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1. المقـدمــة
أنشــئت هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بمقتضــى القانــون رقــم 59 لســنة 1979 بهــدف إقامــة مــدن  •

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

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

ــم  • ــي ودع ــكان االجتماع ــون اإلس ــًا لقان ــاري وفق ــل العق ــم التموي ــي ودع ــكان االجتماع ــدوق اإلس ــاء صن ــم إنش ت
التمويــل العقــاري رقــم 93 لســنة 2018، حيــث تتمثــل أحــد أغراضــه فــي تنفيــذ برنامــج اإلســكان االجتماعــي بمحــاوره 
المختلفــة، ودعــم نشــاط التمويــل العقــاري مــن خــالل تطبيــق المعاييــر والقواعــد التــى نــص عليهــا قانــون التمويــل 

العقــاري ليصبــح الصنــدوق رائــدًا علــى المســتوى االقليمــى فــى هــذا المجــال.

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

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

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

بتاريخ يوليو 2021.

الوحدات السكنية بالمشروع كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للتسليم. •

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

2. االشتراطــــــــــات
أواًل :الشروط العامة ¿
ال يحــق للمتقــدم أو لألســرة )الزوج/الزوجــة/األوالد القصــر( التقــدم لحجــز أكثـــر مــن وحــدة ســكنية فــي المــدن الجديــدة والمحافظــات  •

فــي اإلعــالن الواحــد. 

 أال يكــون قــد ســبق التخصيــص للمتقــدم أو لألســرة )الزوج/الزوجــة/األوالد القصــر( وحــدة ســكنية أو  قطعــة أرض ســكنية أيــًا كان نوعهــا  •
ــت للمتقــدم أو األســرة  ــن أو آل ــر أو بالشــراكة مــع آخري ــازل عنهــا للغيـ ــه أو تن ــت فــي حوزت ــدة أو المحافظــات ســواء كان بالمــدن الجدي

بالتنــازل مــن الغيـــر  ضمــن مشــروعات برنامــج اإلســكان االجتماعــي.

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

أال يكــون المتقــدم أو األســرة )الزوج/الزوجــة/األوالد القصــر( قــد اســتفاد مــن مبــادرات التمويــل العقــارى الصــادرة مــن البنــك المركــزي  •
ــو 2021. ــر 2014 أو بتاريــخ ديســمبر 2019 وتعديالتهمــا أو بتاريــخ يولي ــه بتاريــخ فبراي بقــرارات مجلــس إدارت

ــق  • ــًا، ويح ــًا ومدني ــئواًل جنائي ــون مس ــة يك ــة المخالف ــى حال ــز وف ــد الحج ــه عن ــة من ــتندات المقدم ــات والمس ــة البيان ــدم بصح ــر المتق يق
ــراءات  ــة اإلج ــاذ كاف ــي واتخ ــم قضائ ــذار أو حك ــدة دون إن ــترداد الوح ــص واس ــاء التخصي ــدات إلغ ــة للوح ــة المالك ــدوق أو/و للجه للصن

ــا. ــظ حقوقهم ــة لحف القانوني

ثانيًا : الشروط العقارية ¿
الوحــدات الســكنية المعروضــة للبيــع مخصصــة لالســتخدام الســكني فقــط، وال يحــق للمشتـــري أو خلفــه العــام أو الخــاص-  فــى أى وقــت  •

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

مُســتقباًل، حيــث أنــه تــم تحديــد أســعار بيــع الوحــدات الســكنية موضــوع هــذا اإلعــالن لغــرض الســكن فقــط.

أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم.  •

ســداد العميــل لمبلــغ مُقــدم جديــة الحجــز والتقــدم لحجــز الوحــدة الســكنية بمثابــة إقــرار منــه بأنــه قــد اطلــع علــى جميــع الشــروط  •
والمواصفــات والبيانــات والمعلومــات المُبينــة تفصيليــًا بكراســة الشــروط ووافــق عليهــا موافقــة نهائيــة غيــر قابلــة لإللغــاء، كمــا يعتبـــر 

قرينــة قاطعــة بالقيــام بالمعاينــة النافيــه للجهالــة والعلــم التــام بالمواقــع محــل الطــرح والوحــدة التــى تقــدم لحجزهــا.

 التخصيــص شــخصي وال يجــوز للعميــل اســتبدال أو تغييــر الوحــدة الســكنية مــع عميــل آخــر، ويحظــر عليــه التصــرف فيهــا أو التعامــل عليهــا  •
بــأى     نــوع مــن أنــواع التصرفــات أو التعامــالت إال بموافقــة كتابيــة مــن الهيئــة وبشــرط ســداد كامــل ثمــن الوحــدة والمصاريــف المُقــررة 

طبقــُا للالئحــة العقاريــة بالهيئــة.

مــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــى تلــك الشــروط تخضــع لألســس والقواعــد المعمــول بهــا بهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وكافــة  •
القوانيــن ذات الصلــة والالئحــة العقاريــة وتعديالتهــا المعمــول بهــا بالهيئــة واألجهــزة وكــذا كافــة القــرارات والقواعــد المتبعــه فــى 

هــذا الشــأن دون إعتــراض الراســي عليــه الوحــدة حاليــًا أو مُســتقباًل.

بعــض وحــدات الــدور االرضــى قــد تشــمل علــى حدائــق بمســاحات مختلفــة وفقــا لمــا تســفر عنــه مخططــات تنســيق الموقــع وســيتم اتاحــة  •
تلــك الحدائــق بمقابــل حــق انتفــاع وفقــا للقواعــد المتبعــة بالهيئــة فــى هــذا الشــأن.
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2. االشتراطـــــــــــات )تابع(
ثالثًا : شروط الحجز ¿
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية. •
 أال يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية اإلعالن، وأن يكون له أهلية التصرف و التعاقد. •
أال يزيــد ســن المتقــدم عــن ســن المعــاش )المُقــرر بقانــون التأمينــات االجتماعيــة والمعاشــات الصــادر بالقانــون رقــم 148 لســنة 2019(  فــي  •

تاريــخ نهايــة مــدة القــرض )تُحــدد وفقــًا للدراســة اآلئتمانيــة للجهــة الممولــة(.
أال يزيــد ســن المتقــدم مــن أصحــاب المعاشــات والمســتفيدين مــن المعاشــات عــن 75 ســنة فــي تاريــخ نهايــة مــدة القــرض، بشــرط ســداد  •

40% بحــد أدنــى مــن قيمــة الوحــدة كدفعــة مقدمــة، مــع تحويــل المعــاش إلــى الجهــة الممولــة. 
يحظــر علــى المتقــدم شــراء الوحــدات الســكنية  نقــدًا ويلتـــزم بالتعاقــد والســداد بنظــام التمويــل العقــاري المُدعــم مــن خــالل مُبادرتــي  •

ــي  ــا األقص ــدة حده ــا لم ــمبر 2019 وتعديالته ــخ ديس ــادرة بتاري ــه الص ــس إدارت ــرار مجل ــل بق ــطي الدخ ــري لمتوس ــزي المص ــك المرك البن
ــنويًا  ــدل 3% س ــنة بمع ــي 30 س ــا األقص ــدة حده ــو 2021 لم ــخ يولي ــادرة بتاري ــادرة الص ــة( أوالمُب ــنويًا )مُتناقص ــدل 8% س ــنة بمع 25 س

)مُتناقصــة(
أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث ال يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن الحدود التالية: •

مُبادرة التمويل 
العقاري لمدة حدها 

األقصي 30 سنة 
بسعر عائد 3% سنويًا 

)مُتناقصة(

الحد األقصى لصافي الدخل 
لألسرةللفرد

شهريًاسنويًاشهريًاسنويًا

1200001000016800014000

مُبادرة التمويل 
العقاري لمدة حدها 

األقصي 25 سنة 
بسعر عائد 8% سنويًا 

)مُتناقصة(

الحد األقصى لصافي الدخل 
لألسرةللفرد

شهريًاسنويًاشهريًاسنويًا

4800004000060000050000

الفرد يتضمن الحاالت االجتماعية األعزب: المطلق/ة اليعول، االرمل/ة اليعول -
األسرة تتضمن الحاالت االجتماعية المتزوج: يعول أو اليعول، المطلق/ة ويعول، االرمل/ة ويعول -
وفــي حالــة ثبــوت عــدم إرفــاق مســتندات الدخــل للمتقــدم عنــد التقديــم علــى البوابــة اإللكترونيــة يتــم رفــض الطلــب، ويجــب تضميــن  •

مُســتندات الدخــل أن الدخــل المذكــور بالمســتند هــو صافــى الدخــل. 
الدخــول علــى الموقــع اإللكترونــي للصنــدوق: https://nch.shmff.gov.eg  واالطــالع علــى كراســة الشــروط المرفوعــة علــى الموقــع  •

خــالل الفتـــرة  مــن الخميــس 10 /11 / 2022 حتــى االحــد 13 / 11 / 2022  علــى أن يتــم طباعــة كل مــن االســتمارة واإلقــرار ومــلء بياناتهمــا 
 )PDF( وتوقيعهمــا بخــط اليــد ثــم رفعهمــا مــع باقــي المســتندات المطلوبــة للحجــز عنــد تقديــم طلــب حجــز الوحــدة الســكنية بصيغــة

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

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

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

التعاقــد( بحيــث لــن يُلتفــت إلــى أيــة مســتندات تــرد غيـــر مســتوفاه أو غيــــر واضـــحة أو غيــــر كاملــة أو عن غيـــر طريــق البوابــة اإللكترونية 

الخاصــة بالصنــدوق أو بعــد موعــد التقديــم، وفــى حالــة عــدم وجــود أى مــن المُســتندات المطلوبــة يتــم رفــض الطلــب.

2. االشتراطـــــــــــات )تابع(
ثالثًا : شروط الحجز )تابع( ¿
ســبق ســداد مصروفــات التســـجيل ومُقــدم جديــة الحجــز كمــا هــو موضـــح تفصيــاًل بالبنــد الســادس فــي الكراســة  •

»أســلوب الســداد«.

يُعتبـــر المتقــدم صاحــب الطلــب هــو مُســدد مبلغ مقــدم جدية الحجز )اســم المُســتفيد( لدى بنك التعميـــر واإلســكان  •
والموقــع علــى اســتمارة حجــز الوحــدة الســكنية، وفــي حالــة الرغبــة أن يكــون التعاقــد علــى الوحــدة الســكنية عــن 
طريــق الشــراكة بإســم الطرفيــن )صاحــب الطلــب والــزوج أو الزوجــة( يتــم توقيــع اســتمارة حجــز الوحــدة الســكنية مــن 

الطرفيــن وتســجيل ذلــك علــى الموقــع اإللكتروني.

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

ــل  ــف اللي ــن منتص ــر م ــة عش ــاعة الثاني ــى الس ــًا إل ــاعة التاســعة صباح ــن الس ــاء 15/ 11/ 2022م ــوم الثالث ــى: ي ــرة األول الفتـ
ــر. ــروع دار مص ــن بمش ــة المُتقدمي لكاف

ــرة الثانيــة: يــوم الخميــس 17 /11 /2022 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا إلــى الســاعة الثانيــة عشــر مــن منتصــف الليــل  الفتـ
ــة(  ــن بــكل المشــاريع )ســكن مصــر - دار مصــر - جن لكافــة المُتقدمي

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

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

المُختــارة.

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

كافــة الشــروط المُعلــن عنهــا  وبعــد االســتعالم الميدانــي واالئتمانــي علــى الطلــب.
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3. المُستندات المطلوبة للحجز
3- مــلء وتوقيــع اســتمارة الحجــز للوحــدة الســكنية واإلقــرار )بعــد إنزالهمــا مــن الموقــع وطبعهمــا( بخــط واضـــح، . 1

وإرفاقهمــا ضمــن المســتندات التــي ســيتم رفعهــا عنــد التقــدم بطلــب حجــز الوحــدة الســكنية.
صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه )سارية(.. 2
شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو األســرة »الــزوج والزوجــة )إذا كانــت تعمــل(« علــى أن . 3

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

 وذلك إن وجد.
أي مســتندات خاصــة بمصــادر الدخــل اإلضافيــة )عمــل إضافــي - األمــالك الزراعيــة أو العقــارات أو األراضــي - معــاش . 4

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

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

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

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

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

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي )كهرباء أو غاز أو مياه(.  -

فــي حالــة ســبق الحجــز بإحــدى مشــروعات اإلســكان االجتماعــي دون التخصيــص واالســتفادة: يشــترط تقديــم مســتند يُفيــد 
ســحب مقــدم جديــة الحجــز باإلعــالن الســابق.

4. أسلوب الحجز
يتــم تقديــم طلــب حجــز الوحــدة الســكنية عــن طريــق الدخــول علــى البوابــة اإللكترونيــة لصنــدوق اإلســكان االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري 

حيــث يقــوم العميــل باتبــاع الخطــوات التاليــة:
1 . 2022  /  11/  10 الخميــس  مــن  الفتــرة  خــالل   https://nch.shmff.gov.eg للصنــدوق   اإللكترونــي  الموقــع  علــى   الدخــول 

حتى االحد 13 / 11 / 2022.
استعراض كراسة الشروط أو طباعتها واإلطالع على كافة الشروط واإلجراءات وتفاصيل بيانات الوحدات المطروحة. . 2
في حالة عدم وجود حساب حالي:. 3

يقــوم المُتقــدم صاحــب الطلــب – مُســدد إيصــال مقــدم جديــة الحجــز والموقــع علــى اســتمارة حجــز الوحــدة الســكنية –  بإنشــاء حســاب أ. 
خــاص بــه بالضغــط علــى تســـجيل مســتخدم جديــد مــن أعلــى الصفحــة الرئيســية علــى اليســار، ويقــوم بمــلء اســتمارة التســجيل ببياناتــه 

األساســية. 
بعــد إنشــاء الحســاب تصــل رســالة نصيــة )SMS( مقــدم الطلــب علــى رقــم التليفــون المحمــول الــذي قــام بتســجيله علــى الموقــع، حيــث ب. 

تتضمــن الرســالة رقــم كــودي يقــوم مقــدم الطلــب بإدخالــه علــى الموقــع إلتمــام عمليــة التســجيل.
القيــام بتقديــم طلــب حجــز وحــدة ســكنية، حيــث يبــدأ بمــلء البيانــات الخاصــة بــه متضمنــه بياناتــه الشــخصية والعمــل والســكن والحالــة ج. 

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

ــة. في الكراس
رســالة:  إظهــار  مــع  الشــخصية  صفحتــه  إلــى  الطلــب  صاحــب  نقــل  يتــم  المســتندات  كافــة  رفــع  مــن  االنتهــاء  بعــد   .4 

”تم إرسال طلبكم بنجاح“.
اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية بالدخول على البوابة اإللكترونية خالل فتـرتين:.  .5

ــن  ــة المُتقدمي ــل لكاف ــف اللي ــن منتص ــر م ــة عش ــاعة الثاني ــى الس ــًا إل ــعة صباح ــاعة التاس ــن الس ــاء 15/ 11/ 2022م ــوم الثالث ــى: ي ــرة األول  الفتـ
بمشروع دار مصر.

الفتـــرة الثانيــة: يــوم الخميــس 17 /11 /2022 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا إلــى الســاعة الثانيــة عشــر مــن منتصــف الليــل لكافــة المُتقدميــن بــكل 
المشــاريع )ســكن مصــر - دار مصــر - جنــة( 

ــدة  ــود الوح ــد ك ــروط وتحدي ــة الش ــة بكراس ــاذج المُتاح ــن النم ــا م ــة وأكواده ــدات المطروح ــات الوح ــل بيان ــى تفاصي ــالع عل ــم اإلط يت  .6
ــا. ــوب حجزه ــة المطل ــكنية بالمدين الس

يقــوم صاحــب الطلــب بالدخــول علــى حســابه الخــاص، ثــم الضغــط علــى »طلباتــي«، ثــم يقــوم بالضغــط علــى »حجــز الوحــدة« بحيــث يظهــر   .7
المشــروع المُتقــدم عليــه ســابقًا )دار مصــر( فــى قائمــة مُنســدلة. 

ــة  ــم رفــع اســتمارة حجــز الرغب ــى أن يت ــب، عل ــة صاحــب الطل ــة( فــى حــال رغب ــى )ســكن مصــر/ جن ــير المشــروع إل ملحوظــة هامــة: يمكــن تغيـ
ــغ مُقــدم جديــة الحجــز المُســدد ســابقًا كافٍ لحجــز الوحــدة  ــة( فــي المــكان المُخصــص لهــا، بشــرط أن يكــون مبل الجديــدة )ســكن مصــر/ جن

ــارة. ــكنية المُخت الس
يقــوم صاحــب الطلــب باختيــار المشــروع والمدينــة وكــود حجــز الوحــدة الســكنية التــي يرغــب فــي التقــدم إليهــا )المطروحــة بكراســة الشــروط(، 
بشــرط ســداد مصروفــات التســجيل ومبلــغ مُقــدم جديــة الحجــز مســبقًا خــالل الفتــرة المشــار إليهــا بكراســة شــروط اإلعــالن الثانــي بالتعــاون مــع 

هيئــة المجتمعــات العمرانيــة، علمــًا أن حجــز الوحــدة يتــم عــن طريــق اختيــار كــود الوحــدة مــن قائمــة مُنســدلة ثــم الضغــط علــى زر »اختيــار«.
 بعــد االنتهــاء مــن اختيــار الوحــدة الســكنية بالمدينــة المطلوبــة يتــم نقــل صاحــب الطلــب إلــى صفحتــه الشــخصية مــع إظهــار رســالة: 

”تم االختيار بنجاح“.
 تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

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

ــة  ــع هيئ ــاون م ــي بالتع ــالن الثان ــز باإلع ــة الحج ــات جدي ــداد مقدم ــوا بس ــن قام ــن مم ــز للمواطني ــاب الحج ــح ب ــيتم فت س
المجتمعــات العمرانيــة )ســكن مصــر-دار مصر-جنــة(، ولــم يقومــوا بحجــز وحــدات ســكنية، حيــث يتــم فتــح الموقــع 
اإللكترونــي للصنــدوق https://nch.shmff.gov.eg خــالل الفتــرة مــن الخميــس 10 /11 / 2022 حتــى االحــد 13 / 11 / 2022 
لإلطــالع علــى الوحــدات الســكنية المطروحــة خــالل فتــرة االســتكمال والتســجيل )فــي حالــة عــدم التســجيل مســبقًا( والتقدم 

بطلــب الحجــز  ورفــع كل مــن االســتمارة واإلقــرار 

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

ــل  ــف اللي ــن منتص ــر م ــة عش ــاعة الثاني ــى الس ــًا إل ــاعة التاســعة صباح ــن الس ــاء 15/ 11/ 2022م ــوم الثالث ــى: ي ــرة األول الفتـ
ــر. ــروع دار مص ــن بمش ــة المُتقدمي لكاف

ــرة الثانيــة: يــوم الخميــس 17 /11 /2022 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا إلــى الســاعة الثانيــة عشــر مــن منتصــف الليــل  الفتـ
ــة(  ــن بــكل المشــاريع )ســكن مصــر - دار مصــر - جن لكافــة المُتقدمي

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

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

للوحــدة. 

