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   :متهيد 
الصادر في شأن 1979لسنة  59تخضع المدن الجديدة ألحكام القانون رقم 

انشااااااج المج ملام اللم انجة الجديدة  الته يسااااا ادز حضا ي ا   حضاااااارية 

جديدة ل حقجا االسااا ق ار االج ماوي  ال حاج االق صااااد  عقصاااد يوادة تو يع 

ه السااااااكان و  ع يا اوداد يناعا جتد يساااااا حد ا حار  نلار المدن  الق 

ي  القانون المشاااار يلجا عأن يكون االن  ا   14القائمة ،  قد نصااال المادة رقم 

عاألراضاااي  المنشاااأم الداحضة في المج ملام اللم انجة الجديدة عغقا ل   ا  

 اال ضااا    فقا لضقواود ال ي يضاالاا يجضا ادارة  جلة المج ملام اللم انجة 

 شاااااااأن  ال ي تحكم ال لاي  فيالجديدة  ت ضاااااامناا اللقود المغ ية يع   ه ال

 االر   ع ر اس غاللاا.

عإدارة الم افا  المشاااااا  وام ال ي   يخ ص جاا  تنمجة المدينة الجديدة 

 تدح  ضم    د ن المدينة.

في  فى اعار سااالي   ارة االساااكان  الم افا  المج ملام اللم انجة يم ضة 

( الي توفج  السك  المالئم لضسادة المواعنج  المج ملام اللم انجة الجديدة ) جلة

 اساااااا كماالو لمحا ر االسااااااكان اللديدة ال ي ومضل الاجلة وضي توفج  ا ي ح او 

)فجما يخص قلع األراضاااي الساااكنجة( السااا اداز شااا ائم المج مع المخ ض ة ، 

 ايضة الم افا فقد تم  أ    تمج او اسااااااكان  ضاااااايأرات جا الاجلة الي توفج  قلع 

سكنجة عمدن 156يوداد ) سويف الجديدة( قللة ار   سجوع الجديدة  – )عني  أ

  عمسااااااااااحاااام ت  ا   ي  أساااااااوان الجاااديااادة( –ساااااااو اااا  الجاااديااادة  –

  .(2م 2337:   2م374) 
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 التعاريف العامة:

 -يضي: يا  عاافي تلغجا االش  اعام الواردة عك اسة الش  ع يقصد عالمصلضحام الواردة 

 .المدينة ةعا جاا  تنمج :  يقصداأل لالل ز 

 األر . يقصد عا الحاج  لقللا  :ال انيالل ز 

 .الت  يحدد و   الل يا وايا  ان أ  حاصا : الخطالل ياحد 

 اللاياة،المل مد الت  يوضع ل لجج  حد الل يا  ي صا  عاج  األياالل الخاصاة  عاج  المناافع  : الخطال نظجمحط 

 .حد المضكجة أ  داحال أ  حارجا ونا وضى قد يكون 

المساحة ال ائدة المحصورة عج  حط ال نظجم  حد المضكجة  الناتجة و   جاود حاط تنظاجم حاار     ائد ال نظجم:

 .حد د المضكجة

المسااحة الواقلاة عاج  حاط ال نظاجم  حاد المضكجاة  الناتجاة وا   جاود حاط تنظاجم داحا  حاد د  :ال نظاجمضوائع 

 . يض م ضماا لضمن لة اللايةالمضكجة الخاصة 

 .الخط الت  يحدد ين صف و   الل يا: يسار يحور الل يا

: الخاط الات  يسامم عالغنااج وضجاا ساواج  اان يصاادفا لحاد الل ياا أ  حاط ال نظاجم أ  ي تادا وا  أ  حط الغناج

 .يناما عمسافة تحدد ا ق ارام تصدر ي  السضلة المخ صة

: ارت ا  ظا  ينسود الغالعة الخ سانجة لضد ر االحج  يقاسا ي  ينسود ال صجف أيام ين صف ارت ا  المغني

 ال يادح  فاي حسااد االرت اا  المقا ر قانوناا ارت اا  الادرا     ا ز الخاديام  المغني، اجاة 

 .عالسلم

 . اجاة المغنيأوضي نقلة في المغني يقاسا ي  ينسود ال صجف أيام ين صف   : ارت الضمغنياالرت ا  الكضي 

 .: المسافة ال ي ي تد عاا حط الغناج و  حط ال نظجم أ  حد الل يا أ  حد المضكجةاالرتداد األيايي

 .انغجةي تد عاا حط الغناج و  حد المضكجة ي  الناحجة الج : المسافة ال يياالرتداد الجانغ
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 .ي  الناحجة الخض جةحد المضكجة : المسافة ال ي ي تد عاا حط الغناج و  االرتداد الخض ي

حماام  وضاىالت  يوف  لإلنساان اققاياة  اح جاجاام الحجااة الجويجاة األساساجة  تشا م   : المكانالسكنجةالوحدة 

 .األق  وضىخ    فا سكنجة  احدة  يلغ

 تل غا  الصاالة  ال و ياع،: الغ فة ال ي تكون يلده لضملجشة  اققاية فجما وادا صااالم  ع قاام الغ فة السكنجة

 .ال ئجسجة  ال ي تس خدم  صالة يلجشة في حكم الغ فة الملدة لضسك 

: يساحة  ج  ياجاأة لضملجشاة أ  اققاياة ي ا  الملاغخ  د رام المجااه  صااالم  ع قاام ال و ياع ي افا الغناج

 .المخصصة لضغسج  أ  ال خ ي   األيا  

 حج  المصاود أ  آعار الساللم أ  ح انام المجاه أ  أجا ة الم افا ال ي تخدم المغني  :عالسلمي افا الخديام 

 . لك يلىالمضخام  الكا عاج  يلدام ال كججف الم      يا 

 .األيد ي حا   حو  لغسج   وضىالمكان الت  يح و   :المجاهد رة 

)حاو  حماام أ  حاو   لالسا حمامحو  لغسج  األيد   ي حا    واج  وضىالمكان الت  يح و   :الحمام

 (.قدم

 .داد  عاي الللام  عا حو  لضغسج المكان المخصص قو :الملغخ

ف اغ ي صا  يا  أوااله عال ضااج الخاارجي  يخصاص ل اوياة  يناارة  ا ز  ي افاا الغنااج  يم اد يا   :ال ناج

 .عخالز الغ   ام المسمو  عاا وضجاأس ضا يلي أواله د ن أ  وائا 

 .حد الل يا وضىاألق   وضىجوانغا ف اغ ي ص  ي  أواله عال ضاج الخارجي  أحد  :الخارجيال ناج 

 .ي ص  ي  أواله عال ضاج الخارجي  يحاع عالحوائط ي  جمجع الجاام أ  علضاا : ف اغالداحضيال ناج 

 .ف اغ يدح  ضم  أ    ي  يضكجة :المش  لال ناج 

 الحمايام  ي   ف اغ السضم المغني،غجلجة  ال اوية لم افا ف اغ الادز ينا توفج  اقضاجة الل :الخدييال ناج 

 . الملاعخ
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ي ا  الغا ز  صااالم  المغناي،ف اغ الادز ينا توفج  اقضاجة اللغجلجة  ال اوية لغلض   ز  :السكنيال ناج 

 .ةالملجش

ف اغ ي ص  ي  أواله عال ضاج الخارجي  ال ناج أ  الل يا ي  أحد جوانغاا  ت ا م وضجاا ف حاام  :الججبينور 

