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   :متهيد 
مدصعع  م  ش نعع ا 1979دسعع    59تخضععا مدن ا مدي ة أل كام ا مدن ن ا م   

منشععععع ج مدني نل م مدلن منج  مدي ة أل  مدته ةسععععع ا ز حضا ي م   اضععععع مة  

ج ة أل د حنجا مالسععع ن مم مالج ن وش  مد ح ج مال  صععع    عنصععع  يو  أل ت  ةا 

ه مدسععععععم ا و  ع ةا مو م  ي  عا جتد يسعععععع ح  ا ح م  نل ر مدن ا  مدن 

ي  مدن ن ا مدنشععع م يدجا ع ا ةم ا مالن      14مدن ئن  ،     نصعععل مدن  أل م   

ع كممضعععش  مدن شععع م مد محض   ش مدني نل م مدلن منج  مدي ة أل عغن  د   م  

 مال ضعع      ن  دضن مو  مد ش ةضععلا  ييضا م ممأل  جل  مدني نل م مدلن منج  

 شععععععع ا  مد ش تحم  مد ل ي   شمدي ة أل  ت ضععععععن ا  مدلن   مدنغ ي  يا   ه مد

 مالم   ع ر مس غالدا .

عإ ممأل مدن م ا  مدنشعععععع  و م مد ش   ةخ ص جا   ت نج  مدن ة   مدي ة أل 

 ت ح  ضن      ا مدن ة  .

 ش   ى مع م سلش   ممأل مالسم ا  مدن م ا  مدني نل م مدلن منج  ينثض  

  الئ  دضس  أل مدن مع ج( مدش ت  ج  مدسم  مدنمدني نل م مدلن منج  مدي ة أل ) جل 

 مس من الً دنح  م مالسم ا مدل ة أل مد ش ونضل مداجل  وضش ت  ج    يؤح مً ) جن  

ةخص  لا مكممضش مدسم ج ( الس ا مز ن مئح مدني نا مدنخ ض   ، ت يا مداجل  

(  لل  مم  709) عل    يض  مدن م ا  أ ث  تنج مً مسم ا  ضشأمممدش ت  ج   لا 

ما أس  –س     مدي ة أل  –أسج ع مدي ة أل  – س ةف مدي ة أل )ع شسم ج  عن ا 

 (.2ا 1654:   2ا252)  ي  ت  م حعنس ا م  مدي ة أل(
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 التعاريف العامة:

 -ةضش: ي   عا  ش تلغجا مالن  مع م مد مم أل عم مس  مدش  ع ةنص  ع دنصلضح م مد مم أل 

 .مدن ة    عا جا   ت نج :  ةنص مك لمدل ز 

 مكم . ةنص  عا مدح ج  دنللا  :مدث نشمدل ز 

 .مدت  ةح   و   مدل ةا و ي    ا أ  ح ص  : مدخطمدل ةاا  

 مدل يع ،مدنل ن  مدت  ة ضا د لجج  ا  مدل ةا  ة صع  ععج  مكيعالل مدخ صع   ععج  مدن ع  ا  : مدخطمد  ظج حط 

 .ا  مدنضمج  أ   محال أ  ح مج  و ا وضى    ةم ا 

مدنس ا  مد مئ أل مدنحص مأل عج  حط مد  ظج   ا  مدنضمج   مد  تي  و   جع   حعط ت ظعج  حع م     مئ  مد  ظج :

 .ا    مدنضمج 

مدنسع ا  مد م لع  ععج  حعط مد  ظعج   اع  مدنضمجع   مد  تيع  وع   جع   حعط ت ظعج   محع  اع     :مد  ظعج ض مئا 

 .مدنضمج  مدخ ص   ةض ا ضنا  دضن  ل  مدل ي 

 .مدت  ةح   ي  صف و   مدل ةا : يس م مدخطيح م مدل ةا

: مدخعط مدعت  ةسعنح ع دغ ع ج وضجعا سع مج  ع ا يصع     دحع  مدل ةعا أ  حعط مد  ظعج  أ  ي تع م وع  أ  حط مدغ  ج

 .ي ان  عنس    تح       مممم تص م ي  مدسضل  مدنخ ص 

: ممت    ظا  ي س د مدغالع  مدخ س نج  دض  م مالحج  ين س  ي  ي س د مد صجف أي ا ي  صف ممت    مدنغ ش

 ال ةع ح   عش اسع د مالمت ع   مدننع م   ن نع  ممت ع   مدع مم     ع ز مدخع ي م  مدنغ ش، مجا  

 .ع دسلح

 . مجا  مدنغ شأوضش ننل   ش مدنغ ش ين س  ي  ي س د مد صجف أي ا ي  صف   : ممت  دضنغ شمالمت    مدمضش 

 .: مدنس    مد ش ة ت  عا  حط مدغ  ج و  حط مد  ظج  أ  ا  مدل ةا أ  ا  مدنضمج مالمت م  مكي يش

 .ة ت  عا  حط مدغ  ج و  ا  مدنضمج  ي  مد  اج  مدي نغج  : مدنس    مد ششمالمت م  مدي نغ
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 .ي  مد  اج  مدخض ج : مدنس    مد ش ة ت  عا  حط مدغ  ج و  ا  مدنضمج  مالمت م  مدخض ش

انع ا  وضعىمدت  ة    دإلنسع ا مق  يع   ما ج جع م مدحجع أل مدج يجع  مكس سعج   تشع ن   : مدنم امدسم ج مد ا أل 

 .مك   وضى يلغخ     ا سم ج   ما أل 

 تل غع  مدصع د   مد   ةعا،: مدغ    مد ش تم ا يل ه دضنلجش   مق  ي   جن  وع م صع الم  ع  ع م مدغ    مدسم ج 

 .مد ئجسج   مد ش تس خ ا  ص د  يلجش   ش ام  مدغ    مدنل أل دضسم 

: يس ا   ج  ياجع أل دضنلجشع  أ  مق  يع  يثع  مدنلعغخ    ممم مدنجع ه  صع الم  ع  ع م مد   ةعا ي م ا مدغ  ج

 . مكي    مدنخصص  دضغسج  أ  مد خ ة 

 حج  مدنص و  أ  آع م مدسالد  أ  ح من م مدنج ه أ  أجا أل مدن م ا مد ش تخ ا مدنغ ش  :ع دسلحي م ا مدخ ي م 

 . دك يدىمدنضخ م  مدما ع ج  يل مم مد مججف مدن      ي  

 .ي ا    ا   دغسج  مكة   وضىمدنم ا مدت  ةح     :مدنج ه  مأل 

)اع   انع ا أ  اع    دالسع حن اا   دغسج  مكة    ي ا     و ج  وضىمدنم ا مدت  ةح     :مدحن ا

 (.  ا

 .مدنم ا مدنخصص قو م   عاش مدلل ا  عا ا   دضغسج  :مدنلغخ

  مغ ي صع  يع  أوعاله ع د ضع ج مدخع مجش  ةخصعص د ا ةع   ينع مأل  ع ز  ي م عا مدغ ع ج  ةن ع  يع   :مد   ج

 .أس ضا يدش أواله   ا أ  و ئا عخالز مدغ   مم مدنسن ح عا  وضجا

 .ا  مدل ةا وضىمك    وضى  ي  أواله ع د ض ج مدخ مجش  أا  ج منغا   مغ ي ص :مدخ مجشمد   ج 

 .ي ص  ي  أواله ع د ض ج مدخ مجش  يح ع ع دح مئط ي  جنجا مديا م أ  علضا  :   مغمد محضشمد   ج 

 .  مغ ة ح  ضن  أ ث  ي  يضمج  :مدنش  لمد   ج 

يث    مغ مدسض   مدحن ي م  مدنغ ش،  مغ مدا ز ي ا ت  ج  مقض جأل مدلغجلج   مد ا ة  دن م ا  :مدخ يشمد   ج 

 . مدنل عخ
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يثع  مدغع ز  صع الم  مدنغ عش،  مغ مدا ز ي ا ت  ج  مقض جأل مدلغجلج   مد ا ة  دغلض   ز  :مدسم شمد   ج 

 .مدنلجش 

  مغ ي ص  ي  أواله ع د ض ج مدخ مجش  مد   ج أ  مدل ةا ي  أا  ج منغعا  ت ع ح وضجعا   حع م  :مديجبي  م 

 .يغ ن أل ع د   ج أ  مدل ةا متص دا مد ا ة   مقن مأل دضغ ز  ي م ا مدغ  ج مد ش ال ة جس  

عحجعع    يعع  مدشععخص  ممت  وععاععع    كمضععجا أ    م يحعع ع عحعع ج  ال ة يعع     :مدغضمعع ا(مدشعع    مدنمشعع    )

 .مد ض ج مدخ مجش وضىةسنح ع قعالل 

 .ع    كمضج  أ    م وض   يسن ز يح ع عح مئط عم ي  ممت    مد  م :مدغ  

 .مدس م مدلض   مدت  ة   ع  ؤه أوضش سنف مد  م مكحج  دضنغ ش :مدسلح م أل 

 تم ا ي  أل ينشع ئا يع  مدنغع نش أ  مدخ سع ن  أ  أةع  يع  أل ينشع ئج   أم ،مدسج   مدنح   دح     لل   :مدس م

  .أح 

مدل ةعا مدلع ا أ   جع  مدنلضع  وضجعا  وضعىتغلج   مجاع م مدنغع نش مدن ئنع  سع مج مدنلضع   :مدخ مجج مد شلجغ م 

  ععتدك أونعع ل مدحضجعع م أ  مدمعع منج   مدنخ ض عع ،ع دغجعع   ع ن موععا مدنخ ض عع  أ  مد مسععج م 

 . مد   ن م

 .: أ  و ص   ح  ش ةغ   و  مدح ئط مدخ مجشدم منج م

تصععع مه مدياععع  مق ممةععع  مدنخ صععع  د ح ةععع   : عجععع ا مدغ  ئجععع عجععع ا صعععالاج  مدن  عععا يععع  مد  اجععع  مد خلجلجععع  

مد خلجلج   مدغ  ئج  مدخ ص  ع دن  ا  مالن  مع م

 مالس خ ما. تح ة  ن وجا 

نا  أل ةص م   مدنا  س أ  مدنم ب مدا  سعش مدنصعن   تل نع  يع  مدياع   :نا  أل صالاج  مكون ل دض  حجص

مق ممة  مدنخ ص  عشل ا مد خلجط  مد  ظج   ت جع  عع ا جنجعا مد سع ي م 

 مدنس   مم مدخ ص  ع ون ل مد  حجص ص دح  دض  حجص  يل عن  كام ا 

دسعع    144م عع   مد   جتةعع   الئح ععا 2008دسعع    119 عع ن ا مدغ عع ج م عع  

2009. 
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ةص م   مدنا ع س أ  مدنم عب مدا  سعش مدنشع ز وضعش مد   جعت  تل نع   : نا  ألدإلنغ لنا  أل صالاج  مدنغ ش 

