500500006068878925010000144375أخير
526271B231406875962500500006068878925010000144375أخير
527271B241306875893750500005278173287510000134063أخير
528272B211306875893750500005278173287510000134063أخير
529272B221406875962500500006068878925010000144375أخير
530272B231406875962500500006068878925010000144375أخير
531272B241306875893750500005278173287510000134063أخير
532273B211306875893750500005278173287510000134063أخير
533273B221406875962500500006068878925010000144375أخير
534273B231406875962500500006068878925010000144375أخير
535273B241306875893750500005278173287510000134063أخير
536274B211306875893750500005278173287510000134063أخير
537274B231406875962500500006068878925010000144375أخير
538274B241306875893750500005278173287510000134063أخير
539286B221406875962500500006068878925010000144375أخير
540286B231406875962500500006068878925010000144375أخير
541286B241306875893750500005278173287510000134063أخير
542290B211306875893750500005278173287510000134063أخير
543290B221406875962500500006068878925010000144375أخير
544290B241306875893750500005278173287510000134063أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



المنطقةم
رقم 

العمارة
الدورالنموذج

رقم 
الوحدة

مساحة 
الوحده  

م2

سعر 
المتر 
المربع

إجمالى 
السعر شامل 

التميز

جدية 
الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 
%8 فى حالة سداد كامل 
المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

31305350695500500002998357031010000104325ارضى13Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي1
21305350695500500002998357031010000104325ارضى14Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي2
31305350695500500002998357031010000104325ارضى14Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي3
21305350695500500002998357031010000104325ارضى15Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي4
31305350695500500002998357031010000104325ارضى15Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي5
21305350695500500002998357031010000104325ارضى16Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي6
31305350695500500002998357031010000104325ارضى16Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي7
21305350695500500002998357031010000104325ارضى17Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي8
31305350695500500002998357031010000104325ارضى17Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي9

21305350695500500002998357031010000104325ارضى18Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي10
31305350695500500002998357031010000104325ارضى18Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي11
21305350695500500002998357031010000104325ارضى19Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي12
31305350695500500002998357031010000104325ارضى19Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي13
21305350695500500002998357031010000104325ارضى20Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي14
31305350695500500002998357031010000104325ارضى20Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي15
21305350695500500002998357031010000104325ارضى22Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي16
31305350695500500002998357031010000104325ارضى22Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي17
1115535061525050000207545045051000092288ارضى23Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي18
21305350695500500002998357031010000104325ارضى23Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي19
31305350695500500002998357031010000104325ارضى23Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي20
4115535061525050000207545045051000092288ارضى23Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي21
1115535061525050000207545045051000092288ارضى24Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي22
21305350695500500002998357031010000104325ارضى24Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي23
31305350695500500002998357031010000104325ارضى24Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي24
4115535061525050000207545045051000092288ارضى24Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي25
1115535061525050000207545045051000092288ارضى27Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي26
21305350695500500002998357031010000104325ارضى27Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي27
31305350695500500002998357031010000104325ارضى27Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي28
4115535061525050000207545045051000092288ارضى27Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي29
1115535061525050000207545045051000092288ارضى28Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي30
21305350695500500002998357031010000104325ارضى28Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي31
31305350695500500002998357031010000104325ارضى28Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي32
4115535061525050000207545045051000092288ارضى28Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي33
1115535061525050000207545045051000092288ارضى30Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي34
21305350695500500002998357031010000104325ارضى30Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي35
31305350695500500002998357031010000104325ارضى30Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي36
4115535061525050000207545045051000092288ارضى30Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي37
1115535061525050000207545045051000092288ارضى31Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي38

 مدينة العاشر من رمضان

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



المنطقةم
رقم 

العمارة
الدورالنموذج

رقم 
الوحدة

مساحة 
الوحده  

م2

سعر 
المتر 
المربع

إجمالى 
السعر شامل 

التميز

جدية 
الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 
%8 فى حالة سداد كامل 
المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

 مدينة العاشر من رمضان

4115535061525050000207545045051000092288ارضى31Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي39
1115535061525050000207545045051000092288ارضى33Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي40
21305350695500500002998357031010000104325ارضى33Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي41
31305350695500500002998357031010000104325ارضى33Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي42
4115535061525050000207545045051000092288ارضى33Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي43
1115535061525050000207545045051000092288ارضى34Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي44
21305350695500500002998357031010000104325ارضى34Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي45
31305350695500500002998357031010000104325ارضى34Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي46
4115535061525050000207545045051000092288ارضى34Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي47
1115535061525050000207545045051000092288ارضى35Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي48
21305350695500500002998357031010000104325ارضى35Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي49
31305350695500500002998357031010000104325ارضى35Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي50
4115535061525050000207545045051000092288ارضى35Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي51
1115535061525050000207545045051000092288ارضى36Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي52
21305350695500500002998357031010000104325ارضى36Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي53
31305350695500500002998357031010000104325ارضى36Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي54
4115535061525050000207545045051000092288ارضى36Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي55
1115535061525050000207545045051000092288ارضى37Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي56
21305350695500500002998357031010000104325ارضى37Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي57
31305350695500500002998357031010000104325ارضى37Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي58
4115535061525050000207545045051000092288ارضى37Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي59
1115535061525050000207545045051000092288ارضى38Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي60
21305350695500500002998357031010000104325ارضى38Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي61
31305350695500500002998357031010000104325ارضى38Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي62
4115535061525050000207545045051000092288ارضى38Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي63
1115535061525050000207545045051000092288ارضى39Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي64
21305350695500500002998357031010000104325ارضى39Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي65
31305350695500500002998357031010000104325ارضى39Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي66
4115535061525050000207545045051000092288ارضى39Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي67
1115535061525050000207545045051000092288ارضى40Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي68
21305350695500500002998357031010000104325ارضى40Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي69
31305350695500500002998357031010000104325ارضى40Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي70
4115535061525050000207545045051000092288ارضى40Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي71
1115535061525050000207545045051000092288ارضى61Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي72
21305350695500500002998357031010000104325ارضى61Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي73
31305350695500500002998357031010000104325ارضى61Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي74
4115535061525050000207545045051000092288ارضى61Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي75
1115535061525050000207545045051000092288ارضى62Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي76

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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21305350695500500002998357031010000104325ارضى62Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي77
31305350695500500002998357031010000104325ارضى62Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي78
4115535061525050000207545045051000092288ارضى62Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي79
1115535061525050000207545045051000092288ارضى63Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي80
21305350695500500002998357031010000104325ارضى63Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي81
31305350695500500002998357031010000104325ارضى63Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي82
4115535061525050000207545045051000092288ارضى63Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي83
1115535061525050000207545045051000092288ارضى64Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي84
21305350695500500002998357031010000104325ارضى64Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي85
31305350695500500002998357031010000104325ارضى64Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي86
4115535061525050000207545045051000092288ارضى64Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي87
241305350695500500002998357031010000104325أخير11Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي88
211305350695500500002998357031010000104325أخير12Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي89
221305350695500500002998357031010000104325أخير12Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي90
231305350695500500002998357031010000104325أخير12Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي91
241305350695500500002998357031010000104325أخير12Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي92
211305350695500500002998357031010000104325أخير13Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي93
221305350695500500002998357031010000104325أخير13Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي94
231305350695500500002998357031010000104325أخير13Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي95
241305350695500500002998357031010000104325أخير13Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي96
211305350695500500002998357031010000104325أخير14Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي97
221305350695500500002998357031010000104325أخير14Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي98
231305350695500500002998357031010000104325أخير14Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي99

241305350695500500002998357031010000104325أخير14Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي100
211305350695500500002998357031010000104325أخير15Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي101
221305350695500500002998357031010000104325أخير15Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي102
231305350695500500002998357031010000104325أخير15Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي103
241305350695500500002998357031010000104325أخير15Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي104
211305350695500500002998357031010000104325أخير16Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي105
221305350695500500002998357031010000104325أخير16Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي106
231305350695500500002998357031010000104325أخير16Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي107
241305350695500500002998357031010000104325أخير16Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي108
211305350695500500002998357031010000104325أخير17Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي109
221305350695500500002998357031010000104325أخير17Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي110
231305350695500500002998357031010000104325أخير17Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي111
241305350695500500002998357031010000104325أخير17Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي112
221305350695500500002998357031010000104325أخير18Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي113
231305350695500500002998357031010000104325أخير18Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي114
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241305350695500500002998357031010000104325أخير18Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي115
211305350695500500002998357031010000104325أخير19Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي116
221305350695500500002998357031010000104325أخير19Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي117
231305350695500500002998357031010000104325أخير19Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي118
241305350695500500002998357031010000104325أخير19Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي119
211305350695500500002998357031010000104325أخير20Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي120
221305350695500500002998357031010000104325أخير20Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي121
231305350695500500002998357031010000104325أخير20Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي122
241305350695500500002998357031010000104325أخير20Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي123
211305350695500500002998357031010000104325أخير22Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي124
221305350695500500002998357031010000104325أخير22Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي125
231305350695500500002998357031010000104325أخير22Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي126
241305350695500500002998357031010000104325أخير22Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي127
211305350695500500002998357031010000104325أخير23Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي128
221305350695500500002998357031010000104325أخير23Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي129
231305350695500500002998357031010000104325أخير23Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي130
241305350695500500002998357031010000104325أخير23Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي131
211305350695500500002998357031010000104325أخير24Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي132
221305350695500500002998357031010000104325أخير24Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي133
231305350695500500002998357031010000104325أخير24Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي134
241305350695500500002998357031010000104325أخير24Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي135
211305350695500500002998357031010000104325أخير25Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي136
211305350695500500002998357031010000104325أخير27Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي137
231305350695500500002998357031010000104325أخير27Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي138
241305350695500500002998357031010000104325أخير27Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي139
211305350695500500002998357031010000104325أخير28Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي140
221305350695500500002998357031010000104325أخير28Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي141
231305350695500500002998357031010000104325أخير28Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي142
241305350695500500002998357031010000104325أخير28Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي143
211305350695500500002998357031010000104325أخير30Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي144
221305350695500500002998357031010000104325أخير30Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي145
231305350695500500002998357031010000104325أخير30Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي146
241305350695500500002998357031010000104325أخير30Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي147
241305350695500500002998357031010000104325أخير31Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي148
211305350695500500002998357031010000104325أخير33Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي149
221305350695500500002998357031010000104325أخير33Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي150
231305350695500500002998357031010000104325أخير33Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي151
241305350695500500002998357031010000104325أخير33Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي152
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211305350695500500002998357031010000104325أخير34Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي153
221305350695500500002998357031010000104325أخير34Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي154
231305350695500500002998357031010000104325أخير34Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي155
241305350695500500002998357031010000104325أخير34Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي156
211305350695500500002998357031010000104325أخير35Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي157
221305350695500500002998357031010000104325أخير35Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي158
231305350695500500002998357031010000104325أخير35Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي159
241305350695500500002998357031010000104325أخير35Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي160
211305350695500500002998357031010000104325أخير36Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي161
211305350695500500002998357031010000104325أخير37Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي162
221305350695500500002998357031010000104325أخير37Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي163
231305350695500500002998357031010000104325أخير37Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي164
241305350695500500002998357031010000104325أخير37Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي165
211305350695500500002998357031010000104325أخير38Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي166
221305350695500500002998357031010000104325أخير38Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي167
231305350695500500002998357031010000104325أخير38Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي168
241305350695500500002998357031010000104325أخير38Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي169
211305350695500500002998357031010000104325أخير40Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي170
221305350695500500002998357031010000104325أخير40Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي171
231305350695500500002998357031010000104325أخير40Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي172
241305350695500500002998357031010000104325أخير40Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي173
211305350695500500002998357031010000104325أخير61Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي174
221305350695500500002998357031010000104325أخير61Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي175
231305350695500500002998357031010000104325أخير61Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي176
241305350695500500002998357031010000104325أخير61Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي177
211305350695500500002998357031010000104325أخير62Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي178
221305350695500500002998357031010000104325أخير62Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي179
231305350695500500002998357031010000104325أخير62Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي180
241305350695500500002998357031010000104325أخير62Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي181
211305350695500500002998357031010000104325أخير63Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي182
221305350695500500002998357031010000104325أخير63Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي183
231305350695500500002998357031010000104325أخير63Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي184
241305350695500500002998357031010000104325أخير63Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي185
211305350695500500002998357031010000104325أخير64Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي186
221305350695500500002998357031010000104325أخير64Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي187
231305350695500500002998357031010000104325أخير64Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي188
241305350695500500002998357031010000104325أخير64Aبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي189
41305350695500500002998357031010000104325ارضى3Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي190
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41305350695500500002998357031010000104325ارضى4Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي191
41305350695500500002998357031010000104325ارضى5Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي192
41305350695500500002998357031010000104325ارضى6Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي193
31505350802500500004228865805010000120375ارضى7Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي194
41305350695500500002998357031010000104325ارضى7Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي195
21505350802500500004228865805010000120375ارضى8Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي196
41305350695500500002998357031010000104325ارضى8Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي197
21505350802500500004228865805010000120375ارضى9Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي198
31505350802500500004228865805010000120375ارضى9Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي199
41305350695500500002998357031010000104325ارضى9Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي200
21505350802500500004228865805010000120375ارضى26Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي201
31505350802500500004228865805010000120375ارضى26Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي202
41305350695500500002998357031010000104325ارضى26Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي203
21505350802500500004228865805010000120375ارضى41Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي204
31505350802500500004228865805010000120375ارضى41Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي205
41305350695500500002998357031010000104325ارضى41Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي206
21505350802500500004228865805010000120375ارضى43Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي207
31505350802500500004228865805010000120375ارضى43Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي208
41305350695500500002998357031010000104325ارضى43Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي209
21505350802500500004228865805010000120375ارضى44Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي210
31505350802500500004228865805010000120375ارضى44Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي211
41305350695500500002998357031010000104325ارضى44Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي212
21505350802500500004228865805010000120375ارضى45Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي213
31505350802500500004228865805010000120375ارضى45Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي214
41305350695500500002998357031010000104325ارضى45Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي215
21505350802500500004228865805010000120375ارضى48Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي216
31505350802500500004228865805010000120375ارضى48Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي217
41305350695500500002998357031010000104325ارضى48Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي218
21505350802500500004228865805010000120375ارضى49Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي219
31505350802500500004228865805010000120375ارضى49Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي220
41305350695500500002998357031010000104325ارضى49Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي221
21505350802500500004228865805010000120375ارضى50Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي222
31505350802500500004228865805010000120375ارضى50Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي223
41305350695500500002998357031010000104325ارضى50Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي224
21505350802500500004228865805010000120375ارضى51Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي225
31505350802500500004228865805010000120375ارضى51Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي226
41305350695500500002998357031010000104325ارضى51Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي227
21505350802500500004228865805010000120375ارضى52Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي228
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31505350802500500004228865805010000120375ارضى52Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي229
41305350695500500002998357031010000104325ارضى52Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي230
21505350802500500004228865805010000120375ارضى53Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي231
31505350802500500004228865805010000120375ارضى53Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي232
41305350695500500002998357031010000104325ارضى53Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي233
21505350802500500004228865805010000120375ارضى54Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي234
31505350802500500004228865805010000120375ارضى54Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي235
41305350695500500002998357031010000104325ارضى54Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي236
21505350802500500004228865805010000120375ارضى55Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي237
31505350802500500004228865805010000120375ارضى55Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي238
41305350695500500002998357031010000104325ارضى55Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي239
21505350802500500004228865805010000120375ارضى56Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي240
31505350802500500004228865805010000120375ارضى56Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي241
41305350695500500002998357031010000104325ارضى56Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي242
21505350802500500004228865805010000120375ارضى57Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي243
31505350802500500004228865805010000120375ارضى57Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي244
41305350695500500002998357031010000104325ارضى57Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي245
21505350802500500004228865805010000120375ارضى58Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي246
31505350802500500004228865805010000120375ارضى58Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي247
41305350695500500002998357031010000104325ارضى58Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي248
21505350802500500004228865805010000120375ارضى59Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي249
31505350802500500004228865805010000120375ارضى59Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي250
41305350695500500002998357031010000104325ارضى59Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي251
241305350695500500002998357031010000104325أخير2Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي252
211305350695500500002998357031010000104325أخير3Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي253
231405350749000500003613561418010000112350أخير3Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي254
241305350695500500002998357031010000104325أخير3Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي255
231405350749000500003613561418010000112350أخير4Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي256
241305350695500500002998357031010000104325أخير4Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي257
211305350695500500002998357031010000104325أخير5Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي258
221405350749000500003613561418010000112350أخير5Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي259
231405350749000500003613561418010000112350أخير5Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي260
241305350695500500002998357031010000104325أخير5Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي261
211305350695500500002998357031010000104325أخير6Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي262
221405350749000500003613561418010000112350أخير6Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي263
231405350749000500003613561418010000112350أخير6Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي264
241305350695500500002998357031010000104325أخير6Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي265
211305350695500500002998357031010000104325أخير7Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي266