تــم ســداد مبلــغ مُقــدم جديــة حجــز وقــدره 60000 جنيــه ) ســتون ألــف جنيــه( مســبقًا، )وهــو مبلــغ يُــرد فــي حالــة  •
عــدم التخصيــص(، مــع إتمــام ســداد مصروفــات التســـجيل بمبلــغ 500 جنيــه )ال تُــرد وال تُســترد( – دفعة واحدة وغيـــر  
مجــزأة – علــى أن يتحمــل العميــل العمــوالت ومصاريــف التحويــل مــن حســابه البنكــى – إن وجــدت – قبــل تنفيــذ أي 

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

ACH  عــن طريــق كافــة البنــوك لحســاب بنــك التعميــر واإلســكان – فــرع المهندســين، علــى أن يتــم اإليداع  √
علــى حســاب مكــون مــن 14 رقمــًا يُمثــل الرقــم القومــي للمتقــدم صاحــب الطلب.

ســويفت - ســويفت كــود HDBKEGCAXXX (  (عــن طريــق كافــة البنــوك لحســاب بنك التعميـــر واإلســكان  √
ــي  ــم القوم ــل الرق ــًا يُمث ــن 14 رقم ــون م ــاب مك ــى حس ــداع عل ــم اإلي ــى أن يت ــين، عل ــرع المهندس - ف

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

على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل بيانات الحاجز التالية:

أسم المتقدم صاحب الطلب )رباعي(. -

رقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب )14 رقم( سارية. -

رقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب. -

مــع العلــم أنــه تــم موافــاة العميــل برســالة نصيــة خــالل 72 ســاعة مــن تاريــخ الســداد تُفيــد تحصيــل مبلــغ مُقــدم جديــة 
الحجــز باإلضافــة إلــى الرقــم القومــي الــذي تــم تســجيله عنــد الســداد، وفــي حالــة عــدم وصــول الرســالة أو وجــود خطــأ فــي 
بيانــات الرقــم القومــي المُســدد للمبلــغ يرجــى التواصــل علــى رقــم 19995 مــن داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة أو علــى 
رقــم 0020224885913 مــن خــارج الجمهوريــة، أو التواصــل مــن خــالل إرســال رســالة إلكترونيــة إلــى البريــد اإللكترونــي: 

hdb-reservation@hdb-egy.com

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

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

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

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

فائدة 3% سنويًا )مُتناقصة( بحد 
أقصى 30 سنة

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

السكنية

أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه
يبدأ من 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة 

السكنية
فائدة 8% سنويًا )مُتناقصة( بحد 

أقصى 25 سنة
حتى 2.5 مليون جنيه

يبدأ من 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة 
السكنية

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

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

الوديعــة بجهــاز المدينــة المختــص:

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

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

ــل العقــاري  • ــة تقســيطها ضمــن التموي ــة للوحــدة الســكنية )فــي حال ــغ الصيان ــل ومبل الحــد األقصــى لقســط التموي
الممنــوح( ال يتجــاوز 40% مــن صافــي الدخــل الشــهري )مــع إمكانيــة تطبيــق القســط المتزايــد طــوال مــدة التمويــل(، 

حيــث يتــم حســابه طبقــًا لثمــن بيــع الوحــدة والدخــل والســن لصاحــب الطلــب.
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7. ضـوابـط عـــــــامـة )تابع(
يتم إلغاء التخصيص في الحاالت التالية: •

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

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

عدم االلتزام والمخالفة ألى شرط/بند من الشروط/البنود الواردة باإلعالن أو/و كراسة الشروط. √

 عــدم اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة عنــد تعليق/رفــض الطلــب لــدى الصندوق/جهــة التمويــل خــالل فتـــرة  √
30 يوم عمل.

بناًء على طلب المُخصص له الوحدة. √

7. ضـوابـط عـــــــامـة
ــة  • ــة للهيئ ــدة والالئحــة العقاري ــة الجدي ــون رقــم 59 لســنه 1979 فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات العمراني ــر أحــكام القان تعتب

وتعديالتهــا، وكذلــك أحــكام قانــون التمويــل العقــاري رقــم 148 لســنة 2001 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا، وقانــون البنــاء 
الموحــد رقــم 119 لســنه 2008 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا، وقــرارات البنــك المركــزي الصــادرة فــى هــذا الخصــوص جــزء 
ــزأ مــن شــروط الحصــول علــى وحــدة ســكنية بالمشــروع ومُكملــة ومُتممــة لالشــتراطات وااللتزامــات الــواردة بهــذه  ال يتجـ

الكراســة فيمــا لــم يــرد نــص خــاص فيهــا.

يُعتبـــر اإلعــالن وكراســة الشــروط، وقــرارات مجلــس إدارة الهيئة/الصنــدوق ذات الشــأن، وقواعــد وشــروط مُبادرتــي التمويــل  •
العقــارى لمتوســطي الدخــل الصادرتيــن مــن البنــك المركــزي المصــري بقــرار مجلــس إدارتــه بتاريــخ ديســمبر 2019 وتعديالتهــا، 

والصــادرة بتاريــخ يوليــو 2021 جــزء ال يتجــزأ مــن عقــد البيــع ومكمليــن ألحكامــه.

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

هــذا الشــأن لــدى الصنــدوق والهيئــة لحفــظ حقوقهمــا. 

يتــم االســتعالم الميدانــي عــن المســتحقين مــع ضــرورة تأكــد العميــل مــن شــخصية منــدوب االســتعالم وعــدم ســداد أيــة مبالــغ  •
لــه تحــت أى مســمى، بحيــث يحظــر التعامــل بــأى تعامــالت ماليــة مــع أى طــرف مــن األطـــراف المُتعامــل معهــا مــن قبــل الصندوق 

فيمــا عــدا الجهــات المنصــوص عليهــا باإلعــالن مثــل )بنــك التعميــــر واإلســكان – جهــات التمويل(.

اســتفادة المُتقــدم أو األســرة مــن مبــادرات التمويــل العقــاري لمتوســطي الدخــل الصــادرة مــن البنــك المركــزي المصــري بقــرار  •
مجلــس إدارتــه بتاريــخ ديســمبر 2019 وتعديالتهــا أو الصــادرة بتاريــخ يوليــو 2021 لوحــدة ســكنية واحــدة فقــط. 

يُمكــن للمتقــدم اســترداد وســحب مقــدم جديــة الحجــز  فقــط بعــد انقضــاء أســبوع مــن غلــق بــاب الحجــز  ففــي حالــة الغــاء  •
التخصيــص قبــل االســتالم يتــم خصــم )1% مصاريــف إداريــة + 0.5% لحســاب مجلــس األمنــاء( مــن إجمالــي ثمــن الوحــدة التــي كان 
مطلــوب شــرائها وذلــك فقــط فــي حالــة أنــه تــم بالفعــل اختيــار  - تخصيــص - الوحــدة علــى الموقــع االلكترونــي للصنــدوق 
بهــذا اإلعــالن. أمــا فــي حالــة الغــاء التخصيــص بعــد االســتالم يتــم خصــم )1% مصاريــف إداريــة + 0.5% لحســاب مجلــس األمنــاء( 
مــن إجمالــي ثمــن الوحــدة باإلضافــة إلــى خصــم مقابــل إشــغال الوحــدة الســكنية بواقــع 7% ســنويًا مــن إجمالــي ثمــن الوحــدة 

مــن تاريــخ اســتالم الوحــدة وحتــى تاريــخ إعــادة تســليمها طبقــًا لمــا ورد بالالئحــة العقاريــة.

يتــم التعاقــد وإنهــاء اإلجــراءات فــي خــالل 30 يــوم عمــل كحــد اقصــى، بمــا فيهــا إعــادة االســتعالم أو التظلــم وغيرهــا مــن  •
إجــراءات التعاقــد مــع جهــة التمويــل مــن حيــث ســداد المبالــغ المطلوبــة وتوقيــع العقــود.

يتم التعاقد بجهاز المدينة الجديدة محل الوحدة المحجوزة، حيث يتعاقد جهاز المدينة نيابًة عن المالك.  •

يتم التوجه الستالم الوحدة فور إنهاء التعاقد وبحد أقصى 30 يوم عمل من تاريخ التعاقد. •

جميــع المخاطبــات الصــادرة مــن الصنــدوق أو جهــة التمويــل أو جهــاز المدينــة لصاحــب الطلــب ســواء باإلرســال إلــى العنــوان أو  •
بإرســال رســائل نصيــة علــى رقــم الهاتــف )المُســجلين باســتمارة الحجــز( تكــون نافــذة ومنتجــة آلثارهــا القانونيــة. 



1617

8- نماذج العمارات والمساقط االفقية للوحدات ومساحتها
نموذج A ) عمارة منفصلة(

نموذج تخطيطى
 )عمارتين سكنيتين ملتصقتين(

)A( عمارات نموذج 
مسقط افقي للدور المتكرر و االخير 

استقبال و طعام
5.85x 4.04

1غرفة نوم
3.58x 3.60

 2غرفة نوم 
3.60x 3.63

غرفة نوم رئیسیة
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 توزیع
1.5x 2.12

فراغ توزیع
1.13x 3.70

فراغ 
توزیع
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 رئیسیة
4.10x 4.36

حمـام
2.82x 2

فراغ توزیع
1.5x 2.12

حمـام
2.74x 2

مطــبخ
2.74x 2.75

فراغ توزیع
1.13x 3.70 فراغ 

توزیع
x1.44
1.13

6

5
8

7

الوحدات مساحات
2م130 )5(وحدة رقم 

2م 130 )6(وحدة رقم 

الوحدات مساحات
2م130 )7(وحدة رقم 

2م 130 )8(وحدة رقم 

االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافیة غیر محمل علیھا الحوائط : ملحوظة 
أو نصیب الوحده من خدمات المبنى ) الخارجیة  –الداخلیة (
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)A( عمارات نموذج 
 مسقط أفقى للنموذج التخطيطى )عمارتين سكنيتين ملتصقتين (

و ترقيم الوحدات به

11

22
3

4

3

4

مسقط أفقى للدور االرضى 

الوحدات مساحات

2م130 )3(وحدة رقم  2م115 )1(وحدة رقم 

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

)A( عمارات نموذج 
 مسقط أفقى للنموذج التخطيطى )عمارتين سكنيتين ملتصقتين (

و ترقيم الوحدات به

6

8

7

5

7
6

8
5

مسقط أفقى للدور المتكرر و االخیر

الوحدات مساحات
)2م 130( كافة الوحدات بمساحة 
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)B( عمارات نموذج
عمارة منفصلة

نموذج تخطيطى
 )عمارتين سكنيتين ملتصقتين(

)A( عمارات نموذج 
مسقط افقي للدور االرضي 

استقبال و طعام
5.85x 4.04

1غرفة نوم 
3.60x 3.58

2غرفة نوم 
3.63x 3.60

غرفة نوم رئیسیة
4.36x 4.05

حمـام
2.82 x 2

حمـام
2.74x 2

ــبخ مط
2.74x 2.73

1استقبال و طعام 
5.85x 2.4

حمـام
2.74x 2

ــبخ مط
2.74x 2.73

حمـام
2.82x 2

غرفة نوم رئیسیة
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

23

فراغ توزیع
1.13 x 3.70

فراغ توزیع
1.42x 2.12

فراغ توزیع
.1 5x 2.12

فراغ توزیع
1.13 x 4.5

2استقبال و طعام 
3.60x 3.70

2م 130الي  2م 115 مساحات من

الوحدات مساحات
2م115 )1(وحدة رقم 

2م 130 )2(وحدة رقم 

الوحدات مساحات
2م130 )3(وحدة رقم 

2م 115 )4(وحدة رقم 

االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافیة غیر محمل علیھا الحوائط : ملحوظة 
أو نصیب الوحده من خدمات المبنى ) الخارجیة  –الداخلیة (
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)B( عمارات نموذج 
 ) مسقط أفقى للنموذج التخطيطى )عمارتين سكنيتين ملتصقتين 

و ترقيم الوحدات به

7

8

6

55

6 7

8

مسقط أفقى للدور المتكرر و الدور االخیر 

الوحدات مساحات
2م140 )7(وحدة رقم  2م130 )5(وحدة رقم 

2م 130 )8(وحدة رقم  2م 140 )6(وحدة رقم 

)B( عمارات نموذج 
) مسقط أفقى للنموذج التخطيطى )عمارتين سكنيتين ملتصقتين 

و ترقيم الوحدات به 

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 
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)B( عمارات نموذج 
 مسقط افقي للدور المتكرر و االخير

استقبال و طعام
6.34 x 4.04

1غرفة نوم 
3.54 x 3.88 2غرفة نوم

3.54 x 4.04

غرفة نوم رئیسیة
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

7

58

دورة میاه
1.31 x 2.29

غرفة نوم رئیسیة
4.97 x 3.34

حمـام
2.34 x 2.08

مطــبخ
2.34 x 3.68

دورة میاه
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

6

تراس
1.18 x 1.28

تراس
1.57 x 3.30

فراغ توزیع
2م7.3

فراغ توزیع
5.35x1.08

توزیع
1.08 x 0.65

فراغ توزیع
1.69x2.59

فراغ توزیع
4.55x1.08

تراس
1.18 x 1.28

  2م 140الي  2م 130مساحات من 

الوحدات مساحات
2م130 )5(وحدة رقم 

2م 140 )6(وحدة رقم 

الوحدات مساحات
2م140 )7(وحدة رقم 

2م 130 )8(وحدة رقم 

الحوائطاالبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافیة غیر محمل علیھا : ملحوظة 
أو نصیب الوحده من خدمات المبنى ) الخارجیة  –الداخلیة ( 

)B( عمارات نموذج 
 مسقط افقي للدور االرضي

استقبال و طعام
6.34 x 4.04

1غرفة نوم 
3.54x 3.88

2غرفة نوم 
3.54x 3.84

غرفة نوم رئیسیة
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 میاه
1.31x 2.29

غرفة نوم رئیسیة
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

فراغ توزیع
2م7.3

فراغ توزیع
1.08x5.35

فراغ توزیع
1.08x0.65

فراغ توزیع
1.08x4.55

  2م 150الي  2م 100مساحات من من 

الوحدات مساحات
2م100 )1(وحدة رقم 

2م 150 )2(وحدة رقم 

الوحدات مساحات
2م150 )3(وحدة رقم 

2م 130 )4(وحدة رقم 

ط االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافیة غیر محمل علیھا الحوائ: ملحوظة 
أو نصیب الوحده من خدمات المبنى ) الخارجیة  –الداخلیة (
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حدائق اكتوبر )مرحلة اولى( – المخطط التفصيلى المخطط العام بالنسبة لمدينة حدائق اكتوبر ) مرحلة ثانية (

9- الموقع العام بكل مدينة

خلف مدینة حات االویقع الموقع جنوب طریق 
االنتاج االعالمي

والتى ربما تـُحدث بھ بعض ...) -تربة –طبوغرافیا (المخطط التفصیلى الموضح عالیة مخطط مبدئى یخضع لمتطلبات الموقع التنفیذیة :ملحوظة 
...التعدیالت
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المخطط العام بالنسبة لمدينة العاشر من رمضانحدائق اكتوبر )مرحلة اولى( – المخطط التفصيلى 

شرق�وغرب�منطقة�مركز�املال�واالعمال�٢،��١موقع� -: املوقع�

بجوار�مركز�املدينة�شرقا�وامام�املعهد�التكنولو���١موقع� -: املوقع�

بجوار�مركز�املدينة�غر�ا�وامام�املعهد�التكنولو���٢موقع� -: املوقع�

المخطط التفصیلى الموضح عالیة مخطط مبدئى یخضع لمتطلبات الموقع:ملحوظة 
...والتى ربما تحدث بھ بعض التعدیالت... -)تربة –طبوغرافیا ( التنفیذیة 
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 المخطط العام بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان  المخطط العام بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان 

ا��ططات�التفصيلية�املو��ھ�عالية�مخططات�مبدئية�تخضع�ملتطلبات�املوقع�التنفيذية�:م��وظة�
حدث���م��عض�التعديالت...) -تر�ة�–طبوغرافيا�(

ُ
...وال���ر�ما�تـ

ا��طط�التفصي���املو���عالية�مخطط�مبد�ى�يخضع�ملتطلبات:م��وظة�
...وال���ر�ما�تحدث�بھ��عض�التعديالت...( -تر�ة�–طبوغرافيا�املوقع�التنفيذية�
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المخطط العام بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان  المخطط العام بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان 

ا��طط�التفصي���املو���عالية�مخطط�مبد�ى�يخضع�ملتطلبات:م��وظة�
...وال���ر�ما�تحدث�بھ��عض�التعديالت...( -تر�ة�–طبوغرافيا�املوقع�التنفيذية�

...وال���ر�ما�تحدث�بھ��عض�التعديالت)  -تر�ة�–طبوغرافيا�(ا��طط�التفصي���املو���عالية�مخطط�مبد�ى�يخضع�ملتطلبات�املوقع�التنفيذية�:م��وظة������� 
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المخطط العام بالنسبة لمدينة بدر المخطط العام بالنسبة لمدينة بدر