ي  مديا  مق ممة  مدنخ ص  عشل ا مد خلجط  مد  ظج  ت جع  أا ت  جعت مدنغ عش 

  كامع ا  ع ن ات  عغن  دض  حجص  عغنع  دضمع  مم مدن ظنع   مكصع ل مد  جع  

 .2009دس    144م     الئح ا مد   جتة  2008دس    119مدغ  ج م   

مالس لن ل مدسم ش  ة م ا ي  ع عا أ  أ ثع   ةضع   اع أل سعم ج  أ   وضىمدت  ةن ص   ش: مدنغ مدسم شمدنغ ش 

 .أ ث   دا ي ح  يس ن 
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 والفنية:االشرتاطات العامة 

مدلع ز مدثع نش  وضعش   ةيعب وضعىةل غ  مقوالا    مس  مدش  ع ج جم ال ة ي أ ي  ون  مدغجعا  يمنعالا كام يعا  .1

 .ع د ض ي   جن  عج ا  مالن  مع م ته   ما  ماحض  ئا  يس  ج ةا ت  جت 

 .نا ئج ال ةي   دضل ز مدث نش تنسج  أ  تي ئ   لل  مكم  ي ض    تم مدلن   .2

لل  مكم  أ  مد ص ز  جا  ع   ص مأل ي  ص م مد ص   م مكح ه يال علع  مدحصع ل وضعى ال ةي   مد    ل و    .3

ي م ن     عج  يسغن  يع  مدياع    سع م  مدنصع مةف مق ممةع  مدننع مأل   نع  دالئحع  مدلن مةع  مدنلنع ل عاع  ع داجلع  

يع أل مد   جعت ةضع ا مالن اع ج   أجا تا   تل ةالتا   ن ةلا س م    ي  مدثن  مدنح   دنلل  مكم    ش ا دع  من اع ج

يعع  ت  جععت   م سععم ى عععا  اعع أل صعع دحا دضسععم  سوضععى مك عع س  مدسعع م  تشععلجب مد مجاعع   أا ةمعع ا يلعع عا 

 دض  حجص مدص  م دنلل  مكم .

  ش ا د  مدنخ د   ةع    سعخ  مدسم ،ةحظ  مس لن ل مدغ  ج مدت  ةن ا وضى  لل  مالم  ي ض   مدل ح يال دغ    .4

 مقدغ ج.  مو  مد ل     تلغجا 

يع م  يانع   أ     مح  يثع  تشع ة   تخع ة   ك  لل  مالم   غ  ينش ج مدنغ ى  مس غاللال ةي   مس لن ل أ   .5

ة سععغب و ععا ي ععالر د ماعع  مدسععم ا أ  مكضعع مم  مسعع لن ل أ  حظعع ئ  دضحج منعع م أ  جعع م  أ   مسعع لن دا   نععل أ  

يدغع ج مد خصعجص  سعحب  للع  مالم    عش  ى ا د  مدنخ د ع  ةمع ا دضياع   مدحعا  مكي ،ع دصح  مدل ي   ةا   

 .مدث نشنص مةف وضى و تا مدل ز  دل ةا مق مم  ععل  ي مد  مدنخ د   ع

أ  حض ععا مدلعع ا مدنجعع ا عم  عع  مقجعع مجمم دعع ه مدياعع م أ  مق مممم  مد سععنش اعع ه أ    جضععا  مدثعع نشوضععى مدلعع ز  .6

 دالسع لن لعغنع   مدل يع ق  ي  مدنغ ى أ  ت صعجضا عع دن م ا  مدال ي محجص  مد ص مةح دضحص ل وضى مد   مدنخ ص 

( دسع   119 عغنع  دنع   م  عنع ن ا مدغ ع ج م ع  ) مدسع عن مدنع  أل   عشمدنخصص دا  لل  مالم   ن     يش م يدجا 

 .2009دس   144 الئح ا مد   جتة  م    2008

أ   دض و ةع  لل  مالم  ي ض    عتم مدلنع   نمع ا  مس لن لس  ج ةا  وضى حض  ئا م  ي مدث نشةحظ  وضى مدل ز  .7

يدغع ج   عشةمع ا دضياع   مدحعا  مدنخ د ع   عى ا دع   مدغع  ،أون ل وضجا  داعتم  يةانم    ا أ  ينش ج  ع  مقوالا 

 ش.عنص مةف وضى و تا مدل ز مدث ن ع دل ةا مال مم    مد خصجص  سحب  لل  مكم   ي مد  مدنخ د

  الئح عا 2008دسع    119سعج ممم عغنع  دضنلع الم   ع ن ا مدغ ع ج م ع   من ظع مةض  ا مدل ز مدثع نش ع ع  ج  أيع     .8

 .2009دس    144م    مد   جتة 
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وضعى حلع ع  مد لع  ةض  ا مدل ز مدث نش عإ  ي  مكس مم وضى ا     لل  مكم  عغنع  دالنع  مع م مدغ  ئجع   وع ا  .9

مدنل نع  عياع   مدن ة ع    عتم و  صع   مدنلنع م مد  ظج  م  ا    مدنضمج    تم مالد  ما ع   جت مالس مم عغن  دض ن    

 دضس م.و  ص  ح مجج    م مد شيج  

ــع  )مدنع  مامدنل نع  دض مجاع م عياع   مدن ة ع  عغنع  دمع  ي لنع   مدنلنع م ةض  ا مدنخصص دا مالم  ع د ن     .10

جعع ج يعع   ععته مد صععنجن م م  مالنععم ل مدنل نعع أل مدعع مم أل  أ اعع ل يعع  مالاعع مل تغجعع   ععع  ج (  ال ةيعع   مدمالسععجم

مد مجاعع م ـ  م أل ـ ععع   مم ـ اضجعع م مد مجاعع  ـ منعع م  مد جعع   ـ ن وجعع   أدعع ماععع د ن    مدنسععض  دضلنجعع  )يعع  

دض نع    عنع  ال ةخع  يعا مالنع  مع م  مدع محضشما ة ع ل دمع  ونجع  مد صعنج   مد   ةعا  ىوضع ج   دعك( مدشعغ عجك...

 .ـ حض ج ( )مي يج دض مجا م مد ئجسج  

مدناض  مدنح  أل الس خ م  مد  محجص مدال يع  دضغ ع ج  ت  جعت   يع  أونع ل مدغ ع ج حنعا سع  مم يع  تع مةخ مسع الا  .11

 .مكم 

  -مكتج :  الم مدح  ش  دك  مدث نشمالي     و  يول ج محص  مدغ  ج أ  تل ةضا  دضل ز   شدضيا   مدحا  .12

 مدل ي .أ  مدن منج   مالن  مع مي م   ا مد ش ع يخ د   دن  ج ج عم مس   .أ

أ   مجا م مدغ  ج تخ دف ي  اج  مد صنج  أ  ي م  مدغ  ج  مدنلن م ي م   ا مد صنج   .د

 . ت سجا مدن لن أ  جن ل  مد  ج أ  أد ما مدغج    ال ت  ا يا مكص ل  مدنس لنض 

  ى ا د   مدنلض ع ،جنجا مكا مل ما ةخل  ص اب مدش ا ع دنالاظ م م  مد ل ةالم   شوضى مديا    . 

ة لج  تن ة  مس ي م مح ه يل دا   دك عغن  دإلج مجمم مدنح  أل عن ن ا مدغ  ج مدن ا   مدن م ن و ا 

 ة   ةم ا  دك حالل مدن أل مدنح  أل د ن 2009دس    144م     الئح ا مد   جتة  2008( دس   119م   )

 .ت محجص مدغ  ج  ت  جت   ي  أون ل مدغ  ج

عنحضع   مدنغج  ي  عا مد       شأ  ي ش م أ  ع   مم وضى  لل  مالم  ي ض    تم مدلن   يغ نشةحظ  ي  ي   .13

ا عى أوضعى ي سع د مدغ ع ج ،  ةسع ث ى يع   دعك مدغع   مم  مالمت ع  ةضع ا ت  اع  اع ه عم يع    مد شمكم   مس الا

سع  )حنسعا  وشع  ا سع  جن  ( ،  نع  ةسع ث ى يع   دعك أةضع   ع  يع  25  ر مد  ح م وضى أال ة ة  ع      و  

مدخ صعع  ع دن لنعع  مد ععش تنععا عاعع  مكم   ةسععنح ععع دغ   مم  عع ر ي لنعع   مالنعع  مع مةعع   دععا نععص حعع    ععش 

مدغ  ئجعع  مدخ صعع   دالنعع  مع مأ  مدحعع مئا  عغنعع   مدنشعع ألوضععش مدشعع مم   ينعع مم  ضعع مدنلع د مجاعع م  مالمتعع م مم

 عنع   2009دسع    144م ع   مد   جتة  الئح ا   2008دس    119عنلل  مالم   عغن  دن ن ا مدغ  ج مدن ا  م   

 .مدنسن ح ع دغ  ج وضجا  ي  مدنس ا  %10ال ة ة  و  
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عم مسعع   مدن ضععح  مالنعع  مع مي م غعع  أونعع ل مدغ عع ج أ  عع ج ت  جععت   دض   عع  يعع  ت  جععت   ععشدنا عع س مدياعع   مدحععا  .14

 يا  سعش وضى أصح د مدش ا    الئا  تساج  ي ي مةع   مدنل ن ألمدش  ع دنل عن  ي  ةن ا ي ا  عغن  دض س ي م 

 مدنسعل دج لع ز مدثع نش  ة حنع  مد دضنل ة    ل ي  مك   م مدى يم ا مدلن   أ   شمديا   ع دسن ح دا  ع د ح ل 

 .مدنل ن أل مد س ي م  دالن  مع م يخ د  ا ش ا د  

ا دع  وع ا يل عن اع  دض سع ي م   عشأ   مالنع  مع م،تن ا يخ د عا داعته  مد شعضب يةن ز مكون ل   شدضيا   مدحا  .15

 .ي  مديا   مدنل ن أل

مدم مسع  ةمع ا دضياع    عاعتهي  مدنج   أ  مدن م  مدن صع   وضجاع   ك م  حض  ئا  مدث نشا د  يخ د   مدل ز   ش .16

عنصعع مةف وضععى وعع تا  مق مم ععع دل ةا  مدنخ د عع يدغعع ج مد خصععجص  سععحب  للعع  مكم  علعع  ي مدعع    ععشمدحععا 