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



المنطقةم
رقم 

العمارة
الدورالنموذج

رقم 
الوحدة

مساحة 
الوحده  

م2

سعر 
المتر 
المربع

إجمالى 
السعر شامل 

التميز

جدية 
الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 
%8 فى حالة سداد كامل 
المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

 مدينة العاشر من رمضان

221405350749000500003613561418010000112350أخير7Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي267
231405350749000500003613561418010000112350أخير7Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي268
241305350695500500002998357031010000104325أخير7Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي269
211305350695500500002998357031010000104325أخير8Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي270
231405350749000500003613561418010000112350أخير8Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي271
241305350695500500002998357031010000104325أخير8Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي272
211305350695500500002998357031010000104325أخير9Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي273
241305350695500500002998357031010000104325أخير9Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي274
231405350749000500003613561418010000112350أخير26Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي275
241305350695500500002998357031010000104325أخير26Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي276
211305350695500500002998357031010000104325أخير41Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي277
221405350749000500003613561418010000112350أخير41Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي278
231405350749000500003613561418010000112350أخير41Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي279
241305350695500500002998357031010000104325أخير41Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي280
211305350695500500002998357031010000104325أخير43Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي281
221405350749000500003613561418010000112350أخير43Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي282
231405350749000500003613561418010000112350أخير43Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي283
241305350695500500002998357031010000104325أخير43Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي284
211305350695500500002998357031010000104325أخير44Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي285
221405350749000500003613561418010000112350أخير44Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي286
231405350749000500003613561418010000112350أخير44Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي287
241305350695500500002998357031010000104325أخير44Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي288
211305350695500500002998357031010000104325أخير45Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي289
221405350749000500003613561418010000112350أخير45Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي290
231405350749000500003613561418010000112350أخير45Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي291
241305350695500500002998357031010000104325أخير45Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي292
211305350695500500002998357031010000104325أخير48Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي293
221405350749000500003613561418010000112350أخير48Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي294
231405350749000500003613561418010000112350أخير48Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي295
241305350695500500002998357031010000104325أخير48Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي296
211305350695500500002998357031010000104325أخير49Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي297
221405350749000500003613561418010000112350أخير49Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي298
231405350749000500003613561418010000112350أخير49Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي299
241305350695500500002998357031010000104325أخير49Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي300
211305350695500500002998357031010000104325أخير50Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي301
221405350749000500003613561418010000112350أخير50Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي302
231405350749000500003613561418010000112350أخير50Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي303
241305350695500500002998357031010000104325أخير50Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي304
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211305350695500500002998357031010000104325أخير51Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي305
221405350749000500003613561418010000112350أخير51Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي306
231405350749000500003613561418010000112350أخير51Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي307
241305350695500500002998357031010000104325أخير51Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي308
211305350695500500002998357031010000104325أخير52Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي309
221405350749000500003613561418010000112350أخير52Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي310
231405350749000500003613561418010000112350أخير52Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي311
241305350695500500002998357031010000104325أخير52Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي312
211305350695500500002998357031010000104325أخير53Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي313
221405350749000500003613561418010000112350أخير53Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي314
231405350749000500003613561418010000112350أخير53Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي315
241305350695500500002998357031010000104325أخير53Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي316
211305350695500500002998357031010000104325أخير54Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي317
221405350749000500003613561418010000112350أخير54Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي318
231405350749000500003613561418010000112350أخير54Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي319
241305350695500500002998357031010000104325أخير54Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي320
211305350695500500002998357031010000104325أخير55Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي321
221405350749000500003613561418010000112350أخير55Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي322
231405350749000500003613561418010000112350أخير55Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي323
241305350695500500002998357031010000104325أخير55Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي324
211305350695500500002998357031010000104325أخير56Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي325
221405350749000500003613561418010000112350أخير56Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي326
231405350749000500003613561418010000112350أخير56Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي327
241305350695500500002998357031010000104325أخير56Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي328
211305350695500500002998357031010000104325أخير57Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي329
221405350749000500003613561418010000112350أخير57Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي330
231405350749000500003613561418010000112350أخير57Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي331
241305350695500500002998357031010000104325أخير57Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي332
211305350695500500002998357031010000104325أخير58Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي333
221405350749000500003613561418010000112350أخير58Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي334
231405350749000500003613561418010000112350أخير58Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي335
241305350695500500002998357031010000104325أخير58Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي336
211305350695500500002998357031010000104325أخير59Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي337
221405350749000500003613561418010000112350أخير59Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي338
231405350749000500003613561418010000112350أخير59Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي339
241305350695500500002998357031010000104325أخير59Bبجوار مركز المدينة شرقا وامام المعهد التكنولوجي340
21305350695500500002998357031010000104325ارضى2Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي341
31305350695500500002998357031010000104325ارضى2Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي342
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21305350695500500002998357031010000104325ارضى3Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي343
31305350695500500002998357031010000104325ارضى3Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي344
21305350695500500002998357031010000104325ارضى4Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي345
31305350695500500002998357031010000104325ارضى4Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي346
21305350695500500002998357031010000104325ارضى5Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي347
31305350695500500002998357031010000104325ارضى5Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي348
21305350695500500002998357031010000104325ارضى6Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي349
31305350695500500002998357031010000104325ارضى6Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي350
21305350695500500002998357031010000104325ارضى7Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي351
31305350695500500002998357031010000104325ارضى7Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي352
21305350695500500002998357031010000104325ارضى9Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي353
31305350695500500002998357031010000104325ارضى9Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي354
4115535061525050000207545045051000092288ارضى9Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي355
1115535061525050000207545045051000092288ارضى10Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي356
21305350695500500002998357031010000104325ارضى10Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي357
31305350695500500002998357031010000104325ارضى10Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي358
4115535061525050000207545045051000092288ارضى10Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي359
1115535061525050000207545045051000092288ارضى11Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي360
21305350695500500002998357031010000104325ارضى11Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي361
31305350695500500002998357031010000104325ارضى11Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي362
4115535061525050000207545045051000092288ارضى11Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي363
1115535061525050000207545045051000092288ارضى12Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي364
21305350695500500002998357031010000104325ارضى12Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي365
31305350695500500002998357031010000104325ارضى12Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي366
4115535061525050000207545045051000092288ارضى12Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي367
1115535061525050000207545045051000092288ارضى13Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي368
21305350695500500002998357031010000104325ارضى13Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي369
31305350695500500002998357031010000104325ارضى13Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي370
4115535061525050000207545045051000092288ارضى13Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي371
1115535061525050000207545045051000092288ارضى14Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي372
21305350695500500002998357031010000104325ارضى14Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي373
31305350695500500002998357031010000104325ارضى14Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي374
4115535061525050000207545045051000092288ارضى14Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي375
211305350695500500002998357031010000104325أخير1Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي376
221305350695500500002998357031010000104325أخير1Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي377
231305350695500500002998357031010000104325أخير1Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي378
241305350695500500002998357031010000104325أخير1Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي379
211305350695500500002998357031010000104325أخير2Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي380
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221305350695500500002998357031010000104325أخير2Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي381
231305350695500500002998357031010000104325أخير2Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي382
241305350695500500002998357031010000104325أخير2Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي383
211305350695500500002998357031010000104325أخير3Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي384
221305350695500500002998357031010000104325أخير3Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي385
231305350695500500002998357031010000104325أخير3Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي386
241305350695500500002998357031010000104325أخير3Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي387
211305350695500500002998357031010000104325أخير4Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي388
221305350695500500002998357031010000104325أخير4Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي389
231305350695500500002998357031010000104325أخير4Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي390
241305350695500500002998357031010000104325أخير4Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي391
211305350695500500002998357031010000104325أخير5Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي392
221305350695500500002998357031010000104325أخير5Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي393
231305350695500500002998357031010000104325أخير5Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي394
241305350695500500002998357031010000104325أخير5Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي395
211305350695500500002998357031010000104325أخير6Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي396
221305350695500500002998357031010000104325أخير6Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي397
231305350695500500002998357031010000104325أخير6Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي398
241305350695500500002998357031010000104325أخير6Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي399
211305350695500500002998357031010000104325أخير7Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي400
221305350695500500002998357031010000104325أخير7Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي401
231305350695500500002998357031010000104325أخير7Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي402
241305350695500500002998357031010000104325أخير7Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي403
211305350695500500002998357031010000104325أخير9Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي404
221305350695500500002998357031010000104325أخير9Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي405
231305350695500500002998357031010000104325أخير9Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي406
241305350695500500002998357031010000104325أخير9Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي407
211305350695500500002998357031010000104325أخير10Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي408
221305350695500500002998357031010000104325أخير10Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي409
231305350695500500002998357031010000104325أخير10Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي410
241305350695500500002998357031010000104325أخير10Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي411
211305350695500500002998357031010000104325أخير11Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي412
221305350695500500002998357031010000104325أخير11Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي413
231305350695500500002998357031010000104325أخير11Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي414
241305350695500500002998357031010000104325أخير11Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي415
211305350695500500002998357031010000104325أخير12Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي416
221305350695500500002998357031010000104325أخير12Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي417
231305350695500500002998357031010000104325أخير12Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي418
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241305350695500500002998357031010000104325أخير12Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي419
211305350695500500002998357031010000104325أخير13Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي420
221305350695500500002998357031010000104325أخير13Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي421
231305350695500500002998357031010000104325أخير13Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي422
241305350695500500002998357031010000104325أخير13Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي423
211305350695500500002998357031010000104325أخير14Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي424
221305350695500500002998357031010000104325أخير14Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي425
231305350695500500002998357031010000104325أخير14Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي426
241305350695500500002998357031010000104325أخير14Aبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي427
31505350802500500004228865805010000120375ارضى22Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي428
21505350802500500004228865805010000120375ارضى23Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي429
31505350802500500004228865805010000120375ارضى23Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي430
41305350695500500002998357031010000104325ارضى23Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي431
21505350802500500004228865805010000120375ارضى24Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي432
31505350802500500004228865805010000120375ارضى24Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي433
41305350695500500002998357031010000104325ارضى24Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي434
21505350802500500004228865805010000120375ارضى25Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي435
31505350802500500004228865805010000120375ارضى25Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي436
41305350695500500002998357031010000104325ارضى25Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي437
21505350802500500004228865805010000120375ارضى26Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي438
31505350802500500004228865805010000120375ارضى26Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي439
41305350695500500002998357031010000104325ارضى26Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي440
41305350695500500002998357031010000104325ارضى27Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي441
41305350695500500002998357031010000104325ارضى28Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي442
41305350695500500002998357031010000104325ارضى29Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي443
21505350802500500004228865805010000120375ارضى34Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي444
31505350802500500004228865805010000120375ارضى34Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي445
41305350695500500002998357031010000104325ارضى34Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي446
21505350802500500004228865805010000120375ارضى35Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي447
31505350802500500004228865805010000120375ارضى35Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي448
41305350695500500002998357031010000104325ارضى35Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي449
21505350802500500004228865805010000120375ارضى36Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي450
31505350802500500004228865805010000120375ارضى36Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي451
41305350695500500002998357031010000104325ارضى36Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي452
21505350802500500004228865805010000120375ارضى37Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي453
31505350802500500004228865805010000120375ارضى37Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي454
41305350695500500002998357031010000104325ارضى37Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي455
21505350802500500004228865805010000120375ارضى38Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي456
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31505350802500500004228865805010000120375ارضى38Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي457
41305350695500500002998357031010000104325ارضى38Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي458
21505350802500500004228865805010000120375ارضى39Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي459
31505350802500500004228865805010000120375ارضى39Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي460
41305350695500500002998357031010000104325ارضى39Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي461
1100535053500050000115254387001000080250ارضى44Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي462
21505350802500500004228865805010000120375ارضى44Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي463
31505350802500500004228865805010000120375ارضى44Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي464
41305350695500500002998357031010000104325ارضى44Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي465
1100535053500050000115254387001000080250ارضى45Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي466
21505350802500500004228865805010000120375ارضى45Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي467
31505350802500500004228865805010000120375ارضى45Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي468
41305350695500500002998357031010000104325ارضى45Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي469
211305350695500500002998357031010000104325أخير16Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي470
231405350749000500003613561418010000112350أخير16Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي471
241305350695500500002998357031010000104325أخير16Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي472
211305350695500500002998357031010000104325أخير17Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي473