بال���املتم���شماال -: املوقع�

ا��طط�التفصي���املو���عالية�مخطط�مبد�ى�يخضع�ملتطلبات:م��وظة�
...وال���ر�ما�تحدث�بھ��عض�التعديالت...( -تر�ة�–طبوغرافيا�)املوقع�التنفيذية�
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المخطط العام بالنسبة لمدينة السادات المخطط العام بالنسبة لمدينة السادات

۱۷بالمنطقة السكنیة   -: الموقع 
ا��طط�التفصي���املو���عالية�مخطط�مبد�ى�يخضع�ملتطلبات:م��وظة�

...وال���ر�ما�تحدث�بھ��عض�التعديالت...( -تر�ة�–طبوغرافيا�)املوقع�التنفيذية�
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 السادات – المخطط التفصيلى 

...)  -تربة –طبوغرافیا (المخطط التفصیلى الموضح عالیة مخطط مبدئى یخضع لمتطلبات الموقع التنفیذیة :ملحوظة 
...والتى ربما تـُحدث بھ بعض التعدیالت
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المخطط العام بالنسبة لمدينة 15 مايو المخطط العام بالنسبة لمدينة 15 مايو

االمتداد�الشما���للمدينة -: املوقع�
ا��طط�التفصي���املو���عالية�مخطط�مبد�ى�يخضع�ملتطلبات:م��وظة�

...وال���ر�ما�تحدث�بھ��عض�التعديالت...( -تر�ة�–طبوغرافيا�)املوقع�التنفيذية�
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 10- بيان الوحدات بالمُدن المطروحة 
أواًل: البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة

ة دار مرص1 ز 1301.00مصعداألخي A1722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42000حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص2 ز 1301.00مصعداألخي B8521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42001حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص3 ز 1401.00مصعداألخي B8522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42002حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص4 ز 1401.00مصعداألخي B8523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42003حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص5 ز 1301.00مصعداألخي B8524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42004حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص6 ز 1301.00مصعداألخي B8621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42005حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص7 ز 1401.00مصعداألخي B8622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42006حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص8 ز 1401.00مصعداألخي B8623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42007حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص9 ز 1301.00مصعداألخي B8721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42008حدائق أكتوبر الجي 

ة دار مرص10 ز 1401.00مصعداألخي B8722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42009حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص11 ز 1401.00مصعداألخي B8723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42010حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص12 ز 1301.00مصعداألخي B8724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42011حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص13 ز 1301.00مصعداألخي B8821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42012حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص14 ز 1301.00مصعداألخي B8824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42013حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص15 ز 1301.00مصعداألخي B8921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42014حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص16 ز 1401.00مصعداألخي B8922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42015حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص17 ز 1401.00مصعداألخي B8923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42016حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص18 ز 1301.00مصعداألخي B8924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42017حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص19 ز 1301.00مصعداألخي B9021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42018حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص20 ز 1401.00مصعداألخي B9022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42019حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص21 ز 1401.00مصعداألخي B9023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42020حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص22 ز 1301.00مصعداألخي B9024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42021حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص23 ز 1301.00مصعداألخي B9121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42022حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص24 ز 1401.00مصعداألخي B9122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42023حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص25 ز 1401.00مصعداألخي B9123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42024حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص26 ز 1301.00مصعداألخي B9124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42025حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص27 ز 1301.00مصعداألخي B9221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42026حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص28 ز 1401.00مصعداألخي B9222جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42027حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص29 ز 1401.00مصعداألخي B9223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42028حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص30 ز 1301.00مصعداألخي B9224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42029حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص31 ز 1301.00مصعداألخي B9321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42030حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص32 ز 1401.00مصعداألخي B9322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42031حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص33 ز 1401.00مصعداألخي B9323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42032حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص34 ز 1301.00مصعداألخي B9324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42033حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص35 ز 1301.00مصعداألخي B9421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42034حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص36 ز 1401.00مصعداألخي B9422جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42035حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص37 ز 1401.00مصعداألخي B9423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42036حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص38 ز 1301.00مصعداألخي B9424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42037حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص39 ز 1301.00مصعداألخي B9521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42038حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص40 ز 1401.00مصعداألخي B9522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42039حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص41 ز 1401.00مصعداألخي B9523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42040حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص42 ز 1301.00مصعداألخي B9524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42041حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص43 ز 1301.00مصعداألخي B9621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42042حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص44 ز 1401.00مصعداألخي B9623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42043حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص45 ز 1301.00مصعداألخي B9624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42044حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص46 ز 1301.00مصعداألخي B9721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42045حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص47 ز 1401.00مصعداألخي B9723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42046حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص48 ز 1301.00مصعداألخي B9724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42047حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص49 ز 1301.00مصعداألخي B9821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42048حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص50 ز 1401.00مصعداألخي B9822جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42049حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص51 ز 1401.00مصعداألخي B9823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42050حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص52 ز 1301.00مصعداألخي B9824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42051حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص53 ز 1401.00مصعداألخي B9923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42052حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص54 ز 1301.00مصعداألخي B9924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42053حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص55 ز 1301.00مصعداألخي B10021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42054حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص56 ز 1401.00مصعداألخي B10022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42055حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص57 ز 1401.00مصعداألخي B10023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42056حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص58 ز 1301.00مصعداألخي B10024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42057حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص59 ز 1301.00مصعداألخي B10224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42058حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص60 ز 1301.00مصعداألخي B10321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42059حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص61 ز 1401.00مصعداألخي B10323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42060حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص62 ز 1301.00مصعداألخي B10324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42061حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص63 ز 1301.00مصعداألخي B10421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42062حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص64 ز 1401.00مصعداألخي B10423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42063حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص65 ز 1301.00مصعداألخي B10424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42064حدائق أكتوبر الجي 

البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة

زمساحة الوحدة نسبة التمي  مصعدنوع الدوررقم الوحدة رقم العقارنموذجاسم المنطقة وعم كة المنفذةالكودالمدينةمحافظةالمشر الشر
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ة دار مرص66 ز 1301.00مصعداألخي B10521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42065حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص67 ز 1401.00مصعداألخي B10522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42066حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص68 ز 1401.00مصعداألخي B10523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42067حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص69 ز 1301.00مصعداألخي B10524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42068حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص70 ز 1301.00مصعداألخي B10621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42069حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص71 ز 1401.00مصعداألخي B10622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42070حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص72 ز 1401.00مصعداألخي B10623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42071حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص73 ز 1301.00مصعداألخي B10624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42072حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص74 ز 1301.00مصعداألخي B10721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42073حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص75 ز 1401.00مصعداألخي B10722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42074حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص76 ز 1401.00مصعداألخي B10723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42075حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص77 ز 1301.00مصعداألخي B10724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42076حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص78 ز 1301.00مصعداألخي B10821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42077حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص79 ز 1401.00مصعداألخي B10822جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42078حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص80 ز 1401.00مصعداألخي B10823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42079حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص81 ز 1301.00مصعداألخي B10824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42080حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص82 ز 1301.00مصعداألخي B10921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42081حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص83 ز 1401.00مصعداألخي B10922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42082حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص84 ز 1401.00مصعداألخي B10923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42083حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص85 ز 1301.00مصعداألخي B10924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42084حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص86 ز 1301.00مصعداألخي B11021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42085حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص87 ز 1401.00مصعداألخي B11022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42086حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص88 ز 1401.00مصعداألخي B11023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42087حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص89 ز 1301.00مصعداألخي B11024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42088حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص90 ز 1301.00مصعداألخي B11121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42089حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص91 ز 1401.00مصعداألخي B11122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42090حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص92 ز 1401.00مصعداألخي B11123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42091حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص93 ز 1301.00مصعداألخي B11124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42092حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص94 ز 1301.00مصعداألخي B11221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42093حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص95 ز 1401.00مصعداألخي B11222جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42094حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص96 ز 1401.00مصعداألخي B11223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42095حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص97 ز 1301.00مصعداألخي B11224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42096حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص98 ز 1301.00مصعداألخي B11321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42097حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص99 ز 1401.00مصعداألخي B11322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42098حدائق أكتوبر الجي 

ة دار مرص100 ز 1401.00مصعداألخي B11323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42099حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص101 ز 1301.00مصعداألخي B11324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42100حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص102 ز 1301.00مصعداألخي B11421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42101حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص103 ز 1401.00مصعداألخي B11422جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42102حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص104 ز 1401.00مصعداألخي B11423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42103حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص105 ز 1301.00مصعداألخي B11424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42104حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص106 ز 1301.00مصعداألخي B11521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42105حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص107 ز 1401.00مصعداألخي B11522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42106حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص108 ز 1401.00مصعداألخي B11523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42107حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص109 ز 1301.00مصعداألخي B11524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42108حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص110 ز 1301.00مصعداألخي B11621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42109حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص111 ز 1401.00مصعداألخي B11622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42110حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص112 ز 1401.00مصعداألخي B11623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42111حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص113 ز 1301.00مصعداألخي B11624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42112حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص114 ز 1301.00مصعداألخي B11721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42113حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص115 ز 1401.00مصعداألخي B11722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42114حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص116 ز 1401.00مصعداألخي B11723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42115حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص117 ز 1301.00مصعداألخي B11724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42116حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص118 ز 1301.00مصعداألخي B11821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42117حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص119 ز 1401.00مصعداألخي B11822جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42118حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص120 ز 1401.00مصعداألخي B11823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42119حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص121 ز 1301.00مصعداألخي B11824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42120حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص122 ز 1301.00مصعداألخي B11921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42121حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص123 ز 1401.00مصعداألخي B11922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42122حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص124 ز 1401.00مصعداألخي B11923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42123حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص125 ز 1301.00مصعداألخي B11924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42124حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص126 ز 1301.00مصعداألخي B12021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42125حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص127 ز 1401.00مصعداألخي B12022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42126حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص128 ز 1401.00مصعداألخي B12023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42127حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص129 ز 1301.00مصعداألخي B12024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42128حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص130 ز 1301.00مصعداألخي B12121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42129حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص131 ز 1401.00مصعداألخي B12122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42130حدائق أكتوبر الجي 
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ة دار مرص132 ز 1401.00مصعداألخي B12123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42131حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص133 ز 1301.00مصعداألخي B12124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42132حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص134 ز 1301.00مصعداألخي B12221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42133حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص135 ز 1401.00مصعداألخي B12222جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42134حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص136 ز 1401.00مصعداألخي B12223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42135حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص137 ز 1301.00مصعداألخي B12224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42136حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص138 ز 1301.00مصعداألخي B12321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42137حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص139 ز 1401.00مصعداألخي B12322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42138حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص140 ز 1401.00مصعداألخي B12323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42139حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص141 ز 1301.00مصعداألخي B12324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42140حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص142 ز 1301.00مصعداألخي B12421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42141حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص143 ز 1401.00مصعداألخي B12422جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42142حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص144 ز 1401.00مصعداألخي B12423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42143حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص145 ز 1301.00مصعداألخي B12424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42144حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص146 ز 1301.00مصعداألخي B12521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42145حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص147 ز 1401.00مصعداألخي B12522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42146حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص148 ز 1401.00مصعداألخي B12523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42147حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص149 ز 1301.00مصعداألخي B12524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42148حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص150 ز 1301.00مصعداألخي B12621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42149حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص151 ز 1401.00مصعداألخي B12622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42150حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص152 ز 1401.00مصعداألخي B12623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42151حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص153 ز 1301.00مصعداألخي B12624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42152حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص154 ز 1401.00مصعداألخي B12723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42153حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص155 ز 1301.00مصعداألخي B12724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42154حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص156 ز 1401.00مصعداألخي B12823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42155حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص157 ز 1301.00مصعداألخي B12824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42156حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص158 ز 1301.00مصعداألخي B12924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42157حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص159 ز 1301.00مصعداألخي B13024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42158حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص160 ز 1301.00مصعداألخي B13121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42159حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص161 ز 1301.00مصعداألخي B13124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42160حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص162 ز 1301.00مصعداألخي B13224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42161حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص163 ز 1301.00مصعداألخي B13321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42162حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص164 ز 1401.00مصعداألخي B13322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42163حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص165 ز 1401.00مصعداألخي B13323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42164حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص166 ز 1301.00مصعداألخي B13324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42165حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص167 ز 1301.00مصعداألخي B13421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42166حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص168 ز 1401.00مصعداألخي B13422جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42167حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص169 ز 1401.00مصعداألخي B13423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42168حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص170 ز 1301.00مصعداألخي B13424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42169حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص171 ز 1301.00مصعداألخي B13521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42170حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص172 ز 1401.00مصعداألخي B13522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42171حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص173 ز 1401.00مصعداألخي B13523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42172حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص174 ز 1301.00مصعداألخي B13524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42173حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص175 ز 1301.00مصعداألخي B13621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42174حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص176 ز 1401.00مصعداألخي B13623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42175حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص177 ز 1301.00مصعداألخي B13624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42176حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص178 ز 1301.00مصعداألخي B13721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42177حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص179 ز 1401.00مصعداألخي B13722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42178حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص180 ز 1401.00مصعداألخي B13723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42179حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص181 ز 1301.00مصعداألخي B13724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42180حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص182 ز 1301.00مصعداألخي B13821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42181حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص183 ز 1401.00مصعداألخي B13822جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42182حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص184 ز 1401.00مصعداألخي B13823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42183حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص185 ز 1301.00مصعداألخي B13824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42184حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص186 ز 1301.00مصعداألخي B13921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42185حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص187 ز 1401.00مصعداألخي B13922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42186حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص188 ز 1401.00مصعداألخي B13923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42187حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص189 ز 1301.00مصعداألخي B13924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42188حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص190 ز 1301.00مصعداألخي B14021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42189حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص191 ز 1401.00مصعداألخي B14022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42190حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص192 ز 1401.00مصعداألخي B14023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42191حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص193 ز 1301.00مصعداألخي B14024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42192حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص194 ز 1301.00مصعداألخي B14121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42193حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص195 ز 1401.00مصعداألخي B14123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42194حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص196 ز 1301.00مصعداألخي B14124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42195حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص197 ز 1301.00مصعداألخي B14221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42196حدائق أكتوبر الجي 
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ة دار مرص198 ز 1401.00مصعداألخي B14223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42197حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص199 ز 1301.00مصعداألخي B14224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42198حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص200 ز 1301.00مصعداألخي B14321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42199حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص201 ز 1401.00مصعداألخي B14322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42200حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص202 ز 1401.00مصعداألخي B14323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42201حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص203 ز 1301.00مصعداألخي B14324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42202حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص204 ز 1401.00مصعداألخي B14423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42203حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص205 ز 1301.00مصعداألخي B14424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42204حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص206 ز 1401.00مصعداألخي B14523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42205حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص207 ز 1401.00مصعداألخي B14623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42206حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص208 ز 1401.00مصعداألخي B15023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42207حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص209 ز 1301.00مصعداألخي B15024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42208حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص210 ز 1301.00مصعداألخي A15221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42209حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص211 ز 1301.00مصعداألخي A15224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42210حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص212 ز 1301.00مصعداألخي A15421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42211حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص213 ز 1301.00مصعداألخي A15424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42212حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص214 ز 1301.00مصعداألخي A15524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42213حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص215 ز 1301.00مصعداألخي A15621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42214حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص216 ز 1301.00مصعداألخي A15624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42215حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص217 ز 1301.00مصعداألخي A15724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42216حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص218 ز 1301.00مصعداألخي A15824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42217حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص219 ز 1301.00مصعداألخي A16323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42218حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص220 ز 1301.00مصعداألخي A16823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42219حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص221 ز 1301.00مصعداألخي A17221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42220حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص222 ز 1301.00مصعداألخي A17524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42221حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص223 ز 1301.00مصعداألخي A17624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42222حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص224 ز 1301.00مصعداألخي A17724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42223حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص225 ز 1301.00مصعداألخي A18023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42224حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص226 ز 1301.00مصعداألخي A18122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42225حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص227 ز 1301.00مصعداألخي A19323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42226حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص228 ز 1301.00مصعداألخي A20623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42227حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص229 ز 1301.00مصعداألخي B20924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42228حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص230 ز 1301.00مصعداألخي B22921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42229حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص231 ز 1301.00مصعداألخي A23122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42230حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص232 ز 1301.00مصعداألخي B23521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42231حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص233 ز 1301.00مصعداألخي A23622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42232حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص234 ز 1301.00مصعداألخي A23624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42233حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص235 ز 1301.00مصعداألخي A23721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42234حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص236 ز 1301.00مصعداألخي B23924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42235حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص237 ز 1301.00مصعداألخي B24521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42236حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص238 ز 1301.00مصعداألخي A24722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42237حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص239 ز 1301.00مصعداألخي A24823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42238حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص240 ز 1301.00مصعداألخي A25121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42239حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص241 ز 1301.00مصعداألخي A25122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42240حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص242 ز 1301.00مصعداألخي B25224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42241حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص243 ز 1301.00مصعداألخي B25521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42242حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص244 ز 1301.00مصعداألخي B25524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42243حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص245 ز 1301.00مصعداألخي B25821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42244حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص246 ز 1401.00مصعداألخي B26123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42245حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص247 ز 1301.00مصعداألخي B26221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42246حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص248 ز 1301.00مصعداألخي B26424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42247حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص249 ز 1401.00مصعداألخي B26723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42248حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص250 ز 1301.00مصعداألخي B27021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42249حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص251 ز 1301.00مصعداألخي B27424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42250حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص252 ز يA483جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42251حدائق أكتوبر الجي 