 .مدث نشمدل ز 

 ضجعع مد مح مدضعع مئح  مدي ةعع أل مدلن منجعع ينشعع ج مدني نلعع م  نعع ا  ععش 1979دسعع    59تل غعع  أامعع ا مدنعع ن ا م عع   .17

 ع كع جع ح ص   جن  ة لضعا  جاع   مدغ  ج، ن  ع  مدل ي  تل ةالتا  د ه مدل ز مك ل   تم      مدن مممم  مدش  ع 

  الئح عا 2008دسع    119 أة  تل ةالم دا     ن ا مدغ ع ج م ع   مدي ة أل مدلن منج مدني نل م   شت   ي  ي ا   مد ش

ً  2009دس    144م    مد   جتة   دالن  مع م مد مم أل عاته مدم مس   جن  د  ة   عا نص ً دا . يمنالً  ي نن 
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  :شروط احلجز

ةن ص   نط وضعى مدلنعالج مدعتة  دع  ةحع د ا  مدحع  عحيع   للع  مم  عع دل ح مدسع عا  Online مدحي  مالدم   نش .1

 ن ع و ا سحب ج ة  مدحي    دك عغن  دضن موج  مدنح  أل أ ن ه. 19/06/2022ع  مةخ 

 مدن ن ا دضحي  نخص  عغجلج  يص   مدي سج   دجا نخص  يل  ة  )ن  ا أ  يؤسسا(.ما ةم ا  .2

تنجع مً  حع  أ صعى سع مج  عش أ ثع   لل عج  مم  مد نع ا دحيع   (مك ال  مدنصع  –  جع مد  –ةحا د س أل )مدع      .3

)مدن نج  ـ مسعم ا    ا مد ن ا دنس  ة م  لا أممضش مقسم ا مكح ه و ا ع دن ا مدنلض  ي ة    ما أل م  ي ة  ج  

  .ي  سط يح م أمضش(  مدنلض  و ا  ع قوالا مدن ش م دغ ج مدحي 

مد  ج ( دحي  أ ث  ي   لل ج  أم   ش  –  ش ا د  يخ د    دك  تن ا  ال ي  )مد     -

ي ة    ما أل أ  أ ث  ي  ي ة   تضغى مدنلا مد مئ أل   ى ا د  مد ن ا دنس  ه مسم ا مح  

  .ي  سط يح م أمضش( ة   مدغ ج مدحي  داتة  مدنس  ةج )مدن نج  ـ مسم ا 

مال ةمعع ا  عع  سععغا تخصععجص  للعع  مم  م   اعع ه سععم جا ضععن  يشعع    مقسععم ا مالج نعع وش دععا أ  كاعع  أ عع م   .4

 دضغج .ي  مدن ا مدي ة أل س مج   نل  ش اج  تا أ  ت   ل و ا   ع    مك ال  مدنص ( –مد  ج   –أس تا )مد    

 ش ن ا ينش ج مدني نل م مدلن منج  مدي ةع أل  مدالئحع  مدلن مةع  دضاجلع   1979( دس   59تل غ  أام ا مدن ن ا م   ) .5

 الئح ععا مد   جتةعع    عع مممم مدغ ععك  2001دسعع    148  ععتدك أامعع ا  عع ن ا مد ن ةعع  مدلنعع م  م عع   – تلعع ةالتا  

 دالنع  مع مالئح عا مد   جتةع  يمنضع   ي ننع    2008دسع    119مدن     مدص  مأل  ش  تم مدخصع    مدنع ن ا 

 مد مم أل عاته مدم مس   جن  د  ة   عا نص  جا .

 ي  ون  مدغجا  يمنالا كام يا. ة ي أةل غ  مالوالا    مس  مدش  ع ج جم ال  .6

مدسععم ش  نععط  ال ةحععا دضنشعع    أ  حض ععا مدلعع ا أ  مدخعع    دالسعع خ مامدنل  ضعع  دضغجععا يخصصعع   مكممضععش لععا  .7

  ش ا د  يخ د    دعك ةع   تلغجعا مدالئحع  مدلن مةع  دضاجلع  عاعتم   لل  مالم مالس خ ما مدنخصص ي  أجضا  تغجج 

 سخ مدلنع  عغنع ً  وضىمدش ا يا  سخ مدلن    ا ت غجا أ  منتمم م  مس ص مم ام   ض ئش  متخ   مالج مجمم مدن  تغ  

 مدسم ش  نطس. دالس خ ما مكممضش م عجا  لا س دضن مو  مدنلن ل عا   ش  تم مدش ا اج  أنا ت  تح ة  مسل

   ع  مدشع  ع  مدن مصع  م  مدغج نع م  مدنلض يع م   م عا وضجاع   ما تن يعا  وضعىةن  مدن ن ا دضحي  ع نا    أعضا  .8

 دضحي  عل  س م  ين ا مدحي  عنث ع  ي م ن  نا ئج  وضى  ته مدش  ع.

دن موع  مدنلنع ل عاع  عاجلع  مدني نلع م مدلن منجع  د سعا  م مدشع  ع تخضعانص ح    عش تضعك  عش ناي  د  ة    .9

 مدالئح  مدلن مة   تل ةالتا  مدنلن ل عا  ع داجل   مالجا أل   تم    ع  مدنع مممم  مدصض مدي ة أل       مدن منج   مم 

 نلل  مالم  ا دج  أ  يس نغالً.د مدح ج  مو  م   ا  مدش ا ش  تم  مدن غل  مدن مو  
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 (onlineإسكان أكثر متيزًا ) خطوات حجز قطع أراضي
 15/12/2202املوافق اخلميس  يومحىت  04/12/2202االحد املوافق  يوم من اخلطوة األوىل )التقديم( 

 مساءا 11,59حىت الساعة 

 
 

 

عغ ععك مد لنجعع   مقسععم ا ععع  ا  ضنعع   (www.hdb-reservation.com)مدعع ح ل وضععى مدن  ععا مقدم   نععش  .1

 .ي  م

(  لعا مالممضعشأم ع ا  –مالسعل م  –  مس  مدش  ع أ  عغ و ا  دنل  ع     ع  مد   صعج  )مدنسع ا م  مس ل م  .2

 / يم  ع (. ) ج ة يا ييم نج  مس ل م  حل مم مدحي  

 ة   مد ح ل وضى مدن  ا ي  حالل مدضغط وضى ) ح ل يس خ ا ا دش(  تسيج  مد    مدن يش   ضن  مدن  م. .3

 ع  مالسع ن مأل وضعى مدش نع  مدجظاع   ش مد نع ا(  ع  )مسع خ م  م ع  مالسع ن مأل( ة   مدضغط وضى ي   ح )أم ب  .4

 دج   ن  ةنم  عغ و  مالس ن مأل عل   دك.    مد    مدت  سج   مس خ ميا      اس د د ح ة  جنجا مدنغ دغ مدن 

 

   ةل غ   ج ا مدلنج  ع س خ م  م   مالس ن مأل مدي ة  عنث عع  ي م نع   ت ع ةض يع  مدلنجع  دضغ عك د ح ةع

 نععط ج جعع   750  عع مأل دعع    مالسعع ن مأل مدي ةعع   حصعع  يغضععغ  يعع  مدلعع ح مدسعع عا يغضععغ ج ةعع  مدحيعع 

 ال ةيعع    و عع  مد نعع ا دضحيعع  يصعع مةف تسععيج  ال ت عع    حنسعع ا ج جاعع  يصعع ة  ال  جعع ( سععغلن ئ )

مد ج   وضى ع ك مد لنج   مقسم ا   جل  مدني نل م مدلن منج  مدي ة أل ع ة  يل دغ م م  يل مض   عش 

 تح ة  يغضغ ج ة  مدحي  م  حص  يغضغ يص    م مد سيج  ا الً م  يس نغالً.
 

 

 التقدم لحجز األراضي يقتصر فقط على العمالء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة ارض

ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز 19/06/2022بالطرح السابق بتاريخ  سكنية  
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اخلميس  حىت يوم 18/12/2022االحد املوافق  من يوم بالبنك( خاصة داخلية )مراجعة اخلطوة الثانية:
 .2022/ 12 /22 املوافق

ا وحىت  10الساعة  2220/ 12 /25املوافق  االحد يوم (احلجزاخلطوة الثالثة:)
ً
منتصف  11.59الساعة صباح

  .الليل
 د ح ل وضى مدن  ا ي أل أح ه عمضن  مدن  م  مد    مدن يش.م  (1

 مةن ن  سماي  مالاس.    مدضغط وضشمدضغط وضى سمم ب  ش مد ن اس  (2

 ة   ظا م ن ن  ت ضح مدغج ن م مالس سج  ع الس ن مأل مدس عا تسيجضا  )دالعال   نط(.  (3

  -مدن  ح مدحي  وضجا  ي تغ  وضى مد ح  مد  دش:  مالممضش   ظا م ن ن  تنث  عج ن م   (4

                      

 

 

 

 

 
 

 .  ي  عج ن م مالس ن مأل يا ميم نج  عغ و     مدضغط وضى ي   ح ت  ج  مدحي  (5

 
 

 

  مقدم   نعش  مدحيع  ي  عاسج   يت ا  ن ن  وضى(www.hdb-reservation.com)  عغ عك مد لنجع   مقسعم ا

حصع  تسيج  عضغ م م  يغضعغ ج ةع  مدحيع  علع  ا ى ة نم  مدس  أل مدلنالج مدغج    ئ ة  ي   مدنش   ن ا ج عل  م

، ة   ت  جت مدلضب حالل سحنسع  أةع ا ونع  س يع  تع مةخ تنع ة  مدلضعب  ةع   م  مدنغضعغ عع  ا يص    م مد سيج 

 .أسض د مدس م 

 01/2023 /02االثنني املوافق  يوميتم استكمال باقي مقدم احلجز خالل الفرتة من طوة الرابعة: اخل
 .02/02/2023 اخلميس املوافق وحىت يوم

 

    ة   م  يغضغ ج ة   مدسم ج  مد ش ت  مح ج م    لل  مالم  ش ا د  و ا مس من ل مالج مجمم م  مدغ ج اي

ع دش  ع مدلن مة  عم مس   يا ي مو أل ي  ج ج عح الم مدغ ج مد خصجص مد مم ألي  مد    مدنخ ص مدحي  

 مدش  ع دضلنالج مد  ئ ة .

