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 اإلسكان المتميزع بمشروــة الشـروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية كراس
 ط

 كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات )اإلسكان المتميز( 

 بمدينة العلمين الجديدة –المرحلة األولى 

 

 

 محتويــــــــاتـلا

 ةـــــــــــــــــمقدم 

  االشتراطات العامةو شروط الحجز 

  خطوات حجز الوحدات 

  الشروط المـالـــــــية 

 الشروط العقاريـــــة 

 تها انماذج العمارات والمساقط االفقية للوحدات ومساح 

  بيان الوحدات والموقع العام 

 

 



 

 

 

 بمدينة العلمين الجديدة –المرحلة األولى 

 

 كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات )اإلسكان المتميز( 

 دمــــةـمق
  بهدف اقامة مدن  0999لسئئئئنة  99أنشئئئئئئ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقتلئئئئن القانون رقم

ومجتمعات عمرانية جديدة باالراضئئن الصئئحراوية بعيدا عن الرقعة الزراعية وةلخلة التوزيع السئئكانن 

  االزل وللخروج من االفق اللئئئئئئيق ال ى دأر العمران المصئئئئئئرى من -ةارج حدود وادى النيل والدلتا 

ومن  بدء انشئئئئئئاءها والهيئة اسئئئئئئعن جاهدة القامة ه ة التجمعات وفقا  -علن التوسئئئئئئع والتمدد داةل  

الحدث نظم واسس التخطيط العمرانن والطرزالمعمارية الحديثة التن احقق النسان الغد المسكن المالئم 

 والبيئة الصحية .  

  العمرانية ممثلة في ) هيئة المجتمعات العمرانية وفن اطار سعي وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات

الجديدة ( الي اوفير السئئئكن المالئم للسئئئادة المواطنين واسئئئتكماالا لمحاور االسئئئكان العديدة التي عملئ 

الهيئة علي اوفيرها مؤةراا )فيما يخص الوحدات السكنية( إلستهداف شرائح المجتمع المختلفة ، اتج  

( وحدة 935(طرح عدد  لمتميز سئئئئكان اكاملة التشئئئئطين ضئئئئمن محور  االالهيئة الي اوفير وحدات 

مين الجديدة بالمرحلة االولن بمشئئئئروع االسئئئئكان المتميز بمدينة العلعمارة  03باجمالن عدد سئئئئكنية 

                                وبنموذج معماري مميز .( 0م022الن  0م99بمساحات اترواح من )

 

  



 

 

 

 اإلسكان المتميزع بمشروــة الشـروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية كراس
 ط

 كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات )اإلسكان المتميز( 

 بمدينة العلمين الجديدة –المرحلة األولى 

 

 الحجز واالشتراطات العامةشروط 
ا مصئئئئري الجنسئئئئية .0 ا طبيعيا وأن يكون ل  أهلية التصئئئئرف أو التعاقد  أن يكون المتقدم للحجز شئئئئخصئئئئا

 ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفت  وليا طبيعيا علن قاصر أو وصن علي  بقرار وصاية .

أو الحصئئئئول علن وحدة )الزوج والزوجة واألوالد القصئئئئر ( او ألحد أفراد اسئئئئرا   لم يسئئئئبق للمتقدم .0

وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة الغاء الحجز / ضئئئئئمن مشئئئئئروع االسئئئئئكان االجتماعن قطعة أرض 

 2دون حاج  الي ان ار أو استصدار حكم قلائي التخصيص 

في شئئئأن انشئئئاء المجتمعات العمرانية الجديدة والالئحة  0999( لسئئئنة 99اعتبر أحكام القانون رقم ) .3

والئحت   0220لسئئئئئئنة  041وك لك أحكام قانون التمويل العقاري رقم  –واعديالاها العقئارية للهيئة 

والئحت   0221لسئئنة  009والقانون التنفي ية وقرارات البنك المركزي الصئئادرة في ه ا الخصئئو  

 مكملة ومتممة لألشتراطات الواردة به ه الكراسة فيما لم يرد ب  نص فيها.التنفي ية 

 وكراسة الشروط جزءا ال يتجزء من عقد البيع ومكمالن ألحكام .يعتبر االعالن  .4

ستخدام السكني فقط وال يحق للمشتري أو ةلف  العام الوحدات السئكنية المعروضئة للبيع مخصصة لإ .9

أو الخئا  اغيير االسئئئئئئتخدام المخصئئئئئئص من أجل  الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم اطبيق الالئحة 

ن مع فسئئئئع العقد دون انبي  أو ان ار او اسئئئئتصئئئئدار حكم قلئئئئائي وااخاذ العقارية للهيئة به ا الشئئئئأ

ا   للقواعد المعمول بها في ه ا الشئئئئئأن حيح أن  ام احديد  االجراءات المترابة علي فسئئئئئع العقد طبقا

 اسعار بيع الوحدات لألستخدام السكني فقط .