 .يغاش ة عال ناج أ  الل يا اتصالااال اوية  اقنارة لضغ ز  ي افا الغناج ال ي ال ي جس  

عحجاا  قايااة الشااخص  ارت اواااعاا    ألرضااجا أ  د ر يحاااع عحاااج  ال ي جااا    :الغضكااون(الشاا فة المكشااوفة )

 .ال ضاج الخارجي وضىمم عاقعالل يس

 .يحاع عحوائط عكاي  ارت ا  الد رع    ألرضجة أ  د ر وضو  يسقوز  :الغ  

 .يالسور اللضو  الت  ي م عناؤه أوضي سقف الد ر األحج  لضمغن :السلمدر ة 

ياادة ينشاائجة   تكون يادة ينشاائا يا  المغااني أ  الخ ساانة أ  أياة أر ،السجا  المحدد لحد د قللة  :السور

  .أح 

الل ياا اللاام أ   جا  الملضاة وضجاا  وضاىتغلجة  اجااام المغااني القائماة ساواج الملضاة  :الخارججةال شلجغام 

ل الحضجااام أ  الكاا انج    ااتلك أومااا المخ ض ااة،عالغجااا  عأنواوااا المخ ض ااة أ  ال كسااجام 

 . الد انام

 .   ح في يغ   و  الحائط الخارجي: أ  ونصلكورنج ا

تصااادره الجااااة اقدارياااة المخ صاااة ل حدياااد  : عجاااان الغنائجاااةعجاااان صاااالحجة الموقاااع يااا  الناحجاااة ال خلجلجاااة 

ال خلجلجة  الغنائجة الخاصة عالموقع  االش  اعام

 االس خدام. تحديد نووجا 

شاادة يصدر ا الماندس أ  المك ب الاندساي المصامم  تل ماد يا  الجااة  :شاادة صالحجة األومال لض  حجص

اقدارية المخ صة عشلون ال خلجط  ال نظجم  ت جاد عاان جمجاع ال ساويام 

 المس ندام الخاصة عأومال ال  حجص صالحة لض  حجص  يلاعقة ألحكام 

لسانة  144رقام  ال ن جتياة  الئح اا 2008لسانة  119قانون الغناج رقام 

2009. 
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يصدر ا المانادس أ  المك اب الاندساي المشا ز وضاي ال ن جات  تل ماد  : شاادةلإلشغالشاادة صالحجة المغني 

ي  الجاة اقدارية المخ صة عشلون ال خلجط  ال نظجم ت جاد أن تن جات المغناي 

  ألحكاام قاانونتم عغقا لض  حجص  عغقاا لضكاودام المنظماة  األصاول ال نجاة 

 .2009لسنة  144رقم   الئح ا ال ن جتية 2008لسنة  119الغناج رقم 

دة ساكنجة أ  االس لمال السكني  ي كون ي  عاعا أ  أ  ا   يضام  حا وضىالت  يق ص   ي: المغنالسكنيالمغني 

 .أ     لا يدح  يس ق 
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 والفنية:االشرتاطات العامة 

اللا ز ال ااني  وضاي   يجاب وضاىيل غ  اقوالن    اسة الش  ع ج جا ال ي ج أ ي  وقد الغجاع  يكماالن ألحكاياا  .1

 .عال ضاي  فجما عجنام االش  اعام ته   اح  امحض ائا  يس أج يا تن جت 

 .ناائجاال يجو  لضل ز ال اني تقسجم أ  تج ئة قللة األر  يوضو   تا اللقد  .2

وضاى  ال يجو  ال نا ل و  قللة األر  أ  ال ص ز فجاا عأ  صورة ي  صور ال ص فام األح ه يال علاد الحصاول .3

يوافقة   اعجة يسغقة يا  الجااا   ساداد المصااريف اقدارياة المقا رة  فقاا لالئحاة اللقارياة الملماول عااا عالاجلاة 

 أجا تاا  تلديالتاا  ش يلا سداد  اي  ال م  المحدد لقللة األر   في حالاة ان اااج يادة ال ن جات يضا م االن اااج 

ألقاا    السااور  تشاالجب الواجاااة  أن يكااون يلاااعا ياا  تن جاات د ر سااكنى عااا  حاادة صااالحا لضسااك   وضااى ا

 لض  حجص الصادر لقللة األر .

 في حالة المخال ة يا م فساخ  السك ،يحظ  اس لمال الغناج الت  يقام وضى قللة االر  يوضو  الل   يال لغ    .4

 اقلغاج.ال لاقد  تلغجا قواود 

ياواد ياماا  أ     اح  ي ا  تشاوي   تخا ي    ألقللة االر  قغ  ينشاج المغنى  اس غاللال يجو  اس لمال أ   .5

ي سااغب ونااا يقااالر ل احااة السااكان أ  األضاا ار  اساا لمال أ  حظااائ  لضحجوانااام أ  جاا ا  أ   اساا لمالاا اناال أ  

يلغااج ال خصاجص  ساحب قللاة االر   فاي فى حالة المخال اة يكاون لضجااا  الحاا  األي ،عالصحة اللاية  يادد 

 .ال انيمصاريف وضى واتا الل ز  يا اقدار  عاللعلد ي الة المخال ة ع

أ  حض ااا اللااام القجااام عكافااة اقجاا اجام لااده الجاااام أ  اقدارام  ال ساامي حااده أ    جضااا  ال ااانيوضااى اللاا ز  .6

 لالسا لمالعغقاا  اللاياةققاية المغنى أ  توصاجضا عاالم افا  الال يةلضحصول وضى ال  احجص  ال صاريم  المخ صة

( لسانة 119 عغقاا لماا  رد عقاانون الغنااج رقام ) السااعقةالماادة  فيالمخصص لا قللة االر   ما  و يشار يلجا 

 .2009لسنة 144 الئح ا ال ن جتية رقم  2008

أ   لضدواياةقللة االر  يوضو   اتا اللقاد  مكاان  اس لمال وضى حض ائا ا  يس أج يا  ال انييحظ  وضى الل ز  .7

يلغااج  فاييكاون لضجااا  الحاا  المخال اة فاى حالاة  الغا  ،أومال وضجاا لااتا  يياان أ  ينشاج شك    عأ اقوالن 

 ي.عمصاريف وضى واتا الل ز ال ان عالل يا االدار   ةال خصجص  سحب قللة األر   ي الة المخال

  الئح اا 2008ة لسان 119ساجارام عغقاا لضملادالم  قاانون الغنااج رقام  ان ظااريض  م الل ز ال اني ع وفج  أيا    .8

 .2009لسنة  144رقم  ال ن جتية
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وضاى حلاوع  ال لاد يض  م الل ز ال اني عإقاية األسوار وضى حد د قللة األر  عغقاا لالشا  اعام الغنائجاة  وادم  .9

المل ماد عجااا  المديناة   اتا وناصا   الملماار ال نظجم ا  حد د المضكجة   تا االل  ام ع ن جت االسوار عغقا لضنمو   

 لضسور.وناص  حارججة   ا ال شجج  

ــا  )الماودرنالمل ماد لضواجااام عجااا  المديناة عغقاا لكا  ينلقاة  الملماار يض  م المخصص لا االر  عالنمو    .10

اردة جاا ج ياا   ااته ال صاامجمام ا  االشااكال المل ماادة الااو أ حااال ياا  االحااوال تغجاا   عااا الكالسااجكجة(  ال يجااو  

الواجاااام ـ در ة ـ عاا   ام ـ حضجااام الواجاااة ـ انااوا  ال جااا  ـ نووجااة  ألااوانعااالنمو   المسااضم لضلمجاا  )ياا  

لضنماو   عماا ال يخا  ياع االشا  اعام  الاداحضيان ي ا ل لكا  ومجا  ال صامجم  ال و ياع  ىوضا ج   لاك( الشاغاعجك...

