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   :متهيد 
دنصعععاف مشأم ععع لم1979نسععع  مم59تخضعععلمدن المدندا احمام المدنوا رلم   م

 رد ي مدندا احمودنذىم سعععفاخمق ممارد حممضععا   مةا احمد شععاامدن دع تاامدنت

نعحويممدالسعورد مدالةع اعأمودنرقاامدال عصافيمبوصامإعافحمترز لمدنس المعنم

طر ممدعادفما اطممةذبماسعععععععحاج مقا  م مانمدن المودنورىمدنواو  م مو ام

مانمدنوا رلمدن شععععععا مإني مب لم  رلمدال عألاامباا د ععععععأم14 صععععععدمدن افحم   م

ودن  شععععع امدنادق  مشأمدن دع تاامدنت رد ي مدندا احمطألوامن وردومودالو عععععاام

ووشوعامن وردععامدنعأم ضععععععتفعاماد يمدفد حمتيعع مدن دع تعاامدنت رد يع مدندعا احم

دال وموطرنمموتعضعع  فامدنتورفمدن ألرا مالمىوىمدنشعع لمودنعأمتح  مدنعتاا مشأ

 دسعغالنفا.

تاق ممبإفد حمدن ردشممودن شععععروعاامدنعأو خعصمةفازمت  ي مدن ا   مدندا احم

   نم رفولمدن ا   .

وشىمدطا مسعععععتأموزد حمدالسععععع المودن ردشممودن دع تاامدنت رد ي ما    مشأ م

تيع مدن دع تاامدنت رد ي مدندا احم(مدنأمترشيرمدنسععع نمدن الو من سعععافحمدن ردط ينم

يرتاماؤقردمم شي امودسعععع  االممن حاو مدالسععع المدنتا احمدنعأمع  دمدنفيع مع أمترش

 خصم ملمدا د أمدنس  ي (مالسعفادخم ردوحمدن دع لمدن خع أل م متعد مدنفيع م

(م مت مد وم1760 مبتاف اا  مدن ردشممماعرسعع دسعع المم ععأأ ددنأمترشيرم ملم

أسععععععيرطمم-دن  يامدندا احم-ب أمسععععععر يمدندا احم- دنأليرلمدندا احسعععععع  ي مب الم

 ردوحمانــب ساماامتعم  امدندا اح(م-دندا احممدق ي م-سرتا مدندا احمم-دندا اح

 م.(2ل386:م2ل209 م
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 التعاريف العامة:

م-  أ:مااممبفاشأمتمأليممدال عردطاامدنرد فحمب ردس مدنشروطم وصامبان صم حاامدنرد فحم

م.دن ا   م ب مةفازمت  يم:مو وصاداولدنمرخم

مدا و.و وصامب مدنحاةحمنومت مم:دن ا أدنمرخم

م.دنذيم حافمعرومدنمر ممعااام المأومقاصام:مدنخ دنمر ممام

مدنتااع  دن تع امدنذيم ر لمنعتيينممامدنمر ممو ألصع مبعينمدااعاللمدنخاصع موبعينمدن  عاشلمم:مدنخ دنع ظي ق م

م.مامدن   ي مأومفدقالمأومقا ةامع  مع ىو ام  رلم

 مودن اتد معنموةعرفمقع مت ظعي مقعا  مدن سام مدنحدواحمدن حصر حمبينمق مدنع ظي مومامدن   يمزودوامدنع ظي :

م.ماوفمدن   ي 

دن سعام مدنرد تع مبعينمقع مدنع ظعي مومعامدن   يع مودن اتدع مععنموةعرفمقع مت ظعي مفدقع ممعاوفمم:دنع ظعي  ردولم

م.دن   ي مدنخاص مو  حلم  فامن   ألت مدنتاا 

م.دنخ مدنذيم حافما عصيمعرومدنمر م:ماسا ماحر مدنمر م

:مدنخع مدنعذيم سع حمبانأل عاامع يع مسعردام عالماصعافشامنحعامدنمر عممأومقع مدنع ظعي مأومارتعادمععنمأيمق مدنأل اا

م.تص 1ا ف امب ساش متحافتام رد دامتصا مانمدنس م مدن خ

:مد تألاامظفرما سربمدنألالط مدنخرسا ي من او مدالقيرماواسامانما سربمدنرصييمأاالما عصيمد تألاامدن أل أ