 

 المدينة المحافظة

 الحي المنطقة

 رقم القطعة المجاورة
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 الشروط املالية:
 

 

 

 

  مدس م أسض د: - 

 جنع   يجنع دشدصع دح ييضعا مكي ع ج( يع   %0.5يصع مةف م ممةع     %1مدى ) ع قض    %50مس من ل س م   -

  ل   ما أل   جع    حنس ا ج جا  يص ة  ال  ج ( سغلن ئ  نط )ج ج   750   مأل مالم  ع قض    مدش يغضغ 

 .02/2320/ 02 ا ى ة ا  02/01/2320حالل مد   أل ي  ة ا يي أه 
 

 -مد  دج :  س ئ  مد  ا    دك ع ا  
 

      س ة ل( س ة لHDBKEGCAXXXع ك مد لنج   مالسم ا )–     . مدنا  سج 

 ACH      مدنا  سج .و  ع ةا      مدغ  ل دحس د ع ك مد لنج   مالسم ا ــ   

   ي       ع ك مد لنج   أ ي  ) مدنا  سج دحس د ع ك مد لنج   مالسم ا ــ       محضشتح ة    

 .ع دغ ك(ا د   ج   اس د دضلنج    ش مالسم ا 
 

 ما ة ضن  مد ح ة  مدغج ن م مد  دج : وضى

   مع وش.مس  مدن ن ا دضحي 

 ( س مة  14م   عل    مد    مدن يش )  م. 
 

 

 نعع  مالم   غعع  مالسعع الا )عغنعع  دضن وعع  مدنحعع   عإحلعع م  جنعع دشييعع   (%50 )مدعـعععع  ش  نعع  مكم  سعع م   -

 .مديا   دضلنج  دالس الا(
 

 نا ئجع  مدنحع  أل عم مسع  مدشع  ع ةع   يدغع ج مدحيع   ألا د  و ا س م  مدنغ دغ مدن ضعح  عل دجع  حعالل مدنع   ش

 ييضا أي  ج مدن ة  . %0,5   يص مةف ي ممة  %1ي ا   ةخص 

    عش ا دعع  وع ا سعع م  عع  ش  جنعع  مكم  ت خعت يجعع مجمم يدغع ج مد خصععجص  سعحب  للعع  مكم  دحع  أل جاعع 

 .ى ينتمم م  يحل م م  مس ص مم ام   ض ئشمدن ة     ا مدح ج  مد

 

 التقدم لحجز األراضي يقتصر فقط على العمالء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة ارض

ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز 19/06/2022بالطرح السابق بتاريخ  سكنية  
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 الشروط العقارية:

ةعع   تسععضج  مكم  دصعع اب مدشعع ا أ    جضععا  ععش مدن وعع  مدنحعع   دالسعع الا )عغنعع ً دضن وعع  مدنحعع   عإحلعع م مدياعع    .1

دضلنج (،   دك عن جب يحض  تسضج  ي  ا وضجا ي  مدنخ صج  عيا   مدني نا مدلن منش  صع اب مدشع ا أ    جضعا 

 ً أ  عن جعب ت  جع  وع ا مسعنش  تع  جالً ح صع ً يحع   مدغع  دض ن    مدنل  دتدك وضعى أا ةمع ا مد   جع  مدننع ا    ن 

 يخصص.

 ن  ع دض    ل دضغج  و   لا مكممضش مدسم ج  مدنل  ا : .2

أا ةعع   مد  عع  ل  مد   جععا أيعع ا مدن ظععف مدنخعع ص عياعع   مدن ة عع  يعع  مدن  عع  ل  مدن  عع  ل مدجععا أ    جضجانعع   -

 ةح ع  أصع  عن جب ت  ج  مسنش )و ا/ ح  (  ةت   عا مد    ل و   لل  مكم  مدن  ع  ل و اع   م ناع  

 مد   ج  عنضف مدلنج .

 مدنح   دنلل  مكم . أا ة   س م    ي  مدثن  -

مدن    ل يدجا يح  مدن  ع  ل  عش    ع  مالد  ميع م مدع مم أل عاعته مدم مسع   عش ا دع  وع ا من اع ج مدناضع   أا ةح  -

 مدنح  أل دض   جت.

سعم ى ععا  اع أل صع دحا دضسعم  س وضعى مك ع  س  ش ا د  من ا ج مدناض  مدنح  أل دض   جت ةض ا مالن ا ج يع  ت  جعت   م  .3

 حجص مدص  م دنلل  مكم . تشلجب مد مجا   مدس م  أا ةم ا يل عا دض  

جنجا مدنخ عغ م مدصع  مأل يع  جاع   مدن ة ع  دصع اب مدشع ا تمع ا ن  عته ك  م ع    ن نع  ع دنع    نعل ي سعضا وضعى   .4

  عش ا دع  تغججع  وضعى ي  عا مدحيع  مالدم   نعش و  ما ص اب مدش ا مدن  ا ع س ن مأل عج نع م ايع   للع  مكم  

 مدن ة  .ب مدش ا عإحل م جا   مدل  ما ةض  ا ص ا
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 :صإلغاء التخصي حاالت وقواعد

عغنع ً دضن موع  مدنلنع ل عاع  ع دالئحع   مكتجع مدحع الم   عشت خت يج مجمم يدغ ج مد خصجص  سحب  للع  مالم  

 -مدلن مة : 

  دعك   ا ا جع  يدعى ت غجعا   ش ا د  م  ش ز أ  ظا م أة  يخ د  م دش  ع مدحي  أ  مدن م  مد مم أل عاعته مدم مسع  .1

 .أ  منتمم أ  مس ص مم ام   ض ئش

 ع  جمً وضى عضب مدل ز مدث نش. .2

يصعع مةف  %1يعع  يجنعع دش  نعع  مكم  ع قضعع    مدععى  %50وعع ا  جعع ا مدلعع ز مدثعع نش ع سعع من ل سعع م  نسععغ  مدعـع  .3

 دش  ع.مييضا أي  ج مدن ة   ي  يجن دش  ن  مكم  حالل مدن أل مدنح  أل عم مس   %0,5 ي ممة  

س م  ع  ش  جن  مكم   غ  مس الا مالم  )عغن ً دضن وع  مدنحع   عإحلع م مدياع    ج ا مدل ز مدث نش ع و ا ش ا د    .4

 دضلنج  دالس الا(.

 ش مدن و  مدنح     ا  دك ةل  و  الً و  مد خصجص  تلغا   مو  يدغ ج مد خصعجص   ا ا جعا  مالس الاي م د  ة    .5

 م  مس ص مم ام   ض ئش. أ  يحل ممدش ينتمم 

   د  دش:  مدن ضح  و ا مالد  ما ع د   ج  م مدنح  أل الس الا مكم   مدغ  ج .6
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االراضى االكثر متيزا

وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

المدينة
بنى سويف 

الجديدة
اسوان الجديدةسوهاج الجديدةاسيوط الجديدة

قطع االراضى عدد

المتاحة
12112940455

قطعة ارض709اجمالى عدد 



مسلسل المنطقةاسم المنطقةفيالت/ عمارات 
م تاريخ التسلي

المتوقع
العدد

متوسط 

المساحات
االشتراطات البنائيةالسعر

عمارات

–الحى الرابع 
المجاورة الرابعة

1

جاهز لالستالم

113252-6893435

+ بدروم : وعدد األدوار % 50النسبة البنائية ال تزيد عن 

م ؛ 14غرف السطح بحد أقصى % 25+ أدوار 3+ أرضي 

الردود حسب االشتراطات المعلنة من جهاز المدينة

الحى الثالث عشر

(1)مجاروة –
283125

+ بدروم : وعدد األدوار % 50النسبة البنائية ال تزيد عن 

م 14غرف السطح بحد أقصى % 25+ أدوار 3+ أرضي 

م خلفي5م جانبي و3م امامى و 3االرتدادات 
460-569

121اإلجمالي

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 



1
2



المطروحةاالراضى

(1)مسلسل رقم 



المطروحةاألراضي 

(2)مسلسل رقم 



بيان باجمالى قطع االراضى المطروحة

/  عمارات 

فيالت

اسم 

المنطقة
الحىالمسلسل

عدد قطع 

االراضى

تاريخ التسليم 

المتوقع
االشتراطات البنائيةالسعرمتوسط المساحات

عمارات
الحى 

الثاني
6133240-419م جاهزة للتسلي129الثاني1

وبارتفاع % 55النسبة البنائية 

أدوار متكررة ؛ 4+ ارضى 
م من 3–م امامي 2والردود 

م خلفي3–جانب واحد 

129االجمالي



1



االراضى المطروحة

(1)مسلسل رقم 



بيان باجمالى قطع االراضى المطروحة

/  عمارات 

فيالت
مسلسل 

المنطقة

الحى اسم المنطقة
عدد قطع 

ةاالراضى المتاح
سعر المترمتوسط المساحات

تاريخ التسليم المتوقع
االشتراطات البنائية

النسبة 

البنائية
الردوداالرتفاع

عمارات

21التوسعات الجنوبيه مجاورة 1
التوسعات 

الجنوبية
354425-617282531–12-202350

3+ ارضى 

أدوار 

م 4م جانبي ؛ 3م امامي ؛3

خلفي

45جاهزة للتسليم16542925-50719السادسفدان162منطقة النخيل 2
3+ ارضى 

أدوار 
م من جميع الجهات4

االجمالي
404



2

1



(1)مسلسل رقم 

االراضى المطروحة



(2)مسلسل رقم 

االراضى المطروحة



بيان باجمالى قطع االراضى المطروحة

/  عمارات 

فيالت
عدد قطع االراضىالحىالمسلسلاسم المنطقة

يم تاريخ التسل

المتوقع

متوسط 

المساحات
االشتراطات البنائيةالسعر

عمارات
–الحى السياحي 

فدان350منطقة 
55الحى السياحي 1

31–12-

2023
381-5572470

وبارتفاع % 50النسبة البنائية 

أدوار متكررة ؛ 3+ ارضى 

م من جميع الجهات2.5والردود 



1



(1)مسلسل رقم 

المطروحةاألراضي 



المنطقةالمدينةم
مسلسل 

المنطقة
رقم القطعةالمجاورةالىح

 المساحة 

تحت العجز 

والزيادة

ز نسبة التمي 
سعر المير

اجماىل سعر 

االرض

% + 50استكمال الـ  

اداريه . م1%

 مجلس امناء0.5%+ 

 قيمة األرض
ر
باق

 تسدد قبل 

االستالم

ي سويف الجديدة1
      1,201,048                  887,829    34352,402,096        1.110         578630.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة2
      1,201,048                  887,829    34352,402,096        1.110         579630.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة3
      1,010,921                  691,998    34352,021,841        1.090         580540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة4
         973,823                  653,787    34351,947,645        1.050         581540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة5
         758,190                  431,686    34351,516,381        1.090         588405.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة6
         758,190                  431,686    34351,516,381        1.090         590405.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة7
         811,519                  486,614    34351,623,038        1.050         591450.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة8
         772,102                  446,015    34351,544,204        1.110         594405.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة9
         857,891                  534,378    34351,715,783        1.110         595450.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة10
         826,976                  502,536    34351,653,953        1.070         599450.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة11
         786,272                  460,610    34351,572,543        1.090         600420.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة12
         673,947                  344,915    34351,347,894        1.090         612360.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة13
         673,947                  344,915    34351,347,894        1.090         620360.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة14
         612,289                  281,407    34351,224,578        1.150         621310.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة15
      1,000,401                  681,163    34352,000,802        1.150         624506.50الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة16
      1,152,820                  838,155    34352,305,641        1.130         626594.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة17
         973,823                  653,787    34351,947,645        1.050         627540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة18
      1,148,939                  834,157    34352,297,878        1.130         628592.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة19
         799,926                  474,673    34351,599,851        1.150         639405.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة20
         730,367                  403,028    34351,460,734        1.050         641405.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة21
         873,349                  550,299    34351,746,698        1.130         642450.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة22
         744,279                  417,357    34351,488,557        1.070         643405.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة23
      1,071,205                  754,091    34352,142,410        1.050         645594.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة24
         967,863                  647,649    34351,935,726        1.090         650517.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة25
         943,217                  622,263    34351,886,433        1.130         653486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة26
         943,217                  622,263    34351,886,433        1.130         655486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة27
         926,523                  605,068    34351,853,045        1.110         658486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة28
      1,103,666                  787,525    34352,207,331        1.190         659540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة29
         959,911                  639,458    34351,919,822        1.150         660486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة30
      1,048,019                  730,209    34352,096,037        1.130         661540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة31
         943,217                  622,263    34351,886,433        1.130         663486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة32
      1,312,574               1,002,701    34352,625,147        1.110         664688.50الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة33
      1,167,874                  853,660    34352,335,748        1.070         665635.50الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة34
      1,137,672                  822,552    34352,275,344        1.150         705576.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة35
      1,152,820                  838,155    34352,305,641        1.130         706594.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة36
      1,204,835                  891,730    34352,409,670        1.190         707589.50الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة37
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         709540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز



المنطقةالمدينةم
مسلسل 

المنطقة
رقم القطعةالمجاورةالىح

 المساحة 

تحت العجز 

والزيادة

ز نسبة التمي 
سعر المير

اجماىل سعر 

االرض

% + 50استكمال الـ  

اداريه . م1%

 مجلس امناء0.5%+ 

 قيمة األرض
ر
باق

 تسدد قبل 

االستالم

ي سويف الجديدة38
         959,911                  639,458    34351,919,822        1.150         710486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة39
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         711540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة40
         909,828                  587,873    34351,819,657        1.090         712486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة41
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         713540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة42
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         715540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة43
         926,523                  605,068    34351,853,045        1.110         716486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة44
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         717540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة45
         926,523                  605,068    34351,853,045        1.110         718486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة46
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         719540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة47
         926,523                  605,068    34351,853,045        1.110         720486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة48
      1,029,470                  711,104    34352,058,939        1.110         721540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة49
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         727540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة50
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         729540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة51
         909,828                  587,873    34351,819,657        1.090         730486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة52
         909,828                  587,873    34351,819,657        1.090         732486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة53
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         733540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة54
         959,911                  639,458    34351,919,822        1.150         734486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة55
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         735540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة56
         926,523                  605,068    34351,853,045        1.110         736486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة57
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         737540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة58
         943,217                  622,263    34351,886,433        1.130         740486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة59
      1,048,019                  730,209    34352,096,037        1.130         741540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة60
         943,217                  622,263    34351,886,433        1.130         742486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة61
         943,217                  622,263    34351,886,433        1.130         744486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة62
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         747540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة63
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         749540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة64
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         751540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة65
         893,134                  570,678    34351,786,269        1.070         753486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة66
      1,103,666                  787,525    34352,207,331        1.190         754540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة67
      1,310,023               1,000,074    34352,620,046        1.130         821675.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة68
      1,132,416                  817,139    34352,264,833        1.110         822594.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة69
      1,336,224               1,027,060    34352,672,447        1.130         823688.50الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة70
         957,592                  637,070    34351,915,184        1.050         825531.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة71
      1,029,470                  711,104    34352,058,939        1.110         826540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة72
      1,029,470                  711,104    34352,058,939        1.110         832540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة73
      1,048,791                  731,005    34352,097,583        1.150         833531.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة74
      1,012,312                  693,431    34352,024,623        1.110         834531.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز
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ي سويف الجديدة75
      1,356,396               1,047,837    34352,712,791        1.170         836675.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة76
      1,231,551                  919,247    34352,463,101        1.110         837646.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة77
      1,336,224               1,027,060    34352,672,447        1.130         838688.50الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة78
      1,201,048                  887,829    34352,402,096        1.110         852630.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة79
         909,828                  587,873    34351,819,657        1.090         853486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة80
      1,010,921                  691,998    34352,021,841        1.090         854540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة81
         926,523                  605,068    34351,853,045        1.110         857486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة82
      1,336,224               1,027,060    34352,672,447        1.130         859688.50الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة83
         471,763                  136,666        3435943,526        1.090         899252.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة84
         673,947                  344,915    34351,347,894        1.090         902360.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة85
         611,344                  280,434    34351,222,688        1.130         903315.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة86
         668,331                  339,131    34351,336,662        1.090         904357.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة87
         620,189                  289,545    34351,240,379        1.150         905314.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة88
         686,313                  357,652    34351,372,626        1.110         906360.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة89
         589,704                  258,145    34351,179,407        1.090         912315.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة90
         589,704                  258,145    34351,179,407        1.090         914315.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة91
         723,411                  395,863    34351,446,822        1.170         917360.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة92
         586,690                  255,040    34351,173,379        1.090         920313.39الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة93
         798,277                  472,975    34351,596,554        1.190         923390.58الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة94
      1,078,976                  762,095    34352,157,952        1.190         924527.92الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة95
      1,214,032                  901,203    34352,428,064        1.190         925594.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة96
      1,071,205                  754,091    34352,142,410        1.050         927594.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة97
      1,022,514                  703,939    34352,045,027        1.050         931567.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة98
      1,091,609                  775,107    34352,183,217        1.070         933594.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة99
      1,022,694                  704,125    34352,045,388        1.050         937567.10الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة100
      1,085,117                  768,420    34352,170,233        1.170         938540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة101
      1,010,921                  691,998    34352,021,841        1.090         941540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة102
         926,523                  605,068    34351,853,045        1.110         944486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة103
         943,217                  622,263    34351,886,433        1.130         945486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة104
         926,523                  605,068    34351,853,045        1.110         946486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة105
         909,828                  587,873    34351,819,657        1.090         948486.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة106
         992,372                  672,893    34351,984,743        1.070         953540.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة107
         966,729                  646,481    34351,933,458        1.190         954473.00الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة108
      1,214,105                  901,278    34352,428,210        1.180         956599.07الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة109
      1,209,316                  896,346    34352,418,633        1.130         960623.11الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة110
      1,241,378                  929,370    34352,482,757        1.190         966607.38الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة111
      1,172,008                  857,918    34352,344,015        1.230         974554.79الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز
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ي سويف الجديدة112
      1,161,402                  846,994    34352,322,805        1.260         975536.68الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة113
      1,217,949                  905,237    34352,435,898        1.260         976562.81الرابعة الرابع 1الىح الرابع المجاورة الرابعة بنز

ي سويف الجديدة114
         A39525.00         1.100        31251,804,688    580,164                  902,344االوىلي بلوك الثالث عشر2 (1 )الىح الثالث عشر المجاورة بنز

ي سويف الجديدة115
         A65509.70         1.060        31251,688,381    520,266                  844,191االوىلي بلوك الثالث عشر2 (1 )الىح الثالث عشر المجاورة بنز

ي سويف الجديدة116
         A66509.70         1.080        31251,720,238    536,672                  860,119االوىلي بلوك الثالث عشر2 (1 )الىح الثالث عشر المجاورة بنز

ي سويف الجديدة117
         A67569.10         1.080        31251,920,713    639,917                  960,356االوىلي بلوك الثالث عشر2 (1 )الىح الثالث عشر المجاورة بنز

ي سويف الجديدة118
         A68569.10         1.060        31251,885,144    621,599                  942,572االوىلي بلوك الثالث عشر2 (1 )الىح الثالث عشر المجاورة بنز

ي سويف الجديدة119
         A69569.10         1.060        31251,885,144    621,599                  942,572االوىلي بلوك الثالث عشر2 (1 )الىح الثالث عشر المجاورة بنز

ي سويف الجديدة120
         A70516.60         1.140        31251,840,388    598,550                  920,194االوىلي بلوك الثالث عشر2 (1 )الىح الثالث عشر المجاورة بنز

ي سويف الجديدة121
         A71460.00         1.160        31251,667,500    509,513                  833,750االوىلي بلوك الثالث عشر2 (1 )الىح الثالث عشر المجاورة بنز

يأسيوط الجديدة122
ز
ي1الىحي الثان

ز
         954,825                  634,219    32401,909,649        1.195         1493.22-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة123
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,071,332                  754,222    32402,142,664        1.160         2570.10-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة124
ز
ي1الىحي الثان

ز
         862,945                  539,583    32401,725,890        1.130         3471.40-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة125
ز
ي1الىحي الثان

ز
         867,775                  544,558    32401,735,549        1.070         4500.62-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة126
ز
ي1الىحي الثان

ز
         865,380                  542,091    32401,730,759        1.130         5472.73-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة127
ز
ي1الىحي الثان

ز
         865,435                  542,148    32401,730,869        1.070         6499.27-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة128
ز
ي1الىحي الثان

ز
         867,851                  544,636    32401,735,702        1.130         7474.08-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة129
ز
ي1الىحي الثان

ز
         863,095                  539,737    32401,726,189        1.070         8497.92-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة130
ز
ي1الىحي الثان

ز
         870,322                  547,182    32401,740,644        1.130         9475.43-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة131
ز
ي1الىحي الثان

ز
         892,932                  570,470    32401,785,864        1.110         10496.57-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة132
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,160                  550,104    32401,746,319        1.130         11476.98-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة133
ز
ي1الىحي الثان