 .ـ حض جة( )ايايجةلضواجاام ال ئجسجة 

خ ا  ال  احجص الال ياة لضغنااج  تن جات  ايا  أوماال الغنااج حماا سانوام يا  تااريخ اسا الم الماضة المحددة الس  .11

 .األر 

  -األتجة: الحاالم  في  لك  ال انياالي نا  و  يولاج رحصة الغناج أ  تلديضاا لضل ز  فيلضجاا  الحا  .12

 .اللايةأ  القوانج   االش  اعامي ا  ان النشاع يخال ا لما جاج عك اسة  -

أ  ألوان  المس لمضةأ   اجاام الغناج تخالف ي  حج  ال صمجم أ  يواد الغناج  الملمار ي ا  ان ال صمجم  -

 . تنسجا المنلقةأ  جمال  ال نجةالغجا   ال ت  ا يع األصول 

 فى حالة ودم  الملضوعة،جمجع األحوال ان يخل  صاحب الشأن عالمالحظام ا  ال لديالم  فيوضى الجاا   -

ي لج  تقديم رسويام اح ه يلدلا   لك عغقا لإلج اجام المحددة عقانون الغناج الموحد رقم  الموافقة

 يكون  لك حالل المدة المحددة ل قديم  2009لسنة  144رقم   الئح ا ال ن جتية 2008( لسنة 119)

 .ت احجص الغناج  تن جت  اي  أومال الغناج

عمحضا   المغجنةيناعا ال د د  فيأ  ع   ام وضى قللة االر  يوضو   تا اللقد  أ  ينشأم يغانييحظ  يقاية  .13

ح اى أوضاى ينساود الغنااج ،  يسا  نى يا   لاك الغا   ام  االرت اا يضا م ت  ااا حا ه عكايا    ال ياألر   اس الم

 ا  ياا سم )حمساا  وشا  ن سان جم  ( ،  ماا يسا  نى يا   لاك أيضاا 25فور ال  حام وضى أال ي يد ع    ا و  

الخاصااة عالمنلقااة ال ااي تقااع عاااا األر   يساامم عااالغ   ام فااور ينلقااة  االشاا  اعامياا د لااا نااص حااا  فااي 

الغنائجااة الخاصااة  لالشاا  اعامأ  الحاادائا  عغقااا  المشاااةوضااي الشااوار   يماا ام  الملضااةعالواجاااام  االرتاادادام

 2009لسانة  144رقام  ال ن جتياة  ااالئح   2008لسانة  119عقللة االر   عغقا لقاانون الغنااج الموحاد رقام 

 .المسمو  عالغناج وضجاا ي  المساحة %10 عما ال ي يد و  
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عك اسااة  الموضااحة االشاا  اعامي اقغااة أومااال الغناااج أ ناااج تن جاات ا لض أ ااد ياا  تن جاات  فاايلماناادس الجاااا  الحااا  .14

 ياندسايئام تساج  يأيورياة  وضى أصحاد الشأن    ال المل مدةالش  ع لملاعقة يا يقام يناا عغقا لض سويام 

 المسالولجة ي حما  اللا ز ال ااني  لضملاينة قل ي  األ قام الى يكان اللم   أ  فيالجاا  عالسما  لام عالدحول 

 .المل مدة ال سويام  لالش  اعام يخال  افي حالة 

حالاة وادم يلاعق ااا لض ساويام  فايأ   االشا  اعام،تقام يخال اا لااته  ال يعضب ييقاز األومال  فيلضجاا  الحا  .15

 .ي  الجاا  المل مدة

الك اساة يكاون لضجااا   عااتهي  القجود أ  المواد المنصاو  وضجااا  أل ا  حض ائا  ال انيحالة يخال ة الل ز  في .16

عمصاااريف وضااى واااتا  اقدار عااالل يا  المخال ااةيلغاااج ال خصااجص  سااحب قللااة األر  علااد ي الااة  فاايالحااا 

 .ال انيالل ز 

 الداحضجااة الضااوائم  الجدياادة اللم انجااةينشاااج المج ملااام  شااان فااي 1979لساانة  59غاا  أحكااام القااانون رقاام تل  .17

 عاألعنجاةحاصة فجما ي لضاا فجااا  الغناج، ش  ع  اللاية تلديالتاا لده الل ز األ ل   تا  افة الق ارام  الش  ع 

 2008لساانة  119م لاااا  قااانون الغناااج رقاام  أيااة تلااديال الجدياادة اللم انجااةالمج ملااام  فاايتاا م يقاي اااا  ال ااي

و  2009لسنة  144رقم  ال ن جتية  الئح ا و لالش  اعام الاواردة عااته الك اساة فجماا لام يا د عاا نصاا يكمالو  ي مما

 لاا.
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  :شروط احلجز

 ان يكون الم قدم لضحج  شخصا عغجلجا يص   الجنسجة  لجا شخصا يلنويا )ش  ا أ  ي سسا(. .1

تمجا او  حاد أقصاى ساواج فاي أ  ا  قلل اج  ار  ال قادم لحجا   (األ الد القصا  –  جاةال  –يحا ل س ة )الا      .2

د ن ال قدم لمس ويام قلع أراضي اقسكان األح ه )الم مج  ـ اساكان  ونااعالمدن الملض  يدينة  احدة ا  يدين ج  

  .الحج ي وسط يحور أرضي(  الملض  وناا عاقوالن المنشور لغدج 

أ    ي  قلل ج  أر  في يدينة  احدة أ  ال  جة( لحج   – في حالة يخال ة  لك  تقدم  ال ي  )ال     -

أ    ي  يدينة تضغى القلع ال ائدة  فى حالة ال قدم لمس وه اسكان اح  )الم مج  ـ اسكان ي وسط يحور 

  .أرضي( ي م الغاج الحج  لاتي  المس ويج 

لااا أ  ألحااد أفاا اد قللااة ار  ا   حااده سااكنجا ضاام  يشاا    اقسااكان االج ماااوي اال يكااون قااد سااغا تخصااجص  .3

 لضغج .ي  المدن الجديدة سواج  انل في حجا تا أ  تنا ل وناا  عأ   األ الد القص ( –ال  جة  –أس تا )ال    

في شأن ينشاج المج ملام اللم انجة الجديدة  الالئحة اللقارية لضاجلاة  1979( لسنة 59تل غ  أحكام القانون رقم ) .4

 الئح ااا ال ن جتيااة  قاا ارام الغنااك  2001لساانة  148  ااتلك أحكااام قااانون ال موياا  اللقااار  رقاام  – تلااديالتاا 

 لالشا  اعامالئح اا ال ن جتياة يكمضاة  ي مماة   2008لسنة  119الم     الصادرة في  تا الخصو   القانون 

 الواردة عاته الك اسة فجما لم ي د عا نص فجاا.