شعأممسعابمدال تألعاامدن وعر م ا ر عامد تألعاامدنعا دويمووعرخمدنخعاااامموالم عاق مدن أل أ ودةف م

م.بانسمح

م.أع أم وم مشأمدن أل أماواسامانما سربمدنرصييمأاالما عصيمودةف مدن أل أما:مد تألان  أل أدال تألاامدن  أم

م.:مدن ساش مدنعأم رتامبفامق مدنأل اامعنمق مدنع ظي مأوممامدنمر ممأوممامدن   ي دال تادفمدااااأ

م.ا ألي  رتامبفامق مدنأل اامعنممامدن   ي مانمدن امي مدندم:مدن ساش مدنعأأدال تادفمدندا أل
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م.مامدن   ي مانمدن امي مدنخ ألي :مدن ساش مدنعأم رتامبفامق مدنأل اامعنمدال تادفمدنخ ألأ

م عالممع عىدنذيم رشرمنإل سعالمدق ااع مودمعياةعاامدنحيعاحمدنيرايع مداساسعي موتشعع  مم:مدن  الدنس  ي دنرماحم

م.دا  مع ىخموورش مس  ي مودماحموامأل

وتتعألعرمدنصعان ممدنعرز عل :مدنغرش مدنعأمت رلماتاهمن  تيش مودق اا مشي امععادمصعاالاموطر عاامدنغرش مدنس  ي 

م.رش مدن تاحمن س ندنرويسي مودنعأمتسعخالم صان ماتيش مشأمم  مدنغ

:ماسام مويرمافيع حمن  تيشع مأومدق ااع ما ع مدن معألخموفو دامدن يعاهموصعاالاموطر عاامدنعرز علماردشممدنأل اا

م.دن خصص من غسي مأومدنعخح نمودااا ن

دن ردشممدنعأمتخالمدن أل أم حيحمدن صاعامأومآبا مدنسالن مأومقحد اامدن ياهمأومأةفححمم:بانسمحاردشممدنخاااام

م.ىنكمإنىدن ضخاامودن فرباامواتادامدنع يييمدن ر حيمواام

م.دا ايارماومومرومنغسي ممع ىدن  المدنذيم حعريمم:دن ياهفو حم

 معرومم عالمأوممعروممنالسععح المرومنغسي مدا ايموارماومووعااممع ىدن  المدنذيم حعريمم:دنح ال

م(. ال

م.ادفموطفأمدنمتالموب ممرومن غسي دن  المدن خصصمقعم:دن مألخ

شردغماعصع ماعنمأععالهمبانألضعاامدنخعا ةأمو خصعصمنعفر ع موإ عا حموعرخمواردشعممدنأل عاامو  ععاماعنمم:دنأل اا

م.بخالخمدنألروزدامدن س رحمبفامع ي أسأل  مإنأمأعالهمفولمأيمعاومم

م.مامدنمر ممع ىدا  ممع ىةرد أل مشردغماعص مانمأعالهمبانألضاامدنخا ةأموأمامم:دنخا ةأدنأل اام

م.اعص مانمأعالهمبانألضاامدنخا ةأمواحاطمبانحردو مانمة يلمدندفاامأومبتضفام:مشردغدنادق أدنأل اام

م.شردغم اق م  نمأ  رمانما  ي م:دن شعرلدنأل اام

ودنح اااامما  مشردغمدنس  مدن أل أ شردغمدنفاخما  مترشيرمدق ااحمدنمأليتي مودنعفر  من ردشممم:دنخااأدنأل اام

م.ودن مابخ
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ا ع مدنغعرخموصعاالاممدن أل عأ شردغمدنفاخما  مترشيرمدق ااحمدنمأليتي مودنعفر  منألتضمورخمم:دنس  أدنأل اام

م. دن تيش

شردغماعص مانمأعالهمبانألضاامدنخا ةأمودنأل اامأومدنمر ممانمأمامةرد ألع موتألععحمع يع مشعحعاامم:دنديبا ر م

م.األا رحمبانأل اامأومدنمر ممدتصانفادنعفر  مودق ا حمن غرخمواردشممدنأل اامدنعأمالم عيسرم

بحيعع م ااعع مدنشععخصممد تألاععع بععروزما  ععي مأيمفو ماحععاطمبحععاةحمالم عدععاوزمم:دنأل  ععرل(دنشععرش مدن  شععرش م 