ز
         890,505                  567,970    32401,781,009        1.110         12495.22-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة134
ز
ي1الىحي الثان

ز
         875,613                  552,631    32401,751,225        1.130         13478.32-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة135
ز
ي1الىحي الثان

ز
         855,918                  532,346    32401,711,837        1.070         14493.78-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة136
ز
ي1الىحي الثان

ز
         877,718                  554,799    32401,755,436        1.130         15479.47-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة137
ز
ي1الىحي الثان

ز
         853,752                  530,114    32401,707,503        1.070         16492.53-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة138
ز
ي1الىحي الثان

ز
         880,189                  557,345    32401,760,378        1.130         17480.82-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة139
ز
ي1الىحي الثان

ز
         851,411                  527,704    32401,702,823        1.070         18491.18-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة140
ز
ي1الىحي الثان

ز
         917,811                  596,095    32401,835,621        1.175         19482.17-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة141
ز
ي1الىحي الثان

ز
         896,683                  574,333    32401,793,366        1.130         20489.83-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة142
ز
ي1الىحي الثان

ز
         927,633                  606,212    32401,855,265        1.175         21487.33-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة143
ز
ي1الىحي الثان

ز
         887,237                  564,604    32401,774,474        1.130         22484.67-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة144
ز
ي1الىحي الثان

ز
         894,578                  572,165    32401,789,155        1.130         23488.68-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة145
ز
ي1الىحي الثان

ز
         837,787                  513,670    32401,675,574        1.070         24483.32-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة146
ز
ي1الىحي الثان

ز
         897,031                  574,692    32401,794,061        1.130         25490.02-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة147
ز
ي1الىحي الثان

ز
         835,464                  511,278    32401,670,928        1.070         26481.98-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة148
ز
ي1الىحي الثان

ز
         899,703                  577,444    32401,799,407        1.130         27491.48-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة149
ز
ي1الىحي الثان

ز
         833,124                  508,868    32401,666,248        1.070         28480.63-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة150
ز
ي1الىحي الثان

ز
         902,175                  579,990    32401,804,349        1.130         29492.83-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة151
ز
ي1الىحي الثان

ز
         830,784                  506,457    32401,661,568        1.070         30479.28-الىحي الثان
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يأسيوط الجديدة152
ز
ي1الىحي الثان

ز
         904,628                  582,516    32401,809,255        1.130         31494.17-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة153
ز
ي1الىحي الثان

ز
         828,444                  504,047    32401,656,888        1.070         32477.93-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة154
ز
ي1الىحي الثان

ز
         907,062                  585,024    32401,814,125        1.130         33495.50-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة155
ز
ي1الىحي الثان

ز
         826,104                  501,637    32401,652,208        1.070         34476.58-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة156
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,123,579                  808,036    32402,247,158        1.175         35590.27-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة157
ز
ي1الىحي الثان

ز
         959,051                  638,573    32401,918,103        1.130         36523.90-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة158
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,120,057                  804,409    32402,240,115        1.175         37588.42-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة159
ز
ي1الىحي الثان

ز
         957,650                  637,130    32401,915,300        1.135         38520.83-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة160
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,653                  567,093    32401,779,307        1.130         39485.99-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة161
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         40486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة162
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,653                  567,093    32401,779,307        1.130         41485.99-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة163
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         42486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة164
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,653                  567,093    32401,779,307        1.130         43485.99-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة165
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         44486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة166
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,653                  567,093    32401,779,307        1.130         45485.99-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة167
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         46486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة168
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,653                  567,093    32401,779,307        1.130         47485.99-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة169
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         48486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة170
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,653                  567,093    32401,779,307        1.130         49485.99-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة171
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         50486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة172
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,653                  567,093    32401,779,307        1.130         51485.99-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة173
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         52486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة174
ز
ي1الىحي الثان

ز
         940,243                  619,200    32401,880,486        1.140         53509.12-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة175
ز
ي1الىحي الثان

ز
         922,878                  601,314    32401,845,755        1.090         54522.64-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة176
ز
ي1الىحي الثان

ز
         907,234                  585,201    32401,814,468        1.100         55509.11-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة177
ز
ي1الىحي الثان

ز
         948,097                  627,289    32401,896,193        1.120         56522.54-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة178
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         57486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة179
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,602                  550,560    32401,747,203        1.110         58485.82-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة180
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         59486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة181
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,530                  550,485    32401,747,059        1.110         60485.78-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة182
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         61486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة183
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,458                  550,411    32401,746,915        1.110         62485.74-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة184
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         63486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة185
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,386                  550,337    32401,746,771        1.110         64485.70-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة186
ز
ي1الىحي الثان

ز
         778,071                  452,163    32401,556,143        1.070         65448.87-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة187
ز
ي1الىحي الثان

ز
         851,070                  527,352    32401,702,140        1.110         66473.29-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة188
ز
ي1الىحي الثان

ز
         844,201                  520,277    32401,688,402        1.110         67469.47-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة189
ز
ي1الىحي الثان

ز
         967,270                  647,038    32401,934,540        1.110         68537.91-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة190
ز
ي1الىحي الثان

ز
         850,215                  526,471    32401,700,430        1.090         69481.49-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة191
ز
ي1الىحي الثان

ز
         941,771                  620,774    32401,883,543        1.110         70523.73-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة192
ز
ي1الىحي الثان

ز
         938,399                  617,301    32401,876,798        1.090         71531.43-الىحي الثان
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يأسيوط الجديدة193
ز
ي1الىحي الثان

ز
         980,540                  660,707    32401,961,081        1.110         72545.29-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة194
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,053,188                  735,533    32402,106,376        1.110         73585.69-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة195
ز
ي1الىحي الثان

ز
         956,714                  636,166    32401,913,429        1.110         74532.04-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة196
ز
ي1الىحي الثان

ز
         885,126                  562,430    32401,770,252        1.070         75510.63-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة197
ز
ي1الىحي الثان

ز
         890,448                  567,911    32401,780,895        1.070         76513.70-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة198
ز
ي1الىحي الثان

ز
         951,863                  631,168    32401,903,725        1.150         77510.93-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة199
ز
ي1الىحي الثان

ز
         930,665                  609,335    32401,861,330        1.090         78527.05-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة200
ز
ي1الىحي الثان

ز
         905,418                  583,331    32401,810,836        1.150         79486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة201
ز
ي1الىحي الثان

ز
         858,179                  534,674    32401,716,358        1.090         80486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة202
ز
ي1الىحي الثان

ز
         905,418                  583,331    32401,810,836        1.150         81486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة203
ز
ي1الىحي الثان

ز
         858,179                  534,674    32401,716,358        1.090         82486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة204
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,046,716                  728,867    32402,093,431        1.170         83552.24-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة205
ز
ي1الىحي الثان

ز
         883,088                  560,331    32401,766,176        1.100         84495.56-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة206
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,172,709                  858,641    32402,345,419        1.180         85613.47-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة207
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,023,516                  704,971    32402,047,032        1.170         86540.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة208
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,023,516                  704,971    32402,047,032        1.170         87540.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة209
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,023,516                  704,971    32402,047,032        1.170         88540.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة210
ز
ي1الىحي الثان

ز
         999,040                  679,762    32401,998,081        1.180         89522.62-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة211
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,008,178                  689,173    32402,016,356        1.180         90527.40-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة212
ز
ي1الىحي الثان

ز
         860,386                  536,948    32401,720,772        1.090         91487.25-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة213
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,672                  567,112    32401,779,343        1.130         92486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة214
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         93486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة215
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,672                  567,112    32401,779,343        1.130         94486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة216
ز
ي1الىحي الثان

ز
         842,432                  518,455    32401,684,865        1.070         95486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة217
ز
ي1الىحي الثان

ز
         855,879                  532,305    32401,711,757        1.130         96467.54-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة218
ز
ي1الىحي الثان

ز
         819,270                  494,598    32401,638,539        1.050         97481.64-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة219
ز
ي1الىحي الثان

ز
         990,574                  671,041    32401,981,148        1.170         98522.62-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة220
ز
ي1الىحي الثان

ز
         918,627                  596,935    32401,837,253        1.150         99493.09-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة221
ز
ي1الىحي الثان

ز
         755,040                  428,441    32401,510,080        1.050         100443.88-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة222
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,032,512                  714,237    32402,065,024        1.150         101554.22-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة223
ز
ي1الىحي الثان

ز
         855,637                  532,056    32401,711,274        1.050         102503.02-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة224
ز
ي1الىحي الثان

ز
         893,085                  570,627    32401,786,170        1.150         103479.38-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة225
ز
ي1الىحي الثان

ز
         825,740                  501,262    32401,651,480        1.070         104476.37-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة226
ز
ي1الىحي الثان

ز
         877,827                  554,912    32401,755,654        1.150         105471.19-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة227
ز
ي1الىحي الثان

ز
         865,060                  541,762    32401,730,120        1.110         106481.07-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة228
ز
ي1الىحي الثان

ز
         726,468                  399,012    32401,452,936        1.070         107419.10-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة229
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,853                  550,819    32401,747,707        1.110         108485.96-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة230
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,925                  550,893    32401,747,850        1.110         109486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة231
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,781                  550,745    32401,747,563        1.110         110485.92-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة232
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,925                  550,893    32401,747,850        1.110         111486.00-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة233
ز
ي1الىحي الثان

ز
         923,493                  601,948    32401,846,987        1.120         112508.98-الىحي الثان
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يأسيوط الجديدة234
ز
ي1الىحي الثان

ز
         956,708                  636,159    32401,913,416        1.130         113522.62-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة235
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,003,292                  684,141    32402,006,584        1.170         114529.33-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة236
ز
ي1الىحي الثان

ز
         852,391                  528,712    32401,704,781        1.140         115461.55-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة237
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,032,549                  714,276    32402,065,098        1.150         116554.24-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة238
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,014,592                  695,779    32402,029,183        1.130         117554.24-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة239
ز
ي1الىحي الثان

ز
         949,180                  628,405    32401,898,360        1.150         118509.49-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة240
ز
ي1الىحي الثان

ز
         932,837                  611,572    32401,865,674        1.130         119509.58-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة241
ز
ي1الىحي الثان

ز
         905,213                  583,119    32401,810,426        1.150         120485.89-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة242
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,763                  567,206    32401,779,526        1.130         121486.05-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة243
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,673                  550,634    32401,747,347        1.110         122485.86-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة244
ز
ي1الىحي الثان