 ي  وقد الغجع  يكمالن ألحكايا. ي ج أيل غ  االوالن    اسة الش  ع ج جا ال  .5

السااكني فقااط  ال يحااا لضمشاا    أ  حض ااا اللااام أ  الخااا   لالساا خدامالمل  ضااة لضغجااع يخصصااة  األراضاايقلااع  .6

 في حالة يخال ة  لاك يا م تلغجاا الالئحاة اللقارياة لضاجلاة عااتا  قللة االر االس خدام المخصص ي  أجضا  تغجج 

و  وضىالشأن يع فسخ اللقد د ن تنغجا أ  انتار ا  اس صدار حكم قضائي  اتخا  االج اجام الم  تغة  فسخ اللقاد عغقاا

 السكني فقط . لالس خدام األراضيار عجع قلع   لضقواود الملمول عاا في  تا الشأن حج  أنا تم تحديد اسل

 افاة الشا  ع  المواصا ام  الغجاناام  الملضوياام   افاا وضجااا  ان تقدياا  وضاىيق  الم قدم لضحج  عأنا قد أعضع  .7

 لضحج  علد سداد يقدم الحج  عم اعة يوافقة ناائجة وضى  ته الش  ع.

لقواواد الملماول عااا عاجلاة المج ملاام اللم انجاة ل ساا  ا الشا  ع تخضاعنص حا  فاي تضاك  عشأنايا لم ي د  .8

 الالئحة اللقارية  تلديالتاا الملمول عاا عالاجلة  االجا ة   تا  افاة القا ارام  الصضةالجديدة   افة القوانج   ام 

 قللة االر  حالجا أ  يس قغالو.ل الحاج  او  ا د ن  الشأنفي  تا  الم غلة القواود 
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 (online) أكثر متيزا  إسكان  راضيقطع أخطوات حجز 
 مساءا 11,59حىت الساعة  2202/ 07/ 21 م اخلميسحىت يو 2202/ 19/06األحد  يوم اخلطوة األوىل )التقديم( من

  الدحول وضى الموقع اقلك   ني(www.hdb-reservation.com) .عغنك ال لمج   اقسكان عد ن  ضمة ي  ر 

  ( ياع قلاع االراضايأرقاام  –االسلار  –اس ل ا    اسة الش  ع أ  عغاو اا لمل فة  افة ال  اصج  )المساحام

 ييكانجة اس ل ا  حلوام الحج  )فجديو / يك وعة(.

 الي لضم قادم وضاى الموقاع يقاوم الم قادم عأنشااج حسااد جدياد   لاك عالضاغط وضاى في حالاة وادم  جاود حسااد حا

)تسااجج  يساا خدم جديااد(  اام ياا م تسااجج  الغجانااام األساسااجة )اساام اللمجاا  / اللنااوان / الاا قم القااويي لضلمجاا / 

/ اساام  االيمجاا /ال ضج ون يااع اللضاام ان الموقااع ال يساامم ع سااجج  ومجاا  جديااد عاا قم يوعاياا  تاام اساا خدايا ياا  قغاا 

 ال  جة  رقماا القويي(  ي م تحمج  صور علاقام ال قم القويي )ال     ال  جة(  جا  ظا  في  رقة  احدة.

 ( يجب تسجج  الغ يد االلك   نيE-mail .لضمان  صول  ضمة الم  ر ) 

 عكضمة يا  ر ي ق اة )اف  اضاجة( لمادة حماا دقاائا وا  ع ياا  اال يا   ي م ارسال رسالةSMS  م  اقيمجا   يا

 اس خداياا في انشاج  ضمة س  دائمة ي  اح جار الم قدم.

   أح ز انجضج ية وضى األق  تح او  وضاى حا ز  غجا   رقام عاقضاافة الاي  8 ضمة الس  الدائمة يجب ان تكون ي

  عضاول لمادة سااوة فاي حالاة تخلاى ( يع االحت في االو غار انا سج م وم#@!...الخ$أحد ال يو  الخاصة ي   )

  الث يحا الم.

  ي م الدحول وضى الموقع ي ة اح   ي  حالل الضغط وضى )دحول يسا خدم حاالي(  تساجج  الا قم القاويي   ضماة

 الم  ر.

  ي م الضغط وضى ي  ا  )أر ب في ال قادم(  ام )اسا خ ا  رقام االسا مارة( ساوز تظاا  شاشاة لم اجلاة الغجاناام

 اا حسب الحاجة.االساسجة  تلديض

  علد االن ااج ي  ي اجلة الغجانام يقوم اللمج  عالضغط وضى )تأ جد( لجظا  رقم االس مارة وضى الشاشة   و ال قم

 الت  سج م اس خدايا   قم حساد ل حوي  جمجع المغالغ المالجة  ما يمك  عغاوة االس مارة علد  لك.

  الحج  جدية  يص   ال  ج (جنجة  ألف حمسون  يائة الث جم )فقط 350000يقوم اللمج  ع حوي  يغضغ  قدرة

ـ دفلاة  احادة   جا  يجا أ ـ وضاى ان يا م ال حويا  يا   ال تُ د يص  فام تسجج جنجة 1500عاقضافة الى يغضغ 

الدرجة ال انجة فقط  ي حم  القائم عال حوي  اللموالم  يصاريف ال حويا  يا   ح ىاألقارد  أحدحساد اللمج  ا  

تم الحصول وضجا عالخلوة الساعقة( عغناك ال لمجا   االساكان  الت االس مارة  )رقمحساعا الغنكي الى رقم الحساد 

 ـ  ال الجة:عأحد ع ر السداد  الماندسج ف   

 ال حوي  ي  حساد اللمج  في  افة الغنول داح( يص  و  ع يا  ACH.) 

  سوي ل  ود( سوي لHDBKEGCAXXX.) 

   ي  ف    عنك ال لمج   االسكان في حالة  جود حساد لضلمج  عالغنك. ف  ال حوي  ي  أ 

 نقداو في أ  ف   ي  ف    عنك ال لمج   اقسكان. 
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  سااج م ارسااال رسااالةSMS  ساااوة ) ال ااة ايااام وماا ( ياا  القجااام  72ت جااد  صااول يغضااغ جديااة الحجاا  حااالل

ال واصا  ياع  يجاب ال  ا ةع حوي  المغضغ لغنك ال لمج   االسكان، فاي حالاة وادم  صاول ال ساالة حاالل تضاك 

 االلك   نااااااايا  وغااااااا  الغ ياااااااد  19995ي  ااااااا  اتصااااااااالم عناااااااك ال لمجااااااا   االساااااااكان وضاااااااى رقااااااام 

 (egy.com-reservation@hdb-hdb(. 

 .2202/ 04/08 اخلميس حىت يوم2202/ 24/07 األحد من يوم بالبنك(داخلية  )مراجعة اخلطوة الثانية:

ا  10من الساعة  االراضيتبدأ عملية حجز  2202/ 07/08 األحد من يوم اخلطوة الثالثة:)احلجز(
 
صباح

  .09/08/2202 الثالثاء منتصف ليل يوم 11.59الساعة  وحىت

 .الدحول وضى الموقع ي ة أح ه عكضمة الم  ر  ال قم القويي 

 .)ي م ظاور شاشة توضم الغجانام االساسجة عاالس مارة الساعا تسججضاا )لالعال  فقط 

  :م ظاور شاشة تم   عجانام الوحدام الم ا  الحج  وضجاا ي تغة وضى النحو ال الي -  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 م الضغط وضى ي  ا  تأ جد الحج  يع ايكانجة عغاوة  اي  عجانام االس مارة . 