221405350749000500003613561418010000112350أخير17Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي474
231405350749000500003613561418010000112350أخير17Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي475
241305350695500500002998357031010000104325أخير17Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي476
211305350695500500002998357031010000104325أخير18Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي477
221405350749000500003613561418010000112350أخير18Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي478
231405350749000500003613561418010000112350أخير18Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي479
241305350695500500002998357031010000104325أخير18Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي480
211305350695500500002998357031010000104325أخير19Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي481
221405350749000500003613561418010000112350أخير19Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي482
231405350749000500003613561418010000112350أخير19Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي483
241305350695500500002998357031010000104325أخير19Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي484
211305350695500500002998357031010000104325أخير20Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي485
221405350749000500003613561418010000112350أخير20Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي486
231405350749000500003613561418010000112350أخير20Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي487
241305350695500500002998357031010000104325أخير20Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي488
211305350695500500002998357031010000104325أخير21Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي489
221405350749000500003613561418010000112350أخير21Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي490
231405350749000500003613561418010000112350أخير21Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي491
241305350695500500002998357031010000104325أخير21Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي492
211305350695500500002998357031010000104325أخير22Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي493
221405350749000500003613561418010000112350أخير22Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي494
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231405350749000500003613561418010000112350أخير22Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي495
241305350695500500002998357031010000104325أخير22Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي496
211305350695500500002998357031010000104325أخير23Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي497
221405350749000500003613561418010000112350أخير23Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي498
231405350749000500003613561418010000112350أخير23Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي499
241305350695500500002998357031010000104325أخير23Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي500
211305350695500500002998357031010000104325أخير24Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي501
221405350749000500003613561418010000112350أخير24Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي502
231405350749000500003613561418010000112350أخير24Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي503
241305350695500500002998357031010000104325أخير24Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي504
211305350695500500002998357031010000104325أخير25Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي505
221405350749000500003613561418010000112350أخير25Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي506
231405350749000500003613561418010000112350أخير25Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي507
241305350695500500002998357031010000104325أخير25Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي508
211305350695500500002998357031010000104325أخير26Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي509
221405350749000500003613561418010000112350أخير26Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي510
231405350749000500003613561418010000112350أخير26Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي511
241305350695500500002998357031010000104325أخير26Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي512
211305350695500500002998357031010000104325أخير27Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي513
241305350695500500002998357031010000104325أخير27Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي514
211305350695500500002998357031010000104325أخير28Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي515
241305350695500500002998357031010000104325أخير28Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي516
211305350695500500002998357031010000104325أخير29Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي517
241305350695500500002998357031010000104325أخير29Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي518
221405350749000500003613561418010000112350أخير33Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي519
231405350749000500003613561418010000112350أخير33Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي520
211305350695500500002998357031010000104325أخير34Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي521
221405350749000500003613561418010000112350أخير34Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي522
231405350749000500003613561418010000112350أخير34Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي523
241305350695500500002998357031010000104325أخير34Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي524
211305350695500500002998357031010000104325أخير35Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي525
221405350749000500003613561418010000112350أخير35Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي526
231405350749000500003613561418010000112350أخير35Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي527
241305350695500500002998357031010000104325أخير35Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي528
211305350695500500002998357031010000104325أخير36Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي529
221405350749000500003613561418010000112350أخير36Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي530
231405350749000500003613561418010000112350أخير36Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي531
241305350695500500002998357031010000104325أخير36Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي532
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211305350695500500002998357031010000104325أخير37Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي533
221405350749000500003613561418010000112350أخير37Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي534
231405350749000500003613561418010000112350أخير37Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي535
241305350695500500002998357031010000104325أخير37Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي536
211305350695500500002998357031010000104325أخير38Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي537
221405350749000500003613561418010000112350أخير38Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي538
231405350749000500003613561418010000112350أخير38Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي539
241305350695500500002998357031010000104325أخير38Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي540
211305350695500500002998357031010000104325أخير39Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي541
221405350749000500003613561418010000112350أخير39Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي542
231405350749000500003613561418010000112350أخير39Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي543
241305350695500500002998357031010000104325أخير39Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي544
211305350695500500002998357031010000104325أخير44Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي545
221405350749000500003613561418010000112350أخير44Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي546
231405350749000500003613561418010000112350أخير44Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي547
241305350695500500002998357031010000104325أخير44Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي548
211305350695500500002998357031010000104325أخير45Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي549
221405350749000500003613561418010000112350أخير45Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي550
231405350749000500003613561418010000112350أخير45Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي551
241305350695500500002998357031010000104325أخير45Bبجوار مركز المدينة غربا وامام المعهد التكنولوجي552
1115535061525050000207545045051000092288ارضى14Aشرق منطقة مركز المال واالعمال553
21305350695500500002998357031010000104325ارضى14Aشرق منطقة مركز المال واالعمال554
31305350695500500002998357031010000104325ارضى14Aشرق منطقة مركز المال واالعمال555
4115535061525050000207545045051000092288ارضى14Aشرق منطقة مركز المال واالعمال556
1115535061525050000207545045051000092288ارضى15Aشرق منطقة مركز المال واالعمال557
21305350695500500002998357031010000104325ارضى15Aشرق منطقة مركز المال واالعمال558
31305350695500500002998357031010000104325ارضى15Aشرق منطقة مركز المال واالعمال559
4115535061525050000207545045051000092288ارضى15Aشرق منطقة مركز المال واالعمال560
1115535061525050000207545045051000092288ارضى20Aشرق منطقة مركز المال واالعمال561
21305350695500500002998357031010000104325ارضى20Aشرق منطقة مركز المال واالعمال562
31305350695500500002998357031010000104325ارضى20Aشرق منطقة مركز المال واالعمال563
4115535061525050000207545045051000092288ارضى20Aشرق منطقة مركز المال واالعمال564
1115535061525050000207545045051000092288ارضى21Aشرق منطقة مركز المال واالعمال565
21305350695500500002998357031010000104325ارضى21Aشرق منطقة مركز المال واالعمال566
31305350695500500002998357031010000104325ارضى21Aشرق منطقة مركز المال واالعمال567
4115535061525050000207545045051000092288ارضى21Aشرق منطقة مركز المال واالعمال568
1115535061525050000207545045051000092288ارضى28Aشرق منطقة مركز المال واالعمال569
21305350695500500002998357031010000104325ارضى28Aشرق منطقة مركز المال واالعمال570
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31305350695500500002998357031010000104325ارضى28Aشرق منطقة مركز المال واالعمال571
4115535061525050000207545045051000092288ارضى28Aشرق منطقة مركز المال واالعمال572
1115535061525050000207545045051000092288ارضى29Aشرق منطقة مركز المال واالعمال573
21305350695500500002998357031010000104325ارضى29Aشرق منطقة مركز المال واالعمال574
31305350695500500002998357031010000104325ارضى29Aشرق منطقة مركز المال واالعمال575
4115535061525050000207545045051000092288ارضى29Aشرق منطقة مركز المال واالعمال576
1115535061525050000207545045051000092288ارضى30Aشرق منطقة مركز المال واالعمال577
21305350695500500002998357031010000104325ارضى30Aشرق منطقة مركز المال واالعمال578
31305350695500500002998357031010000104325ارضى30Aشرق منطقة مركز المال واالعمال579
4115535061525050000207545045051000092288ارضى30Aشرق منطقة مركز المال واالعمال580
1115535061525050000207545045051000092288ارضى31Aشرق منطقة مركز المال واالعمال581
21305350695500500002998357031010000104325ارضى31Aشرق منطقة مركز المال واالعمال582
31305350695500500002998357031010000104325ارضى31Aشرق منطقة مركز المال واالعمال583
4115535061525050000207545045051000092288ارضى31Aشرق منطقة مركز المال واالعمال584
1115535061525050000207545045051000092288ارضى32Aشرق منطقة مركز المال واالعمال585
21305350695500500002998357031010000104325ارضى32Aشرق منطقة مركز المال واالعمال586
31305350695500500002998357031010000104325ارضى32Aشرق منطقة مركز المال واالعمال587
4115535061525050000207545045051000092288ارضى32Aشرق منطقة مركز المال واالعمال588
1115535061525050000207545045051000092288ارضى33Aشرق منطقة مركز المال واالعمال589
21305350695500500002998357031010000104325ارضى33Aشرق منطقة مركز المال واالعمال590
31305350695500500002998357031010000104325ارضى33Aشرق منطقة مركز المال واالعمال591
4115535061525050000207545045051000092288ارضى33Aشرق منطقة مركز المال واالعمال592
1115535061525050000207545045051000092288ارضى34Aشرق منطقة مركز المال واالعمال593
21305350695500500002998357031010000104325ارضى34Aشرق منطقة مركز المال واالعمال594
31305350695500500002998357031010000104325ارضى34Aشرق منطقة مركز المال واالعمال595
4115535061525050000207545045051000092288ارضى34Aشرق منطقة مركز المال واالعمال596
1115535061525050000207545045051000092288ارضى35Aشرق منطقة مركز المال واالعمال597
21305350695500500002998357031010000104325ارضى35Aشرق منطقة مركز المال واالعمال598
31305350695500500002998357031010000104325ارضى35Aشرق منطقة مركز المال واالعمال599
4115535061525050000207545045051000092288ارضى35Aشرق منطقة مركز المال واالعمال600
231305350695500500002998357031010000104325أخير12Aشرق منطقة مركز المال واالعمال601
241305350695500500002998357031010000104325أخير12Aشرق منطقة مركز المال واالعمال602
211305350695500500002998357031010000104325أخير13Aشرق منطقة مركز المال واالعمال603
221305350695500500002998357031010000104325أخير13Aشرق منطقة مركز المال واالعمال604
231305350695500500002998357031010000104325أخير13Aشرق منطقة مركز المال واالعمال605
241305350695500500002998357031010000104325أخير13Aشرق منطقة مركز المال واالعمال606
211305350695500500002998357031010000104325أخير14Aشرق منطقة مركز المال واالعمال607
221305350695500500002998357031010000104325أخير14Aشرق منطقة مركز المال واالعمال608
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231305350695500500002998357031010000104325أخير14Aشرق منطقة مركز المال واالعمال609
241305350695500500002998357031010000104325أخير14Aشرق منطقة مركز المال واالعمال610
211305350695500500002998357031010000104325أخير15Aشرق منطقة مركز المال واالعمال611
221305350695500500002998357031010000104325أخير15Aشرق منطقة مركز المال واالعمال612
231305350695500500002998357031010000104325أخير15Aشرق منطقة مركز المال واالعمال613
241305350695500500002998357031010000104325أخير15Aشرق منطقة مركز المال واالعمال614
211305350695500500002998357031010000104325أخير20Aشرق منطقة مركز المال واالعمال615
221305350695500500002998357031010000104325أخير20Aشرق منطقة مركز المال واالعمال616
231305350695500500002998357031010000104325أخير20Aشرق منطقة مركز المال واالعمال617
241305350695500500002998357031010000104325أخير20Aشرق منطقة مركز المال واالعمال618
211305350695500500002998357031010000104325أخير21Aشرق منطقة مركز المال واالعمال619
221305350695500500002998357031010000104325أخير21Aشرق منطقة مركز المال واالعمال620
231305350695500500002998357031010000104325أخير21Aشرق منطقة مركز المال واالعمال621
241305350695500500002998357031010000104325أخير21Aشرق منطقة مركز المال واالعمال622
211305350695500500002998357031010000104325أخير28Aشرق منطقة مركز المال واالعمال623
221305350695500500002998357031010000104325أخير28Aشرق منطقة مركز المال واالعمال624
231305350695500500002998357031010000104325أخير28Aشرق منطقة مركز المال واالعمال625
241305350695500500002998357031010000104325أخير28Aشرق منطقة مركز المال واالعمال626
211305350695500500002998357031010000104325أخير29Aشرق منطقة مركز المال واالعمال627
221305350695500500002998357031010000104325أخير29Aشرق منطقة مركز المال واالعمال628
231305350695500500002998357031010000104325أخير29Aشرق منطقة مركز المال واالعمال629
241305350695500500002998357031010000104325أخير29Aشرق منطقة مركز المال واالعمال630
211305350695500500002998357031010000104325أخير30Aشرق منطقة مركز المال واالعمال631
221305350695500500002998357031010000104325أخير30Aشرق منطقة مركز المال واالعمال632
231305350695500500002998357031010000104325أخير30Aشرق منطقة مركز المال واالعمال633
241305350695500500002998357031010000104325أخير30Aشرق منطقة مركز المال واالعمال634
211305350695500500002998357031010000104325أخير31Aشرق منطقة مركز المال واالعمال635
221305350695500500002998357031010000104325أخير31Aشرق منطقة مركز المال واالعمال636
231305350695500500002998357031010000104325أخير31Aشرق منطقة مركز المال واالعمال637
241305350695500500002998357031010000104325أخير31Aشرق منطقة مركز المال واالعمال638
211305350695500500002998357031010000104325أخير32Aشرق منطقة مركز المال واالعمال639
221305350695500500002998357031010000104325أخير32Aشرق منطقة مركز المال واالعمال640
231305350695500500002998357031010000104325أخير32Aشرق منطقة مركز المال واالعمال641
241305350695500500002998357031010000104325أخير32Aشرق منطقة مركز المال واالعمال642
211305350695500500002998357031010000104325أخير33Aشرق منطقة مركز المال واالعمال643
221305350695500500002998357031010000104325أخير33Aشرق منطقة مركز المال واالعمال644
231305350695500500002998357031010000104325أخير33Aشرق منطقة مركز المال واالعمال645
241305350695500500002998357031010000104325أخير33Aشرق منطقة مركز المال واالعمال646
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211305350695500500002998357031010000104325أخير34Aشرق منطقة مركز المال واالعمال647
221305350695500500002998357031010000104325أخير34Aشرق منطقة مركز المال واالعمال648
231305350695500500002998357031010000104325أخير34Aشرق منطقة مركز المال واالعمال649
241305350695500500002998357031010000104325أخير34Aشرق منطقة مركز المال واالعمال650
211305350695500500002998357031010000104325أخير35Aشرق منطقة مركز المال واالعمال651
221305350695500500002998357031010000104325أخير35Aشرق منطقة مركز المال واالعمال652
231305350695500500002998357031010000104325أخير35Aشرق منطقة مركز المال واالعمال653
241305350695500500002998357031010000104325أخير35Aشرق منطقة مركز المال واالعمال654
41305350695500500002998357031010000104325ارضى3Bشرق منطقة مركز المال واالعمال655
41305350695500500002998357031010000104325ارضى4Bشرق منطقة مركز المال واالعمال656
21505350802500500004228865805010000120375ارضى5Bشرق منطقة مركز المال واالعمال657
31505350802500500004228865805010000120375ارضى5Bشرق منطقة مركز المال واالعمال658
41305350695500500002998357031010000104325ارضى5Bشرق منطقة مركز المال واالعمال659
21505350802500500004228865805010000120375ارضى6Bشرق منطقة مركز المال واالعمال660
31505350802500500004228865805010000120375ارضى6Bشرق منطقة مركز المال واالعمال661
41305350695500500002998357031010000104325ارضى6Bشرق منطقة مركز المال واالعمال662
21505350802500500004228865805010000120375ارضى7Bشرق منطقة مركز المال واالعمال663
31505350802500500004228865805010000120375ارضى7Bشرق منطقة مركز المال واالعمال664
41305350695500500002998357031010000104325ارضى7Bشرق منطقة مركز المال واالعمال665
21505350802500500004228865805010000120375ارضى8Bشرق منطقة مركز المال واالعمال666
31505350802500500004228865805010000120375ارضى8Bشرق منطقة مركز المال واالعمال667
41305350695500500002998357031010000104325ارضى8Bشرق منطقة مركز المال واالعمال668
1100535053500050000115254387001000080250ارضى9Bشرق منطقة مركز المال واالعمال669
21505350802500500004228865805010000120375ارضى9Bشرق منطقة مركز المال واالعمال670
31505350802500500004228865805010000120375ارضى9Bشرق منطقة مركز المال واالعمال671
41305350695500500002998357031010000104325ارضى9Bشرق منطقة مركز المال واالعمال672
1100535053500050000115254387001000080250ارضى10Bشرق منطقة مركز المال واالعمال673
21505350802500500004228865805010000120375ارضى10Bشرق منطقة مركز المال واالعمال674
31505350802500500004228865805010000120375ارضى10Bشرق منطقة مركز المال واالعمال675
41305350695500500002998357031010000104325ارضى10Bشرق منطقة مركز المال واالعمال676
1100535053500050000115254387001000080250ارضى11Bشرق منطقة مركز المال واالعمال677
21505350802500500004228865805010000120375ارضى11Bشرق منطقة مركز المال واالعمال678
31505350802500500004228865805010000120375ارضى11Bشرق منطقة مركز المال واالعمال679
41305350695500500002998357031010000104325ارضى11Bشرق منطقة مركز المال واالعمال680
1100535053500050000115254387001000080250ارضى16Bشرق منطقة مركز المال واالعمال681
21505350802500500004228865805010000120375ارضى16Bشرق منطقة مركز المال واالعمال682
31505350802500500004228865805010000120375ارضى16Bشرق منطقة مركز المال واالعمال683
41305350695500500002998357031010000104325ارضى16Bشرق منطقة مركز المال واالعمال684
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1100535053500050000115254387001000080250ارضى17Bشرق منطقة مركز المال واالعمال685
21505350802500500004228865805010000120375ارضى17Bشرق منطقة مركز المال واالعمال686
31505350802500500004228865805010000120375ارضى17Bشرق منطقة مركز المال واالعمال687
41305350695500500002998357031010000104325ارضى17Bشرق منطقة مركز المال واالعمال688
1100535053500050000115254387001000080250ارضى18Bشرق منطقة مركز المال واالعمال689
21505350802500500004228865805010000120375ارضى18Bشرق منطقة مركز المال واالعمال690
31505350802500500004228865805010000120375ارضى18Bشرق منطقة مركز المال واالعمال691
41305350695500500002998357031010000104325ارضى18Bشرق منطقة مركز المال واالعمال692
1100535053500050000115254387001000080250ارضى19Bشرق منطقة مركز المال واالعمال693
21505350802500500004228865805010000120375ارضى19Bشرق منطقة مركز المال واالعمال694
31505350802500500004228865805010000120375ارضى19Bشرق منطقة مركز المال واالعمال695
41305350695500500002998357031010000104325ارضى19Bشرق منطقة مركز المال واالعمال696
1100535053500050000115254387001000080250ارضى22Bشرق منطقة مركز المال واالعمال697
21505350802500500004228865805010000120375ارضى22Bشرق منطقة مركز المال واالعمال698
31505350802500500004228865805010000120375ارضى22Bشرق منطقة مركز المال واالعمال699
41305350695500500002998357031010000104325ارضى22Bشرق منطقة مركز المال واالعمال700
1100535053500050000115254387001000080250ارضى23Bشرق منطقة مركز المال واالعمال701
21505350802500500004228865805010000120375ارضى23Bشرق منطقة مركز المال واالعمال702
31505350802500500004228865805010000120375ارضى23Bشرق منطقة مركز المال واالعمال703
41305350695500500002998357031010000104325ارضى23Bشرق منطقة مركز المال واالعمال704
1100535053500050000115254387001000080250ارضى24Bشرق منطقة مركز المال واالعمال705
21505350802500500004228865805010000120375ارضى24Bشرق منطقة مركز المال واالعمال706
31505350802500500004228865805010000120375ارضى24Bشرق منطقة مركز المال واالعمال707
41305350695500500002998357031010000104325ارضى24Bشرق منطقة مركز المال واالعمال708
1100535053500050000115254387001000080250ارضى25Bشرق منطقة مركز المال واالعمال709
21505350802500500004228865805010000120375ارضى25Bشرق منطقة مركز المال واالعمال710
31505350802500500004228865805010000120375ارضى25Bشرق منطقة مركز المال واالعمال711
41305350695500500002998357031010000104325ارضى25Bشرق منطقة مركز المال واالعمال712
1100535053500050000115254387001000080250ارضى26Bشرق منطقة مركز المال واالعمال713
21505350802500500004228865805010000120375ارضى26Bشرق منطقة مركز المال واالعمال714
31505350802500500004228865805010000120375ارضى26Bشرق منطقة مركز المال واالعمال715
41305350695500500002998357031010000104325ارضى26Bشرق منطقة مركز المال واالعمال716
1100535053500050000115254387001000080250ارضى27Bشرق منطقة مركز المال واالعمال717
21505350802500500004228865805010000120375ارضى27Bشرق منطقة مركز المال واالعمال718
31505350802500500004228865805010000120375ارضى27Bشرق منطقة مركز المال واالعمال719
41305350695500500002998357031010000104325ارضى27Bشرق منطقة مركز المال واالعمال720
211305350695500500002998357031010000104325أخير2Bشرق منطقة مركز المال واالعمال721
241305350695500500002998357031010000104325أخير2Bشرق منطقة مركز المال واالعمال722