م.دنألضاامدنخا ةأمع ى حمباقطاللم س

م.احاطمبحردو مب اا مد تألاامدناو بروزما  ي مأيمفو مع ريماسورخمم:دنألر 

م.أدنسر مدنت ريمدنذيم ع مب اؤهمأع أمسويمدناو مداقيرمن  أل م:دنسمحف وحم

اعافحمإ شعاوي مموت رلماافحمإ شعاو ماعنمدن ألعا أمأومدنخرسعا  مأومأ ع مأ و دنسيا مدن حافمنحاوفم مت مم:دنسر 

مي.أقر

دنمر عممدنتعالمأومويعرمدن م ع مع يع ممع عىتغمي مودةفعاامدن ألعا أمدنواو ع مسعردامدن م ع مم:دنخا ةي دنعشميألاام

لمدنح يععاامأومدن ععرد ي مو ععذنكمأع ععامدن خع ألعع  بانأليععاومب  ردععع مدن خع ألعع مأومدنع سععياام

م.ودناتا اا

م.رمزقرشأم ألرزمعنمدنحاو مدنخا ةأ:مأيمع صدن ر  ي 

تصعععا همدندفععع مدقفد  ععع مدن خعصععع منعحا عععامم:مبيعععالودنأل اويععع بيعععالمصعععالمي مدن ر عععلماعععنمدن اميععع مدنعخميميععع م

دنعخميمي مودنأل اوي مدنخاص مبان ر لممدال عردطاا

مدالسعخادل.وتحا ام رعي م

ف اسمأومدن  عبمدنف اسعأمدن صع  موتتع عاماعنمدندفع م فافحم صا تامدن م: فافحمصالمي مداع المن عرقيص

دقفد   مدن خعص مبشعرلمدنعخمي مودنع ظي موتأليعامبعالمة يعلمدنرسعرااام

ودن سع ادامدنخاص مب ع المدنعرقيصمصانح من عرقيصموامابو مام الم

نسع  مم144  ع ممدنع أليذ ع موالوحعع م2008نسع  مم119 ا رلمدنأل اام  ع م

م.2009
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 صا تامدن ف عاسمأومدن  ععبمدنف اسعأمدن شعرخمع عأمدنع أليعذموتتع عامم:م فافحنإل غالأل أم فافحمصالمي مدن 

انمدندف مدقفد   مدن خعص مبشعرلمدنعخمي مودنع ظي متأليعامألمت أليعذمدن أل عأم

موام عالم عا رلت مطألوامن عرقيصموطألوعامن  عرفدامدن  ظ ع موداصعرلمدنأل يع م

م.2009نس  مم144   مم والوحع مدنع أليذ م2008نس  مم119دنأل اام   م

احمسع  ي مأومدالسعت المدنس  أمو ع رلمانمطابممأومأ  عرمو ضع مومعمع ىدنذيم وعصرممأ:مدن أل دنس  أدن أل أم

م.أ  رمون مااق ماسعو 
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 والفنية:االشرتاطات العامة 

دنمعرخمدن عا أموع عأممو دعبمع عى تعألرمدقعاللمو ردس مدنشروطمةحادمالم عدحأمانمعوامدنأليعلموا  عاللمام ااع م .1

 .بانعضاانمشي امبي ف مدال عردطااتذهممودمعردلق ألاو مواسع ةر  مت أليذم

م. فاوياالم درزمن مرخمدن ا أمتوسي مأومتدحو م مت مدا ومار رامتذدمدنتوام .2

الم درزمدنع ازلمعنم مت مدا ومأومدنعصرخمشيفامب يمصر حمانمصر مدنعصرشاامداقرىمإالمبتعامدنحصعرلمع عىم .3

اردشو م عابي ماسألو ماعنمدندفعازموسعادفمدن صعا  يمدقفد  ع مدن وعر حموشوعامنالوحع مدنتوا  ع مدن ت عرلمبفعامبانفيعع م

وأةفحتفاموتتا التفامو ر م مسادفم اا مدن  نمدن حافمنومت مدا وموشأممانع مد عفعااماعاحمدنع أليعذم  عحلمدال عفعاام

ودنسععر موتشععميبمدنردةفعع موألم  ععرلمامععابممماععنمت أليععذمفو مسعع  ىمبعع مومععاحمصععانح من سعع نم ع ععىمدا عع  

 ن عرقيصمدنصاف منومت مدا و.