 

 
 

  سج م يتاحة شاشاة وضاى الموقاع اقلك   ناي(www.hdb-reservation.com)  عغناك ال لمجا   اقساكان

تسااجج  عضغاام رد يغضاغ جديااة ياا مك  الساادة اللماالج الغجاا  فاائ ي  يا   ح اىعلاد االن اااج يا  ف اا ة الحجا  

، ي م تن جت اللضاب حاالل  حمساة أياام وما    يا  تااريخ تقاديم اللضاب حصم يص  فام ال سجج الحج  علد 

 .السداد ي م رد المغضغ عن ا أسضود 

 

 

 المدينة المحافظة

 الحي المنطقة

القطعةرقم  المجاورة  
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 يوموحىت  08/2202/ 28يوم األحد خال  الفرتة من طوة الرابعة: يتم استكما  باقي مقدم احلجز اخل

 .27/09/2202الثالثاء 

 

   الساكنجة ال اي تام اح جار اا يا م رد يغضاغ جدياة  االر  قللاةفي حالة ودم اس كمال االجا اجام ا  الغااج حجا

ياع ي اوااة ياا جااج عحااالم الغااج ال خصاجص الاواردة عالشا  ع اللقارياة عك اساة ي  ال    المخ ص الحج  

 الش  ع لضلمالج ال ائ ي .
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 الشروط املالية:

  أسضود السداد 

 ( عاقضاافةجنجاا يصا   ال  جا  ألاف حمساون   الث يائاة فقط)جم 350000 حج   قدره جديةيغضغ سداد  -

ـ دفلاة  احادة   جا  يجا أ  ال تُ د يص  فام تسجج ( ال  ج  جنجاا حمسمائة  ألفجم )فقط 0015 يغضغ الى

 -ال الجة:  سائ  الدفع  عأحد ــ وند ال قدم لضحج  

  سوي ل  ود( سوي لHDBKEGCAXXXعنك ال لمج   االسكان )–    الماندسج .ف 

 ACH    الماندسج .و  ع يا  افة الغنول لحساد عنك ال لمج   االسكان ــ ف   

   ف   ي  ف    عنك  أ ي  ) الماندسج لحساد عنك ال لمج   االسكان ــ ف    داحضيتحوي

 .عالغنك(حالة  جود حساد لضلمج   فيال لمج   االسكان 

 نقداو في أ  ف   ي  ف    عنك ال لمج   اقسكان. 

 ان ي ضم  ال حوي  الغجانام ال الجة: وضى

   رعاوي.اسم الم قدم لضحج 

 ( سارية 14رقم علاقة ال قم القويي )رقم.  

    نظام سداد قجمة قللة االر 

 عاقضاافة(  يصا   ال  جا جنجاا ألاف  حمساون يائاة الث  )فقط جم350000حج   قدره  جديةيغضغ سداد  -

 .ال تُ د يص  فام تسجج (  ال  ج جنجاا حمسمائة  ألفجم )فقط 0015يغضغ  الى

 يجمااليلصاالم يجضاا األينااج( يا   %0.5يصااريف ادارياة    %1الاى ) عاقضافة %50اس كمال سداد  -

 الحجا  جدياة عان ا اساضود ساداد  2022/ 09/ 27   الاي 08/2022/ 28يا  حالل ال  ا ة االر  قجمة 

فا   يا  فا     أ يا   ،الماندساج لحساد عنك ال لمج   االساكان ــا فا    داحضي/ تحوي   ACH/ سوي ل)

نقااداو فااي أ  فاا   ياا  فاا    عنااك ال لمجاا   - عالغنااكحالااة  جااود حساااد لضلمجاا   فاايعنااك ال لمجاا   االسااكان 

 . ( اقسكان

 ماا  االر  قغاا  االساا الم )عغقااا لضمووااد المحاادد عإحلااار  أجماااليياا   (%50 )الاـا ماا  االر   عاااقيسااداد  -

 .الجاا  لضلمج  لالس الم(

  ناائجاا المحاددة عك اساة الشا  ع يا م يلغااج الحجا   دلمغالغ الموضاحة علالجاة حاالل المادودم سداد افي حالة

 يجضا أيناج المدينة. %0,5   يصاريف يدارية %1ينا   يخصم
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   في حالة ودم سداد عاقي قجمة األر  ت خت يجا اجام يلغااج ال خصاجص  ساحب قللاة األر  لحاو ة جااا

 .ينتار ا  يحلار ا  اس صدار حكم قضائيالمدينة د ن الحاجة الى 

 لشروط العقارية:ا

و لضمووااد المحاادد عإحلااار الجاااا   .1 ياا م تسااضجم األر  لصاااحب الشااأن أ    جضااا فااي المووااد المحاادد لالساا الم )عغقااا

لضلمج (،   لك عموجب يحض  تسضجم يوقع وضجا ي  المخ صج  عجاا  المج مع اللم اني  صااحب الشاأن أ    جضاا 

و لضنمو   الملد لتلك وضاى أن يكاون ال و جا  المقادم  و يحادد الغا  تاو جالو ح فقا أ  عموجاب تو جا  واام رسامي  اصاا

 يخصص.

 ش  ع لض نا ل لضغج  و  قلع األراضي السكنجة المل  حة: .2

أن ياا م ال نااا ل  ال وقجااع أيااام الموظااف المخاا ص عجاااا  المدينااة ياا  الم نااا ل  الم نااا ل الجااا أ    جضجامااا  -

 يح ا  أصا  عموجب تو ج  رسمي )وام/ حا (  يت   عا ال نا ل و  قللة األر  الم ناا ل ونااا  رقمااا 

 ال و ج  عمضف اللمج .

 المحدد لقللة األر . أن ي م سداد  اي  ال م  -

الم نا ل يلجا يح  الم ناا ل فاي  افاة االل  اياام الاواردة عااته الك اساة فاي حالاة وادم ان اااج الماضاة  أن يح  -

 المحددة لض ن جت.

ساكنى عاا  حادة صاالحا لضساك    وضاى األقا    في حالة ان ااج الماضة المحددة لض ن جت يض م االن ااج يا  تن جات د ر  .3

 حجص الصادر لقللة األر . تشلجب الواجاة  السور  أن يكون يلاعا لض  

جمجع المخاعغام الصاادرة يا  جااا  المديناة لصااحب الشاأن تكاون نافاته أل ار اا قانوناا عالماا  انال ي ساضا وضاى   .4

 فاي حالاة تغججا  وضاى يوقاع الحجا  االلك   ناي ونوان صاحب الشأن المد ن عاس مارة عجاناام حجا  قللاة األر  

 المدينة.ب الشأن عإحلار جاا  اللنوان يض  م صاح
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 :صإلغاء التخصي قواعدحاالت و

و لضقواواد الملماول عااا عالالئحاة  األتجاةالحااالم  فايت خت يج اجام يلغاج ال خصجص  سحب قللاة االر   عغقاا

 -اللقارية: 

  لاك د ن حاجاة يلاى تنغجاا  في حالة ا  شاز أ  ظاور أية يخال ام لش  ع الحج  أ  المواد الواردة عااته الك اساة .1

 .أ  انتار أ  اس صدار حكم قضائي

 عناجاو وضى عضب الل ز ال اني. .2

يصاااريف  %1ياا  يجمااالي  ماا  األر  عاقضااافة الااى  %50واادم قجااام اللاا ز ال اااني عاساا كمال سااداد نسااغة الاـا  .3

 الش  ع.يجضا أيناج المدينة ي  يجمالي  م  األر  حالل المدة المحددة عك اسة  %0,5 يدارية 

و لضموواد المحادد عإحلاار الجااا  قجام الل ز ال اني ع ودمفي حالة   .4 سداد عاقي قجمة األر  قغ  اس الم االر  )عغقا

 لضلمج  لالس الم(.