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



المنطقةم
رقم 

العمارة
الدورالنموذج

رقم 
الوحدة

مساحة 
الوحده  

م2

سعر 
المتر 
المربع

إجمالى 
السعر شامل 

التميز

جدية 
الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 
%8 فى حالة سداد كامل 
المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

 مدينة العاشر من رمضان

211305350695500500002998357031010000104325أخير3Bشرق منطقة مركز المال واالعمال723
241305350695500500002998357031010000104325أخير3Bشرق منطقة مركز المال واالعمال724
211305350695500500002998357031010000104325أخير4Bشرق منطقة مركز المال واالعمال725
231405350749000500003613561418010000112350أخير4Bشرق منطقة مركز المال واالعمال726
241305350695500500002998357031010000104325أخير4Bشرق منطقة مركز المال واالعمال727
211305350695500500002998357031010000104325أخير5Bشرق منطقة مركز المال واالعمال728
221405350749000500003613561418010000112350أخير5Bشرق منطقة مركز المال واالعمال729
231405350749000500003613561418010000112350أخير5Bشرق منطقة مركز المال واالعمال730
241305350695500500002998357031010000104325أخير5Bشرق منطقة مركز المال واالعمال731
211305350695500500002998357031010000104325أخير6Bشرق منطقة مركز المال واالعمال732
221405350749000500003613561418010000112350أخير6Bشرق منطقة مركز المال واالعمال733
231405350749000500003613561418010000112350أخير6Bشرق منطقة مركز المال واالعمال734
241305350695500500002998357031010000104325أخير6Bشرق منطقة مركز المال واالعمال735
211305350695500500002998357031010000104325أخير7Bشرق منطقة مركز المال واالعمال736
221405350749000500003613561418010000112350أخير7Bشرق منطقة مركز المال واالعمال737
231405350749000500003613561418010000112350أخير7Bشرق منطقة مركز المال واالعمال738
241305350695500500002998357031010000104325أخير7Bشرق منطقة مركز المال واالعمال739
211305350695500500002998357031010000104325أخير8Bشرق منطقة مركز المال واالعمال740
221405350749000500003613561418010000112350أخير8Bشرق منطقة مركز المال واالعمال741
231405350749000500003613561418010000112350أخير8Bشرق منطقة مركز المال واالعمال742
241305350695500500002998357031010000104325أخير8Bشرق منطقة مركز المال واالعمال743
211305350695500500002998357031010000104325أخير9Bشرق منطقة مركز المال واالعمال744
221405350749000500003613561418010000112350أخير9Bشرق منطقة مركز المال واالعمال745
231405350749000500003613561418010000112350أخير9Bشرق منطقة مركز المال واالعمال746
241305350695500500002998357031010000104325أخير9Bشرق منطقة مركز المال واالعمال747
211305350695500500002998357031010000104325أخير10Bشرق منطقة مركز المال واالعمال748
221405350749000500003613561418010000112350أخير10Bشرق منطقة مركز المال واالعمال749
231405350749000500003613561418010000112350أخير10Bشرق منطقة مركز المال واالعمال750
241305350695500500002998357031010000104325أخير10Bشرق منطقة مركز المال واالعمال751
211305350695500500002998357031010000104325أخير11Bشرق منطقة مركز المال واالعمال752
221405350749000500003613561418010000112350أخير11Bشرق منطقة مركز المال واالعمال753
231405350749000500003613561418010000112350أخير11Bشرق منطقة مركز المال واالعمال754
241305350695500500002998357031010000104325أخير11Bشرق منطقة مركز المال واالعمال755
211305350695500500002998357031010000104325أخير16Bشرق منطقة مركز المال واالعمال756
221405350749000500003613561418010000112350أخير16Bشرق منطقة مركز المال واالعمال757
231405350749000500003613561418010000112350أخير16Bشرق منطقة مركز المال واالعمال758
241305350695500500002998357031010000104325أخير16Bشرق منطقة مركز المال واالعمال759
211305350695500500002998357031010000104325أخير17Bشرق منطقة مركز المال واالعمال760
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221405350749000500003613561418010000112350أخير17Bشرق منطقة مركز المال واالعمال761
231405350749000500003613561418010000112350أخير17Bشرق منطقة مركز المال واالعمال762
241305350695500500002998357031010000104325أخير17Bشرق منطقة مركز المال واالعمال763
211305350695500500002998357031010000104325أخير18Bشرق منطقة مركز المال واالعمال764
221405350749000500003613561418010000112350أخير18Bشرق منطقة مركز المال واالعمال765
231405350749000500003613561418010000112350أخير18Bشرق منطقة مركز المال واالعمال766
241305350695500500002998357031010000104325أخير18Bشرق منطقة مركز المال واالعمال767
211305350695500500002998357031010000104325أخير19Bشرق منطقة مركز المال واالعمال768
221405350749000500003613561418010000112350أخير19Bشرق منطقة مركز المال واالعمال769
231405350749000500003613561418010000112350أخير19Bشرق منطقة مركز المال واالعمال770
241305350695500500002998357031010000104325أخير19Bشرق منطقة مركز المال واالعمال771
211305350695500500002998357031010000104325أخير22Bشرق منطقة مركز المال واالعمال772
221405350749000500003613561418010000112350أخير22Bشرق منطقة مركز المال واالعمال773
231405350749000500003613561418010000112350أخير22Bشرق منطقة مركز المال واالعمال774
241305350695500500002998357031010000104325أخير22Bشرق منطقة مركز المال واالعمال775
211305350695500500002998357031010000104325أخير23Bشرق منطقة مركز المال واالعمال776
221405350749000500003613561418010000112350أخير23Bشرق منطقة مركز المال واالعمال777
231405350749000500003613561418010000112350أخير23Bشرق منطقة مركز المال واالعمال778
241305350695500500002998357031010000104325أخير23Bشرق منطقة مركز المال واالعمال779
211305350695500500002998357031010000104325أخير24Bشرق منطقة مركز المال واالعمال780
221405350749000500003613561418010000112350أخير24Bشرق منطقة مركز المال واالعمال781
231405350749000500003613561418010000112350أخير24Bشرق منطقة مركز المال واالعمال782
241305350695500500002998357031010000104325أخير24Bشرق منطقة مركز المال واالعمال783
211305350695500500002998357031010000104325أخير25Bشرق منطقة مركز المال واالعمال784
221405350749000500003613561418010000112350أخير25Bشرق منطقة مركز المال واالعمال785
231405350749000500003613561418010000112350أخير25Bشرق منطقة مركز المال واالعمال786
241305350695500500002998357031010000104325أخير25Bشرق منطقة مركز المال واالعمال787
211305350695500500002998357031010000104325أخير26Bشرق منطقة مركز المال واالعمال788
221405350749000500003613561418010000112350أخير26Bشرق منطقة مركز المال واالعمال789
231405350749000500003613561418010000112350أخير26Bشرق منطقة مركز المال واالعمال790
241305350695500500002998357031010000104325أخير26Bشرق منطقة مركز المال واالعمال791
211305350695500500002998357031010000104325أخير27Bشرق منطقة مركز المال واالعمال792
221405350749000500003613561418010000112350أخير27Bشرق منطقة مركز المال واالعمال793
231405350749000500003613561418010000112350أخير27Bشرق منطقة مركز المال واالعمال794
241305350695500500002998357031010000104325أخير27Bشرق منطقة مركز المال واالعمال795
21305350695500500002998357031010000104325ارضى22Aغرب منطقة مركز المال واالعمال796
31305350695500500002998357031010000104325ارضى22Aغرب منطقة مركز المال واالعمال797
21305350695500500002998357031010000104325ارضى23Aغرب منطقة مركز المال واالعمال798
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31305350695500500002998357031010000104325ارضى23Aغرب منطقة مركز المال واالعمال799
21305350695500500002998357031010000104325ارضى24Aغرب منطقة مركز المال واالعمال800
31305350695500500002998357031010000104325ارضى24Aغرب منطقة مركز المال واالعمال801
21305350695500500002998357031010000104325ارضى25Aغرب منطقة مركز المال واالعمال802
31305350695500500002998357031010000104325ارضى25Aغرب منطقة مركز المال واالعمال803
21305350695500500002998357031010000104325ارضى26Aغرب منطقة مركز المال واالعمال804
31305350695500500002998357031010000104325ارضى26Aغرب منطقة مركز المال واالعمال805
21305350695500500002998357031010000104325ارضى27Aغرب منطقة مركز المال واالعمال806
31305350695500500002998357031010000104325ارضى27Aغرب منطقة مركز المال واالعمال807
1115535061525050000207545045051000092288ارضى28Aغرب منطقة مركز المال واالعمال808
21305350695500500002998357031010000104325ارضى28Aغرب منطقة مركز المال واالعمال809
31305350695500500002998357031010000104325ارضى28Aغرب منطقة مركز المال واالعمال810
4115535061525050000207545045051000092288ارضى28Aغرب منطقة مركز المال واالعمال811
1115535061525050000207545045051000092288ارضى29Aغرب منطقة مركز المال واالعمال812
21305350695500500002998357031010000104325ارضى29Aغرب منطقة مركز المال واالعمال813
31305350695500500002998357031010000104325ارضى29Aغرب منطقة مركز المال واالعمال814
4115535061525050000207545045051000092288ارضى29Aغرب منطقة مركز المال واالعمال815
1115535061525050000207545045051000092288ارضى30Aغرب منطقة مركز المال واالعمال816
21305350695500500002998357031010000104325ارضى30Aغرب منطقة مركز المال واالعمال817
31305350695500500002998357031010000104325ارضى30Aغرب منطقة مركز المال واالعمال818
4115535061525050000207545045051000092288ارضى30Aغرب منطقة مركز المال واالعمال819
1115535061525050000207545045051000092288ارضى31Aغرب منطقة مركز المال واالعمال820
21305350695500500002998357031010000104325ارضى31Aغرب منطقة مركز المال واالعمال821
31305350695500500002998357031010000104325ارضى31Aغرب منطقة مركز المال واالعمال822
4115535061525050000207545045051000092288ارضى31Aغرب منطقة مركز المال واالعمال823
1115535061525050000207545045051000092288ارضى32Aغرب منطقة مركز المال واالعمال824
21305350695500500002998357031010000104325ارضى32Aغرب منطقة مركز المال واالعمال825
31305350695500500002998357031010000104325ارضى32Aغرب منطقة مركز المال واالعمال826
4115535061525050000207545045051000092288ارضى32Aغرب منطقة مركز المال واالعمال827
1115535061525050000207545045051000092288ارضى33Aغرب منطقة مركز المال واالعمال828
21305350695500500002998357031010000104325ارضى33Aغرب منطقة مركز المال واالعمال829
31305350695500500002998357031010000104325ارضى33Aغرب منطقة مركز المال واالعمال830
4115535061525050000207545045051000092288ارضى33Aغرب منطقة مركز المال واالعمال831
1115535061525050000207545045051000092288ارضى34Aغرب منطقة مركز المال واالعمال832
21305350695500500002998357031010000104325ارضى34Aغرب منطقة مركز المال واالعمال833
31305350695500500002998357031010000104325ارضى34Aغرب منطقة مركز المال واالعمال834
4115535061525050000207545045051000092288ارضى34Aغرب منطقة مركز المال واالعمال835
1115535061525050000207545045051000092288ارضى35Aغرب منطقة مركز المال واالعمال836
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21305350695500500002998357031010000104325ارضى35Aغرب منطقة مركز المال واالعمال837
31305350695500500002998357031010000104325ارضى35Aغرب منطقة مركز المال واالعمال838
4115535061525050000207545045051000092288ارضى35Aغرب منطقة مركز المال واالعمال839
1115535061525050000207545045051000092288ارضى36Aغرب منطقة مركز المال واالعمال840
21305350695500500002998357031010000104325ارضى36Aغرب منطقة مركز المال واالعمال841
31305350695500500002998357031010000104325ارضى36Aغرب منطقة مركز المال واالعمال842
4115535061525050000207545045051000092288ارضى36Aغرب منطقة مركز المال واالعمال843
231305350695500500002998357031010000104325أخير21Aغرب منطقة مركز المال واالعمال844
241305350695500500002998357031010000104325أخير21Aغرب منطقة مركز المال واالعمال845
211305350695500500002998357031010000104325أخير22Aغرب منطقة مركز المال واالعمال846
221305350695500500002998357031010000104325أخير22Aغرب منطقة مركز المال واالعمال847
231305350695500500002998357031010000104325أخير22Aغرب منطقة مركز المال واالعمال848
241305350695500500002998357031010000104325أخير22Aغرب منطقة مركز المال واالعمال849
211305350695500500002998357031010000104325أخير23Aغرب منطقة مركز المال واالعمال850
221305350695500500002998357031010000104325أخير23Aغرب منطقة مركز المال واالعمال851
231305350695500500002998357031010000104325أخير23Aغرب منطقة مركز المال واالعمال852
241305350695500500002998357031010000104325أخير23Aغرب منطقة مركز المال واالعمال853