1301.00مصعداألرضز
ة دار مرص253 ز يA484جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42252حدائق أكتوبر الجي 

1151.00مصعداألرضز
ة دار مرص254 ز يA492جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42253حدائق أكتوبر الجي 

1301.00مصعداألرضز
ة دار مرص255 ز يA504جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42254حدائق أكتوبر الجي 

1151.00مصعداألرضز
ة دار مرص256 ز يB522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42255حدائق أكتوبر الجي 

1501.00مصعداألرضز
ة دار مرص257 ز يB523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42256حدائق أكتوبر الجي 

1501.00مصعداألرضز
ة دار مرص258 ز يA574جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42257حدائق أكتوبر الجي 

1151.00مصعداألرضز
ة دار مرص259 ز يA634جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42258حدائق أكتوبر الجي 

1151.00مصعداألرضز
ة دار مرص260 ز يB781جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42259حدائق أكتوبر الجي 

1001.00مصعداألرضز
ة دار مرص261 ز يB842جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42260حدائق أكتوبر الجي 

1501.00مصعداألرضز
ة دار مرص262 ز يB843جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42261حدائق أكتوبر الجي 

1501.00مصعداألرضز
ة دار مرص263 ز يB844جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42262حدائق أكتوبر الجي 

1301.00مصعداألرضز
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ة دار مرص264 ز يB852جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42263حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص265 ز يB853جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42264حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص266 ز يB854جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42265حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص267 ز يB862جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42266حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص268 ز يB863جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42267حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص269 ز يB864جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42268حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص270 ز يB872جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42269حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص271 ز يB873جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42270حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص272 ز يB874جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42271حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص273 ز يB882جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42272حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص274 ز يB883جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42273حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص275 ز يB884جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42274حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص276 ز يB892جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42275حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص277 ز يB893جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42276حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص278 ز يB894جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42277حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص279 ز يB902جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42278حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص280 ز يB903جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42279حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص281 ز يB904جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42280حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص282 ز يB912جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42281حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص283 ز يB913جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42282حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص284 ز يB914جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42283حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص285 ز يB922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42284حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص286 ز يB923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42285حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص287 ز يB924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42286حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص288 ز يB932جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42287حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص289 ز يB933جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42288حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص290 ز يB934جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42289حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص291 ز يB942جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42290حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص292 ز يB943جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42291حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص293 ز يB944جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42292حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص294 ز يB952جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42293حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص295 ز يB953جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42294حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص296 ز يB954جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42295حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص297 ز يB962جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42296حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص298 ز يB963جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42297حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص299 ز يB964جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42298حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص300 ز يB972جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42299حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص301 ز يB973جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42300حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص302 ز يB974جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42301حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص303 ز يB982جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42302حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص304 ز يB983جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42303حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص305 ز يB984جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42304حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص306 ز يB992جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42305حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص307 ز يB993جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42306حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص308 ز يB994جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42307حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص309 ز يB1002جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42308حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص310 ز يB1003جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42309حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص311 ز يB1004جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42310حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص312 ز يB1012جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42311حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص313 ز يB1013جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42312حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص314 ز يB1022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42313حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص315 ز يB1023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42314حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص316 ز يB1024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42315حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص317 ز يB1032جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42316حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص318 ز يB1033جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42317حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص319 ز يB1034جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42318حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص320 ز يB1043جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42319حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص321 ز يB1044جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42320حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص322 ز يB1051جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42321حدائق أكتوبر الجي 
1001.00مصعداألرضز

ة دار مرص323 ز يB1052جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42322حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص324 ز يB1053جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42323حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص325 ز يB1054جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42324حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص326 ز يB1063جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42325حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص327 ز يB1064جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42326حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص328 ز يB1072جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42327حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص329 ز يB1082جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42328حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز
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ة دار مرص330 ز يB1083جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42329حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص331 ز يB1084جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42330حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص332 ز يB1091جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42331حدائق أكتوبر الجي 
1001.00مصعداألرضز

ة دار مرص333 ز يB1092جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42332حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص334 ز يB1093جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42333حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص335 ز يB1094جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42334حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص336 ز يB1101جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42335حدائق أكتوبر الجي 
1001.00مصعداألرضز

ة دار مرص337 ز يB1102جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42336حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص338 ز يB1103جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42337حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص339 ز يB1104جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42338حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص340 ز يB1112جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42339حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص341 ز يB1113جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42340حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص342 ز يB1114جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42341حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص343 ز يB1122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42342حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص344 ز يB1123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42343حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص345 ز يB1124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42344حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص346 ز يB1132جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42345حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص347 ز يB1133جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42346حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص348 ز يB1134جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42347حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص349 ز يB1142جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42348حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص350 ز يB1143جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42349حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص351 ز يB1144جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42350حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص352 ز يB1152جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42351حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص353 ز يB1153جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42352حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص354 ز يB1154جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42353حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص355 ز يB1162جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42354حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص356 ز يB1163جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42355حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص357 ز يB1164جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42356حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص358 ز يB1172جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42357حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص359 ز يB1173جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42358حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص360 ز يB1174جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42359حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص361 ز يB1192جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42360حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص362 ز يB1193جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42361حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص363 ز يB1194جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42362حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص364 ز يB1202جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42363حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص365 ز يB1203جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42364حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص366 ز يB1204جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42365حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص367 ز يB1212جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42366حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص368 ز يB1213جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42367حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص369 ز يB1214جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42368حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص370 ز يB1222جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42369حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص371 ز يB1223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42370حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص372 ز يB1224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42371حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص373 ز يB1234جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42372حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص374 ز يB1244جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42373حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص375 ز يB1252جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42374حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص376 ز يB1253جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42375حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص377 ز يB1254جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42376حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص378 ز يB1262جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42377حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص379 ز يB1263جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42378حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص380 ز يB1264جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42379حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص381 ز يB1272جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42380حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص382 ز يB1273جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42381حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص383 ز يB1274جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42382حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص384 ز يB1282جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42383حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص385 ز يB1283جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42384حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص386 ز يB1284جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42385حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص387 ز يB1304جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42386حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص388 ز يB1312جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42387حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص389 ز يB1313جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42388حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص390 ز يB1314جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42389حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص391 ز يB1322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42390حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص392 ز يB1323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42391حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص393 ز يB1324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42392حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص394 ز يB1332جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42393حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص395 ز يB1333جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42394حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز
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ة دار مرص396 ز يB1334جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42395حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص397 ز يB1342جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42396حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص398 ز يB1343جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42397حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص399 ز يB1344جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42398حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص400 ز يB1354جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42399حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص401 ز يB1361جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42400حدائق أكتوبر الجي 
1001.00مصعداألرضز

ة دار مرص402 ز يB1364جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42401حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص403 ز يB1372جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42402حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص404 ز يB1373جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42403حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص405 ز يB1374جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42404حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص406 ز يB1382جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42405حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص407 ز يB1383جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42406حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص408 ز يB1384جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42407حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص409 ز يB1391جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42408حدائق أكتوبر الجي 
1001.00مصعداألرضز

ة دار مرص410 ز يB1392جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42409حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص411 ز يB1393جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42410حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص412 ز يB1394جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42411حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص413 ز يB1402جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42412حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص414 ز يB1403جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42413حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص415 ز يB1404جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42414حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص416 ز يB1442جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42415حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص417 ز يB1443جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42416حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص418 ز يB1444جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42417حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص419 ز يB1453جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42418حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص420 ز يB1462جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42419حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص421 ز يB1463جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42420حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص422 ز يB1464جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42421حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص423 ز يB1474جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42422حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص424 ز يB1484جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42423حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص425 ز يB1494جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42424حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص426 ز يB1504جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42425حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص427 ز يA1591جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42426حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص428 ز يA1593جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42427حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص429 ز يA1594جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42428حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص430 ز يA1601جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42429حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص431 ز يA1604جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42430حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص432 ز يA1611جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42431حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص433 ز يA1614جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42432حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص434 ز يA1623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42433حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص435 ز يA1624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42434حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص436 ز يA1633جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42435حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص437 ز يA1634جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42436حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص438 ز يA1641جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42437حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص439 ز يA1642جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42438حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص440 ز يA1643جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42439حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص441 ز يA1644جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42440حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص442 ز يA1651جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42441حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص443 ز يA1652جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42442حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص444 ز يA1653جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42443حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص445 ز يA1654جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42444حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص446 ز يA1661جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42445حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص447 ز يA1663جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42446حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص448 ز يA1664جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42447حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص449 ز يA1671جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42448حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص450 ز يA1673جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42449حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص451 ز يA1674جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42450حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص452 ز يA1681جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42451حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص453 ز يA1682جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42452حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص454 ز يA1683جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42453حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص455 ز يA1684جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42454حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص456 ز يA1701جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42455حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص457 ز يA1702جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42456حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص458 ز يA1703جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42457حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص459 ز يA1704جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42458حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص460 ز يA1712جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42459حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص461 ز يA1713جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42460حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز
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ة دار مرص462 ز يA1714جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42461حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص463 ز يA1722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42462حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص464 ز يA1723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42463حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص465 ز يA1724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42464حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص466 ز يA1731جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42465حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص467 ز يA1732جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42466حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص468 ز يA1733جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42467حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص469 ز يA1734جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42468حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص470 ز يA1741جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42469حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص471 ز يA1742جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42470حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص472 ز يA1743جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42471حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص473 ز يA1744جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42472حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص474 ز يA1752جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42473حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص475 ز يA1753جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42474حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص476 ز يA1754جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42475حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص477 ز يB1781جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42476حدائق أكتوبر الجي 
1001.00مصعداألرضز

ة دار مرص478 ز يB1783جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42477حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص479 ز يB1793جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42478حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص480 ز يA1803جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42479حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص481 ز يB1844جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42480حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص482 ز يB1853جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42481حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص483 ز يA1862جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42482حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص484 ز يA1863جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42483حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص485 ز يA1871جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42484حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص486 ز يA1872جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42485حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص487 ز يA1873جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42486حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص488 ز يB1903جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42487حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص489 ز يA1921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42488حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص490 ز يA1922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42489حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص491 ز يA1923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42490حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص492 ز يA1931جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42491حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص493 ز يA1932جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42492حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص494 ز يA1933جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42493حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص495 ز يA1982جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42494حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص496 ز يA1983جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42495حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص497 ز يA1992جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42496حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص498 ز يA1993جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42497حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص499 ز يA2001جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42498حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص500 ز يA2011جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42499حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص501 ز يB2023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42500حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص502 ز يB2032جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42501حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص503 ز يA2053جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42502حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص504 ز يB2181جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42503حدائق أكتوبر الجي 
1001.00مصعداألرضز

ة دار مرص505 ز يB2281جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42504حدائق أكتوبر الجي 
1001.00مصعداألرضز

ة دار مرص506 ز يB2292جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42505حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص507 ز يA2301جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42506حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص508 ز يA2304جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42507حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص509 ز يB2322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42508حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص510 ز يB2323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42509حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص511 ز يB2324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42510حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص512 ز يB2344جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42511حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص513 ز يA2364جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42512حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص514 ز يA2374جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42513حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص515 ز يB2384جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42514حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص516 ز يB2393جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42515حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص517 ز يB2413جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42516حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص518 ز يA2434جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42517حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص519 ز يA2443جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42518حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص520 ز يA2481جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42519حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص521 ز يA2482جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42520حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص522 ز يA2483جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42521حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص523 ز يA2491جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42522حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص524 ز يA2494جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42523حدائق أكتوبر الجي 
1151.00مصعداألرضز

ة دار مرص525 ز يA2503جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42524حدائق أكتوبر الجي 
1301.00مصعداألرضز

ة دار مرص526 ز يB2533جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42525حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص527 ز يB2542جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42526حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز
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ة دار مرص528 ز يB2552جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42527حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص529 ز يB2563جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42528حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص530 ز يB2572جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42529حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص531 ز يB2573جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42530حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص532 ز يB2592جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42531حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص533 ز يB2642جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42532حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص534 ز يB2643جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42533حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص535 ز يB2652جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42534حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص536 ز يB2673جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42535حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص537 ز يB2703جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42536حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص538 ز يB2712جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42537حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص539 ز يB2713جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42538حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص540 ز يB2722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42539حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص541 ز يB2733جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42540حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص542 ز يB2863جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42541حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص543 ز يB2903جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42542حدائق أكتوبر الجي 
1501.00مصعداألرضز

ة دار مرص544 ز 1301.02مصعداألولB2418جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42543حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص545 ز 1401.02مصعداألولB2456جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42544حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص546 ز 1401.02مصعداألولB2546جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42545حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص547 ز 1401.02مصعداألولB2836جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42546حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص548 ز 1301.02مصعدالثالثA23713جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42547حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص549 ز 1301.02مصعدالثالثA24716جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42548حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص550 ز يA24312جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42549حدائق أكتوبر الجي 

1301.02مصعدالثانز
ة دار مرص551 ز يB25211جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42550حدائق أكتوبر الجي 

1401.02مصعدالثانز
ة دار مرص552 ز 1301.02مصعدالرابعB22917جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42551حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص553 ز 1301.02مصعدالرابعA24819جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42552حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص554 ز 1301.02مصعدالرابعB28420جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42553حدائق أكتوبر الجي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42554بدرالقاهرة دار مرص555 1301.02مصعد األولA515الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42555بدرالقاهرةدار مرص556 1301.02مصعد األولA666الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42556بدرالقاهرةدار مرص557 1301.02مصعد األولB655الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42557بدرالقاهرةدار مرص558 1401.02مصعد األولB656الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42558بدرالقاهرةدار مرص559 1401.02مصعد األولB657الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42559بدرالقاهرةدار مرص560 1301.02مصعد األولB658الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42560بدرالقاهرةدار مرص561 1401.02مصعد الثالثB6314الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42561بدرالقاهرةدار مرص562 1301.02مصعد الثالثA6613الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42562بدرالقاهرةدار مرص563 1301.02مصعد الثالثA6614الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42563بدرالقاهرةدار مرص564 1301.02مصعد الثالثA6616الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42564بدرالقاهرةدار مرص565 1301.02مصعد الثالثA6713الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42565بدرالقاهرةدار مرص566 1301.02مصعد الثالثA6714الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42566بدرالقاهرةدار مرص567 1301.02مصعد الثالثA6715الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42567بدرالقاهرةدار مرص568 1301.02مصعد الثالثA6716الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42568بدرالقاهرةدار مرص569 1301.02مصعد الثالثB6513الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42569بدرالقاهرةدار مرص570 1401.02مصعد الثالثB6514الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42570بدرالقاهرةدار مرص571 1301.02مصعد الثالثB6516الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42571بدرالقاهرة دار مرص572 يB4310الحي المتمي 

1401.02مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42572بدرالقاهرةدار مرص573 يA6610الحي المتمي 

1301.02مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42573بدرالقاهرةدار مرص574 يA6611الحي المتمي 

1301.02مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42574بدرالقاهرةدار مرص575 يA6612الحي المتمي 

1301.02مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42575بدرالقاهرةدار مرص576 يB659الحي المتمي 

1301.02مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42576بدرالقاهرةدار مرص577 1301.02مصعد الرابعA6617الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42577بدرالقاهرةدار مرص578 1301.02مصعد الرابعA6618الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42578بدرالقاهرةدار مرص579 1301.02مصعد الرابعA6619الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42579بدرالقاهرةدار مرص580 1301.02مصعد الرابعA6620الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42580بدرالقاهرةدار مرص581 1301.02مصعد الرابعA6717الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42581بدرالقاهرةدار مرص582 1301.02مصعد الرابعA6718الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42582بدرالقاهرةدار مرص583 1301.02مصعد الرابعA6719الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42583بدرالقاهرةدار مرص584 1301.02مصعد الرابعA6720الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42584بدرالقاهرةدار مرص585 1301.02مصعد الرابعA6817الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42585بدرالقاهرةدار مرص586 1301.02مصعد الرابعA6818الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42586بدرالقاهرةدار مرص587 1301.02مصعد الرابعA6819الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42587بدرالقاهرةدار مرص588 1301.02مصعد الرابعA6820الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42588بدرالقاهرةدار مرص589 1301.02مصعد الرابعB6520الحي المتمي 
قيةدار مرص590 كة المرصية الوطنية42589العاشر من رمضان الشر 1401.00مصعد األخي B4423جوار مركز المدينة غرب المعهد شر
قيةدار مرص591 ي42590العاشر من رمضان الشر