ز
         858,355                  534,856    32401,716,711        1.090         123486.10-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة245
ز
ي1الىحي الثان

ز
         873,637                  550,597    32401,747,275        1.110         124485.84-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة246
ز
ي1الىحي الثان

ز
         889,964                  567,413    32401,779,929        1.130         125486.16-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة247
ز
ي1الىحي الثان

ز
         956,362                  635,803    32401,912,725        1.160         126508.92-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة248
ز
ي1الىحي الثان

ز
         898,765                  576,478    32401,797,530        1.160         127478.27-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة249
ز
ي1الىحي الثان

ز
      1,031,477                  713,171    32402,062,953        1.170         130544.20-الىحي الثان

يأسيوط الجديدة250
ز
ي1الىحي الثان

ز
         891,475                  568,969    32401,782,949        1.180         131466.35-الىحي الثان

      1,199,253                  885,981    29252,398,506        1.140         144719.30-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 251

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         145770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 252

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         146770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 253

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         147770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 254

      1,238,738                  926,650    29252,477,475        1.100         148770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 255

      1,294,986                  984,586    29252,589,973        1.140         149776.72-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 256

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         150770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 257

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         151770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 258

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         152770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 259

      1,283,783                  973,046    29252,567,565        1.140         153770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 260

      1,283,783                  973,046    29252,567,565        1.140         154770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 261

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         155770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 262

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         156770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 263

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         157770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 264

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         158770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 265

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         159770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 266

      1,216,215                  903,451    29252,432,430        1.080         160770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 267

      1,283,783                  973,046    29252,567,565        1.140         161770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 268

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         162770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 269

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         163770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 270

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         164770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 271

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         165770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 272

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         166770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 273

      1,283,783                  973,046    29252,567,565        1.140         167770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 274

      1,261,260                  949,848    29252,522,520        1.120         168770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 275

      1,238,738                  926,650    29252,477,475        1.100         169770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 276
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      1,892,004               1,599,514    29253,784,008        1.080     1701,197.85-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 277

      1,283,783                  973,046    29252,567,565        1.140         171770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 278

      1,193,693                  880,253    29252,387,385        1.060         172770.00-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 279

      1,777,048               1,481,110    29253,554,096        1.080     1731,125.07-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 280

      1,752,676               1,456,007    29253,505,353        1.120     1741,070.01-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 281

      1,883,396               1,590,648    29253,766,792        1.100     1751,170.72-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 282

      1,631,088               1,330,770    29253,262,175        1.120         176995.78-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 283

      2,537,353               2,264,224    29255,074,707        1.160     1771,495.64-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 284

      2,471,941               2,196,849    29254,943,882        1.100     1781,536.56-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 285

      2,230,203               1,947,859    29254,460,405        1.120     1791,361.54-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 286

      1,631,039               1,330,720    29253,262,077        1.120         180995.75-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 287

      1,883,573               1,590,830    29253,767,146        1.100     1811,170.83-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 288

      1,883,669               1,590,929    29253,767,339        1.100     1821,170.89-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 289

      1,630,809               1,330,483    29253,261,618        1.120         183995.61-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 290

      2,226,927               1,944,484    29254,453,853        1.120     1841,359.54-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 291

      2,517,016               2,243,277    29255,034,033        1.120     1851,536.64-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 292

      2,472,230               2,197,147    29254,944,461        1.100     1861,536.74-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 293

      2,230,645               1,948,314    29254,461,290        1.120     1871,361.81-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 294

      1,631,530               1,331,226    29253,263,060        1.120         188996.05-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 295

      1,883,669               1,590,929    29253,767,339        1.100     1891,170.89-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 296

      1,969,662               1,679,502    29253,939,324        1.120     1901,202.48-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 297

      2,230,317               1,947,977    29254,460,634        1.120     1911,361.61-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 298

      2,472,247               2,197,164    29254,944,493        1.100     1921,536.75-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 299

      2,757,048               2,490,509    29255,514,096        1.140     1931,653.65-السادس2 فدان162منطقة النخيل سوهاج الجديده 300

         769,813                  443,657    28251,539,625        1.090         211500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 301

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         212500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 302

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         213500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 303

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         214500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 304

         769,813                  443,657    28251,539,625        1.090         215500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 305

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         216500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 306

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         217500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 307

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         218500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 308

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         219500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 309

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2110500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 310

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2111500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 311

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2112500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 312

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2113500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 313

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2114500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 314

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2115500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 315

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2116500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 316

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2117500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 317

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2118500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 318

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2119500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 319

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2120500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 320

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2121500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 321
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         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2122500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 322

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2123500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 323

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2124500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 324

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2125500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 325

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2126500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 326

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2127500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 327

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2128500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 328

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2129500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 329

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2130500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 330

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2131500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 331

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2132500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 332

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2133500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 333

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2134500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 334

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2135500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 335

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2136500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 336

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2137500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 337

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2138500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 338

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2139500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 339

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2140500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 340

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2141500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 341

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2142500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 342

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2143500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 343

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2144500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 344

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2145500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 345

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2146500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 346

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2147500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 347

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2148500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 348

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2149500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 349

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2150500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 350

         762,506                  436,131    28251,525,012        1.080         2151499.84التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 351

         780,461                  454,625    28251,560,922        1.080         2152511.61التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 352

         780,461                  454,625    28251,560,922        1.080         2153511.61التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 353

         780,461                  454,625    28251,560,922        1.080         2154511.61التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 354

         751,555                  424,852    28251,503,110        1.040         2155511.61التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 355

         751,555                  424,852    28251,503,110        1.040         2156511.61التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 356

         751,555                  424,852    28251,503,110        1.040         2157511.61التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 357

         751,555                  424,852    28251,503,110        1.040         2158511.61التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 358

         735,411                  408,223    28251,470,822        1.040         2159500.62التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 359

         717,416                  389,688    28251,434,831        1.040         2160488.37التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 360

         758,432                  431,935    28251,516,864        1.100         2161488.13التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 361

         744,169                  417,244    28251,488,339        1.080         2162487.82التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 362

         743,697                  416,757    28251,487,393        1.080         2163487.51التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 363

         743,239                  416,286    28251,486,478        1.080         2164487.21التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 364

         742,766                  415,799    28251,485,532        1.080         2165486.90التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 365

         742,308                  415,328    28251,484,617        1.080         2166486.60التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 366
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         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2167500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 367

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2168500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 368

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         2169500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 369

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         2170500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 370

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2171500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 371

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2172500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 372

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2173500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 373

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2174500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 374

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2175500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 375

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2176500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 376

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         2177497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 377

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         2178497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 378

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         2179497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 379

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         2180497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 380

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         2181497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 381

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         2182497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 382

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         2183497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 383

         773,224                  447,170    28251,546,447        1.100         2184497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 384

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         2185497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 385

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         2186497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 386

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2187500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 387

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2188500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 388

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2189500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 389

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2190500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 390

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         2191500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 391

         776,875                  450,931    28251,553,750        1.100         2192500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 392

         805,125                  480,029    28251,610,250        1.140         2193500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 393

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         2194500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 394

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         2195500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 395

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         2196500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 396

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         2197500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 397

         801,341                  476,131    28251,602,682        1.140         2198497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 398

         745,106                  418,210    28251,490,213        1.060         2199497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 399

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21100497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 400

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21101497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 401

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21102497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 402

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21103497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 403

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21104497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 404

         773,224                  447,170    28251,546,447        1.100         21105497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 405

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         21106497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 406

         759,165                  432,690    28251,518,330        1.080         21107497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 407

         787,282                  461,651    28251,574,565        1.120         21108497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 408

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21109500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 409

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21110500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 410

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21111500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 411
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         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21112500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 412

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21113500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 413

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21114500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 414

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21115500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 415

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21116500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 416

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21117500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 417

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21118500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 418

         801,341                  476,131    28251,602,682        1.140         21119497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 419

         745,106                  418,210    28251,490,213        1.060         21120497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 420

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21121497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 421

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21122497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 422

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21123497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 423

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21124497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 424

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21125497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 425

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21126497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 426

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21127497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 427

         731,048                  403,729    28251,462,096        1.040         21128497.65التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 428

         746,825                  419,980    28251,493,650        1.040         21129508.39التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 429

         746,825                  419,980    28251,493,650        1.040         21130508.39التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 430

         746,825                  419,980    28251,493,650        1.040         21131508.39التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 431

         746,825                  419,980    28251,493,650        1.040         21132508.39التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 432

         746,825                  419,980    28251,493,650        1.040         21133508.39التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 433

         761,217                  434,803    28251,522,434        1.060         21134508.41التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 434

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21135500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 435

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21136500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 436

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21137500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 437

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21138500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 438

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21139500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 439

         748,640                  421,849    28251,497,280        1.060         21140500.01التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 440

         782,223                  456,440    28251,564,447        1.060         21141522.44التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 441

         767,567                  441,344    28251,535,134        1.040         21142522.51التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 442

         767,655                  441,435    28251,535,311        1.040         21143522.57التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 443

         767,714                  441,496    28251,535,428        1.040         21144522.61التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 444

         767,743                  441,526    28251,535,487        1.040         21145522.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 445

         782,523                  456,748    28251,565,045        1.060         21146522.64التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 446

         761,726                  435,328    28251,523,452        1.060         21147508.75التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 447

         714,727                  386,919    28251,429,455        1.040         21148486.54التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 448

         714,727                  386,919    28251,429,455        1.040         21149486.54التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 449

         714,727                  386,919    28251,429,455        1.040         21150486.54التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 450

         728,472                  401,076    28251,456,944        1.060         21151486.54التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 451

         755,962                  429,390    28251,511,923        1.100         21152486.54التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 452

         742,217                  415,233    28251,484,434        1.080         21153486.54التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 453

         762,811                  436,445    28251,525,622        1.080         21154500.04التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 454

         776,022                  450,053    28251,552,044        1.080         21155508.70التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 455

         790,393                  464,854    28251,580,785        1.100         21156508.70التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 456
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         811,949                  487,057    28251,623,898        1.130         21157508.70التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 457

         804,763                  479,656    28251,609,527        1.120         21158508.70التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 458

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21159500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 459

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21160500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 460

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21161500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 461

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21162500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 462

         790,415                  464,877    28251,580,829        1.120         21163499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 463

         790,415                  464,877    28251,580,829        1.120         21164499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 464

         790,415                  464,877    28251,580,829        1.120         21165499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 465

         790,415                  464,877    28251,580,829        1.120         21166499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 466

         748,071                  421,263    28251,496,142        1.060         21167499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 467

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21168499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 468

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21169499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 469

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21170499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 470