211305350695500500002998357031010000104325أخير24Aغرب منطقة مركز المال واالعمال854
221305350695500500002998357031010000104325أخير24Aغرب منطقة مركز المال واالعمال855
231305350695500500002998357031010000104325أخير24Aغرب منطقة مركز المال واالعمال856
241305350695500500002998357031010000104325أخير24Aغرب منطقة مركز المال واالعمال857
211305350695500500002998357031010000104325أخير25Aغرب منطقة مركز المال واالعمال858
221305350695500500002998357031010000104325أخير25Aغرب منطقة مركز المال واالعمال859
231305350695500500002998357031010000104325أخير25Aغرب منطقة مركز المال واالعمال860
241305350695500500002998357031010000104325أخير25Aغرب منطقة مركز المال واالعمال861
211305350695500500002998357031010000104325أخير26Aغرب منطقة مركز المال واالعمال862
221305350695500500002998357031010000104325أخير26Aغرب منطقة مركز المال واالعمال863
231305350695500500002998357031010000104325أخير26Aغرب منطقة مركز المال واالعمال864
241305350695500500002998357031010000104325أخير26Aغرب منطقة مركز المال واالعمال865
211305350695500500002998357031010000104325أخير27Aغرب منطقة مركز المال واالعمال866
221305350695500500002998357031010000104325أخير27Aغرب منطقة مركز المال واالعمال867
231305350695500500002998357031010000104325أخير27Aغرب منطقة مركز المال واالعمال868
241305350695500500002998357031010000104325أخير27Aغرب منطقة مركز المال واالعمال869
211305350695500500002998357031010000104325أخير28Aغرب منطقة مركز المال واالعمال870
221305350695500500002998357031010000104325أخير28Aغرب منطقة مركز المال واالعمال871
231305350695500500002998357031010000104325أخير28Aغرب منطقة مركز المال واالعمال872
241305350695500500002998357031010000104325أخير28Aغرب منطقة مركز المال واالعمال873
211305350695500500002998357031010000104325أخير29Aغرب منطقة مركز المال واالعمال874
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221305350695500500002998357031010000104325أخير29Aغرب منطقة مركز المال واالعمال875
231305350695500500002998357031010000104325أخير29Aغرب منطقة مركز المال واالعمال876
241305350695500500002998357031010000104325أخير29Aغرب منطقة مركز المال واالعمال877
211305350695500500002998357031010000104325أخير30Aغرب منطقة مركز المال واالعمال878
221305350695500500002998357031010000104325أخير30Aغرب منطقة مركز المال واالعمال879
231305350695500500002998357031010000104325أخير30Aغرب منطقة مركز المال واالعمال880
241305350695500500002998357031010000104325أخير30Aغرب منطقة مركز المال واالعمال881
211305350695500500002998357031010000104325أخير31Aغرب منطقة مركز المال واالعمال882
221305350695500500002998357031010000104325أخير31Aغرب منطقة مركز المال واالعمال883
231305350695500500002998357031010000104325أخير31Aغرب منطقة مركز المال واالعمال884
241305350695500500002998357031010000104325أخير31Aغرب منطقة مركز المال واالعمال885
211305350695500500002998357031010000104325أخير32Aغرب منطقة مركز المال واالعمال886
221305350695500500002998357031010000104325أخير32Aغرب منطقة مركز المال واالعمال887
231305350695500500002998357031010000104325أخير32Aغرب منطقة مركز المال واالعمال888
241305350695500500002998357031010000104325أخير32Aغرب منطقة مركز المال واالعمال889
211305350695500500002998357031010000104325أخير33Aغرب منطقة مركز المال واالعمال890
221305350695500500002998357031010000104325أخير33Aغرب منطقة مركز المال واالعمال891
231305350695500500002998357031010000104325أخير33Aغرب منطقة مركز المال واالعمال892
241305350695500500002998357031010000104325أخير33Aغرب منطقة مركز المال واالعمال893
211305350695500500002998357031010000104325أخير34Aغرب منطقة مركز المال واالعمال894
221305350695500500002998357031010000104325أخير34Aغرب منطقة مركز المال واالعمال895
231305350695500500002998357031010000104325أخير34Aغرب منطقة مركز المال واالعمال896
241305350695500500002998357031010000104325أخير34Aغرب منطقة مركز المال واالعمال897
211305350695500500002998357031010000104325أخير35Aغرب منطقة مركز المال واالعمال898
221305350695500500002998357031010000104325أخير35Aغرب منطقة مركز المال واالعمال899
231305350695500500002998357031010000104325أخير35Aغرب منطقة مركز المال واالعمال900
241305350695500500002998357031010000104325أخير35Aغرب منطقة مركز المال واالعمال901
211305350695500500002998357031010000104325أخير36Aغرب منطقة مركز المال واالعمال902
221305350695500500002998357031010000104325أخير36Aغرب منطقة مركز المال واالعمال903
231305350695500500002998357031010000104325أخير36Aغرب منطقة مركز المال واالعمال904
241305350695500500002998357031010000104325أخير36Aغرب منطقة مركز المال واالعمال905
41305350695500500002998357031010000104325ارضى6Bغرب منطقة مركز المال واالعمال906
21505350802500500004228865805010000120375ارضى7Bغرب منطقة مركز المال واالعمال907
31505350802500500004228865805010000120375ارضى7Bغرب منطقة مركز المال واالعمال908
41305350695500500002998357031010000104325ارضى7Bغرب منطقة مركز المال واالعمال909
21505350802500500004228865805010000120375ارضى8Bغرب منطقة مركز المال واالعمال910
31505350802500500004228865805010000120375ارضى8Bغرب منطقة مركز المال واالعمال911
41305350695500500002998357031010000104325ارضى8Bغرب منطقة مركز المال واالعمال912
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21505350802500500004228865805010000120375ارضى9Bغرب منطقة مركز المال واالعمال913
31505350802500500004228865805010000120375ارضى9Bغرب منطقة مركز المال واالعمال914
41305350695500500002998357031010000104325ارضى9Bغرب منطقة مركز المال واالعمال915
21505350802500500004228865805010000120375ارضى10Bغرب منطقة مركز المال واالعمال916
31505350802500500004228865805010000120375ارضى10Bغرب منطقة مركز المال واالعمال917
41305350695500500002998357031010000104325ارضى10Bغرب منطقة مركز المال واالعمال918
21505350802500500004228865805010000120375ارضى11Bغرب منطقة مركز المال واالعمال919
31505350802500500004228865805010000120375ارضى11Bغرب منطقة مركز المال واالعمال920
41305350695500500002998357031010000104325ارضى11Bغرب منطقة مركز المال واالعمال921
21505350802500500004228865805010000120375ارضى12Bغرب منطقة مركز المال واالعمال922
31505350802500500004228865805010000120375ارضى12Bغرب منطقة مركز المال واالعمال923
41305350695500500002998357031010000104325ارضى12Bغرب منطقة مركز المال واالعمال924
21505350802500500004228865805010000120375ارضى13Bغرب منطقة مركز المال واالعمال925
31505350802500500004228865805010000120375ارضى13Bغرب منطقة مركز المال واالعمال926
41305350695500500002998357031010000104325ارضى13Bغرب منطقة مركز المال واالعمال927
21505350802500500004228865805010000120375ارضى14Bغرب منطقة مركز المال واالعمال928
31505350802500500004228865805010000120375ارضى14Bغرب منطقة مركز المال واالعمال929
41305350695500500002998357031010000104325ارضى14Bغرب منطقة مركز المال واالعمال930
21505350802500500004228865805010000120375ارضى15Bغرب منطقة مركز المال واالعمال931
31505350802500500004228865805010000120375ارضى15Bغرب منطقة مركز المال واالعمال932
41305350695500500002998357031010000104325ارضى15Bغرب منطقة مركز المال واالعمال933
21505350802500500004228865805010000120375ارضى16Bغرب منطقة مركز المال واالعمال934
31505350802500500004228865805010000120375ارضى16Bغرب منطقة مركز المال واالعمال935
41305350695500500002998357031010000104325ارضى16Bغرب منطقة مركز المال واالعمال936
21505350802500500004228865805010000120375ارضى17Bغرب منطقة مركز المال واالعمال937
31505350802500500004228865805010000120375ارضى17Bغرب منطقة مركز المال واالعمال938
41305350695500500002998357031010000104325ارضى17Bغرب منطقة مركز المال واالعمال939
21505350802500500004228865805010000120375ارضى18Bغرب منطقة مركز المال واالعمال940
31505350802500500004228865805010000120375ارضى18Bغرب منطقة مركز المال واالعمال941
41305350695500500002998357031010000104325ارضى18Bغرب منطقة مركز المال واالعمال942
21505350802500500004228865805010000120375ارضى19Bغرب منطقة مركز المال واالعمال943
31505350802500500004228865805010000120375ارضى19Bغرب منطقة مركز المال واالعمال944
41305350695500500002998357031010000104325ارضى19Bغرب منطقة مركز المال واالعمال945
21505350802500500004228865805010000120375ارضى20Bغرب منطقة مركز المال واالعمال946
31505350802500500004228865805010000120375ارضى20Bغرب منطقة مركز المال واالعمال947
41305350695500500002998357031010000104325ارضى20Bغرب منطقة مركز المال واالعمال948
231405350749000500003613561418010000112350أخير1Bغرب منطقة مركز المال واالعمال949
211305350695500500002998357031010000104325أخير2Bغرب منطقة مركز المال واالعمال950
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221405350749000500003613561418010000112350أخير2Bغرب منطقة مركز المال واالعمال951
231405350749000500003613561418010000112350أخير2Bغرب منطقة مركز المال واالعمال952
241305350695500500002998357031010000104325أخير2Bغرب منطقة مركز المال واالعمال953
211305350695500500002998357031010000104325أخير3Bغرب منطقة مركز المال واالعمال954
221405350749000500003613561418010000112350أخير3Bغرب منطقة مركز المال واالعمال955
231405350749000500003613561418010000112350أخير3Bغرب منطقة مركز المال واالعمال956
241305350695500500002998357031010000104325أخير3Bغرب منطقة مركز المال واالعمال957
211305350695500500002998357031010000104325أخير4Bغرب منطقة مركز المال واالعمال958
221405350749000500003613561418010000112350أخير4Bغرب منطقة مركز المال واالعمال959
231405350749000500003613561418010000112350أخير4Bغرب منطقة مركز المال واالعمال960
241305350695500500002998357031010000104325أخير4Bغرب منطقة مركز المال واالعمال961
211305350695500500002998357031010000104325أخير5Bغرب منطقة مركز المال واالعمال962
221405350749000500003613561418010000112350أخير5Bغرب منطقة مركز المال واالعمال963
231405350749000500003613561418010000112350أخير5Bغرب منطقة مركز المال واالعمال964
241305350695500500002998357031010000104325أخير5Bغرب منطقة مركز المال واالعمال965
211305350695500500002998357031010000104325أخير6Bغرب منطقة مركز المال واالعمال966
221405350749000500003613561418010000112350أخير6Bغرب منطقة مركز المال واالعمال967
231405350749000500003613561418010000112350أخير6Bغرب منطقة مركز المال واالعمال968
241305350695500500002998357031010000104325أخير6Bغرب منطقة مركز المال واالعمال969
211305350695500500002998357031010000104325أخير7Bغرب منطقة مركز المال واالعمال970
221405350749000500003613561418010000112350أخير7Bغرب منطقة مركز المال واالعمال971
231405350749000500003613561418010000112350أخير7Bغرب منطقة مركز المال واالعمال972
241305350695500500002998357031010000104325أخير7Bغرب منطقة مركز المال واالعمال973
211305350695500500002998357031010000104325أخير8Bغرب منطقة مركز المال واالعمال974
221405350749000500003613561418010000112350أخير8Bغرب منطقة مركز المال واالعمال975
231405350749000500003613561418010000112350أخير8Bغرب منطقة مركز المال واالعمال976
241305350695500500002998357031010000104325أخير8Bغرب منطقة مركز المال واالعمال977
211305350695500500002998357031010000104325أخير9Bغرب منطقة مركز المال واالعمال978
221405350749000500003613561418010000112350أخير9Bغرب منطقة مركز المال واالعمال979
231405350749000500003613561418010000112350أخير9Bغرب منطقة مركز المال واالعمال980
241305350695500500002998357031010000104325أخير9Bغرب منطقة مركز المال واالعمال981
211305350695500500002998357031010000104325أخير10Bغرب منطقة مركز المال واالعمال982
221405350749000500003613561418010000112350أخير10Bغرب منطقة مركز المال واالعمال983
231405350749000500003613561418010000112350أخير10Bغرب منطقة مركز المال واالعمال984
241305350695500500002998357031010000104325أخير10Bغرب منطقة مركز المال واالعمال985
211305350695500500002998357031010000104325أخير11Bغرب منطقة مركز المال واالعمال986
221405350749000500003613561418010000112350أخير11Bغرب منطقة مركز المال واالعمال987
231405350749000500003613561418010000112350أخير11Bغرب منطقة مركز المال واالعمال988