في الموود المحدد فأن  لك يلد ود الو و  ال خصجص  تلغا قواود يلغاج ال خصاجص د ن حاجاا  االس المي ا لم ي م  .5

 .س صدار حكم قضائيا  ا أ  يحلارالي ينتار 

  ال الي:  الموضحة ودم االل  ام عال وقج ام المحددة الس الم األر   الغناج .6

 .ال   ة المحددة عإحلار ال خصجص األر  حالل اس الم -

 سنوام ي  تاريخ اس الم األر .5االن ااج ي  اس خ ا  ت احجص الغناج  ال ن جت حالل  -

ي  اللا ز األ ل  ماا  رد  يسغقةشك  ي  أشكال ال ص ز لضغج  د ن يوافقا   اعجا  عأ منع ال ص ز في األر  ي .7

 ة.  ي  الش  ع اللقاري2لغند رقم  عك اسة الش  ع عا

د ن الحصااول وضااى يوافقااا ياا   جلااة المج ملااام  اللقااار،تغججاا  الغاا   المخصااص ياا  أجضااا األر  أ  فااي حالااة  .8

 .الجديدة اللم انجة

  األر : اس المحالة يلغاج الحج  قغ   في -)أ(  .9

 .ي  يجمالي  م  األر  يجضا أيناج المدينة( %0,5   يداريةيصاريف  %1ي م حصم )

  األر : اس المفي حالة يلغاج ال خصجص علد  -)د(  

  ح اى االسا المي  يجمالي  م  االر  )سنويا( ي  تاريخ  %0,5ي م حصم يقاع  يشغال ل ر  عواقع 

 ./ أ( 9) الى الخصم الوارد عالغند الساعا عاقضافةتاريخ اقلغاج 
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االكثر متيزااألراضي االكثر متيزااألراضي 

أسوان الجديدةسوهاج الجديدةاسيوط الجديدةبنى سويف الجديدةالمدينة

قطع  عدد
االراضى المتاحة

6227319

ارضقطعة 156عدد أجمالي 



االشتراطات البنائيةالسعرالعددوقعتاريخ التسليم المتمسلسل المنطقةاسم المنطقة

1امتداد مركز المدينة

جاهز لالستالم

602510
أرضي + بدروم : وعدد األدوار % 50النسبة البنائية ال تزيد عن 

م 3م االرتدادات  14غرف السطح بحد أقصى % 25+ أدوار  3+ 
م خلفي5م جانبي و4و امامى

المجاورة  –الحى االول 
االولي

223240

أرضي + بدروم : وعدد األدوار % 50النسبة البنائية ال تزيد عن 
م 3م االرتدادات  14غرف السطح بحد أقصى % 25+ أدوار  3+ 

م خلفي5م من جانب الطريق و3م جانب الجار و 2.5امامى و

  62  اإلجمالي

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 



1
2



المطروحةاألراضي 

)1(مسلسل رقم 



المطروحةاألراضي 

)2(مسلسل رقم 



ةمسلسل المنطقالحىاسم المنطقةنوعية االسكان
تاريخ التسليم 

المتوقع
العدد

ســعر الــمتر
يهالمربع بالجن

االشتراطات البنائية

عمارات

1الثانىمنطقة رجال االعمال

جاهزة للتسليم

13125
متكرر ؛  4+ بارتفاع ارضى % 50النسبة البنائية 
م خلفى5م جانبي 3م امامى 3الردود 

212510الثانىمنطقة الفيالت
اول ؛ + بارتفاع ارضى % 40النسبة البنائية 

خلفىم 4م جانبي 3 امامىم 3الردود 

  2 

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 



2

1



المطروحةاألراضي 

)1(مسلسل رقم 



المطروحةاألراضي 

)2(مسلسل رقم 



المدينة
عمارات 

فيالت/ 

 
مسلسل 
المنطقة

الحى توصيف المواقع
عدد قطع 
االراضى 
المتاحة

سعر المتر
تاريخ التسليم 

المتوقع
االشتراطات البنائية

النسبة 
ةالبنائي

الردوداالرتفاع

سوهاج 
الجديدة

عمارات
103035ــــشريط المطار المميز1

جاهزة للتسليم
50

+  ارضى 
أدوار  3

م جانبي 3م امامى ؛ 3
م خلفي4؛

63273045السادسفدان 162منطقة النخيل 2
+  ارضى 

أدوار  3
م من جميع الجهات4

 73االجمالي

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 



2

1



)1(مسلسل رقم 

المطروحةاألراضي 



)2(مسلسل رقم 

المطروحةاألراضي 

)2(مسلسل رقم 



المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 

االشتراطات البنائيةالسعرقعتاريخ التسليم المتوعدد قطع االراضىالحىالمسلسلتوصيف الموقع

الحي  فدان 350منطقة 
السياحي

2305جاهزة للتسليم 19 الحى السياحي1

% 50النسبة البنائية 
+  وبارتفاع ارضى 

أدوار متكررة ؛ 3
م من جميع 3والردود 

الجهات

19االجمالي



1



المطروحةاألراضي 

)1(مسلسل رقم 



اسم المدينةم
مسلسل 
المنطقه

المجاورةالحياسم المنطقة
رقم 

القطعة
 المساحة م2

نسبة 
التميز %

السعر 
م2

 اجمالى سعر 
االرض

جدية 
الحجز

  استكمال الـ %50 
+ %1 م0اداريه + 
%0.5مجلس امناء

 باقى قيمة 
االرض تسدد 
قبل االستالم

دة 1 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        702,800               350000373,884     1.1225101,405,600      9500.0-ـ
دة 2 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        702,800               350000373,884     1.1225101,405,600      10500.0-ـ
دة 3 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        702,800               350000373,884     1.1225101,405,600      11500.0-ـ
دة 4 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        759,965               350000432,764     1.125101,519,931      14550.5-ـ
دة 5 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        759,965               350000432,764     1.125101,519,931      15550.5-ـ
دة 6 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        759,965               350000432,764     1.125101,519,931      16550.5-ـ
دة 7 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        759,965               350000432,764     1.125101,519,931      17550.5-ـ
دة 8 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        759,965               350000432,764     1.125101,519,931      18550.5-ـ
دة 9 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        729,205               350000401,081     1.0825101,458,410      20538.0-ـ