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21171499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 471

         623,855                  293,321    28251,247,710        1.040         21172424.68التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 472

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21173500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 473

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21174500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 474

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21175500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 475

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21176500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 476

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21177500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 477

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21178500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 478

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21179500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 479

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21180500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 480

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21181500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 481

         672,350                  343,271    28251,344,700        1.120         21182425.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 482

         790,415                  464,877    28251,580,829        1.120         21183499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 483

         790,415                  464,877    28251,580,829        1.120         21184499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 484

         790,415                  464,877    28251,580,829        1.120         21185499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 485

         797,472                  472,146    28251,594,944        1.130         21186499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 486

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21187499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 487

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21188499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 488

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21189499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 489

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21190499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 490

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21191499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 491

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21192499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 492

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21193500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 493

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21194500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 494

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21195500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 495

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21196500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 496

         798,063                  472,754    28251,596,125        1.130         21197500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 497

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21198500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 498

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21199500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 499

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21200500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 500

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21201500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 501
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         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21202500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 502

         790,415                  464,877    28251,580,829        1.120         21203499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 503

         790,415                  464,877    28251,580,829        1.120         21204499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 504

         748,071                  421,263    28251,496,142        1.060         21205499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 505

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21206499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 506

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21207499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 507

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21208499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 508

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21209499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 509

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21210499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 510

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21211500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 511

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21212500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 512

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21213500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 513

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21214500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 514

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21215500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 515

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21216500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 516

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21217500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 517

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21218500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 518

         797,472                  472,146    28251,594,944        1.130         21219499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 519

         748,071                  421,263    28251,496,142        1.060         21220499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 520

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21221499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 521

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21222499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 522

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21223499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 523

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21224499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 524

         733,956                  406,725    28251,467,913        1.040         21225499.63التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 525

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21226500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 526

         769,813                  443,657    28251,539,625        1.090         21227500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 527

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21228500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 528

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21229500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 529

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21230500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 530

         776,875                  450,931    28251,553,750        1.100         21231500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 531

         769,813                  443,657    28251,539,625        1.090         21232500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 532

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21233500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 533

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21234500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 534

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21235500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 535

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21236500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 536

         769,813                  443,657    28251,539,625        1.090         21237500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 537

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21238500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 538

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21239500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 539

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21240500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 540

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21241500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 541

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21242500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 542

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21243500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 543

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21244500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 544

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21245500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 545

         798,063                  472,754    28251,596,125        1.130         21246500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 546
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         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21247500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 547

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21248500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 548

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21249500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 549

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21250500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 550

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21251500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 551

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21252500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 552

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21253500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 553

         776,875                  450,931    28251,553,750        1.100         21254500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 554

         812,188                  487,303    28251,624,375        1.150         21255500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 555

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21256500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 556

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21257500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 557

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21258500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 558

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21259500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 559

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21260500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 560

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21261500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 561

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21262500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 562

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21263500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 563

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21264500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 564

         805,125                  480,029    28251,610,250        1.140         21265500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 565

         755,688                  429,108    28251,511,375        1.070         21266500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 566

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21267500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 567

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21268500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 568

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21269500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 569

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21270500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 570

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21271500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 571

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21272500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 572

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21273500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 573

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21274500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 574

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21275500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 575

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21276500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 576

         776,875                  450,931    28251,553,750        1.100         21277500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 577

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21278500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 578

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21279500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 579

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21280500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 580

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21281500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 581

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21282500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 582

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21283500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 583

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21284500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 584

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21285500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 585

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21286500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 586

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21287500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 587

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21288500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 588

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21289500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 589

         734,529                  407,315    28251,469,059        1.040         21290500.02التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 590

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21291500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 591
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         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21292500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 592

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21293500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 593

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21294500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 594

         791,000                  465,480    28251,582,000        1.120         21295500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 595

         791,032                  465,513    28251,582,063        1.120         21296500.02التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 596

         786,975                  461,334    28251,573,950        1.080         21297515.88التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 597

         786,975                  461,334    28251,573,950        1.080         21298515.88التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 598

         786,975                  461,334    28251,573,950        1.080         21299515.88التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 599

         786,975                  461,334    28251,573,950        1.080         21300515.88التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 600

         786,975                  461,334    28251,573,950        1.080         21301515.88التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 601

         941,508                  620,503    28251,883,016        1.080         21302617.18التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 602

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21303500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 603

         711,172                  383,257    28251,422,345        1.040         21304484.12التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 604

         711,172                  383,257    28251,422,345        1.040         21305484.12التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 605

         711,172                  383,257    28251,422,345        1.040         21306484.12التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 606

         711,172                  383,257    28251,422,345        1.040         21307484.12التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 607

         711,172                  383,257    28251,422,345        1.040         21308484.12التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 608

         896,046                  573,677    28251,792,092        1.040         21309609.97التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 609

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21310500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 610

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21311500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 611

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21312500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 612

         806,987                  481,946    28251,613,973        1.100         21313519.38التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 613

         792,314                  466,834    28251,584,628        1.080         21314519.38التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 614

         792,314                  466,834    28251,584,628        1.080         21315519.38التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 615

         790,819                  465,294    28251,581,638        1.080         21316518.40التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 616

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21317500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 617

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21318500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 618

         733,186                  405,931    28251,466,372        1.080         21319480.62التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 619

         733,186                  405,931    28251,466,372        1.080         21320480.62التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 620

         733,186                  405,931    28251,466,372        1.080         21321480.62التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 621

         728,152                  400,746    28251,456,303        1.080         21322477.32التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 622

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21323500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 623

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21324500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 624

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21325500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 625

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21326500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 626

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21327500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 627

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21328500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 628

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21329500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 629

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21330500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 630

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21331500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 631

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21332500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 632

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21333500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 633

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21334500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 634

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21335500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 635

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21336500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 636
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         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21337500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 637

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21338500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 638

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21339500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 639

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21340500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 640

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21341500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 641

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21342500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 642

         762,750                  436,383    28251,525,500        1.080         21343500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 643

         776,875                  450,931    28251,553,750        1.100         21344500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 644

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21345500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 645

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21346500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 646

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21347500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 647

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21348500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 648

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21349500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 649

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21350500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 650

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21351500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 651

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21352500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 652

         734,500                  407,285    28251,469,000        1.040         21353500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 653

         748,625                  421,834    28251,497,250        1.060         21354500.00التوسعات الجنوبيه211التوسعات الجنوبيه مجاورة سوهاج الجديده 654

         769,330                  443,160    24701,538,660        1.120         122556.20-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة655

         578,802                  246,916    24701,157,604        1.060         123442.14-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة656

         576,793                  244,846    24701,153,585        1.060         124440.60-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة657

         601,397                  270,189    24701,202,795        1.060         125459.40-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة658

         589,081                  257,504    24701,178,162        1.060         126449.99-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة659

         659,943                  330,491    24701,319,886        1.080         127494.78-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة660

         654,951                  325,349    24701,309,901        1.080         128491.04-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة661

         656,224                  326,661    24701,312,448        1.100         129483.05-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة662

         620,969                  290,348    24701,241,938        1.100         130457.10-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة663

         641,748                  311,750    24701,283,495        1.140         131455.82-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة664

         641,748                  311,750    24701,283,495        1.140         132455.82-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة665

         641,748                  311,750    24701,283,495        1.140         133455.82-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة666

         641,748                  311,750    24701,283,495        1.140         134455.82-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة667

         641,748                  311,750    24701,283,495        1.140         135455.82-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة668

         645,288                  315,396    24701,290,575        1.100         136475.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة669

         645,288                  315,396    24701,290,575        1.100         137475.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة670

         683,218                  354,465    24701,366,436        1.100         138502.92-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة671

         709,816                  381,861    24701,419,633        1.100         139522.50-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة672

         781,748                  455,950    24701,563,496        1.160         140545.68-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة673

         610,430                  279,493    24701,220,860        1.100         141449.34-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة674

         611,326                  280,416    24701,222,652        1.100         142450.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة675

         569,544                  237,381    24701,139,089        1.100         143419.25-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة676

         557,807                  225,292    24701,115,615        1.100         144410.61-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة677

         563,442                  231,096    24701,126,885        1.100         145414.75-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة678

         676,065                  347,097    24701,352,131        1.120         146488.77-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة679

         621,823                  291,227    24701,243,645        1.060         147475.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة680

         621,823                  291,227    24701,243,645        1.060         148475.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة681
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         621,823                  291,227    24701,243,645        1.060         149475.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة682

         599,156                  267,881    24701,198,312        1.040         150466.49-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة683

         624,444                  293,927    24701,248,888        1.060         151477.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة684

         624,444                  293,927    24701,248,888        1.060         152477.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة685

         639,115                  309,038    24701,278,230        1.100         153470.46-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة686

         599,241                  267,968    24701,198,482        1.120         154433.23-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة687

         645,226                  315,332    24701,290,451        1.100         155474.95-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة688

         645,226                  315,332    24701,290,451        1.100         156474.95-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة689

         645,226                  315,332    24701,290,451        1.100         157474.95-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة690

         645,226                  315,332    24701,290,451        1.100         158474.95-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة691

         645,226                  315,332    24701,290,451        1.100         159474.95-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة692

         645,226                  315,332    24701,290,451        1.100         160474.95-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة693

         645,226                  315,332    24701,290,451        1.100         161474.95-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة694

         645,226                  315,332    24701,290,451        1.100         162474.95-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة695

         627,890                  297,477    24701,255,780        1.120         163453.94-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة696

         589,095                  257,518    24701,178,190        1.060         164450.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة697

         589,095                  257,518    24701,178,190        1.060         165450.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة698

         589,095                  257,518    24701,178,190        1.060         166450.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة699

         691,229                  362,716    24701,382,457        1.100         167508.82-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة700

         679,250                  350,378    24701,358,500        1.100         168500.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة701

         654,550                  324,937    24701,309,100        1.060         169500.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة702

         756,559                  430,006    24701,513,118        1.100         170556.91-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة703

         480,543                  145,709        2470961,086        1.020         171381.47-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة704

         571,289                  239,178    24701,142,579        1.060         172436.40-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة705

         590,384                  258,845    24701,180,768        1.040         173459.66-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة706

         540,947                  207,926    24701,081,895        1.060         174413.22-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة707

         577,980                  246,069    24701,155,960        1.040         175450.00-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة708

         534,853                  201,648    24701,069,705        1.060         176408.57-الىح السياىح1 فدان350الىح السياىح منطقة اسوان الجديدة709