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



المنطقةم
رقم 

العمارة
الدورالنموذج

رقم 
الوحدة

مساحة 
الوحده  
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سعر 
المتر 
المربع

إجمالى 
السعر شامل 

التميز

جدية 
الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 
%8 فى حالة سداد كامل 
المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

 مدينة العاشر من رمضان

241305350695500500002998357031010000104325أخير11Bغرب منطقة مركز المال واالعمال989
211305350695500500002998357031010000104325أخير12Bغرب منطقة مركز المال واالعمال990
221405350749000500003613561418010000112350أخير12Bغرب منطقة مركز المال واالعمال991
231405350749000500003613561418010000112350أخير12Bغرب منطقة مركز المال واالعمال992
241305350695500500002998357031010000104325أخير12Bغرب منطقة مركز المال واالعمال993
211305350695500500002998357031010000104325أخير13Bغرب منطقة مركز المال واالعمال994
221405350749000500003613561418010000112350أخير13Bغرب منطقة مركز المال واالعمال995
231405350749000500003613561418010000112350أخير13Bغرب منطقة مركز المال واالعمال996
241305350695500500002998357031010000104325أخير13Bغرب منطقة مركز المال واالعمال997
211305350695500500002998357031010000104325أخير14Bغرب منطقة مركز المال واالعمال998
221405350749000500003613561418010000112350أخير14Bغرب منطقة مركز المال واالعمال999

231405350749000500003613561418010000112350أخير14Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1000
241305350695500500002998357031010000104325أخير14Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1001
211305350695500500002998357031010000104325أخير15Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1002
221405350749000500003613561418010000112350أخير15Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1003
231405350749000500003613561418010000112350أخير15Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1004
241305350695500500002998357031010000104325أخير15Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1005
211305350695500500002998357031010000104325أخير16Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1006
221405350749000500003613561418010000112350أخير16Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1007
231405350749000500003613561418010000112350أخير16Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1008
241305350695500500002998357031010000104325أخير16Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1009
211305350695500500002998357031010000104325أخير17Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1010
221405350749000500003613561418010000112350أخير17Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1011
231405350749000500003613561418010000112350أخير17Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1012
241305350695500500002998357031010000104325أخير17Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1013
211305350695500500002998357031010000104325أخير18Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1014
221405350749000500003613561418010000112350أخير18Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1015
231405350749000500003613561418010000112350أخير18Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1016
241305350695500500002998357031010000104325أخير18Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1017
211305350695500500002998357031010000104325أخير19Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1018
221405350749000500003613561418010000112350أخير19Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1019
231405350749000500003613561418010000112350أخير19Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1020
241305350695500500002998357031010000104325أخير19Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1021
211305350695500500002998357031010000104325أخير20Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1022
221405350749000500003613561418010000112350أخير20Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1023
231405350749000500003613561418010000112350أخير20Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1024
241305350695500500002998357031010000104325أخير20Bغرب منطقة مركز المال واالعمال1025

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية 
+ %0.5 مجلس 

امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

117B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
217B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
317B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
418B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
518B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
618B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
719B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
819B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
919B41305900767000500003820562894010000115050ارضى

1020B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
1120B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
1220B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
1321B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
1421B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
1521B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
1622B1100590059000050000178504838001000088500ارضى
1722B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
1822B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
1922B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
209B221405900826000500004499067732010000123900أخير
2116B211305900767000500003820562894010000115050أخير
2216B221405900826000500004499067732010000123900أخير
2316B231405900826000500004499067732010000123900أخير
2416B241305900767000500003820562894010000115050أخير
2517B211305900767000500003820562894010000115050أخير
2617B221405900826000500004499067732010000123900أخير
2717B231405900826000500004499067732010000123900أخير
2818B221405900826000500004499067732010000123900أخير
2918B231405900826000500004499067732010000123900أخير
3019B211305900767000500003820562894010000115050أخير
3119B221405900826000500004499067732010000123900أخير
3219B231405900826000500004499067732010000123900أخير

مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

3319B241305900767000500003820562894010000115050أخير
3420B211305900767000500003820562894010000115050أخير
3520B221405900826000500004499067732010000123900أخير
3620B231405900826000500004499067732010000123900أخير
3720B241305900767000500003820562894010000115050أخير
3821B211305900767000500003820562894010000115050أخير
3921B221405900826000500004499067732010000123900أخير
4021B231405900826000500004499067732010000123900أخير
4121B241305900767000500003820562894010000115050أخير
4222B211305900767000500003820562894010000115050أخير
4322B221405900826000500004499067732010000123900أخير
4422B231405900826000500004499067732010000123900أخير
4522B241305900767000500003820562894010000115050أخير
4626A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
4726A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
4827A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
4927A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
5028A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
5128A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
5229A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
5329A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
5430A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
5530A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
5649A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
5749A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
5850A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
5950A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
6051A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
6151A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
6252A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
6352A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
6455A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
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6555A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
6655A41155900678500500002802855637010000101775ارضى
6766A11155900678500500002802855637010000101775ارضى
6866A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
6966A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
7066A41155900678500500002802855637010000101775ارضى
7167A11155900678500500002802855637010000101775ارضى
7267A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
7367A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
7467A41155900678500500002802855637010000101775ارضى
7568A11155900678500500002802855637010000101775ارضى
7668A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
7768A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
7868A41155900678500500002802855637010000101775ارضى
7969A11155900678500500002802855637010000101775ارضى
8069A21305900767000500003820562894010000115050ارضى
8169A31305900767000500003820562894010000115050ارضى
8269A41155900678500500002802855637010000101775ارضى
8326A241305900767000500003820562894010000115050أخير
8427A211305900767000500003820562894010000115050أخير
8527A221305900767000500003820562894010000115050أخير
8627A231305900767000500003820562894010000115050أخير
8728A211305900767000500003820562894010000115050أخير
8828A221305900767000500003820562894010000115050أخير
8928A231305900767000500003820562894010000115050أخير
9028A241305900767000500003820562894010000115050أخير
9129A211305900767000500003820562894010000115050أخير
9229A221305900767000500003820562894010000115050أخير
9329A231305900767000500003820562894010000115050أخير
9429A241305900767000500003820562894010000115050أخير
9530A211305900767000500003820562894010000115050أخير
9630A221305900767000500003820562894010000115050أخير
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مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

9730A231305900767000500003820562894010000115050أخير
9830A241305900767000500003820562894010000115050أخير
9949A211305900767000500003820562894010000115050أخير

10049A221305900767000500003820562894010000115050أخير
10149A231305900767000500003820562894010000115050أخير
10249A241305900767000500003820562894010000115050أخير
10350A211305900767000500003820562894010000115050أخير
10450A221305900767000500003820562894010000115050أخير
10550A231305900767000500003820562894010000115050أخير
10650A241305900767000500003820562894010000115050أخير
10751A211305900767000500003820562894010000115050أخير
10851A221305900767000500003820562894010000115050أخير
10951A231305900767000500003820562894010000115050أخير
11051A241305900767000500003820562894010000115050أخير
11152A211305900767000500003820562894010000115050أخير
11252A221305900767000500003820562894010000115050أخير
11352A231305900767000500003820562894010000115050أخير
11452A241305900767000500003820562894010000115050أخير
11555A211305900767000500003820562894010000115050أخير
11655A221305900767000500003820562894010000115050أخير
11755A231305900767000500003820562894010000115050أخير
11855A241305900767000500003820562894010000115050أخير
11966A211305900767000500003820562894010000115050أخير
12066A221305900767000500003820562894010000115050أخير
12166A231305900767000500003820562894010000115050أخير
12266A241305900767000500003820562894010000115050أخير
12367A211305900767000500003820562894010000115050أخير
12467A221305900767000500003820562894010000115050أخير
12567A231305900767000500003820562894010000115050أخير
12667A241305900767000500003820562894010000115050أخير
12768A211305900767000500003820562894010000115050أخير
12868A221305900767000500003820562894010000115050أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية 
+ %0.5 مجلس 

امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

12968A231305900767000500003820562894010000115050أخير
13068A241305900767000500003820562894010000115050أخير
13169A211305900767000500003820562894010000115050أخير
13269A221305900767000500003820562894010000115050أخير
13369A231305900767000500003820562894010000115050أخير
13469A241305900767000500003820562894010000115050أخير
13523B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
13624B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
13731B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
13831B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
13931B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
14032B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
14132B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
14232B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
14333B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
14433B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
14533B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
14634B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
14734B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
14834B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
14935B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
15035B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
15135B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
15236B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
15336B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
15436B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
15537B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
15637B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
15737B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
15838B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
15938B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
16038B41305900767000500003820562894010000115050ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية 
+ %0.5 مجلس 

امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

16139B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
16239B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
16339B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
16440B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
16540B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
16640B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
16741B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
16841B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
16941B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
17042B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
17142B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
17242B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
17343B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
17443B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
17543B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
17644B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
17744B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
17844B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
17945B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
18045B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
18145B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
18246B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
18346B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
18446B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
18547B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
18647B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
18747B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
18848B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
18948B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
19048B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
19153B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
19253B31505900885000500005177572570010000132750ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية 
+ %0.5 مجلس 

امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

19353B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
19454B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
19554B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
19654B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
19756B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
19856B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
19956B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
20057B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
20157B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
20257B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
20358B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
20458B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
20558B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
20659B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
20759B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
20859B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
20960B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
21060B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
21160B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
21261B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
21361B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
21461B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
21562B1100590059000050000178504838001000088500ارضى
21662B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
21762B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
21862B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
21963B1100590059000050000178504838001000088500ارضى
22063B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
22163B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
22263B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
22364B1100590059000050000178504838001000088500ارضى
22464B21505900885000500005177572570010000132750ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية 
+ %0.5 مجلس 

امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

22564B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
22664B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
22765B1100590059000050000178504838001000088500ارضى
22865B21505900885000500005177572570010000132750ارضى
22965B31505900885000500005177572570010000132750ارضى
23065B41305900767000500003820562894010000115050ارضى
23123B221405900826000500004499067732010000123900أخير
23223B231405900826000500004499067732010000123900أخير
23324B221405900826000500004499067732010000123900أخير
23424B231405900826000500004499067732010000123900أخير
23531B221405900826000500004499067732010000123900أخير
23631B231405900826000500004499067732010000123900أخير
23731B241305900767000500003820562894010000115050أخير
23832B211305900767000500003820562894010000115050أخير
23932B221405900826000500004499067732010000123900أخير
24032B231405900826000500004499067732010000123900أخير
24133B211305900767000500003820562894010000115050أخير
24233B221405900826000500004499067732010000123900أخير
24333B231405900826000500004499067732010000123900أخير
24433B241305900767000500003820562894010000115050أخير
24534B211305900767000500003820562894010000115050أخير
24634B221405900826000500004499067732010000123900أخير
24734B231405900826000500004499067732010000123900أخير
24834B241305900767000500003820562894010000115050أخير
24935B211305900767000500003820562894010000115050أخير
25035B221405900826000500004499067732010000123900أخير
25135B231405900826000500004499067732010000123900أخير
25235B241305900767000500003820562894010000115050أخير
25336B211305900767000500003820562894010000115050أخير
25436B221405900826000500004499067732010000123900أخير
25536B231405900826000500004499067732010000123900أخير
25636B241305900767000500003820562894010000115050أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية 
+ %0.5 مجلس 

امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

25737B211305900767000500003820562894010000115050أخير
25837B221405900826000500004499067732010000123900أخير
25937B231405900826000500004499067732010000123900أخير
26037B241305900767000500003820562894010000115050أخير
26138B211305900767000500003820562894010000115050أخير
26238B221405900826000500004499067732010000123900أخير
26338B231405900826000500004499067732010000123900أخير
26438B241305900767000500003820562894010000115050أخير
26539B211305900767000500003820562894010000115050أخير
26639B221405900826000500004499067732010000123900أخير
26739B231405900826000500004499067732010000123900أخير
26839B241305900767000500003820562894010000115050أخير
26940B211305900767000500003820562894010000115050أخير
27040B221405900826000500004499067732010000123900أخير
27140B231405900826000500004499067732010000123900أخير
27240B241305900767000500003820562894010000115050أخير
27341B211305900767000500003820562894010000115050أخير
27441B221405900826000500004499067732010000123900أخير
27541B231405900826000500004499067732010000123900أخير
27641B241305900767000500003820562894010000115050أخير
27742B211305900767000500003820562894010000115050أخير
27842B221405900826000500004499067732010000123900أخير
27942B231405900826000500004499067732010000123900أخير
28042B241305900767000500003820562894010000115050أخير
28143B211305900767000500003820562894010000115050أخير
28243B221405900826000500004499067732010000123900أخير
28343B231405900826000500004499067732010000123900أخير
28443B241305900767000500003820562894010000115050أخير
28544B211305900767000500003820562894010000115050أخير
28644B221405900826000500004499067732010000123900أخير
28744B231405900826000500004499067732010000123900أخير
28844B241305900767000500003820562894010000115050أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية 
+ %0.5 مجلس 

امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

28945B211305900767000500003820562894010000115050أخير
29045B221405900826000500004499067732010000123900أخير
29145B231405900826000500004499067732010000123900أخير
29245B241305900767000500003820562894010000115050أخير
29346B211305900767000500003820562894010000115050أخير
29446B221405900826000500004499067732010000123900أخير
29546B231405900826000500004499067732010000123900أخير
29646B241305900767000500003820562894010000115050أخير
29747B211305900767000500003820562894010000115050أخير
29847B221405900826000500004499067732010000123900أخير
29947B231405900826000500004499067732010000123900أخير
30047B241305900767000500003820562894010000115050أخير
30148B211305900767000500003820562894010000115050أخير
30248B221405900826000500004499067732010000123900أخير
30348B231405900826000500004499067732010000123900أخير
30448B241305900767000500003820562894010000115050أخير
30553B211305900767000500003820562894010000115050أخير
30653B221405900826000500004499067732010000123900أخير
30753B231405900826000500004499067732010000123900أخير
30853B241305900767000500003820562894010000115050أخير
30954B211305900767000500003820562894010000115050أخير
31054B221405900826000500004499067732010000123900أخير
31154B231405900826000500004499067732010000123900أخير
31254B241305900767000500003820562894010000115050أخير
31356B211305900767000500003820562894010000115050أخير
31456B221405900826000500004499067732010000123900أخير
31556B231405900826000500004499067732010000123900أخير
31656B241305900767000500003820562894010000115050أخير
31757B211305900767000500003820562894010000115050أخير
31857B221405900826000500004499067732010000123900أخير
31957B231405900826000500004499067732010000123900أخير
32057B241305900767000500003820562894010000115050أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية 
+ %0.5 مجلس 

امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى حالة 
سداد كامل المبلغ خالل شهرين من 

تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينة بدر (منطقة الحى المتميز شمال المدينة)

32158B211305900767000500003820562894010000115050أخير
32258B221405900826000500004499067732010000123900أخير
32358B231405900826000500004499067732010000123900أخير
32458B241305900767000500003820562894010000115050أخير
32559B211305900767000500003820562894010000115050أخير
32659B221405900826000500004499067732010000123900أخير
32759B231405900826000500004499067732010000123900أخير
32859B241305900767000500003820562894010000115050أخير
32960B211305900767000500003820562894010000115050أخير
33060B221405900826000500004499067732010000123900أخير
33160B231405900826000500004499067732010000123900أخير
33260B241305900767000500003820562894010000115050أخير
33361B211305900767000500003820562894010000115050أخير
33461B221405900826000500004499067732010000123900أخير
33561B231405900826000500004499067732010000123900أخير
33661B241305900767000500003820562894010000115050أخير
33762B211305900767000500003820562894010000115050أخير
33862B221405900826000500004499067732010000123900أخير
33962B231405900826000500004499067732010000123900أخير
34062B241305900767000500003820562894010000115050أخير
34163B211305900767000500003820562894010000115050أخير
34263B221405900826000500004499067732010000123900أخير
34363B231405900826000500004499067732010000123900أخير
34463B241305900767000500003820562894010000115050أخير
34564B211305900767000500003820562894010000115050أخير
34664B221405900826000500004499067732010000123900أخير
34764B231405900826000500004499067732010000123900أخير
34864B241305900767000500003820562894010000115050أخير
34965B211305900767000500003820562894010000115050أخير
35065B221405900826000500004499067732010000123900أخير
35165B231405900826000500004499067732010000123900أخير
35265B241305900767000500003820562894010000115050أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

17A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
27A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
38A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
48A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
58A4115507558362550000171174785731000087544ارضى
610A1115507558362550000171174785731000087544ارضى
710A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
810A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
910A4115507558362550000171174785731000087544ارضى

107A 21130507565975050000258715409951000098963أخير
117A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
127A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
137A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
148A 21130507565975050000258715409951000098963أخير
158A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
168A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
178A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
1810A 21130507565975050000258715409951000098963أخير
1910A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
2010A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
2110A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
221B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
231B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
242B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
252B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
262B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
274B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
284B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
294B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
309B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
319B31505075761250500003754462422510000114188ارضى

مدينه السادات (المنطقة السكنية (17))

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينه السادات (المنطقة السكنية (17))

329B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
3311B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
3411B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
3511B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
3612B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
3712B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
3812B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
3913B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
4013B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
4113B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
4214B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
4314B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
4414B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
4515B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
4615B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
4715B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
481B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
491B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
501B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
512B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
522B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
532B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
542B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
554B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
564B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
574B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
584B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
599B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
609B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
619B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
629B 24130507565975050000258715409951000098963أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينه السادات (المنطقة السكنية (17))

6311B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
6411B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
6511B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
6611B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
6712B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
6812B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
6912B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
7012B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
7113B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
7213B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
7313B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
7413B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
7514B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
7614B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
7714B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
7814B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
7915B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
8015B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
8115B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
8215B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
8316A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
8416A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
8517A1115507558362550000171174785731000087544ارضى
8617A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
8717A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
8817A4115507558362550000171174785731000087544ارضى
8918A1115507558362550000171174785731000087544ارضى
9018A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
9118A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
9218A4115507558362550000171174785731000087544ارضى
9319A1115507558362550000171174785731000087544ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينه السادات (المنطقة السكنية (17))

9419A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
9519A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
9619A4115507558362550000171174785731000087544ارضى
9726A1115507558362550000171174785731000087544ارضى
9826A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
9926A3130507565975050000258715409951000098963ارضى

10026A4115507558362550000171174785731000087544ارضى
10127A1115507558362550000171174785731000087544ارضى
10227A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
10327A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
10427A4115507558362550000171174785731000087544ارضى
10532A1115507558362550000171174785731000087544ارضى
10632A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
10732A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
10832A4115507558362550000171174785731000087544ارضى
10933A1115507558362550000171174785731000087544ارضى
11033A2130507565975050000258715409951000098963ارضى
11133A3130507565975050000258715409951000098963ارضى
11233A4115507558362550000171174785731000087544ارضى
11316A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
11416A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
11516A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
11617A 21130507565975050000258715409951000098963أخير
11717A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
11817A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
11917A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
12018A 21130507565975050000258715409951000098963أخير
12118A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
12218A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
12318A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
12419A 21130507565975050000258715409951000098963أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينه السادات (المنطقة السكنية (17))

12519A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
12619A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
12719A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
12826A 21130507565975050000258715409951000098963أخير
12926A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
13026A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
13126A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
13227A 21130507565975050000258715409951000098963أخير
13327A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
13427A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
13527A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
13632A 21130507565975050000258715409951000098963أخير
13732A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
13832A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
13932A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
14033A 21130507565975050000258715409951000098963أخير
14133A 22130507565975050000258715409951000098963أخير
14233A 23130507565975050000258715409951000098963أخير
14333A 24130507565975050000258715409951000098963أخير
14420B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
14521B110050755075005000083634161501000076125ارضى
14621B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
14721B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
14821B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
14922B110050755075005000083634161501000076125ارضى
15022B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
15122B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
15222B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
15323B110050755075005000083634161501000076125ارضى
15423B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
15523B31505075761250500003754462422510000114188ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينه السادات (المنطقة السكنية (17))

15623B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
15724B110050755075005000083634161501000076125ارضى
15824B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
15924B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
16024B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
16125B110050755075005000083634161501000076125ارضى
16225B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
16325B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
16425B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
16528B110050755075005000083634161501000076125ارضى
16628B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
16728B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
16828B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
16929B110050755075005000083634161501000076125ارضى
17029B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
17129B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
17229B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
17330B110050755075005000083634161501000076125ارضى
17430B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
17530B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
17630B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
17731B110050755075005000083634161501000076125ارضى
17831B21505075761250500003754462422510000114188ارضى
17931B31505075761250500003754462422510000114188ارضى
18031B4130507565975050000258715409951000098963ارضى
18120B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
18220B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
18321B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
18421B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
18521B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
18621B 24130507565975050000258715409951000098963أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينه السادات (المنطقة السكنية (17))

18722B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
18822B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
18922B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
19022B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
19123B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
19223B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
19323B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
19423B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
19524B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
19624B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
19724B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
19824B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
19925B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
20025B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
20125B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
20225B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
20328B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
20428B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
20528B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
20628B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
20729B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
20829B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
20929B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
21029B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
21130B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
21230B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
21330B 231405075710500500003170858261010000106575أخير
21430B 24130507565975050000258715409951000098963أخير
21531B 21130507565975050000258715409951000098963أخير
21631B 221405075710500500003170858261010000106575أخير
21731B 231405075710500500003170858261010000106575أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ 
%10 + %1 م 
ادارية + %0.5 

مجلس امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ %15 
عند االستالم

مدينه السادات (المنطقة السكنية (17))

21831B 24130507565975050000258715409951000098963أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

16B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
27B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
38B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
49B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
510B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
611B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
711B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
812B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
912B31505545831750500004565168203510000124763ارضى

1012B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
1113B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
1213B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
1313B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
1414B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
1514B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
1614B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
1715B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
1815B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
1915B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
2016B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
2116B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
2216B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
2317B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
2417B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
2517B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
2618B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
2718B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
2818B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
2919B21505545831750500004565168203510000124763ارضى

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

3019B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
3119B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
3220B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
3320B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
3420B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
3521B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
3621B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
3721B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
3822B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
3922B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
4022B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
4123B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
4223B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
4323B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
4424B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
4524B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
4624B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
4725B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
4825B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
4925B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
5026B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
5126B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
5226B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
5327B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
5427B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
5527B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
5628B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
5728B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
5828B41305545720850500003289859109710000108128ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

5929B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
6029B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
6129B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
6230B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
6330B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
6430B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
6531B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
6631B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
6731B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
6832B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
6932B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
7032B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
7133B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
7233B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
7333B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
7434B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
7534B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
7634B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
7735B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
7835B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
7935B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
8036B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
8136B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
8236B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
8337B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
8437B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
8537B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
8638B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
8738B31505545831750500004565168203510000124763ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

8838B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
8939B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
9039B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
9139B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
9240B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
9340B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
9440B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
9546B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
9646B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
9746B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
9847B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
9947B31505545831750500004565168203510000124763ارضى

10047B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
10148B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
10248B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
10348B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
10449B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
10549B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
10649B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
10750B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
10850B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
10950B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
11051B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
11151B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
11251B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
11352B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
11452B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
11552B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
11653B21505545831750500004565168203510000124763ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

11753B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
11853B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
11954B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
12054B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
12154B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
12255B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
12355B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
12455B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
12556B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
12656B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
12756B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
12857B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
12957B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
13057B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
13158B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
13258B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
13358B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
13459B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
13559B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
13659B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
13760B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
13860B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
13960B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
14061B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
14161B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
14261B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
14362B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
14462B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
14562B41305545720850500003289859109710000108128ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

14663B21505545831750500004565168203510000124763ارضى
14763B31505545831750500004565168203510000124763ارضى
14863B41305545720850500003289859109710000108128ارضى
1495B231405545776300500003927563656610000116445أخير
1506B221405545776300500003927563656610000116445أخير
1516B231405545776300500003927563656610000116445أخير
1527B221405545776300500003927563656610000116445أخير
1537B231405545776300500003927563656610000116445أخير
1547B241305545720850500003289859109710000108128أخير
1558B211305545720850500003289859109710000108128أخير
1568B221405545776300500003927563656610000116445أخير
1578B231405545776300500003927563656610000116445أخير
1588B241305545720850500003289859109710000108128أخير
1599B211305545720850500003289859109710000108128أخير
1609B221405545776300500003927563656610000116445أخير
1619B231405545776300500003927563656610000116445أخير
1629B241305545720850500003289859109710000108128أخير
16310B211305545720850500003289859109710000108128أخير
16410B221405545776300500003927563656610000116445أخير
16510B231405545776300500003927563656610000116445أخير
16610B241305545720850500003289859109710000108128أخير
16711B211305545720850500003289859109710000108128أخير
16811B221405545776300500003927563656610000116445أخير
16911B231405545776300500003927563656610000116445أخير
17011B241305545720850500003289859109710000108128أخير
17112B211305545720850500003289859109710000108128أخير
17212B221405545776300500003927563656610000116445أخير
17312B231405545776300500003927563656610000116445أخير
17412B241305545720850500003289859109710000108128أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

17513B211305545720850500003289859109710000108128أخير
17613B221405545776300500003927563656610000116445أخير
17713B231405545776300500003927563656610000116445أخير
17813B241305545720850500003289859109710000108128أخير
17914B211305545720850500003289859109710000108128أخير
18014B221405545776300500003927563656610000116445أخير
18114B231405545776300500003927563656610000116445أخير
18214B241305545720850500003289859109710000108128أخير
18315B211305545720850500003289859109710000108128أخير
18415B221405545776300500003927563656610000116445أخير
18515B231405545776300500003927563656610000116445أخير
18615B241305545720850500003289859109710000108128أخير
18716B211305545720850500003289859109710000108128أخير
18816B221405545776300500003927563656610000116445أخير
18916B231405545776300500003927563656610000116445أخير
19016B241305545720850500003289859109710000108128أخير
19117B211305545720850500003289859109710000108128أخير
19217B221405545776300500003927563656610000116445أخير
19317B231405545776300500003927563656610000116445أخير
19417B241305545720850500003289859109710000108128أخير
19518B211305545720850500003289859109710000108128أخير
19618B221405545776300500003927563656610000116445أخير
19718B231405545776300500003927563656610000116445أخير
19818B241305545720850500003289859109710000108128أخير
19919B211305545720850500003289859109710000108128أخير
20019B221405545776300500003927563656610000116445أخير
20119B231405545776300500003927563656610000116445أخير
20219B241305545720850500003289859109710000108128أخير
20320B211305545720850500003289859109710000108128أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