يانات والمعلومات ووافق عليها يقر المتقدم للحجز بأن  قد أطلع علي كافة الشروط والمواصفات والب .5

 .علن ه ه الشروطلحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية لوان اقدم  

بهيئة المجتمعات اخلع لألسس والقواعد المعمول بها  الشروط م يرد بشان  نص ةا  في الك ما ل .9

وكافة القوانين ذات الصل  والالئحة العقارية واعديالاها المعمول بها بالهيئة العمرانية الجديدة 

دون أعتراض الراسي علي  الوحدة حاليا واالجهزة وك ا كافة القرارات والقواعد المتبع  في ه ا الشان 

 أو مستقبالا.

  



 

 

 

 بمدينة العلمين الجديدة –المرحلة األولى 

 

 كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات )اإلسكان المتميز( 

 العلمين الجديدةبمدينة خطوات حجز الوحدات 
 مساءا 00,99حتن الساع   9020/ 04/20 حتن الخميس 02/20/9020حد األالخطوة األولن ) التقديم( من 

 االلكترونى الموقع على الدخول(reservation.com-www.hdb) ببنك التعمير واإلسكان بدون كلمة

 0مرور

 أرقام العمارات –االسعار  –كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل )المساحات  استعراض 

 ( مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل) فيديو / مكتوبة(.

 ايلالموب ورقم القومى الرقم طريق عن بالموقع التسجيل طريق جديدعن حساب بانشاء المتقدم يقوم . 

 ارسال الرسالة  يتمSMS . بكلمة المرور  تستخدم  فى تسجيل البيانات االساسية 

 الف جنيه مصري( مقدم الحجز باالضافة الى مبلغ خمسون)فقط جم  000000 يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره            

على ان يتحمل العميل العموالت ومصاريف التحويل  - دفعة واحدة وغير مجزأ -مصروفات تسجيل  جنيه 000

واالسكان  بنك التعميرب(  رقم اإلستمارة ال ي ام الحصول علي  بالخطوة السابقةحسابه البنكي الى رقم الحساب ) من 

 -/ فرع الدقي باحد طرق السداد التالية :

 ( التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريقACH) 

 سويفت كود سوي( فتHDBKEGCAXXX ) 

 . التحويل من اي فرع من فروع بنك التعمير واالسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك 

  إتاحة شاشة لتسجيل البيانات األساسية ) اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للمواطن/  االيميل / اسم الزوجه

 وجه وظهر فى ورقة واحدة  ويتاح طباعه نسخه من االستمارة .ورقمها القومى (  وتحميل صورة الرقم القومى 

  سيتم ارسال رسالةSMS  0ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ للبنك  27تفيد وصول مبلغ الحجز خالل 

 04/20/0209 حداألحتن يوم  09/20/0209حد  الخطوة الثانية من يوم األ : 

 ) مراجعة داةلية بالبنك (.            

  05/20/9020 لثالثاءاالخطوة الثالثة )الحجز (  اعتبارا من يوم  

 منتصف ليل  00.09وحتى الساعة  72/07/7009  ثالثاءاليوم  اصباح00تبدأ عملية حجز الوحدات من الساعة

 . 00/00/7009   ثالثاءيوم ال

 . الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومى 

 البيانات االساسية باالستمارة السابق تسجيلها . يتم ظهور شاشة توضح 

 .يتم ظهور شاشة الستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز 

 :ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى-  

 محافظة 

 مدينةال 

 المنطقة 

 نوع الوحدة 

 رقم العمارة  

 رقم الوحدة 

   الحجز.الضغط على مفتاح تأكيد 

  التى تم اختيارها يتم رد المبالغ المسدد وفقا لما يلى :فى حالة عدم استكمال االجراءات أو الغاء حجز الوحدة السكنية 

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

 بعد االنتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة .

يتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاه  -ب

 ص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط .ماجاء بحاالت الغاء التخصي
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 كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات )اإلسكان المتميز( 

 بمدينة العلمين الجديدة –المرحلة األولى 

 

 الشروط المالية  

 أوالا  : األســـــــعــــــار 

  شاملة نسب التميز لكل وحدة أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة 

 بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد. من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية %0ديعة الصيانة المقررة بواقع و 

  ألعمال الصيييييانة عن العام االول من تاريس االسييييتالم تحت الحسيييياب تسييييدد من قيمة الوحدة (  %0)يتم تحديد قيمة تقديرية

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

   داد ع –يتم سييداد مصيياريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد وكصا مصيياريف المرافق الخاصيية بالوحدة السييكنية )عداد  ا

 عداد مياه( متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة. –كهرباء 

ا : أسلور السداد للوحدة   ثانيا

 جنيه 000الف جنيه مصييييري( مقدم الحجز باالضييييافة الى مبلغ  خمسييييون)فقط جم  000000 وقدرهالحجز جدية يسييييدد مبلغ 

 -باحدي وسائل الدفع التالية:عند التقدم للحجز  دفعة واحدة وغير مجزأ -مصروفات تسجيل 

 فرع الدقي – ( بنك التعمير واالسكانHDBKEGCAXXXسويفت )سويفت كود  -أ

 عن طريق كافة البنوك أو هيئة البريد  ACH -ب

 التعمير واالسكان .تحويل داخلى ببنك  -ت

 علي ان يتلمن التحويل البيانات التالية:

 اسم المتقدم للحجز رباعي . .0

 سارية  رقم( 01رقم بطاقة الرقم القومي ) .7

 نظام سداد قيمة الوحدة 

جم ) فقط خمسائة  000الف جنيها فقط ال  ير ( باالضافة الى خمسون ) فقط  جم 00000وقدره  سداد مقدم  حجز -أ

 مصروفات تسجيلجنيها( 

لصيييالح مجلس األمناء( من إجمالى ثمن  %0.0مصييياريف ادارية    %0باالضيييافة الى )  %70اسيييتكمال سيييداد  -ب

 الحجز إنتهاء الوحدة  خالل شهر من تاريس 

من القيمة  %2حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم إنتهاء في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خالل شهرين من تاريس  -ج

 %0.0مصاريف ادارية    %0باالضافة الى )  %70الى  للوحدة شريطة االلتزام باستكمال قيمة جدية الحجزاإلجمالية 

 الحجز  إنتهاء لصالح مجلس األمناء( من إجمالى ثمن الوحدة  خالل شهر من تاريس

  الحجز.إنتهاء شهور من تاريس  2من اجمالى ثمن الوحدة خالل  %00سداد 

  من اجمالى ثمن الوحدة عند االستالم.  % 00سداد 

  (بالتفاصيل الواردة أعاله)من ثمن الوحدة المخصصة  % 42لن يتم اسليم الوحدة اال بعد سداد كامل نسبة 

  لقسط يستحق ابدون فوائد  يتم سداده على  أقساط  ربع سنوية متساوية لمدة ثالث سنوات( %20)الـ باقى ثمن الوحدة

 .على أن يتم تقديم شيكات أجلة بها قبل االستالم االول بعد ثالثه شهور من تاريس استالم الوحدة 

 ثالث سنوات ال بنظامالسيداد علي أقساط ربع سنوية متساوية لعميل التعامل بنظام التمويل العقارى يتم فى حالة ر بة ا

يسييتحق القسييط االول منها بعد ثالثة شييهور من المواعيد المحدده لوسييتالم ولحين الحصييول علي موافقة جهة التمويل 

 7000لسيييييينيية  011اري رقم التمويييل العقييولمن ينطبق عليهم الشييييييروط والضييييييوابط والضييييييمييانييات وفقيياً لقييانون 

والئحتة التنفيصية وقرارات البنك المركزي الصيادرة في هصا الشييأن ... والسيياسيية االئتمانية المعمول بها لدي وتعديالته