ق منطقة مركز المال واالعمالوائل الصيفز 1401.00مصعد األخي B123شر
قيةدار مرص592 يA124 جوار مركز المدينة غرب المعهد جمعية الحوامدية42591العاشر من رمضان الشر

1151.00مصعد األرضز
قيةدار مرص593 كة فرج الشناوي42592العاشر من رمضان الشر ق المعهد شر يB64جوار مركز المدينة شر

1301.00مصعد األرضز
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قيةدار مرص594 ق منطقة مركز المال واالعمالسيد عبد العاىط42593العاشر من رمضان الشر يA351 شر
1151.00مصعد األرضز

قيةدار مرص595 ي42594العاشر من رمضان الشر
كة المصطفز ق المعهد شر يA3511 جوار مركز المدينة شر

1301.02مصعد الثانز
قيةدار مرص596 كة التوصية42595العاشر من رمضان الشر ق منطقة مركز المال واالعمالشر يB811شر

1401.02مصعد الثانز
قيةدار مرص597 ة42596العاشر من رمضان الشر يB411غرب منطقة مركز المال واالعمالجمعية البحي 

1401.02مصعد الثانز
قيةدار مرص598 ي42597العاشر من رمضان الشر كة طارق الليث  يB1410غرب منطقة مركز المال واالعمالشر

1401.02مصعد الثانز
قيةدار مرص599 كة العامة42598العاشر من رمضان الشر ق المعهد الشر 1301.02مصعد الرابعA2819 جوار مركز المدينة شر
قيةدار مرص600 ة42599العاشر من رمضان الشر 1401.02مصعد الرابعB118غرب منطقة مركز المال واالعمالجمعية البحي 
قيةدار مرص601 كة ابنوب42600العاشر من رمضان الشر 1401.02مصعد الرابعB1719غرب منطقة مركز المال واالعمالشر
قيةدار مرص602 كة ابنوب42601العاشر من رمضان الشر 1401.02مصعد الرابعB1818غرب منطقة مركز المال واالعمالشر
1301.00مصعد األخي B121المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42602الساداتالمنوفيةدار مرص603
1301.00مصعد األخي B221المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42603الساداتالمنوفيةدار مرص604
1401.00مصعد األخي B223المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42604الساداتالمنوفيةدار مرص605
1301.00مصعد األخي B224المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42605الساداتالمنوفيةدار مرص606
1301.00مصعد األخي B324المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42606الساداتالمنوفيةدار مرص607
1301.00مصعد األخي B424المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42607الساداتالمنوفيةدار مرص608
1301.00مصعد األخي B521المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42608الساداتالمنوفيةدار مرص609
1401.00مصعد األخي B623المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42609الساداتالمنوفيةدار مرص610
1301.00مصعد األخي B624المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42610الساداتالمنوفيةدار مرص611
1301.00مصعد األخي A722المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42611الساداتالمنوفيةدار مرص612
1301.00مصعد األخي A723المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42612الساداتالمنوفيةدار مرص613
1301.00مصعد األخي B921المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42613الساداتالمنوفيةدار مرص614
1301.00مصعد األخي A1022المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42614الساداتالمنوفيةدار مرص615
1301.00مصعد األخي B1121المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42615الساداتالمنوفيةدار مرص616
1301.00مصعد األخي B1124المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42616الساداتالمنوفيةدار مرص617
1301.00مصعد األخي B1221المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42617الساداتالمنوفيةدار مرص618
1301.00مصعد األخي B1224المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42618الساداتالمنوفيةدار مرص619
1401.00مصعد األخي B1322المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42619الساداتالمنوفيةدار مرص620
1301.00مصعد األخي B1324المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42620الساداتالمنوفيةدار مرص621
1301.00مصعد األخي B1421المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42621الساداتالمنوفيةدار مرص622
1401.00مصعد األخي B1422المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42622الساداتالمنوفيةدار مرص623
1401.00مصعد األخي B1423المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42623الساداتالمنوفيةدار مرص624
1301.00مصعد األخي B1424المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42624الساداتالمنوفيةدار مرص625
1301.00مصعد األخي B1521المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42625الساداتالمنوفيةدار مرص626
1301.00مصعد األخي B1524المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42626الساداتالمنوفيةدار مرص627
1301.00مصعد األخي A1623المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42627الساداتالمنوفيةدار مرص628
1301.00مصعد األخي A1624المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42628الساداتالمنوفيةدار مرص629
1301.00مصعد األخي A1721المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42629الساداتالمنوفيةدار مرص630
1301.00مصعد األخي A1722المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42630الساداتالمنوفيةدار مرص631
1301.00مصعد األخي A1724المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42631الساداتالمنوفيةدار مرص632
1301.00مصعد األخي A1821المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42632الساداتالمنوفيةدار مرص633
1301.00مصعد األخي A1822المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42633الساداتالمنوفيةدار مرص634
1301.00مصعد األخي A1823المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42634الساداتالمنوفيةدار مرص635
1301.00مصعد األخي A1921المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42635الساداتالمنوفيةدار مرص636
1301.00مصعد األخي A1923المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42636الساداتالمنوفيةدار مرص637
1301.00مصعد األخي B2121المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42637الساداتالمنوفيةدار مرص638
1301.00مصعد األخي B2321المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42638الساداتالمنوفيةدار مرص639
1301.00مصعد األخي B2424المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42639الساداتالمنوفيةدار مرص640
1401.00مصعد األخي B2522المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42640الساداتالمنوفيةدار مرص641
1401.00مصعد األخي B2523المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42641الساداتالمنوفيةدار مرص642
1301.00مصعد األخي A2622المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42642الساداتالمنوفيةدار مرص643
1301.00مصعد األخي A2624المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42643الساداتالمنوفيةدار مرص644
1301.00مصعد األخي A2722المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42644الساداتالمنوفيةدار مرص645
1301.00مصعد األخي A2822المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42645الساداتالمنوفيةدار مرص646
1301.00مصعد األخي A2824المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42646الساداتالمنوفيةدار مرص647
1301.00مصعد األخي A2921المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42647الساداتالمنوفيةدار مرص648
1301.00مصعد األخي A2922المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42648الساداتالمنوفيةدار مرص649
1301.00مصعد األخي A2924المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42649الساداتالمنوفيةدار مرص650
1401.00مصعد األخي B3123المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42650الساداتالمنوفيةدار مرص651
1301.00مصعد األخي B3124المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42651الساداتالمنوفيةدار مرص652
1301.00مصعد األخي B3221المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 42652الساداتالمنوفيةدار مرص653
1301.00مصعد األخي B3224المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 42653الساداتالمنوفيةدار مرص654
يB24المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42654الساداتالمنوفيةدار مرص655

1301.00مصعد األرضز
يB42المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42655الساداتالمنوفيةدار مرص656

1501.00مصعد األرضز
يB43المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42656الساداتالمنوفيةدار مرص657

1501.00مصعد األرضز
يB44المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42657الساداتالمنوفيةدار مرص658

1301.00مصعد األرضز
يB54المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42658الساداتالمنوفيةدار مرص659

1301.00مصعد األرضز
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يB62المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42659الساداتالمنوفيةدار مرص660
1501.00مصعد األرضز

يB64المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42660الساداتالمنوفيةدار مرص661
1301.00مصعد األرضز

يA71المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42661الساداتالمنوفيةدار مرص662
1151.00مصعد األرضز

يA72المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42662الساداتالمنوفيةدار مرص663
1301.00مصعد األرضز

يA73المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42663الساداتالمنوفيةدار مرص664
1301.00مصعد األرضز

يA83المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42664الساداتالمنوفيةدار مرص665
1301.00مصعد األرضز

يA84المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42665الساداتالمنوفيةدار مرص666
1151.00مصعد األرضز

يB92المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42666الساداتالمنوفيةدار مرص667
1501.00مصعد األرضز

يB93المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42667الساداتالمنوفيةدار مرص668
1501.00مصعد األرضز

يB94المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42668الساداتالمنوفيةدار مرص669
1301.00مصعد األرضز

يA101المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42669الساداتالمنوفيةدار مرص670
1151.00مصعد األرضز

يA103المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42670الساداتالمنوفيةدار مرص671
1301.00مصعد األرضز

يB112المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42671الساداتالمنوفيةدار مرص672
1501.00مصعد األرضز

يB113المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42672الساداتالمنوفيةدار مرص673
1501.00مصعد األرضز

يB124المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42673الساداتالمنوفيةدار مرص674
1301.00مصعد األرضز

يB132المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42674الساداتالمنوفيةدار مرص675
1501.00مصعد األرضز

يB134المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42675الساداتالمنوفيةدار مرص676
1301.00مصعد األرضز

يB143المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42676الساداتالمنوفيةدار مرص677
1501.00مصعد األرضز

يB144المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42677الساداتالمنوفيةدار مرص678
1301.00مصعد األرضز

يB152المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42678الساداتالمنوفيةدار مرص679
1501.00مصعد األرضز

يB154المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42679الساداتالمنوفيةدار مرص680
1301.00مصعد األرضز

يA162المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42680الساداتالمنوفيةدار مرص681
1301.00مصعد األرضز

يA163المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42681الساداتالمنوفيةدار مرص682
1301.00مصعد األرضز

يA171المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42682الساداتالمنوفيةدار مرص683
1151.00مصعد األرضز

يA172المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42683الساداتالمنوفيةدار مرص684
1301.00مصعد األرضز

يA173المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42684الساداتالمنوفيةدار مرص685
1301.00مصعد األرضز

يA174المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42685الساداتالمنوفيةدار مرص686
1151.00مصعد األرضز

يA181المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42686الساداتالمنوفيةدار مرص687
1151.00مصعد األرضز

يA182المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42687الساداتالمنوفيةدار مرص688
1301.00مصعد األرضز

يA183المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42688الساداتالمنوفيةدار مرص689
1301.00مصعد األرضز

يA191المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42689الساداتالمنوفيةدار مرص690
1151.00مصعد األرضز

يA192المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42690الساداتالمنوفيةدار مرص691
1301.00مصعد األرضز

يA193المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42691الساداتالمنوفيةدار مرص692
1301.00مصعد األرضز

يA194المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42692الساداتالمنوفيةدار مرص693
1151.00مصعد األرضز

يB212المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42693الساداتالمنوفيةدار مرص694
1501.00مصعد األرضز

يB213المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42694الساداتالمنوفيةدار مرص695
1501.00مصعد األرضز

يB214المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42695الساداتالمنوفيةدار مرص696
1301.00مصعد األرضز

يB222المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42696الساداتالمنوفيةدار مرص697
1501.00مصعد األرضز

يB224المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42697الساداتالمنوفيةدار مرص698
1301.00مصعد األرضز

يB231المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42698الساداتالمنوفيةدار مرص699
1001.00مصعد األرضز

يB234المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42699الساداتالمنوفيةدار مرص700
1301.00مصعد األرضز

يB243المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42700الساداتالمنوفيةدار مرص701
1501.00مصعد األرضز

يB252المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42701الساداتالمنوفيةدار مرص702
1501.00مصعد األرضز

يB254المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42702الساداتالمنوفيةدار مرص703
1301.00مصعد األرضز

يA261المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42703الساداتالمنوفيةدار مرص704
1151.00مصعد األرضز

يA262المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42704الساداتالمنوفيةدار مرص705
1301.00مصعد األرضز

يA263المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42705الساداتالمنوفيةدار مرص706
1301.00مصعد األرضز

يA272المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42706الساداتالمنوفيةدار مرص707
1301.00مصعد األرضز

يA273المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42707الساداتالمنوفيةدار مرص708
1301.00مصعد األرضز

يA274المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42708الساداتالمنوفيةدار مرص709
1151.00مصعد األرضز

يA282المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42709الساداتالمنوفيةدار مرص710
1301.00مصعد األرضز

يA283المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42710الساداتالمنوفيةدار مرص711
1301.00مصعد األرضز

يA284المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42711الساداتالمنوفيةدار مرص712
1151.00مصعد األرضز

يA292المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42712الساداتالمنوفيةدار مرص713
1301.00مصعد األرضز

يB301المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42713الساداتالمنوفيةدار مرص714
1001.00مصعد األرضز

يB304المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42714الساداتالمنوفيةدار مرص715
1301.00مصعد األرضز

يB311المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42715الساداتالمنوفيةدار مرص716
1001.00مصعد األرضز

يB312المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42716الساداتالمنوفيةدار مرص717
1501.00مصعد األرضز

يB313المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42717الساداتالمنوفيةدار مرص718
1501.00مصعد األرضز

يB322المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42718الساداتالمنوفيةدار مرص719
1501.00مصعد األرضز

يB323المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42719الساداتالمنوفيةدار مرص720
1501.00مصعد األرضز

يB324المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42720الساداتالمنوفيةدار مرص721
1301.00مصعد األرضز

يB332المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية42721الساداتالمنوفية دار مرص722
1501.00مصعد األرضز

يB333المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية42722الساداتالمنوفية دار مرص723
1501.00مصعد األرضز

يB334المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية42723الساداتالمنوفية دار مرص724
1301.00مصعد األرضز

1301.02مصعد األولA288المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42724الساداتالمنوفيةدار مرص725
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زمساحة الوحدة نسبة التمي  مصعدنوع الدوررقم الوحدة رقم العقارنموذجاسم المنطقة وعم كة المنفذةالكودالمدينةمحافظةالمشر الشر

1301.02مصعد األولB305المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42725الساداتالمنوفيةدار مرص726
1301.02مصعد الثالثA1715المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42726الساداتالمنوفيةدار مرص727
يB3312المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية42727الساداتالمنوفية دار مرص728

1301.02مصعد الثانز
1401.02مصعد الرابعB2519المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42728الساداتالمنوفيةدار مرص729
1301.02مصعد الرابعA2619المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42729الساداتالمنوفيةدار مرص730
1301.02مصعد الرابعA2919المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42730الساداتالمنوفيةدار مرص731
يB283االمتداد الشمال للمدينةالهيئة الهندسية42731مايو 15القاهرةدار مرص732

1501.00مصعد األرضز
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 10- بيان الوحدات بالمُدن المطروحة 
ثانيًا: البيانات المالية للوحدات المطروحة

تسجيل. م مقدم الحجز
%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 

% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 
من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

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

ة دار مرص1 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A1722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42000حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص2 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B8521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42001حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص3 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B8522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42002حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص4 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B8523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42003حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص5 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B8524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42004حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص6 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B8621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42005حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص7 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B8622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42006حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص8 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B8623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42007حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص9 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B8721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42008حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص10 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B8722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42009حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص11 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B8723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42010حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص12 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B8724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42011حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص13 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B8821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42012حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص14 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B8824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42013حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص15 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B8921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42014حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص16 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B8922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42015حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص17 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B8923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42016حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص18 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B8924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42017حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص19 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42018حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص20 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42019حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص21 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42020حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص22 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42021حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص23 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42022حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص24 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42023حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص25 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42024حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص26 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42025حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص27 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42026حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص28 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9222جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42027حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص29 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42028حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص30 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42029حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص31 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42030حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص32 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42031حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص33 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42032حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص34 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42033حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص35 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42034حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص36 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9422جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42035حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص37 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42036حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص38 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42037حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص39 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42038حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص40 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42039حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص41 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42040حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص42 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42041حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص43 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42042حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص44 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42043حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص45 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42044حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص46 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42045حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص47 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42046حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص48 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42047حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص49 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42048حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص50 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9822جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42049حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص51 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42050حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص52 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42051حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص53 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B9923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42052حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص54 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B9924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42053حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص55 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42054حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص56 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42055حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص57 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42056حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص58 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42057حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص59 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42058حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص60 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42059حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص61 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42060حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص62 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42061حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص63 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42062حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص64 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42063حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص65 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42064حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص66 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42065حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص67 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42066حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص68 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42067حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص69 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42068حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص70 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42069حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص71 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42070حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص72 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42071حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص73 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42072حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص74 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42073حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص75 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42074حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص76 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42075حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص77 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42076حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص78 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42077حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص79 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10822جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42078حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص80 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42079حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص81 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42080حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص82 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42081حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص83 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42082حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص84 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B10923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42083حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص85 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B10924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42084حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص86 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42085حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص87 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42086حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص88 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42087حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص89 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42088حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص90 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42089حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص91 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42090حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص92 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42091حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص93 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42092حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص94 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42093حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص95 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11222جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42094حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص96 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42095حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص97 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42096حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص98 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42097حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص99 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42098حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص100 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42099حدائق أكتوبر الجي 

نوع الدوررقم الوحدة  كة المنفذةالكود رقم العقارنموذجاسم المنطقةالشر

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

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

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر
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تسجيل. م مقدم الحجز
%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 

% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 
من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