وشأممان مدن خانأل م عع مشسعخممدنس ن  حظرمدسعت المدنأل اامدنذيم والمع ىم مت مدال ومار رامدنمرحمإالمنغروم .4

 دقنغاا.دنعتا اموتمأليمم ردعام

اعردفماف عاممأيومدقرما ع متشعر نموتخعح نمورماي مت مدال وم أل مإ شاامدن أل ىممدسعغاللالم درزمدسعت المأوم .5

 عسععألبمع عع مإ ععالنمنردمعع مدنسعع المأومدا ععرد ممدسعععت المأي حظععاورمن حيرد ععاامأومةععرد مأوممدسعععت انفا ا ععدمأوم

إنغعاامدنعخصعيصموسعحبم متع مدال وممشعأوشىممان مدن خانألع م  عرلمن دفعازمدنحعمممداان بانصح مدنتاا مو فافم

 .دن ا أ صا  يمع ىمعاتممدنمرخمقفد يمبانمر ممدبتامإزدن مدن خانأل مب

أومق ألعع مدنتععالمدنويععالمب اشعع مدقةععردادامنععاىمدندفععاامأومدقفد داممدنرسعع أومععاهمأومو ي عع ممدن ععا أع ععىمدنمععرخم .6

منالسععت الطألوعاممدنتااع ق اا مدن أل ىمأومترصعي  مبعان ردشمممدنالزا ن حصرلمع ىمدنعردقيصمودنعصا  حممدن خعص 

(منسع  م119وطألوعامن عامو فمبوعا رلمدنأل عاام  ع م مدنسعابو دن عافحممشأدن خصصمن م مت مدال وم  امترماشا مإني م

 .2009نس  م144والوحع مدنع أليذ  م   مم2008

أوممن اعا ع  مت مدال ومار رامتعذدمدنتوعام   عالممدسعت الوع ىمق ألاو مدوماسع ةر  ممدن ا أ حظرمع ىمدنمرخم .7

إنغعااممشعأ  عرلمن دفعازمدنحعمممدن خانألع وشعىممانع ممدنغعرو أع المع يفامنفعذدممإ  المأومإ شاام   م مب يدقعاللم

 أ.ب صا  يمع ىمعاتممدنمرخمدن ا مبانمر ممدالفد يمأل دنعخصيصموسحبم مت مدا وموإزدن مدن خان

موالوحعع م2008 منسع م119سعيا دامطألوعامن  تعاالامو عا رلمدنأل عاام  ع ممد عظعا   عحلمدنمرخمدن ا أمبعرشيرمأاا نم .8

م.2009نس  مم144   ممدنع أليذ  
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  عحلمدنمرخمدن عا أمبعان  رى مدن ت عا يمن  أل عىمدن حاعلمإ ااعع مع عىم متع مدا ومودن سع  منع ماعنم ألع مدنمعرخم .9

داولم  ام ورلمدنمرخمدن ا أمبت  مدندسااموتص ي مأساساامدن أل ىمب ترشع مالمدالنععحدلمبع نردلمودةفعاامدن أل عىم

مفازمدن ا   .مدنعأم حافتامة

ممنال عععردطاامدنأل اويعع مو .10 دن  ععاى مدن سعع   م  عععحلمدنمععرخمدن ععا أمبإ ااعع مداسععرد مع ععىممععاوفم متعع مدا ومطألوععا

م.مودنعرقيصمدنصاف 

ممن   عاى م .11 عافمدافود مأ  أموجالثمأفود ماع عر حموععافمدنرمعادامبانعاو مالم ح عامععنمومعاحمسع  ي مودمعاح مطألوعا

مدن س   .

السعخرد مدنعردقيصمدنالزاع من أل عااموت أليعذم ااع مأع عالمدنأل عاامق عيمسع رداماعنمتعا  خمدسععاللمدن ف  مدن حافحم .12

 .دا و

مم-داتي :مدنحاالاممشأوىنكممدن ا أدالاع اامعنمإعماام قص مدنأل اامأومتتا  فامن مرخممشأن دفازمدنحمم .13

 .دنتاا أومدنورد ينممدال عردطااإىدم المدن شاطماخانألامن امةاامب ردس م -

أومأنردلممدن سعت   أومودةفاامدنأل اامتخانيمانممي مدنعص ي مأوماردفمدنأل ااممدن ت ا يإىدم المدنعص ي م -

م.وت سيممدن  مو أومة الممدنأل ي دنألياوموالمتعألممالمداصرلم

وشىممان معالممدن م رب  ة يلمدامردلمدلم خمرمصامبمدنش لمبان المظاامدومدنعتا الاممشأع ىمدندفازم -