البنوك المشيييياركة في تمويل مشييييتري الوحدات وتتم دراسيييية الرا ب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسييييفر عنه 

 المنح. نتيجة دراسة

 خير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد االستحقاق يتم احتساب  رامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي أفي حالة الت

من تاريس االسييتحقاق  تحصيييل من قيمة القسييط و لكمصيياريف  %0,0   %7السييارية وقت السييداد باإلضييافة إلي 

 .وحتي تاريس السداد 
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 كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات )اإلسكان المتميز( 

 ارية ـــــالشروط العق
بأي نوع من أنواع التصيييرفات سيييواء  فى الوحدة التخصييييص شيييخصيييي وال يجو  التنا ل أو التصييير  (0

ال بموافقة كتابية من الهيئة وبشييييييرط سييييييداد كامل ثمن الوحدة والمصيييييياريف إالنياقلة أو المقيدة للملكية 

 .لالئحة العقارية بالهيئة المقررة طبقاً 

 حاالت الغاء التخصيص : (0

 ور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهصه الكراسة.في حالة اكتشا  أو ظه -

 بناء علي طلب المخصص له الوحدة. -

مصاريف  %0باإلضافة الى ) %70عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة استكمال سداد الـ  -

 .من إجمالي ثمن الوحدة خالل المهلة الممنوحة للسداد  (لحساب مجلس األمناء %0.0  إدارية 

 .عدم سداد قسطين متتاليين طبقاً ألسلوب السداد -

 التنا ل أو التصر  في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جها  المدينة المختص. -

 تغيير الغرض المخصص له الوحدة. -

 لالستالم.عدم التعاقد واالستالم للوحدة في الموعد المحدد  -

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

 و لك من إجمالي قيمة الوحدةلحساب مجلس األمناء(  %0.0مصاريف إدارية    %0)يتم خصم  -

الوحدة إجمالي قيمة من سنوياً  %2إشغال الوحدة بواقع أما في حالة االسيتالم فيتم باإلضافة إلي ما سبق خصم مقابل  (1

 تسليمها طبقاً لما ورد بالالئحة العقارية.إعادة وحتي تاريس من تاريس استالم الوحدة 

والئحته التنفيصية وتعديالته بشأن تنظيم اتحاد  7001لسنة  009في ضوء احكام قانون البناء الموحد رقم  (0

كوديعة عند التعاقد من قيمة الوحدة (  %0ررة )الشييا لين يلتزم المخصييص له الوحدة بسييداد المبالغ المق

لصييالح اتحاد الشييا لين أو شييركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيييانة ويتم الصيير  من عائد الوديعة 

 علي األمن والنظافة والصيانة لمرافق المشروع .. ويعتبر  لك شرط أساسي للتعاقد علي الوحدة.

 به ..الس .  ري طبقاً لمساحتها والدور الواقعوتختلف من وحدة إلي أختحدد مصاريف الصيانة سنوياً  -

نافصة ومنتجة و صييييحيحه جميع المخاطبات الصييييادرة من البنك أو جها  المدينة لصيييياحب الشييييأن تكون  (2

 احب الشأن المدون بإستمارة بيانات الحجز .ــــألثارها قانوناً طالما كانت مرسلة علي عنوان ص

 
 

 

 



 

 

 

 اإلسكان المتميزع بمشروــة الشـروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية كراس
 ط

 كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات )اإلسكان المتميز( 

 بمدينة العلمين الجديدة –المرحلة األولى 
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وحدات اإلسكان املميز 

مبدينة العلمني اجلديدة
وحدة 536عمارة ،  23بإمجايل عدد



موقع مدينة العلمين الجديدة وعالقتها بالبعد االقليمي

السلوم-قطاع النجيلة قطاع مرسى مطروحرأس الحكمة–قطاع  الحمام 

فوكهالضبعة/العلمينالحمام
النجيلةمرسى مطروحباجوش

السلومسيدى برانى

الضبعة

الجنوبى امتداد العلمين 

سيدى عبد الرمحن 

العلمين
الحمام

العميد

فوكه

رأس الحكمة

مرسى مطروح

اجلراولة

امتداد مرسى مطروح الجنوبى

عمر  ومريمي بمر  ال)تبرز أهمية العلمين الجديدة  فى دعم العالقات المكانية واالتصالية بين قطاعات الساحل الشممالى الرربمي 

دوله تطل علمي 22وعلى مستوي دول البحر االبيض المتويط كمدينه يياحية في موقع متميز  تنافس  مدن ( مطروح والسلوم

.المتويط



موقع الوحدات المطروحة جنو  الطريق الساحلي بالمرحلة 

االولى

الطريق الدولي الساحلي



مواقع العمارات

بمنطقة اإليكان المميز

23عدد العمارات 

21نموذج العمارة

815تكرار النموذج

عدد الوحدات بالنموذج 

الواحد
24

176360عدد الوحدات الكلي 

536اجمالي عدد الوحدات

قط الموقع العام للتوضيح وااليترشاد ف

العبرة وقد يحدث بعض التريرات الطفيفة و

بالمسلم على الطبيعة



كان صــــــــورة جوية لألعمال الجاري تنفيذها بمنطقة اإلي

المميز



كان صــــــــورة جوية لألعمال الجاري تنفيذها بمنطقة اإلي

المميز



صــــــــور من الواقــــــــع ألعمال التشطيبات



2018

وزارة اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

املساقط االفقية والتنويهات الفنية 



نمــــوذج العمــارات و الـمسـاقط االفقــية
:فنيةتنويهات

ضافةاإلاوبالحذفالتعديلحيثمنالموقعلمتطلباتوتخضعمبدئيةمخططاتالمعروضةالمخططات•

اثارمنعليهيترتبماوالتعديلطرقمنبأياوالنقلاو

لكراسةا،وتشتمل(تخطيطىنموذج)ملتصقةواخريفرديةعماراتعلىتشتملالتفصيليةالمخططات•
.بهالوحداتترقيموآليةالنموذجذلكلتجميعمثالعلى

المرافقمننصيبهاشاملة2م109حتي2م95بينماتتراوحالمطروحةالوحداتمساحات•
الخ..الخارجيةواالفنيةالساللم؛المداخلمثلبالمبنيالخاصةوالخدمات

المدينةجهازاليالرجوعدونالوحداتلهمالمخصصقبلمنالوحدةعليتعديلأيإدخاليجوزال•
.المختصالمدينةوجهازالهيئةموافقةحالوذلكالموافقاتواخذالمختص

.إسترشاديةوتوضيحيةالكراسةأواالعالنمنبأىالواردةوالمناظيرالواجهات•

.مصعدعليتحتويالالعمارات•

هذايشملهلموماالملتصقةالعماراتاوالمفردةالعمارةحالفيالترقيميوضحكروكيإدراجتم•
.المختصالمدينةوجهازالهيئةقبلمنبهاالمعمولللقاعدةيخضعااليضاح

افيةالنالتامةوالمعاينةالتامالعلمعليقاطعةقرينةالطرحمحلالوحداتمنايعليالتقدميعتبر•
الطرحمحلالوحداتتفاصيلوللمواقعللجهالة



بمدينة العلمين الجديدة « 1»نموذج 

المسقط االفقي للدور االرضي 



بمدينة العلمين الجديدة « 1»نموذج 

المسقط االفقي للدور االول 



بمدينة العلمين الجديدة « 2»نموذج 

المسقط االفقي للدور االرضي

تراس تراس

تراس



بمدينة العلمين الجديدة « 2»نموذج 

المسقط االفقي للدور االول

تراس

تراستراس



النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول12160

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول22160

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول32160

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول42160

ي52160
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي62160
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي72160
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي82160
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

1310048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث92160

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث102160

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث112160

169548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث122160

1710048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع132160

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع142160

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع152160

209548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع162160

2110048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس172160

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس182160

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس192160

249548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس202160

ي211161
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي221161
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي231161
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي241161
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول251161

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول261161

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول271161

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول281161
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

ي291161
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي301161
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي311161
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي321161
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث331161

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث341161

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث351161

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث361161

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع371161

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع381161

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع391161

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع401161

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس411161

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس421161

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس431161

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس441161

ي451162
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي461162
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي471162
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي481162
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول491162

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول501162

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول511162

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول521162

ي531162
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي541162
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي551162
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي561162
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث571162