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

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

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

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ة دار مرص101 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42100حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص102 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42101حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص103 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11422جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42102حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص104 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42103حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص105 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42104حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص106 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42105حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص107 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42106حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص108 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42107حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص109 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42108حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص110 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42109حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص111 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42110حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص112 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42111حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص113 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42112حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص114 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42113حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص115 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42114حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص116 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42115حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص117 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42116حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص118 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42117حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص119 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11822جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42118حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص120 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42119حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص121 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42120حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص122 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42121حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص123 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42122حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص124 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B11923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42123حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص125 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B11924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42124حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص126 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42125حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص127 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42126حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص128 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42127حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص129 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42128حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص130 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42129حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص131 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42130حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص132 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42131حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص133 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42132حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص134 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42133حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص135 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12222جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42134حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص136 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42135حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص137 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42136حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص138 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42137حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص139 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42138حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص140 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42139حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص141 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42140حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص142 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42141حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص143 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12422جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42142حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص144 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42143حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص145 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42144حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص146 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42145حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص147 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42146حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص148 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42147حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص149 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42148حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص150 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42149حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص151 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42150حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص152 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42151حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص153 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42152حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص154 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42153حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص155 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42154حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص156 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B12823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42155حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص157 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42156حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص158 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B12924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42157حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص159 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42158حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص160 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42159حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص161 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42160حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص162 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42161حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص163 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42162حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص164 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42163حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص165 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42164حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص166 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42165حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص167 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42166حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص168 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13422جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42167حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص169 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42168حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص170 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42169حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص171 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42170حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص172 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42171حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص173 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42172حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص174 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42173حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص175 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42174حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص176 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42175حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص177 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42176حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص178 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42177حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص179 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42178حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص180 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42179حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص181 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42180حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص182 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42181حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص183 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13822جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42182حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص184 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42183حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص185 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42184حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص186 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42185حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص187 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42186حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص188 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B13923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42187حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص189 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B13924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42188حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص190 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B14021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42189حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص191 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B14022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42190حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص192 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B14023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42191حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص193 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B14024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42192حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص194 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B14121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42193حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص195 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B14123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42194حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص196 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B14124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42195حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص197 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B14221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42196حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص198 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B14223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42197حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص199 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B14224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42198حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص200 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B14321جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42199حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص201 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B14322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42200حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص202 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B14323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42201حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص203 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B14324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42202حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص204 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B14423جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42203حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص205 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B14424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42204حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص206 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B14523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42205حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص207 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B14623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42206حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص208 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B15023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42207حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص209 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B15024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42208حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص210 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A15221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42209حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص211 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A15224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42210حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص212 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A15421جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42211حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص213 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A15424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42212حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص214 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A15524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42213حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص215 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A15621جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42214حدائق أكتوبر الجي 
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تسجيل. م مقدم الحجز
%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 

% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 
من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

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

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

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

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ة دار مرص216 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A15624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42215حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص217 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A15724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42216حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص218 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A15824جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42217حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص219 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A16323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42218حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص220 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A16823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42219حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص221 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A17221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42220حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص222 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A17524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42221حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص223 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A17624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42222حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص224 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A17724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42223حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص225 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A18023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42224حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص226 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A18122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42225حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص227 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A19323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42226حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص228 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A20623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42227حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص229 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B20924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42228حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص230 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B22921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42229حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص231 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A23122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42230حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص232 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B23521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42231حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص233 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A23622جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42232حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص234 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A23624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42233حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص235 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A23721جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42234حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص236 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B23924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42235حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص237 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B24521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42236حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص238 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A24722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42237حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص239 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A24823جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42238حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص240 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A25121جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42239حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص241 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي A25122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42240حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص242 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B25224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42241حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص243 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B25521جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42242حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص244 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B25524جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42243حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص245 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B25821جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42244حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص246 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B26123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42245حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص247 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B26221جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42246حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص248 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B26424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42247حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص249 ز                    828,240.00          876,960.00                   100,776.00          149,496.00         4,872.00        9,744.00      48,720.00       1401.006960974,400.0048,720.001,023,120.006000050086,160.00مصعداألخي B26723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42248حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص250 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B27021جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42249حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص251 ز                    769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألخي B27424جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42250حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص252 ز يA483جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42251حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص253 ز يA484جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42252حدائق أكتوبر الجي 

                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز
ة دار مرص254 ز يA492جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42253حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص255 ز يA504جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42254حدائق أكتوبر الجي 

                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز
ة دار مرص256 ز يB522جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42255حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص257 ز يB523جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42256حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص258 ز يA574جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42257حدائق أكتوبر الجي 

                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز
ة دار مرص259 ز يA634جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42258حدائق أكتوبر الجي 

                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز
ة دار مرص260 ز يB781جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42259حدائق أكتوبر الجي 

                   591,600.00          626,400.00                     54,840.00            89,640.00         3,480.00        6,960.00      34,800.00       1001.006960696,000.0034,800.00730,800.006000050044,400.00مصعداألرضز
ة دار مرص261 ز يB842جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42260حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص262 ز يB843جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42261حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص263 ز يB844جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42262حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص264 ز يB852جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42263حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص265 ز يB853جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42264حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص266 ز يB854جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42265حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص267 ز يB862جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42266حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص268 ز يB863جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42267حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص269 ز يB864جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42268حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص270 ز يB872جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42269حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص271 ز يB873جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42270حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص272 ز يB874جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42271حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص273 ز يB882جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42272حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص274 ز يB883جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42273حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص275 ز يB884جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42274حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص276 ز يB892جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42275حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص277 ز يB893جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42276حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص278 ز يB894جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42277حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص279 ز يB902جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42278حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص280 ز يB903جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42279حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص281 ز يB904جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42280حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص282 ز يB912جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42281حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص283 ز يB913جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42282حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص284 ز يB914جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42283حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص285 ز يB922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42284حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص286 ز يB923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42285حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص287 ز يB924جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42286حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص288 ز يB932جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42287حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص289 ز يB933جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42288حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص290 ز يB934جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42289حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص291 ز يB942جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42290حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص292 ز يB943جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42291حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص293 ز يB944جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42292حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص294 ز يB952جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42293حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص295 ز يB953جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42294حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص296 ز يB954جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42295حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص297 ز يB962جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42296حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص298 ز يB963جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42297حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص299 ز يB964جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42298حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص300 ز يB972جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42299حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص301 ز يB973جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42300حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص302 ز يB974جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42301حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص303 ز يB982جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42302حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص304 ز يB983جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42303حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص305 ز يB984جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42304حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص306 ز يB992جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42305حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص307 ز يB993جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42306حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص308 ز يB994جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42307حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص309 ز يB1002جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42308حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص310 ز يB1003جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42309حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص311 ز يB1004جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42310حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص312 ز يB1012جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42311حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص313 ز يB1013جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42312حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص314 ز يB1022جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42313حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص315 ز يB1023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42314حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص316 ز يB1024جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42315حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص317 ز يB1032جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42316حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص318 ز يB1033جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42317حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص319 ز يB1034جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42318حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص320 ز يB1043جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42319حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص321 ز يB1044جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42320حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص322 ز يB1051جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42321حدائق أكتوبر الجي 

                   591,600.00          626,400.00                     54,840.00            89,640.00         3,480.00        6,960.00      34,800.00       1001.006960696,000.0034,800.00730,800.006000050044,400.00مصعداألرضز
ة دار مرص323 ز يB1052جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42322حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص324 ز يB1053جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42323حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص325 ز يB1054جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42324حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص326 ز يB1063جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42325حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص327 ز يB1064جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42326حدائق أكتوبر الجي 

                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز
ة دار مرص328 ز يB1072جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42327حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص329 ز يB1082جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42328حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
ة دار مرص330 ز يB1083جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42329حدائق أكتوبر الجي 

                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز
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تسجيل. م مقدم الحجز
%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 

% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 
من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

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

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

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

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ة دار مرص331 ز يB1084جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42330حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص332 ز يB1091جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42331حدائق أكتوبر الجي 
                   591,600.00          626,400.00                     54,840.00            89,640.00         3,480.00        6,960.00      34,800.00       1001.006960696,000.0034,800.00730,800.006000050044,400.00مصعداألرضز

ة دار مرص333 ز يB1092جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42332حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص334 ز يB1093جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42333حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص335 ز يB1094جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42334حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص336 ز يB1101جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42335حدائق أكتوبر الجي 
                   591,600.00          626,400.00                     54,840.00            89,640.00         3,480.00        6,960.00      34,800.00       1001.006960696,000.0034,800.00730,800.006000050044,400.00مصعداألرضز

ة دار مرص337 ز يB1102جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42336حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص338 ز يB1103جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42337حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص339 ز يB1104جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42338حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص340 ز يB1112جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42339حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص341 ز يB1113جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42340حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص342 ز يB1114جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42341حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص343 ز يB1122جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42342حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص344 ز يB1123جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42343حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص345 ز يB1124جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42344حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص346 ز يB1132جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42345حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص347 ز يB1133جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42346حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص348 ز يB1134جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42347حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص349 ز يB1142جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42348حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص350 ز يB1143جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42349حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص351 ز يB1144جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42350حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص352 ز يB1152جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42351حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص353 ز يB1153جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42352حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص354 ز يB1154جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42353حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص355 ز يB1162جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42354حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص356 ز يB1163جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42355حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص357 ز يB1164جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42356حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص358 ز يB1172جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42357حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص359 ز يB1173جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42358حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص360 ز يB1174جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42359حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص361 ز يB1192جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42360حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص362 ز يB1193جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42361حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص363 ز يB1194جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42362حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص364 ز يB1202جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42363حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص365 ز يB1203جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42364حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص366 ز يB1204جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42365حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص367 ز يB1212جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42366حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص368 ز يB1213جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42367حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص369 ز يB1214جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42368حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص370 ز يB1222جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42369حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص371 ز يB1223جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42370حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص372 ز يB1224جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42371حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص373 ز يB1234جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42372حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص374 ز يB1244جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42373حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص375 ز يB1252جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42374حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص376 ز يB1253جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42375حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص377 ز يB1254جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42376حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص378 ز يB1262جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42377حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص379 ز يB1263جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42378حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص380 ز يB1264جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42379حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص381 ز يB1272جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42380حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص382 ز يB1273جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42381حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص383 ز يB1274جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42382حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص384 ز يB1282جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42383حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص385 ز يB1283جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42384حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص386 ز يB1284جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42385حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص387 ز يB1304جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42386حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص388 ز يB1312جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42387حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص389 ز يB1313جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42388حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص390 ز يB1314جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42389حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص391 ز يB1322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42390حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص392 ز يB1323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42391حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص393 ز يB1324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42392حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص394 ز يB1332جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42393حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص395 ز يB1333جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42394حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص396 ز يB1334جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42395حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص397 ز يB1342جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42396حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص398 ز يB1343جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42397حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص399 ز يB1344جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42398حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص400 ز يB1354جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42399حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص401 ز يB1361جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42400حدائق أكتوبر الجي 
                   591,600.00          626,400.00                     54,840.00            89,640.00         3,480.00        6,960.00      34,800.00       1001.006960696,000.0034,800.00730,800.006000050044,400.00مصعداألرضز

ة دار مرص402 ز يB1364جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42401حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص403 ز يB1372جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42402حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص404 ز يB1373جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42403حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص405 ز يB1374جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42404حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص406 ز يB1382جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42405حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص407 ز يB1383جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42406حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص408 ز يB1384جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42407حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص409 ز يB1391جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42408حدائق أكتوبر الجي 
                   591,600.00          626,400.00                     54,840.00            89,640.00         3,480.00        6,960.00      34,800.00       1001.006960696,000.0034,800.00730,800.006000050044,400.00مصعداألرضز

ة دار مرص410 ز يB1392جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42409حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص411 ز يB1393جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42410حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص412 ز يB1394جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42411حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص413 ز يB1402جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42412حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص414 ز يB1403جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42413حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص415 ز يB1404جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42414حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص416 ز يB1442جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42415حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص417 ز يB1443جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42416حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص418 ز يB1444جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42417حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص419 ز يB1453جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42418حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص420 ز يB1462جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42419حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص421 ز يB1463جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42420حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص422 ز يB1464جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42421حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص423 ز يB1474جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42422حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص424 ز يB1484جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42423حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص425 ز يB1494جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42424حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص426 ز يB1504جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42425حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص427 ز يA1591جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42426حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص428 ز يA1593جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42427حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص429 ز يA1594جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42428حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص430 ز يA1601جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42429حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص431 ز يA1604جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42430حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص432 ز يA1611جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42431حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص433 ز يA1614جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42432حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص434 ز يA1623جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42433حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص435 ز يA1624جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42434حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص436 ز يA1633جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42435حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص437 ز يA1634جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42436حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص438 ز يA1641جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42437حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص439 ز يA1642جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42438حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص440 ز يA1643جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42439حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص441 ز يA1644جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42440حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص442 ز يA1651جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42441حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص443 ز يA1652جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42442حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص444 ز يA1653جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42443حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص445 ز يA1654جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42444حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز
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تسجيل. م مقدم الحجز
%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 

% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 
من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

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

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

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

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ة دار مرص446 ز يA1661جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42445حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص447 ز يA1663جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42446حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص448 ز يA1664جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42447حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص449 ز يA1671جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42448حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص450 ز يA1673جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42449حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص451 ز يA1674جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42450حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص452 ز يA1681جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42451حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص453 ز يA1682جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42452حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص454 ز يA1683جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42453حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص455 ز يA1684جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42454حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص456 ز يA1701جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42455حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص457 ز يA1702جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42456حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص458 ز يA1703جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42457حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص459 ز يA1704جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42458حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص460 ز يA1712جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42459حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص461 ز يA1713جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42460حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص462 ز يA1714جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42461حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص463 ز يA1722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42462حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص464 ز يA1723جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42463حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص465 ز يA1724جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42464حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص466 ز يA1731جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42465حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص467 ز يA1732جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42466حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص468 ز يA1733جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42467حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص469 ز يA1734جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42468حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص470 ز يA1741جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42469حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص471 ز يA1742جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42470حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص472 ز يA1743جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42471حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص473 ز يA1744جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42472حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص474 ز يA1752جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42473حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص475 ز يA1753جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42474حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص476 ز يA1754جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42475حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص477 ز يB1781جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42476حدائق أكتوبر الجي 
                   591,600.00          626,400.00                     54,840.00            89,640.00         3,480.00        6,960.00      34,800.00       1001.006960696,000.0034,800.00730,800.006000050044,400.00مصعداألرضز

ة دار مرص478 ز يB1783جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42477حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص479 ز يB1793جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42478حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص480 ز يA1803جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42479حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص481 ز يB1844جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42480حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص482 ز يB1853جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42481حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص483 ز يA1862جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42482حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص484 ز يA1863جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42483حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص485 ز يA1871جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42484حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص486 ز يA1872جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42485حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص487 ز يA1873جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42486حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص488 ز يB1903جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42487حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص489 ز يA1921جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42488حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص490 ز يA1922جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42489حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص491 ز يA1923جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42490حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص492 ز يA1931جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42491حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص493 ز يA1932جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42492حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص494 ز يA1933جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42493حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص495 ز يA1982جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42494حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص496 ز يA1983جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42495حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص497 ز يA1992جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42496حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص498 ز يA1993جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42497حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص499 ز يA2001جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42498حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص500 ز يA2011جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42499حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص501 ز يB2023جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42500حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص502 ز يB2032جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42501حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص503 ز يA2053جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42502حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص504 ز يB2181جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42503حدائق أكتوبر الجي 
                   591,600.00          626,400.00                     54,840.00            89,640.00         3,480.00        6,960.00      34,800.00       1001.006960696,000.0034,800.00730,800.006000050044,400.00مصعداألرضز

ة دار مرص505 ز يB2281جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42504حدائق أكتوبر الجي 
                   591,600.00          626,400.00                     54,840.00            89,640.00         3,480.00        6,960.00      34,800.00       1001.006960696,000.0034,800.00730,800.006000050044,400.00مصعداألرضز