20420B221405545776300500003927563656610000116445أخير
20520B231405545776300500003927563656610000116445أخير
20620B241305545720850500003289859109710000108128أخير
20721B211305545720850500003289859109710000108128أخير
20821B221405545776300500003927563656610000116445أخير
20921B231405545776300500003927563656610000116445أخير
21021B241305545720850500003289859109710000108128أخير
21122B211305545720850500003289859109710000108128أخير
21222B221405545776300500003927563656610000116445أخير
21322B231405545776300500003927563656610000116445أخير
21422B241305545720850500003289859109710000108128أخير
21523B211305545720850500003289859109710000108128أخير
21623B221405545776300500003927563656610000116445أخير
21723B231405545776300500003927563656610000116445أخير
21823B241305545720850500003289859109710000108128أخير
21924B211305545720850500003289859109710000108128أخير
22024B221405545776300500003927563656610000116445أخير
22124B231405545776300500003927563656610000116445أخير
22224B241305545720850500003289859109710000108128أخير
22325B211305545720850500003289859109710000108128أخير
22425B221405545776300500003927563656610000116445أخير
22525B231405545776300500003927563656610000116445أخير
22625B241305545720850500003289859109710000108128أخير
22726B211305545720850500003289859109710000108128أخير
22826B221405545776300500003927563656610000116445أخير
22926B231405545776300500003927563656610000116445أخير
23026B241305545720850500003289859109710000108128أخير
23127B211305545720850500003289859109710000108128أخير
23227B221405545776300500003927563656610000116445أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

23327B231405545776300500003927563656610000116445أخير
23427B241305545720850500003289859109710000108128أخير
23528B211305545720850500003289859109710000108128أخير
23628B221405545776300500003927563656610000116445أخير
23728B231405545776300500003927563656610000116445أخير
23828B241305545720850500003289859109710000108128أخير
23929B211305545720850500003289859109710000108128أخير
24029B221405545776300500003927563656610000116445أخير
24129B231405545776300500003927563656610000116445أخير
24229B241305545720850500003289859109710000108128أخير
24330B211305545720850500003289859109710000108128أخير
24430B221405545776300500003927563656610000116445أخير
24530B231405545776300500003927563656610000116445أخير
24630B241305545720850500003289859109710000108128أخير
24731B211305545720850500003289859109710000108128أخير
24831B221405545776300500003927563656610000116445أخير
24931B231405545776300500003927563656610000116445أخير
25031B241305545720850500003289859109710000108128أخير
25132B211305545720850500003289859109710000108128أخير
25232B221405545776300500003927563656610000116445أخير
25332B231405545776300500003927563656610000116445أخير
25432B241305545720850500003289859109710000108128أخير
25533B211305545720850500003289859109710000108128أخير
25633B221405545776300500003927563656610000116445أخير
25733B231405545776300500003927563656610000116445أخير
25833B241305545720850500003289859109710000108128أخير
25934B211305545720850500003289859109710000108128أخير
26034B221405545776300500003927563656610000116445أخير
26134B231405545776300500003927563656610000116445أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

26234B241305545720850500003289859109710000108128أخير
26335B211305545720850500003289859109710000108128أخير
26435B221405545776300500003927563656610000116445أخير
26535B231405545776300500003927563656610000116445أخير
26635B241305545720850500003289859109710000108128أخير
26736B211305545720850500003289859109710000108128أخير
26836B221405545776300500003927563656610000116445أخير
26936B231405545776300500003927563656610000116445أخير
27036B241305545720850500003289859109710000108128أخير
27137B211305545720850500003289859109710000108128أخير
27237B221405545776300500003927563656610000116445أخير
27337B231405545776300500003927563656610000116445أخير
27437B241305545720850500003289859109710000108128أخير
27538B211305545720850500003289859109710000108128أخير
27638B221405545776300500003927563656610000116445أخير
27738B231405545776300500003927563656610000116445أخير
27838B241305545720850500003289859109710000108128أخير
27939B211305545720850500003289859109710000108128أخير
28039B221405545776300500003927563656610000116445أخير
28139B231405545776300500003927563656610000116445أخير
28239B241305545720850500003289859109710000108128أخير
28340B211305545720850500003289859109710000108128أخير
28440B221405545776300500003927563656610000116445أخير
28540B231405545776300500003927563656610000116445أخير
28640B241305545720850500003289859109710000108128أخير
28745B211305545720850500003289859109710000108128أخير
28845B221405545776300500003927563656610000116445أخير
28945B231405545776300500003927563656610000116445أخير
29045B241305545720850500003289859109710000108128أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

29146B211305545720850500003289859109710000108128أخير
29246B221405545776300500003927563656610000116445أخير
29346B231405545776300500003927563656610000116445أخير
29446B241305545720850500003289859109710000108128أخير
29547B211305545720850500003289859109710000108128أخير
29647B221405545776300500003927563656610000116445أخير
29747B231405545776300500003927563656610000116445أخير
29847B241305545720850500003289859109710000108128أخير
29948B211305545720850500003289859109710000108128أخير
30049B211305545720850500003289859109710000108128أخير
30149B221405545776300500003927563656610000116445أخير
30249B231405545776300500003927563656610000116445أخير
30349B241305545720850500003289859109710000108128أخير
30450B211305545720850500003289859109710000108128أخير
30550B221405545776300500003927563656610000116445أخير
30650B231405545776300500003927563656610000116445أخير
30750B241305545720850500003289859109710000108128أخير
30851B211305545720850500003289859109710000108128أخير
30951B221405545776300500003927563656610000116445أخير
31051B231405545776300500003927563656610000116445أخير
31151B241305545720850500003289859109710000108128أخير
31252B211305545720850500003289859109710000108128أخير
31352B221405545776300500003927563656610000116445أخير
31452B231405545776300500003927563656610000116445أخير
31552B241305545720850500003289859109710000108128أخير
31653B211305545720850500003289859109710000108128أخير
31753B221405545776300500003927563656610000116445أخير
31853B231405545776300500003927563656610000116445أخير
31953B241305545720850500003289859109710000108128أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

32054B211305545720850500003289859109710000108128أخير
32154B221405545776300500003927563656610000116445أخير
32254B231405545776300500003927563656610000116445أخير
32354B241305545720850500003289859109710000108128أخير
32455B211305545720850500003289859109710000108128أخير
32555B221405545776300500003927563656610000116445أخير
32655B231405545776300500003927563656610000116445أخير
32755B241305545720850500003289859109710000108128أخير
32856B211305545720850500003289859109710000108128أخير
32956B221405545776300500003927563656610000116445أخير
33056B231405545776300500003927563656610000116445أخير
33156B241305545720850500003289859109710000108128أخير
33257B211305545720850500003289859109710000108128أخير
33357B221405545776300500003927563656610000116445أخير
33457B231405545776300500003927563656610000116445أخير
33557B241305545720850500003289859109710000108128أخير
33658B211305545720850500003289859109710000108128أخير
33758B221405545776300500003927563656610000116445أخير
33858B231405545776300500003927563656610000116445أخير
33958B241305545720850500003289859109710000108128أخير
34059B211305545720850500003289859109710000108128أخير
34159B221405545776300500003927563656610000116445أخير
34259B231405545776300500003927563656610000116445أخير
34359B241305545720850500003289859109710000108128أخير
34460B211305545720850500003289859109710000108128أخير
34560B221405545776300500003927563656610000116445أخير
34660B231405545776300500003927563656610000116445أخير
34760B241305545720850500003289859109710000108128أخير
34861B211305545720850500003289859109710000108128أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



رقم الوحدةالدورالنموذجرقم العمارةم
مساحة 

الوحده  م2
سعر المتر 

المربع
إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل 

شهرين من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات ربع 
سنويه لحين 

االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

مدينة 15 مايو (االمتداد الشمالى للمدينة)

34961B221405545776300500003927563656610000116445أخير
35061B231405545776300500003927563656610000116445أخير
35161B241305545720850500003289859109710000108128أخير
35262B211305545720850500003289859109710000108128أخير
35362B221405545776300500003927563656610000116445أخير
35462B231405545776300500003927563656610000116445أخير
35562B241305545720850500003289859109710000108128أخير
35663B211305545720850500003289859109710000108128أخير
35763B221405545776300500003927563656610000116445أخير
35863B231405545776300500003927563656610000116445أخير
35963B241305545720850500003289859109710000108128أخير
36048B221405545776300500003927563656610000116445أخير
36148B231405545776300500003927563656610000116445أخير
36248B241305545720850500003289859109710000108128أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم

قيمة الـ 
%15 عند 
االستالم

1     67     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
2     67     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
3     68     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
4     68     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
5     69     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
6     69     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
7     70     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
8     70     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
9     71     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى

10   71     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
11   72     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
12   72     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
13   73     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
14   73     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
15   74     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
16   74     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
17   75     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
18   75     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
19   76     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
20   76     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
21   77     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
22   77     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
23   78     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
24   78     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
25   79     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
26   79     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
27   80     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
28   80     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
29   81     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
30   81     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
31   82     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
32   82     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
33   83     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى

مدينة العبور (منطقة شمال الحى التاسع - جنوب المنطقة الترفيهية)

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج

مساحة 
الوحده  م2

سعر المتر 
المربع

إجمالى السعر 
شامل التميز

جدية الحجز

استكمال الـ %10 
+ %1 م ادارية + 

%0.5 مجلس 
امناء

المبلغ المتبقى بعد خصم 8% فى 
حالة سداد كامل المبلغ خالل شهرين 

من تاريخ انتهاء الحجز

سداد دفعات 
ربع سنويه 

لحين االستالم
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34   83     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
35   84     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
36   84     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
37   85     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
38   85     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
39   86     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
40   86     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
41   89     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
42   89     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
43   90     A6850890500500005240873021010000133575       130            2ارضى
44   90     A6850890500500005240873021010000133575       130            3ارضى
45   77     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
46   77     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
47   78     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
48   78     A6850890500500005240873021010000133575       130         22أخير
49   78     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
50   78     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
51   79     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
52   79     A6850890500500005240873021010000133575       130         22أخير
53   79     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
54   79     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
55   80     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
56   80     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
57   81     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
58   81     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
59   81     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
60   82     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
61   82     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
62   83     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
63   83     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
64   83     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
65   84     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
66   84     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات



م
رقم 

العمارة
رقم الوحدةالدورالنموذج
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67   84     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
68   85     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
69   85     A6850890500500005240873021010000133575       130         22أخير
70   85     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
71   85     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
72   86     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
73   86     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
74   86     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
75   89     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
76   89     A6850890500500005240873021010000133575       130         23أخير
77   89     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
78   90     A6850890500500005240873021010000133575       130         21أخير
79   90     A6850890500500005240873021010000133575       130         22أخير
80   90     A6850890500500005240873021010000133575       130         24أخير
81   96     B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
82   97     B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
83   98     B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
84   99     B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
85   100   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
86   101   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
87   102   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
88   103   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
89   103   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
90   103   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
91   104   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
92   104   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
93   104   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
94   105   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
95   105   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
96   105   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
97   106   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
98   106   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
99   106   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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100 107   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
101 107   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
102 107   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
103 108   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
104 108   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
105 108   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
106 109   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
107 109   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
108 109   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
109 110   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
110 110   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
111 110   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
112 111   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
113 111   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
114 111   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
115 112   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
116 112   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
117 112   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
118 113   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
119 113   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
120 113   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
121 114   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
122 114   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
123 114   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
124 115   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
125 115   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
126 115   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
127 116   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
128 117   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
129 117   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
130 117   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
131 118   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
132 118   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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133 118   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
134 119   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
135 119   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
136 119   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
137 120   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
138 120   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
139 120   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
140 121   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
141 121   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
142 122   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
143 122   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
144 122   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
145 123   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
146 123   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
147 123   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
148 124   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
149 124   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
150 124   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
151 125   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
152 125   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
153 125   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى
154 126   B68501027500500006816384255010000154125       150            2ارضى
155 126   B68501027500500006816384255010000154125       150            3ارضى
156 126   B6850890500500005240873021010000133575       130            4ارضى

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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125A1115503057845050000165224743291000086768ارضى
225A2130503065390050000251995361981000098085ارضى
325A3130503065390050000251995361981000098085ارضى
425A4115503057845050000165224743291000086768ارضى
526A1115503057845050000165224743291000086768ارضى
626A2130503065390050000251995361981000098085ارضى
726A3130503065390050000251995361981000098085ارضى
826A4115503057845050000165224743291000086768ارضى
925A21130503065390050000251995361981000098085أخير

1025A22130503065390050000251995361981000098085أخير
1125A23130503065390050000251995361981000098085أخير
1225A24130503065390050000251995361981000098085أخير
1326A21130503065390050000251995361981000098085أخير
1426A22130503065390050000251995361981000098085أخير
1526A23130503065390050000251995361981000098085أخير
1626A24130503065390050000251995361981000098085أخير
1720B21505030754500500003676861869010000113175ارضى
1820B31505030754500500003676861869010000113175ارضى
1920B4130503065390050000251995361981000098085ارضى
2021B110050305030005000078454124601000075450ارضى
2121B21505030754500500003676861869010000113175ارضى
2221B31505030754500500003676861869010000113175ارضى
2321B4130503065390050000251995361981000098085ارضى
2422B110050305030005000078454124601000075450ارضى
2522B21505030754500500003676861869010000113175ارضى
2622B31505030754500500003676861869010000113175ارضى
2722B4130503065390050000251995361981000098085ارضى
2823B110050305030005000078454124601000075450ارضى
2923B21505030754500500003676861869010000113175ارضى
3023B31505030754500500003676861869010000113175ارضى
3123B4130503065390050000251995361981000098085ارضى
3224B110050305030005000078454124601000075450ارضى
3324B21505030754500500003676861869010000113175ارضى

مدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحى السكنى الثالث - المجتمع المحلى الخامس)

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات
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مدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحى السكنى الثالث - المجتمع المحلى الخامس)

3424B31505030754500500003676861869010000113175ارضى
3524B4130503065390050000251995361981000098085ارضى
3620B21130503065390050000251995361981000098085أخير
3720B221405030704200500003098357744410000105630أخير
3820B231405030704200500003098357744410000105630أخير
3920B24130503065390050000251995361981000098085أخير
4021B21130503065390050000251995361981000098085أخير
4121B221405030704200500003098357744410000105630أخير
4221B231405030704200500003098357744410000105630أخير
4321B24130503065390050000251995361981000098085أخير
4422B21130503065390050000251995361981000098085أخير
4522B221405030704200500003098357744410000105630أخير
4622B231405030704200500003098357744410000105630أخير
4722B24130503065390050000251995361981000098085أخير
4823B21130503065390050000251995361981000098085أخير
4923B221405030704200500003098357744410000105630أخير
5023B231405030704200500003098357744410000105630أخير
5123B24130503065390050000251995361981000098085أخير
5224B21130503065390050000251995361981000098085أخير
5324B221405030704200500003098357744410000105630أخير
5424B231405030704200500003098357744410000105630أخير
5524B24130503065390050000251995361981000098085أخير

يتم سداد باقى قيمه الوحده على اقساط ربع سنويه ملده 3 سنوات بدون فوائد و ميكن السداد على اقساط ربع سنويه متساويه ملده 5 سنوات او7 سنوات حممله بالفائده على الرصيد املدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات