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث581162

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث591162

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث601162

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع611162

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع621162

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع631162

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع641162

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس651162

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس661162

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس671162

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس681162

ي691163
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي701163
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي711163
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي721163
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول731163

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول741163

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول751163

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول761163

ي771163
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي781163
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي791163
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي801163
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث811163

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث821163

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث831163

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث841163

Page 3 of 20



النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع851163

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع861163

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع871163

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع881163

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس891163

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس901163

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس911163

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس921163

ي931164
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي941164
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي951164
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي961164
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول971164

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول981164

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول991164

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1001164

ي1011164
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1021164
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1031164
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1041164
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1051164

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1061164

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1071164

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث1081164

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1091164

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1101164

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1111164

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع1121164
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1131164

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1141164

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1151164

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس1161164

ي1171165
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1181165
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1191165
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1201165
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1211165

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1221165

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1231165

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1241165

ي1251165
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1261165
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1271165
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1281165
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1291165

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1301165

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1311165

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث1321165

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1331165

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1341165

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1351165

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع1361165

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1371165

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1381165

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1391165

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس1401165
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

ي1411166
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1421166
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1431166
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1441166
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1451166

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1461166

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1471166

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1481166

ي1491166
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1501166
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1511166
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1521166
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1531166

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1541166

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1551166

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث1561166

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1571166

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1581166

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1591166

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع1601166

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1611166

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1621166

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1631166

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس1641166

ي1652167
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1662167
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1672167
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1682167
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1692167

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1702167

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1712167

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1722167

ي1732167
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1742167
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1752167
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1762167
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

1310048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث1772167

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1782167

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1792167

169548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث1802167

1710048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع1812167

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1822167

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1832167

209548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع1842167

2110048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس1852167

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1862167

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1872167

249548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس1882167

ي1892168
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1902168
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1912168
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي1922168
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1932168

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1942168

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1952168

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول1962168

Page 7 of 20



النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
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ف

سداد كامل المبلغ 
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الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

ي1972168
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1982168
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي1992168
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2002168
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

1310048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث2012168

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2022168

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2032168

169548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2042168

1710048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع2052168

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2062168

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2072168

209548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2082168

2110048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس2092168

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2102168

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2112168

249548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2122168

ي2131169
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2141169
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2151169
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2161169
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2171169

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2181169

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2191169

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2201169

ي2211169
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2221169
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2231169
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2241169
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2251169

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2261169

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2271169

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث2281169

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2291169

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2301169

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2311169

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع2321169

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2331169

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2341169

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2351169

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس2361169

ي2371170
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2381170
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2391170
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2401170
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2411170

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2421170

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2431170

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2441170

ي2451170
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2461170
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2471170
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2481170
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2491170

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2501170

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2511170

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث2521170
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النموذجم
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العمارة
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إدارية و مجلس أمناء 
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عند10%   
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ف
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الحجز
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الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2531170

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2541170

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2551170

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع2561170

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2571170

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2581170

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2591170

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس2601170

ي2611171
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2621171
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2631171
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2641171
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2651171

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2661171

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2671171

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2681171

ي2691171
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2701171
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2711171
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2721171
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2731171

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2741171

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2751171

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث2761171

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2771171

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2781171

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع2791171

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع2801171
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2811171

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2821171

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس2831171

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس2841171

ي2851172
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2861172
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2871172
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي2881172
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2891172

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2901172

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2911172

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول2921172

ي2931172
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2941172
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2951172
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي2961172
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2971172

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2981172

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث2991172

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث3001172

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3011172

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3021172

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3031172

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع3041172

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3051172

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3061172

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3071172

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس3081172
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 
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السعر األجمالي 
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عند10%   
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ف
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الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3092173

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3102173

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3112173

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3122173

ي3132173
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3142173
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3152173
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3162173
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

1310048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث3172173

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3182173

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3192173

169548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3202173

1710048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع3212173

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3222173

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3232173

209548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3242173

2110048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس3252173

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3262173

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3272173

249548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3282173

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3292183

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3302183

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3312183

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3322183

ي3332183
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3342183
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3352183
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3362183
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 
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(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 
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جدية حجز
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خالل10%   
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الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 
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ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

1310048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث3372183

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3382183

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3392183

169548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3402183

1710048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع3412183

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3422183

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3432183

209548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3442183

2110048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس3452183

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3462183

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3472183

249548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3482183

ي3491184
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي3501184
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي3511184
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي3521184
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3531184

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3541184

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3551184

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3561184

ي3571184
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3581184
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3591184
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3601184
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3611184

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3621184

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3631184

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث3641184
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 
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خالل10%   
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الحجز

عند10%   

االستالم
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ف
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الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3651184

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3661184

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3671184

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع3681184

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3691184

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3701184

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3711184

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس3721184

ي3731185
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي3741185
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي3751185
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي3761185
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3771185

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3781185

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3791185

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول3801185

ي3811185
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3821185
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3831185
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي3841185
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3851185

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3861185

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث3871185

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث3881185

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3891185

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3901185

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع3911185

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع3921185
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 
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الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3931185

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3941185

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس3951185

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس3961185

ي3971186
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي3981186
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي3991186
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4001186
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4011186

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4021186

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4031186

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4041186

ي4051186
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4061186
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4071186
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4081186
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4091186

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4101186

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4111186

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث4121186

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4131186

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4141186

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4151186

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع4161186

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4171186

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4181186

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4191186

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس4201186
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ي4212187
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4222187
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4232187
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4242187
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4252187

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4262187

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4272187

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4282187

ي4292187
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4302187
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4312187
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4322187
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

1310048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث4332187

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4342187

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4352187

169548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4362187

1710048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع4372187

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4382187

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4392187

209548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4402187

2110048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس4412187

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4422187

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4432187

249548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4442187

ي4452188
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4462188
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4472188
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4482188
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4492188

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4502188

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4512188

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4522188

ي4532188
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4542188
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4552188
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4562188
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

1310048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث4572188

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4582188

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4592188

169548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4602188

1710048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع4612188

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4622188

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4632188

209548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4642188

2110048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس4652188

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4662188

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4672188

249548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4682188

ي4691189
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4701189
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4711189
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4721189
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4731189

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4741189

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4751189

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4761189
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

ي4771189
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4781189
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4791189
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي4801189
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4811189

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4821189

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث4831189

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث4841189

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4851189

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4861189

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع4871189

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع4881189

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4891189

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4901189

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس4911189

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس4921189

ي4931190
19548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4941190
29548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4951190
39548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

ي4961190
49548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848األرض 

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4971190

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4981190

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول4991190

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول5001190

ي5011190
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي5021190
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي5031190
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي5041190
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

Page 18 of 20



النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

139548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث5051190

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث5061190

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث5071190

1610048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث5081190

179548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع5091190

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع5101190

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع5111190

2010048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع5121190

219548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس5131190

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس5141190

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس5151190

2410048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس5161190

59548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول5172191

69548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول5182191

79548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول5192191

89548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990األول5202191

ي5212191
99548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي5222191
109548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي5232191
119548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

ي5242191
129548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثان 

1310048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الثالث5252191

149548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث5262191

159548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث5272191

169548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الثالث5282191

1710048101.05505,05050,00058,58650,50550,505368,68725,253الرابع5292191

189548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع5302191

199548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع5312191

209548101.05479,79850,00053,15647,98047,980350,25223,990الرابع5322191
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النموذجم
رقم 

العمارة
الدور

رقم 

الوحدة

مساحة 

الوحدة 

(2م)

سعر المتر 

األساسي 

(جنية)

ز التمت 
السعر األجمالي 

(جنية)للوحدة 
جدية حجز

% + 20)استكمال 

 مصاريف 1.5%

إدارية و مجلس أمناء 

من قيمة الوحدة (

خالل10%   

 ستة اشهر من

الحجز

عند10%   

االستالم

 المبلغ المتبقر بعد 

 حالة %7خصم 
ز
ف

سداد كامل المبلغ 

بعد سداد جدية 

الحجز

قيمه القسط 

الرب  ع سنوى 

لمده ثالث 

سنوات

2110048101481,00050,00053,41548,10048,100351,13024,050الخامس5332191

229548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس5342191

239548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس5352191

249548101456,95050,00048,24445,69545,695333,57422,848الخامس5362191
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