دة 10 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        732,330               350000404,300     1.0625101,464,660      21550.5-ـ
دة 11 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        732,330               350000404,300     1.0625101,464,660      22550.5-ـ
دة 12 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        732,330               350000404,300     1.0625101,464,660      23550.5-ـ
دة 13 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        732,330               350000404,300     1.0625101,464,660      24550.5-ـ
دة 14 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        732,330               350000404,300     1.0625101,464,660      25550.5-ـ
دة 15 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        854,886               350000530,532     1.1225101,709,772      28608.2-ـ
دة 16 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        854,886               350000530,532     1.1225101,709,772      29608.2-ـ
دة 17 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        891,678               350000568,428     1.1625101,783,355      30612.5-ـ
دة 18 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        852,340               350000527,910     1.1425101,704,679      31595.8-ـ
دة 19 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        854,886               350000530,532     1.1225101,709,772      32608.2-ـ
دة 20 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        854,886               350000530,532     1.1225101,709,772      33608.2-ـ
دة 21 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        829,806               350000504,700     1.1625101,659,612      34570.0-ـ
دة 22 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        741,881               350000414,137     1.125101,483,761      35537.4-ـ
دة 23 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        776,531               350000449,827     1.125101,553,063      36562.5-ـ
دة 24 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        776,531               350000449,827     1.125101,553,063      37562.5-ـ
دة 25 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        776,531               350000449,827     1.125101,553,063      38562.5-ـ
دة 26 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        776,531               350000449,827     1.125101,553,063      39562.5-ـ
دة 27 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        776,531               350000449,827     1.125101,553,063      40562.5-ـ
دة 28 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        869,293               350000545,372     1.1425101,738,587      41607.6-ـ
دة 29 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        677,700               350000348,031     1.0825101,355,400      42500.0-ـ
دة 30 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        721,625               350000393,274     1.1525101,443,250      43500.0-ـ
دة 31 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        702,800               350000373,884     1.1225101,405,600      44500.0-ـ
دة 32 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        640,050               350000309,252     1.0225101,280,100      45500.0-ـ
دة 33 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        640,050               350000309,252     1.0225101,280,100      46500.0-ـ
دة 34 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        665,391               350000335,353     1.0425101,330,782      47509.8-ـ
دة 35 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        733,442               350000405,445     1.1225101,466,884      48521.8-ـ
دة 36 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        690,250               350000360,958     1.125101,380,500      49500.0-ـ
دة 37 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        715,350               350000386,811     1.1425101,430,700      50500.0-ـ
دة 38 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        748,294               350000420,743     1.0625101,496,588      51562.5-ـ
دة 39 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        762,413               350000435,285     1.0825101,524,825      52562.5-ـ
دة 40 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        720,056               350000391,658     1.0225101,440,113      53562.5-ـ
دة 41 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        720,056               350000391,658     1.0225101,440,113      54562.5-ـ



اسم المدينةم
مسلسل 
المنطقه

المجاورةالحياسم المنطقة
رقم 

القطعة
 المساحة م2

نسبة 
التميز %

السعر 
م2

 اجمالى سعر 
االرض

جدية 
الحجز

  استكمال الـ %50 
+ %1 م0اداريه + 
%0.5مجلس امناء

 باقى قيمة 
االرض تسدد 
قبل االستالم

دة 42 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        720,056               350000391,658     1.0225101,440,113      55562.5-ـ
دة 43 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        744,657               350000416,996     1.0825101,489,314      56549.4-ـ
دة 44 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        752,247               350000424,814     1.0825101,504,494      57555.0-ـ
دة 45 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        640,050               350000309,252     1.0225101,280,100      58500.0-ـ
دة 46 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        640,050               350000309,252     1.0225101,280,100      59500.0-ـ
دة 47 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        640,050               350000309,252     1.0225101,280,100      60500.0-ـ
دة 48 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        677,700               350000348,031     1.0825101,355,400      61500.0-ـ
دة 49 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        640,050               350000309,252     1.0225101,280,100      62500.0-ـ
دة 50 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        776,186               350000449,472     1.125101,552,372      63562.3-ـ
دة 51 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        794,039               350000467,860     1.1425101,588,077      64555.0-ـ
دة 52 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        665,150               350000335,105     1.0625101,330,300      65500.0-ـ
دة 53 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        702,800               350000373,884     1.1225101,405,600      66500.0-ـ
دة 54 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        665,150               350000335,105     1.0625101,330,300      67500.0-ـ
دة 55 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        690,250               350000360,958     1.125101,380,500      68500.0-ـ
دة 56 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        690,250               350000360,958     1.125101,380,500      69500.0-ـ
دة 57 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        796,975               350000470,884     1.1225101,593,950      70567.0-ـ
دة 58 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        714,371               350000385,802     1.0625101,428,742      275537.0-ـ
دة 59 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        690,150               350000360,854     1.1225101,380,299      381491.0-ـ
دة 60 ف الجد ــــامتداد مركز المدينة1ب س        608,048               350000276,289     1.0225101,216,095      406475.0-ـ
دة 61 ف الجد     1,036,784               350000717,887     1.1732402,073,568      262547.0االو االولال االول - المجاورة االو2ب س
دة 62 ف الجد     1,040,241               350000721,448     1.1932402,080,482      263539.6االو االولال االول - المجاورة االو2ب س
دة 63     1,116,500               350000799,995     1.1631252,233,000      655616.0-الثا منطقة رجال االعمال1اسيوط  الجد
دة 64 الت2اسيوط  الجد        721,625               350000393,274     1.1525101,443,250      81500.0-الثا منطقة الف
دة 65        975,146               350000654,400     1.0230351,950,291      12630.0-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 66     1,160,830               350000845,655     1.0930352,321,660      50701.8-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 67        992,445               350000672,218     1.0930351,984,890      123600.0-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 68     1,249,465               350000936,949     1.0830352,498,929      139762.4-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 69     1,296,370               350000985,261     1.1330352,592,740      141756.0-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 70     1,239,008               350000926,179     1.0830352,478,017      142756.0-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 71     1,249,547               350000937,033     1.0830352,499,093      145762.4-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 72     1,249,579               350000937,067     1.0830352,499,159      146762.5-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 73     1,071,077               350000753,209     1.0430352,142,154      173678.7-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 74        928,710               350000606,571     1.0230351,857,420      176600.0-ـــط المطار المم 1سوهاج  الجد
دة 75 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,538,178            3500001,234,324     1.1927303,076,356      1947.0-السادسمنطقة النخ
دة 76 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,484,438            3500001,178,971     1.1627302,968,875      4937.5-السادسمنطقة النخ
دة 77 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,522,828            3500001,218,513     1.1927303,045,656      5937.5-السادسمنطقة النخ
دة 78 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,386,252            3500001,077,839     1.1427302,772,503      6890.9-السادسمنطقة النخ
دة 79 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,305,281               350000994,440     1.0227302,610,563      7937.5-السادسمنطقة النخ
دة 80 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,484,438            3500001,178,971     1.1627302,968,875      14937.5-السادسمنطقة النخ
دة 81 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,305,281               350000994,440     1.0227302,610,563      20937.5-السادسمنطقة النخ
دة 82 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,305,281               350000994,440     1.0227302,610,563      21937.5-السادسمنطقة النخ
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دة 83 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,553,317            3500001,249,917     1.1927303,106,634      25956.3-السادسمنطقة النخ
دة 84 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,305,281               350000994,440     1.0227302,610,563      27937.5-السادسمنطقة النخ
دة 85 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,814,339            3500001,518,769     1.1627303,628,678   291,145.9-السادسمنطقة النخ
دة 86 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,989,194            3500001,698,870     1.1627303,978,388   301,256.3-السادسمنطقة النخ
دة 87 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,268,381               350000956,433     1.0627302,536,763      36876.6-السادسمنطقة النخ
دة 88 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,361,301            3500001,052,140     1.0627302,722,603      37940.8-السادسمنطقة النخ
دة 89 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,339,097            3500001,029,270     1.1627302,678,194      44845.7-السادسمنطقة النخ
دة 90 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,471,369            3500001,165,510     1.1927302,942,737      45905.8-السادسمنطقة النخ
دة 91 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,458,338            3500001,152,088     1.1227302,916,675      46953.9-السادسمنطقة النخ
دة 92 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,233,768               350000920,781     1.127302,467,535      48821.7-السادسمنطقة النخ
دة 93 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,464,353            3500001,158,283     1.127302,928,706      49975.3-السادسمنطقة النخ
دة 94 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,475,634            3500001,169,903     1.1427302,951,268      50948.3-السادسمنطقة النخ
دة 95 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,516,295            3500001,211,784     1.1427303,032,590      51974.4-السادسمنطقة النخ
دة 96 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,468,557            3500001,162,614     1.127302,937,114      52978.1-السادسمنطقة النخ
دة 97 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,573,001            3500001,270,191     1.127303,146,003   531,047.6-السادسمنطقة النخ
دة 98 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,656,560            3500001,356,257     1.127303,313,120   541,103.3-السادسمنطقة النخ
دة 99 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,626,690            3500001,325,491     1.1627303,253,380   561,027.3-السادسمنطقة النخ