ة دار مرص506 ز يB2292جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42505حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص507 ز يA2301جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42506حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص508 ز يA2304جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42507حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص509 ز يB2322جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42508حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص510 ز يB2323جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42509حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص511 ز يB2324جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42510حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص512 ز يB2344جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42511حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص513 ز يA2364جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42512حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص514 ز يA2374جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42513حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص515 ز يB2384جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42514حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص516 ز يB2393جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42515حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص517 ز يB2413جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42516حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص518 ز يA2434جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42517حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص519 ز يA2443جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42518حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص520 ز يA2481جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42519حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص521 ز يA2482جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42520حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص522 ز يA2483جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42521حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص523 ز يA2491جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42522حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص524 ز يA2494جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42523حدائق أكتوبر الجي 
                   680,340.00          720,360.00                     72,066.00          112,086.00         4,002.00        8,004.00      40,020.00       1151.006960800,400.0040,020.00840,420.006000050060,060.00مصعداألرضز

ة دار مرص525 ز يA2503جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42524حدائق أكتوبر الجي 
                   769,080.00          814,320.00                     89,292.00          134,532.00         4,524.00        9,048.00      45,240.00       1301.006960904,800.0045,240.00950,040.006000050075,720.00مصعداألرضز

ة دار مرص526 ز يB2533جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42525حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص527 ز يB2542جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42526حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص528 ز يB2552جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42527حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص529 ز يB2563جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42528حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص530 ز يB2572جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42529حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص531 ز يB2573جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42530حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص532 ز يB2592جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42531حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص533 ز يB2642جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42532حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص534 ز يB2643جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42533حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص535 ز يB2652جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42534حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص536 ز يB2673جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42535حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص537 ز يB2703جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42536حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص538 ز يB2712جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42537حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص539 ز يB2713جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42538حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص540 ز يB2722جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42539حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص541 ز يB2733جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42540حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص542 ز يB2863جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42541حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص543 ز يB2903جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42542حدائق أكتوبر الجي 
                   887,400.00          939,600.00                   112,260.00          164,460.00         5,220.00     10,440.00      52,200.00       1501.0069601,044,000.0052,200.001,096,200.006000050096,600.00مصعداألرضز

ة دار مرص544 ز                    784,461.00          830,606.00                     92,279.00          138,424.00         4,615.00        9,229.00      46,145.00       1301.026960922,896.0046,144.80969,040.806000050078,435.00مصعداألولB2418جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42543حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص545 ز                    844,804.00          894,499.00                   103,993.00          153,688.00         4,970.00        9,939.00      49,695.00       1401.026960993,888.0049,694.401,043,582.406000050089,084.00مصعداألولB2456جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42544حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص546 ز                    844,804.00          894,499.00                   103,993.00          153,688.00         4,970.00        9,939.00      49,695.00       1401.026960993,888.0049,694.401,043,582.406000050089,084.00مصعداألولB2546جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42545حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص547 ز                    844,804.00          894,499.00                   103,993.00          153,688.00         4,970.00        9,939.00      49,695.00       1401.026960993,888.0049,694.401,043,582.406000050089,084.00مصعداألولB2836جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42546حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص548 ز                    784,461.00          830,606.00                     92,279.00          138,424.00         4,615.00        9,229.00      46,145.00       1301.026960922,896.0046,144.80969,040.806000050078,435.00مصعدالثالثA23713جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42547حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص549 ز                    784,461.00          830,606.00                     92,279.00          138,424.00         4,615.00        9,229.00      46,145.00       1301.026960922,896.0046,144.80969,040.806000050078,435.00مصعدالثالثA24716جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42548حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص550 ز يA24312جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42549حدائق أكتوبر الجي 

                   784,461.00          830,606.00                     92,279.00          138,424.00         4,615.00        9,229.00      46,145.00       1301.026960922,896.0046,144.80969,040.806000050078,435.00مصعدالثانز
ة دار مرص551 ز يB25211جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42550حدائق أكتوبر الجي 

                   844,804.00          894,499.00                   103,993.00          153,688.00         4,970.00        9,939.00      49,695.00       1401.026960993,888.0049,694.401,043,582.406000050089,084.00مصعدالثانز
ة دار مرص552 ز                    784,461.00          830,606.00                     92,279.00          138,424.00         4,615.00        9,229.00      46,145.00       1301.026960922,896.0046,144.80969,040.806000050078,435.00مصعدالرابعB22917جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42551حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص553 ز                    784,461.00          830,606.00                     92,279.00          138,424.00         4,615.00        9,229.00      46,145.00       1301.026960922,896.0046,144.80969,040.806000050078,435.00مصعدالرابعA24819جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42552حدائق أكتوبر الجي 
ة دار مرص554 ز                    784,461.00          830,606.00                     92,279.00          138,424.00         4,615.00        9,229.00      46,145.00       1301.026960922,896.0046,144.80969,040.806000050078,435.00مصعدالرابعB28420جنوب طريق الواحات خلف مدينة االنتاج االعالىم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42553حدائق أكتوبر الجي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42554بدرالقاهرة دار مرص555                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد األولA515الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42555بدرالقاهرةدار مرص556                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد األولA666الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42556بدرالقاهرةدار مرص557                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد األولB655الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42557بدرالقاهرةدار مرص558                    825,384.00          873,936.00                   100,223.00          148,775.00         4,856.00        9,711.00      48,552.00       1401.026800971,040.0048,552.001,019,592.006000050085,656.00مصعد األولB656الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42558بدرالقاهرةدار مرص559                    825,384.00          873,936.00                   100,223.00          148,775.00         4,856.00        9,711.00      48,552.00       1401.026800971,040.0048,552.001,019,592.006000050085,656.00مصعد األولB657الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42559بدرالقاهرةدار مرص560                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد األولB658الحي المتمي 
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تسجيل. م مقدم الحجز
%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 

% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 
من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

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

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

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

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

ز  شماالالهيئة الهندسية42560بدرالقاهرةدار مرص561                    825,384.00          873,936.00                   100,223.00          148,775.00         4,856.00        9,711.00      48,552.00       1401.026800971,040.0048,552.001,019,592.006000050085,656.00مصعد الثالثB6314الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42561بدرالقاهرةدار مرص562                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثالثA6613الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42562بدرالقاهرةدار مرص563                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثالثA6614الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42563بدرالقاهرةدار مرص564                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثالثA6616الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42564بدرالقاهرةدار مرص565                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثالثA6713الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42565بدرالقاهرةدار مرص566                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثالثA6714الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42566بدرالقاهرةدار مرص567                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثالثA6715الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42567بدرالقاهرةدار مرص568                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثالثA6716الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42568بدرالقاهرةدار مرص569                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثالثB6513الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42569بدرالقاهرةدار مرص570                    825,384.00          873,936.00                   100,223.00          148,775.00         4,856.00        9,711.00      48,552.00       1401.026800971,040.0048,552.001,019,592.006000050085,656.00مصعد الثالثB6514الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42570بدرالقاهرةدار مرص571                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثالثB6516الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42571بدرالقاهرة دار مرص572 يB4310الحي المتمي 

                   825,384.00          873,936.00                   100,223.00          148,775.00         4,856.00        9,711.00      48,552.00       1401.026800971,040.0048,552.001,019,592.006000050085,656.00مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42572بدرالقاهرةدار مرص573 يA6610الحي المتمي 

                   766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42573بدرالقاهرةدار مرص574 يA6611الحي المتمي 

                   766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42574بدرالقاهرةدار مرص575 يA6612الحي المتمي 

                   766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42575بدرالقاهرةدار مرص576 يB659الحي المتمي 

                   766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الثانز
ز  شماالالهيئة الهندسية42576بدرالقاهرةدار مرص577                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6617الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42577بدرالقاهرةدار مرص578                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6618الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42578بدرالقاهرةدار مرص579                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6619الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42579بدرالقاهرةدار مرص580                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6620الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42580بدرالقاهرةدار مرص581                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6717الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42581بدرالقاهرةدار مرص582                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6718الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42582بدرالقاهرةدار مرص583                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6719الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42583بدرالقاهرةدار مرص584                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6720الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42584بدرالقاهرةدار مرص585                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6817الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42585بدرالقاهرةدار مرص586                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6818الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42586بدرالقاهرةدار مرص587                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6819الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42587بدرالقاهرةدار مرص588                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعA6820الحي المتمي 
ز  شماالالهيئة الهندسية42588بدرالقاهرةدار مرص589                    766,428.00          811,512.00                     88,778.00          133,862.00         4,509.00        9,017.00      45,084.00       1301.026800901,680.0045,084.00946,764.006000050075,252.00مصعد الرابعB6520الحي المتمي 
قيةدار مرص590 كة المرصية الوطنية42589العاشر من رمضان الشر                    700,910.00          742,140.00                     76,059.00          117,289.00         4,123.00        8,246.00      41,230.00       1401.005890824,600.0041,230.00865,830.006000050063,690.00مصعد األخي B4423جوار مركز المدينة غرب المعهد شر
قيةدار مرص591 ي42590العاشر من رمضان الشر

ق منطقة مركز المال واالعمالوائل الصيفز                    700,910.00          742,140.00                     76,059.00          117,289.00         4,123.00        8,246.00      41,230.00       1401.005890824,600.0041,230.00865,830.006000050063,690.00مصعد األخي B123شر
قيةدار مرص592 يA124 جوار مركز المدينة غرب المعهد جمعية الحوامدية42591العاشر من رمضان الشر

                   575,747.00          609,615.00                     51,764.00            85,632.00         3,387.00        6,774.00      33,868.00       1151.005890677,350.0033,867.50711,217.506000050041,603.00مصعد األرضز
قيةدار مرص593 كة فرج الشناوي42592العاشر من رمضان الشر ق المعهد شر يB64جوار مركز المدينة شر

                   650,845.00          689,130.00                     66,341.00          104,626.00         3,829.00        7,657.00      38,285.00       1301.005890765,700.0038,285.00803,985.006000050054,855.00مصعد األرضز
قيةدار مرص594 ق منطقة مركز المال واالعمالسيد عبد العاىط42593العاشر من رمضان الشر يA351 شر

                   575,747.00          609,615.00                     51,764.00            85,632.00         3,387.00        6,774.00      33,868.00       1151.005890677,350.0033,867.50711,217.506000050041,603.00مصعد األرضز
قيةدار مرص595 ي42594العاشر من رمضان الشر

كة المصطفز ق المعهد شر يA3511 جوار مركز المدينة شر
                   663,861.00          702,912.00                     68,870.00          107,921.00         3,906.00        7,811.00      39,051.00       1301.025890781,014.0039,050.70820,064.706000050057,153.00مصعد الثانز

قيةدار مرص596 كة التوصية42595العاشر من رمضان الشر ق منطقة مركز المال واالعمالشر يB811شر
                   714,928.00          756,983.00                     78,781.00          120,836.00         4,206.00        8,411.00      42,055.00       1401.025890841,092.0042,054.60883,146.606000050066,164.00مصعد الثانز

قيةدار مرص597 ة42596العاشر من رمضان الشر يB411غرب منطقة مركز المال واالعمالجمعية البحي 
                   714,928.00          756,983.00                     78,781.00          120,836.00         4,206.00        8,411.00      42,055.00       1401.025890841,092.0042,054.60883,146.606000050066,164.00مصعد الثانز

قيةدار مرص598 ي42597العاشر من رمضان الشر كة طارق الليث  يB1410غرب منطقة مركز المال واالعمالشر
                   714,928.00          756,983.00                     78,781.00          120,836.00         4,206.00        8,411.00      42,055.00       1401.025890841,092.0042,054.60883,146.606000050066,164.00مصعد الثانز

قيةدار مرص599 كة العامة42598العاشر من رمضان الشر ق المعهد الشر                    663,861.00          702,912.00                     68,870.00          107,921.00         3,906.00        7,811.00      39,051.00       1301.025890781,014.0039,050.70820,064.706000050057,153.00مصعد الرابعA2819 جوار مركز المدينة شر
قيةدار مرص600 ة42599العاشر من رمضان الشر                    714,928.00          756,983.00                     78,781.00          120,836.00         4,206.00        8,411.00      42,055.00       1401.025890841,092.0042,054.60883,146.606000050066,164.00مصعد الرابعB118غرب منطقة مركز المال واالعمالجمعية البحي 
قيةدار مرص601 كة ابنوب42600العاشر من رمضان الشر                    714,928.00          756,983.00                     78,781.00          120,836.00         4,206.00        8,411.00      42,055.00       1401.025890841,092.0042,054.60883,146.606000050066,164.00مصعد الرابعB1719غرب منطقة مركز المال واالعمالشر
قيةدار مرص602 كة ابنوب42601العاشر من رمضان الشر                    714,928.00          756,983.00                     78,781.00          120,836.00         4,206.00        8,411.00      42,055.00       1401.025890841,092.0042,054.60883,146.606000050066,164.00مصعد الرابعB1818غرب منطقة مركز المال واالعمالشر
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B121المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42602الساداتالمنوفيةدار مرص603
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B221المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42603الساداتالمنوفيةدار مرص604
                   634,865.00          672,210.00                     63,239.00          100,584.00         3,735.00        7,469.00      37,345.00       1401.005335746,900.0037,345.00784,245.006000050052,035.00مصعد األخي B223المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42604الساداتالمنوفيةدار مرص605
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B224المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42605الساداتالمنوفيةدار مرص606
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B324المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42606الساداتالمنوفيةدار مرص607
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B424المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42607الساداتالمنوفيةدار مرص608
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B521المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42608الساداتالمنوفيةدار مرص609
                   634,865.00          672,210.00                     63,239.00          100,584.00         3,735.00        7,469.00      37,345.00       1401.005335746,900.0037,345.00784,245.006000050052,035.00مصعد األخي B623المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42609الساداتالمنوفيةدار مرص610
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B624المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42610الساداتالمنوفيةدار مرص611
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A722المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42611الساداتالمنوفيةدار مرص612
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A723المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42612الساداتالمنوفيةدار مرص613
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B921المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42613الساداتالمنوفيةدار مرص614
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1022المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42614الساداتالمنوفيةدار مرص615
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B1121المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42615الساداتالمنوفيةدار مرص616
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B1124المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42616الساداتالمنوفيةدار مرص617
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B1221المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42617الساداتالمنوفيةدار مرص618
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B1224المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42618الساداتالمنوفيةدار مرص619
                   634,865.00          672,210.00                     63,239.00          100,584.00         3,735.00        7,469.00      37,345.00       1401.005335746,900.0037,345.00784,245.006000050052,035.00مصعد األخي B1322المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42619الساداتالمنوفيةدار مرص620
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B1324المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42620الساداتالمنوفيةدار مرص621
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B1421المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42621الساداتالمنوفيةدار مرص622
                   634,865.00          672,210.00                     63,239.00          100,584.00         3,735.00        7,469.00      37,345.00       1401.005335746,900.0037,345.00784,245.006000050052,035.00مصعد األخي B1422المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42622الساداتالمنوفيةدار مرص623
                   634,865.00          672,210.00                     63,239.00          100,584.00         3,735.00        7,469.00      37,345.00       1401.005335746,900.0037,345.00784,245.006000050052,035.00مصعد األخي B1423المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42623الساداتالمنوفيةدار مرص624
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B1424المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42624الساداتالمنوفيةدار مرص625
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B1521المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42625الساداتالمنوفيةدار مرص626
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B1524المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42626الساداتالمنوفيةدار مرص627
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1623المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42627الساداتالمنوفيةدار مرص628
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1624المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42628الساداتالمنوفيةدار مرص629
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1721المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42629الساداتالمنوفيةدار مرص630
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1722المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42630الساداتالمنوفيةدار مرص631
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1724المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42631الساداتالمنوفيةدار مرص632
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1821المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42632الساداتالمنوفيةدار مرص633
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1822المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42633الساداتالمنوفيةدار مرص634
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1823المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42634الساداتالمنوفيةدار مرص635
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1921المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42635الساداتالمنوفيةدار مرص636
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A1923المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42636الساداتالمنوفيةدار مرص637
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B2121المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42637الساداتالمنوفيةدار مرص638
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B2321المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42638الساداتالمنوفيةدار مرص639
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B2424المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42639الساداتالمنوفيةدار مرص640
                   634,865.00          672,210.00                     63,239.00          100,584.00         3,735.00        7,469.00      37,345.00       1401.005335746,900.0037,345.00784,245.006000050052,035.00مصعد األخي B2522المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42640الساداتالمنوفيةدار مرص641
                   634,865.00          672,210.00                     63,239.00          100,584.00         3,735.00        7,469.00      37,345.00       1401.005335746,900.0037,345.00784,245.006000050052,035.00مصعد األخي B2523المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42641الساداتالمنوفيةدار مرص642
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A2622المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42642الساداتالمنوفيةدار مرص643
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A2624المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42643الساداتالمنوفيةدار مرص644
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A2722المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42644الساداتالمنوفيةدار مرص645
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A2822المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42645الساداتالمنوفيةدار مرص646
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A2824المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42646الساداتالمنوفيةدار مرص647
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A2921المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42647الساداتالمنوفيةدار مرص648
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A2922المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42648الساداتالمنوفيةدار مرص649
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي A2924المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42649الساداتالمنوفيةدار مرص650
                   634,865.00          672,210.00                     63,239.00          100,584.00         3,735.00        7,469.00      37,345.00       1401.005335746,900.0037,345.00784,245.006000050052,035.00مصعد األخي B3123المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42650الساداتالمنوفيةدار مرص651
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B3124المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42651الساداتالمنوفيةدار مرص652
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B3221المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 42652الساداتالمنوفيةدار مرص653
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األخي B3224المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 42653الساداتالمنوفيةدار مرص654
يB24المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42654الساداتالمنوفيةدار مرص655

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يB42المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42655الساداتالمنوفيةدار مرص656

                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز
يB43المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42656الساداتالمنوفيةدار مرص657

                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز
يB44المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42657الساداتالمنوفيةدار مرص658

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يB54المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42658الساداتالمنوفيةدار مرص659

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يB62المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42659الساداتالمنوفيةدار مرص660