دة 100 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,533,903            3500001,229,920     1.1627303,067,806      57968.7-السادسمنطقة النخ
دة 101 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,612,218            3500001,310,584     1.1627303,224,436   581,018.2-السادسمنطقة النخ
دة 102 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,495,179            3500001,190,034     1.127302,990,357      59995.8-السادسمنطقة النخ
دة 103 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,380,577            3500001,071,994     1.0227302,761,154      60991.6-السادسمنطقة النخ
دة 104 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,376,002            3500001,067,282     1.0627302,752,004      63951.0-السادسمنطقة النخ
دة 105 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,297,508               350000986,433     1.0627302,595,015      64896.8-السادسمنطقة النخ
دة 106 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,363,761            3500001,054,674     1.0627302,727,522      65942.5-السادسمنطقة النخ
دة 107 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,333,738            3500001,023,750     1.0627302,667,476      66921.8-السادسمنطقة النخ
دة 108 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,378,212            3500001,069,558     1.127302,756,424      67917.9-السادسمنطقة النخ
دة 109 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,412,764            3500001,105,147     1.1227302,825,528      68924.1-السادسمنطقة النخ
دة 110 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,136,387               350000820,479     1.0827302,272,774      69770.9-السادسمنطقة النخ
دة 111 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,072,614               350000754,792     1.0227302,145,228      70770.4-السادسمنطقة النخ
دة 112 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,072,127               350000754,290     1.0227302,144,253      71770.0-السادسمنطقة النخ
دة 113 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,180,677               350000866,097     1.1227302,361,354      75772.3-السادسمنطقة النخ
دة 114 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,177,344               350000862,664     1.1227302,354,688      76770.1-السادسمنطقة النخ
دة 115 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     1,177,451               350000862,775     1.1227302,354,902      77770.2-السادسمنطقة النخ
دة 116 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,930,699            3500002,668,620     1.1627305,861,398   791,850.9-السادسمنطقة النخ
دة 117 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,815,545            3500002,550,011     1.1227305,631,090   801,841.7-السادسمنطقة النخ
دة 118 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,162,607            3500001,877,485     1.0827304,325,214   811,467.0-السادسمنطقة النخ
دة 119 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,464,287            3500002,188,216     1.0827304,928,575   821,671.6-السادسمنطقة النخ
دة 120 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,205,285            3500001,921,444     1.0827304,410,571   831,495.9-السادسمنطقة النخ
دة 121 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,228,401            3500001,945,253     1.0827304,456,801   841,511.6-السادسمنطقة النخ
دة 122 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,339,128            3500002,059,302     1.0827304,678,256   851,586.7-السادسمنطقة النخ
دة 123 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,497,914            3500002,222,851     1.0827304,995,828   861,694.4-السادسمنطقة النخ
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دة 124 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,359,280            3500002,080,059     1.0827304,718,560   871,600.4-السادسمنطقة النخ
دة 125 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,845,457            3500002,580,820     1.0827305,690,913   881,930.2-السادسمنطقة النخ
دة 126 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     3,669,039            3500003,429,111     1.1527307,338,079   892,337.3-السادسمنطقة النخ
دة 127 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,908,626            3500002,645,885     1.1927305,817,252   901,790.6-السادسمنطقة النخ
دة 128 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,723,894            3500002,455,610     1.1227305,447,787   911,781.7-السادسمنطقة النخ
دة 129 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,247,177            3500001,964,592     1.1627304,494,354   921,419.2-السادسمنطقة النخ
دة 130 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,560,659            3500002,287,478     1.1627305,121,317   931,617.2-السادسمنطقة النخ
دة 131 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,291,528            3500002,010,274     1.1627304,583,056   941,447.2-السادسمنطقة النخ
دة 132 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,315,532            3500002,034,998     1.1627304,631,065   951,462.4-السادسمنطقة النخ
دة 133 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,430,614            3500002,153,532     1.1627304,861,228   961,535.1-السادسمنطقة النخ
دة 134 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,595,588            3500002,323,456     1.1627305,191,177   971,639.3-السادسمنطقة النخ
دة 135 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,451,531            3500002,175,077     1.1627304,903,061   981,548.3-السادسمنطقة النخ
دة 136 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,956,730            3500002,695,432     1.1627305,913,461   991,867.3-السادسمنطقة النخ
دة 137 ل 162 فدان ال السادس2سوهاج  الجد     2,936,162            3500002,674,247     1.1627305,872,324   1001,854.3-السادسمنطقة النخ
دة 138 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        614,304               350000282,733     1.1423051,228,607      7467.6-ال الس
دة 139 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        579,336               350000246,716     1.123051,158,673      53457.0-ال الس
دة 140 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        579,336               350000246,716     1.123051,158,673      54457.0-ال الس
دة 141 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        549,743               350000216,235     1.0623051,099,485      86450.0-ال الس
دة 142 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        549,743               350000216,235     1.0623051,099,485      87450.0-ال الس
دة 143 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        551,318               350000217,858     1.0623051,102,637      93451.3-ال الس
دة 144 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        552,601               350000219,179     1.0623051,105,202      94452.3-ال الس
دة 145 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        554,568               350000221,205     1.0623051,109,136      95454.0-ال الس
دة 146 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        557,243               350000223,961     1.0623051,114,487      96456.1-ال الس
دة 147 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        591,304               350000259,043     1.123051,182,608      98466.4-ال الس
دة 148 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        448,492               350000111,947        1.042305896,984      102374.2-ال الس
دة 149 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        544,111               350000210,434     1.0623051,088,221      105445.4-ال الس
دة 150 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        544,331               350000210,661     1.0623051,088,661      106445.6-ال الس
دة 151 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        570,488               350000237,602     1.123051,140,975      112450.0-ال الس
دة 152 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        570,488               350000237,602     1.123051,140,975      113450.0-ال الس
دة 153 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        597,858               350000265,794     1.123051,195,716      114471.6-ال الس
دة 154 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        579,767               350000247,160     1.123051,159,535      115457.3-ال الس
دة 155 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس        579,767               350000247,160     1.123051,159,535      116457.3-ال الس
دة 156 ا 1اسوان الجد امنطقة 350 فدان ال الس     1,000,432               350000680,445     1.123052,000,864      119789.1-ال الس