                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز
يB64المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42660الساداتالمنوفيةدار مرص661

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يA71المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42661الساداتالمنوفيةدار مرص662

                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز
يA72المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42662الساداتالمنوفيةدار مرص663

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يA73المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42663الساداتالمنوفيةدار مرص664

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يA83المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42664الساداتالمنوفيةدار مرص665

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يA84المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42665الساداتالمنوفيةدار مرص666

                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز
يB92المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42666الساداتالمنوفيةدار مرص667

                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز
يB93المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42667الساداتالمنوفيةدار مرص668

                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز
يB94المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42668الساداتالمنوفيةدار مرص669

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يA101المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42669الساداتالمنوفيةدار مرص670

                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز
يA103المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42670الساداتالمنوفيةدار مرص671

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يB112المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42671الساداتالمنوفيةدار مرص672

                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز
يB113المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42672الساداتالمنوفيةدار مرص673

                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز
يB124المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42673الساداتالمنوفيةدار مرص674

                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز
يB132المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42674الساداتالمنوفيةدار مرص675

                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز
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تسجيل. م مقدم الحجز
%  15 دفعة تعاقد بحد ادنى 

% 20 مليون و 1.1للوحدات حتى 
من قيمة 1.1للوحدات اكبر من  
(الوحدة

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

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

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

مصعد وعم المدينةمحافظةالمشر

يB134المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42675الساداتالمنوفيةدار مرص676
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يB143المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42676الساداتالمنوفيةدار مرص677
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB144المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42677الساداتالمنوفيةدار مرص678
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يB152المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42678الساداتالمنوفيةدار مرص679
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB154المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42679الساداتالمنوفيةدار مرص680
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA162المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42680الساداتالمنوفيةدار مرص681
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA163المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42681الساداتالمنوفيةدار مرص682
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA171المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42682الساداتالمنوفيةدار مرص683
                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز

يA172المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42683الساداتالمنوفيةدار مرص684
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA173المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42684الساداتالمنوفيةدار مرص685
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA174المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42685الساداتالمنوفيةدار مرص686
                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز

يA181المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42686الساداتالمنوفيةدار مرص687
                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز

يA182المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42687الساداتالمنوفيةدار مرص688
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA183المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42688الساداتالمنوفيةدار مرص689
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA191المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42689الساداتالمنوفيةدار مرص690
                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز

يA192المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42690الساداتالمنوفيةدار مرص691
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA193المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42691الساداتالمنوفيةدار مرص692
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA194المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42692الساداتالمنوفيةدار مرص693
                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز

يB212المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42693الساداتالمنوفيةدار مرص694
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB213المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42694الساداتالمنوفيةدار مرص695
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB214المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42695الساداتالمنوفيةدار مرص696
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يB222المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42696الساداتالمنوفيةدار مرص697
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB224المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42697الساداتالمنوفيةدار مرص698
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يB231المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42698الساداتالمنوفيةدار مرص699
                   453,475.00          480,150.00                     28,028.00            54,703.00         2,668.00        5,335.00      26,675.00       1001.005335533,500.0026,675.00560,175.006000050020,025.00مصعد األرضز

يB234المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42699الساداتالمنوفيةدار مرص700
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يB243المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42700الساداتالمنوفيةدار مرص701
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB252المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42701الساداتالمنوفيةدار مرص702
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB254المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42702الساداتالمنوفيةدار مرص703
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA261المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42703الساداتالمنوفيةدار مرص704
                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز

يA262المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42704الساداتالمنوفيةدار مرص705
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA263المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42705الساداتالمنوفيةدار مرص706
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA272المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42706الساداتالمنوفيةدار مرص707
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA273المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42707الساداتالمنوفيةدار مرص708
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA274المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42708الساداتالمنوفيةدار مرص709
                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز

يA282المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42709الساداتالمنوفيةدار مرص710
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA283المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42710الساداتالمنوفيةدار مرص711
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يA284المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42711الساداتالمنوفيةدار مرص712
                   521,496.00          552,173.00                     41,233.00            71,910.00         3,068.00        6,136.00      30,677.00       1151.005335613,525.0030,676.25644,201.256000050032,029.00مصعد األرضز

يA292المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42712الساداتالمنوفيةدار مرص713
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يB301المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42713الساداتالمنوفيةدار مرص714
                   453,475.00          480,150.00                     28,028.00            54,703.00         2,668.00        5,335.00      26,675.00       1001.005335533,500.0026,675.00560,175.006000050020,025.00مصعد األرضز

يB304المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42714الساداتالمنوفيةدار مرص715
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يB311المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42715الساداتالمنوفيةدار مرص716
                   453,475.00          480,150.00                     28,028.00            54,703.00         2,668.00        5,335.00      26,675.00       1001.005335533,500.0026,675.00560,175.006000050020,025.00مصعد األرضز

يB312المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42716الساداتالمنوفيةدار مرص717
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB313المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42717الساداتالمنوفيةدار مرص718
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB322المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42718الساداتالمنوفيةدار مرص719
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB323المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42719الساداتالمنوفيةدار مرص720
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB324المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42720الساداتالمنوفيةدار مرص721
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

يB332المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية42721الساداتالمنوفية دار مرص722
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB333المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية42722الساداتالمنوفية دار مرص723
                   680,212.00          720,225.00                     72,043.00          112,056.00         4,002.00        8,003.00      40,013.00       1501.005335800,250.0040,012.50840,262.506000050060,038.00مصعد األرضز

يB334المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية42723الساداتالمنوفية دار مرص724
                   589,517.00          624,195.00                     54,437.00            89,115.00         3,468.00        6,936.00      34,678.00       1301.005335693,550.0034,677.50728,227.506000050044,033.00مصعد األرضز

                   601,307.00          636,679.00                     56,727.00            92,099.00         3,538.00        7,075.00      35,372.00       1301.025335707,421.0035,371.05742,792.056000050046,114.00مصعد األولA288المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42724الساداتالمنوفيةدار مرص725
                   601,307.00          636,679.00                     56,727.00            92,099.00         3,538.00        7,075.00      35,372.00       1301.025335707,421.0035,371.05742,792.056000050046,114.00مصعد األولB305المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42725الساداتالمنوفيةدار مرص726
                   601,307.00          636,679.00                     56,727.00            92,099.00         3,538.00        7,075.00      35,372.00       1301.025335707,421.0035,371.05742,792.056000050046,114.00مصعد الثالثA1715المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42726الساداتالمنوفيةدار مرص727
يB3312المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية42727الساداتالمنوفية دار مرص728

                   601,307.00          636,679.00                     56,727.00            92,099.00         3,538.00        7,075.00      35,372.00       1301.025335707,421.0035,371.05742,792.056000050046,114.00مصعد الثانز
                   647,562.00          685,654.00                     65,705.00          103,797.00         3,810.00        7,619.00      38,092.00       1401.025335761,838.0038,091.90799,929.906000050054,276.00مصعد الرابعB2519المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42728الساداتالمنوفيةدار مرص729
                   601,307.00          636,679.00                     56,727.00            92,099.00         3,538.00        7,075.00      35,372.00       1301.025335707,421.0035,371.05742,792.056000050046,114.00مصعد الرابعA2619المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42729الساداتالمنوفيةدار مرص730
                   601,307.00          636,679.00                     56,727.00            92,099.00         3,538.00        7,075.00      35,372.00       1301.025335707,421.0035,371.05742,792.056000050046,114.00مصعد الرابعA2919المرحلة الثانية-  المرحلة االولي 17بالمنطقة السكنية  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة42730الساداتالمنوفيةدار مرص731
يB283االمتداد الشمال للمدينةالهيئة الهندسية42731مايو 15القاهرةدار مرص732

                   764,362.00          809,325.00                     88,378.00          133,341.00         4,497.00        8,993.00      44,963.00       1501.005995899,250.0044,962.50944,212.506000050074,888.00مصعد األرضز
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ثالثًا: نماذج إسترشادية لألقساط الشهرية
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11-  استمارة الحجز
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12- إقرار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جتماعى ودعم التزامي بأحكام قانون اإلسكان االوالئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھ، كما أقر ب۲۰۰۱لسنة ۱٤۸ألحكام القانون رقم وفقاً يبالشروط األساسیة للتمویل العقاريوالتزاميبإطالع•

وتعدیالتھا والمبادرة ۲۰۱۹دیس��مبر لس��نة ۱۹الص��ادرة بتاریخ يش��روط مبادرة البنك المركزي المص��روقرارات مجلس إدارة الص��ندوق، وكذلك ۲۰۱۸لس��نة ۹۳التمویل العقاري رقم 

في ش�أن إنش�اء المجتمعات العمرانیة الجدیدة والالئحة العقاریة ۱۹۷۹ةلس�ن٥۹دخل، و أحكام القانون رقم إلتاحة التمویل العقاري لمتوس�طي ال۲۰۲۱یولیو لس�نة ۱۳الص�ادرة بتاریخ 

یئة وتعدیالتھا.للھ

وص���حیحة وتحت مس���ئولیتى، وفي حالة المخالفة أكون يمدونة بمعرفتص���حیحة وتحت مس���ئولیتي وكذا جمیع البیانات المحررة بالطلبيس���تندات المرفقة بالطلب المقدم منأن جمیع الم•

تماعي ودعم التمویل العقاري. ویحق للص������ندوق أو/و للجھة المالكة للوحدات إلغاء التخص������یص مس������ئوالً جنائیاً ومدنیاً وأعاقب طبقاً ألحكام مواد قانون العقوبات وقانون اإلس������كان االج

واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة الالزمة لحفظ حقوقھا.

أو تنازلت يأو المحافظات س�واء كانت في حوزترض س�كنیة أیاً كان نوعھا بالمدن الجدیدةأنني لم یس�بق لى أو لألس�رة (الزوج/الزوجة/األوالد القص�ر) تخص�یص وحدة س�كنیة أو قطعة أ•

أو لألسرة بالتنازل من الغیر ضمن مشروعات برنامج اإلسكان االجتماعي.ير أو بالشراكة مع آخرین أو آلت لعنھا للغی

.جنة-ر دار مص-ضمن مشروعات سكن مصرسكنیةأنني لم یسبق لي أو لألسرة (الزوج /الزوجة/األوالد القصر) تخصیص وحدة •

أو بتاریخ ۲۰۱٤الص��ادرة من البنك المركزي بقرار ات مجلس إدارتھ بتاریخ فبرایر يتفادة من مبادرات التمویل العقارأو لألس��رة (الزوج/الزوجة/األوالد القص��ر) االس��يأنني لم یس��بق ل•

. ۲۰۲۱وتعدیالتھما أو بتاریخ یولیو ۲۰۱۹دیسمبر 

. وأقر بأنني ال أمتلك أى أمالك تدر علي يمصادر الدخل سواء أساسي أو إضافالشھري الخاص بي من جمیع/يصافي الدخل السنويدونة بالطلب ھأن جمیع البیانات الخاصة بالدخل الم•

و أیة معاش اس����تثنائي أو خالفھ. كما أقر بأنني ال أمتلك أي محالت تجاریة وال أعمل بأي مھن تجاریة أو غیر تجاریة أيأو أيالزراعیة أو العقارات أو األراض����دخل إض����افي مثل األمالك

أى مصادر أخرى تدر علي دخل إضافي، بخالف الموضح بالطلب المقدم مني.يأعمال حرة أو خالفھ ولیس ل

دخل إض�افي لم ىلتوفیر أو أي أوراق مالیة تدر علاریة بأي من فروع البنوك العاملة في جمھوریة مص�ر العربیة أو حس�ابات ادخات أو أس�ھم أو ودائع أو أي أوعیة أنني ال أمتلك أي س�ندا•

أذكرھا بطلبي.

درة من البنك المركزي المصري بقرار مجلس الصاياً لقواعد مبادرة التمویل العقاربإلتزامى باالنتفاع بالوحدة السكنیة التى سیتم تخصیصھا لي وأن أقوم بشغلھا بغرض السكن الدائم وفق•

.۲۰۲۱وتعدیالتھا و/أو بتاریخ یولیو ۲۰۱۹إدارتھ بتاریخ دیسمبر 

تمكین الغیر الوحدة السكنیة سواء بالبیع أو الھبة أو غیـ��ر ذلك من التصرفات أو ترتیب أى حق عینى على الوحدة أو تأجیـ��رھا أو يعلى أى تصرفات فوجھة التمویل یتعین موافقة الھیئة •

من االنفراد بشغلھا، وسداد الرسوم المقررة في ھذا الشأن بالالئحة العقاریة للھیئة. 

ھذا الش���أن طبقاً لش���روط المبادرة، والقواعد المعمول بھا لدى جھة يش���ئونھا وفقاً لقواعد الُمقررة فالس���داد المعجل یتعین الرجوع إلى جھة التمویل العقاري إلعماليفي حالة الرغبة ف•

التمویل. 

دخل لم أذكرھا عند تقدیم طلب الحصول أنھ فى حالة إخاللي بأي مما سبق أو استعمال الوحدة السكنیة المخصصة لي في غیـر غرض السكنى، أو في حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر ال•

ع الثالثي، أو في حالة الصندوق، أو في حالة عدم اإلبالغ عن أى تغییرات إیجابیة تطرأ على دخلى خالل أسبوع من حدوث تلك التغییرات قبل التوقیع على عقد البیعلى الوحدة السكنیة من 

ي سعر العائد وتكلفتھ والتعویضات المناسبة وتحمل المسئولیة عدم صحة البیانات المقدمة مني والتي ترتب علیھا حصولي على دعم للعائد غیـ���ر مستحق، أقـ���ر بالتزامي برد قیمة الدعم ف

كل من الصندوق الھیئة الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونیة التي یراھا مناسبة لضمان حقوقھ بما فیھا حقوق أو/والجنائیة والمدنیة المتـ�������رتبة على اإلخالل بأى مما سبق ذكره، وللصند

الھیئة في حالة مخالفتي للوحدة المقررة من الصندوق أو/واسترداد الوحدة حتى ولو كان قد تم تسلیمھا لى، والتزامي بالخضوع لقواعد السـ��حب اإلداريجھة التمویل في أو/و الھیئة أو/و

في ش����أن إنش����اء المجتمعات ۱۹۷۹ةلس����ن٥۹ص����ندوق أو أحكام قانون رقمووفقاً لقرار مجلس إدارة ال۲۰۱۸لس����نة ۹۳ألحكام قانون اإلس����كان االجتماعي ودعم التمویل العقاري رقم 

العمرانیة الجدیدة والالئحة العقاریة للھیئة وتعدیالتھا.

دة ال جاز  للص�������ندوق اعتبار التأخیر عن ذلك األجل تنازالً عن الوحإیوما من تاریخ تأكید التخص�������یص و۱٥أن أقوم بإنھاء اإلجراءات التعاقدیة المطلوبة مع جھة التمویل في أجل غایتھ •

التمسك بأولویة الحجز.يالحق فيلمخصصة وفي ھذه الحالة ال یكون لا

باإلطالع بنفس���ھ أو بواس���طة جھة التمویل على جمیع الودائع واألرص���دة النقدیة والمودعة لدى البنوك. وكذلك يمویل العقارودعم التيجتماعزامى أنني أفوض ص���ندوق اإلس���كان االلتاب•

بیانات ساباتي بجمیع البنوك العاملة في مصر وعلى أیة بیانات أو معلومات تخص أرصدتي. أو استخدام أي وسیلة أخرى یراھا مناسبة للتحقق من صحةفوضتھ في االطالع على جمیع ح

الدخل المقدمة مني متضمنة مراجعة كافة االستھالكات وأنماط االنفاق.

حالة دفع أى يوجھات التمویل، وفكبنك التعمیر واإلسكان امل معھا الصندوق فیما عدا الجھات المنصوص علیھا باإلعالن بعدم التعامل بأى تعامالت مالیة مع أى طرف من األطراف الُمتع•

القانونیة كاملة ) وال یحق المسؤولیةمبالغ في غیر اإلطار الرسمي (للحصول على الوحدة السكنیة أكون مسئوالً مسئولیة كاملة عن ضیاع فرصة التخصیص للوحدة السكنیة مع تحملي

لى الرجوع على الصندوق.  

ة ونافذة ومنتجة لجمیع آثارھا القانونیة.أن عنوان المراسالت الموضح بھذا الطلب ھو محلي المختار، وأیة مراسالت أو مخاطبات أو إعالنات ترسل إلي على ھذا العنوان تعتبـر صحیح•

نفسھ أو بواسطة جھة التمویل أو أي وسیلة أخرى یراھا مناسبة للتحقق عن صحة كافة البیانات والمستندات المقدمة مني للصندوق.أنني أوافق على قیام الصندوق باالستعالم ب•

تبین القیمة ي) والتمعدل العائد-الدخل -السن -دة أقر بمعرفتى الكاملة بكافة المبالغ المالیة المطلوب سدادھا وذلك من خالل المحددات الموضحة بتطبیق الحاسبة اإللكترونیة (سعر الوح•

ستكمال إجراءات الحصول على الوحدة ايفيعن رغبتيحال عدولخصم كافة المصروفات المقررة ىعلفترة التمویل) ، مع موافقتي -يالشھرالقسط -لغ التمویل التقدیریة لكل من (مب

.امة من كراسة الشروطوفقاَ لما ھو مشار إلیھ بالضوابط العيالمخصصة لالسكنیة 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ الطلب :      /      /

توقیع الطالب :

توقیع الشریك (الزوج أو الزوجة):

ول على الوحدة السكنیة ولم یصل الملف إلى مرحلة إنھاء التعاقد ومنح التمویل یعتبـ�������ر مقدم حجز الوحدة السكنیة وجمیع المبالغ المالیة التى قام بسدادھا للحصحالة وفاة الُمتقدم صاحب الطلب أنھ فى 

الشرعیین للمتوفى وذلك فقط فى حالة رغبتھم فى استكمال اإلجراءات على الوحدة السكنیة المتقدم علیھا المتوفى .بمثابة حق خالص للزوج/الزوجة واألوالد القصر دون غیرھم من باقى الورثة

تاریخ الطلب :      /      /

توقیع الطالب :