 عتينمتوا  م سرااامدقرىماتان موىنكمطألوامنإلةردادامدن حافحمبوا رلمدنأل اامدن رمام   ممدن ردشو 

و  رلمىنكمقاللمدن احمدن حافحمنعوا  مم2009نس  مم144   مموالوحع مدنع أليذ  م2008(منس  م119 

 .تردقيصمدنأل ااموت أليذم اا مأع المدنأل اا

ب حضعرممدن ألي  ا اطممدنرفوفممشأدال ومار رامتذدمدنتوامأوما ش امأومبروزدامع ىم مت مماألا أ حظرمإ اا م .14

مععىمأع عىما سعربمدنأل عاام مو سعع  ىماعنمىنعكمدنألعروزداممدال تألعاا  عحلمتر فعاممعرهمب ااع ممودنعأدا وممدسعالل

س م ق سع موعشعرولمسع عي عر(م م  عام سعع  ىماعنمىنعكمأ ضعام ع ماعام25شرنمدنألعحاامع ىمأالم ح امبروزتامعنم

دنخاصعع مبان  موعع مدنعععأمتوععلمبفععامدا ومو سعع حمبععانألروزدامشععرنما موعع ممدال عععردطااشععأم ععرفمنعع م ععصمقععا م

دنأل اويعع مدنخاصعع ممنال عععردطااأومدنحععادومموطألوععاممدن شععاحع ععأمدنشععرد اموا ععرداممدن م عع بانردةفععااممدال تععادفدا

م2009نسع  مم144  ع ممدنع أليذ ع مالوحعع ومم2008نسع  مم119بومت مدال وموطألوامنوعا رلمدنأل عاامدن رمعام  ع م

 .دن س رحمبانأل اامع يفامانمدن سام م%10وب امالم ح امعنم
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ب ردسعع ممدن ر ععح مدال عععردطااارد ألعع مأع ععالمدنأل ععاامأج ععاامت أليععذتامن ع  ععاماععنمت أليععذممشععأن ف ععاسمدندفععازمدنحععمم .15

ماف اسعأ ار  ع موع ىمأصحابمدنش لموو الوف متسفي مامدن تع احدنشروطمن مابو ماام والما فامطألوامن رسرااام

مدن سععرني و عح ع مدنمعرخمدن عا أممن  تا   و دمانمداو اامدنىما المدنت  ممأيمشأدندفازمبانس احمنف مباناقرلم

 .دن تع احودنرسراااممنال عردطااماخانألع شأممان م

رسعراااممانع مععالمامابوعفعامن مشعأأوممدال ععردطاا توالماخانألع منفعذهممدنعأط بمإ واخمداع الممشأن دفازمدنحمم .16

 .انمدندفازمدن تع اح

دن ردسع م  عرلمن دفعازممبفعذهانمدنويرفمأومدن ردفمدن  صعر مع يفعاممايدومق ألاو ممدن ا أمان ماخانأل مدنمرخممشأ .17

ب صععا  يمع ععىمعععاتمممدقفد يبععانمر مممدن خانألعع إنغععاامدنعخصععيصموسععحبم متعع مدا ومبتععامإزدنعع ممشععأدنحععمم

 .دن ا أدنمرخم

مدنادق يعع ودن ععردوحممدندا ععاحمدنت رد يعع إ شععاامدن دع تععاامم ععالمشععأم1979نسعع  مم59تتعألععرمأم ععالمدنوععا رلم  عع م .18

مبااب يع قاص مشي ام عت عممشيفعاممدنأل اا و روطممدنتاا وتتا التفامناىمدنمرخمداولمو ذدم اش مدنورد دامودنشروطم

م2008نسعع  مم119ا الامنفععامو ععا رلمدنأل ععاام  عع موأ عع متتععمدندا ععاحمدنت رد يعع دن دع تععااممشععأتععع مإ ااعفععاممدنعععأ

ممم2009نس  مم144   ممدنع أليذ  موالوحع  ممنال عردطاامدنعرد فحمبفعذهمدن ردسع مشي عامنع م عرفمبع م صعا ا  الممواع  ا

 نفا.

مع ععىاعععردشرم  ععاى مات ا  عع مب اشعع مدنرسععرااامدنع أليذ عع مدنالزاعع مالسعصععاد مدنعععردقيصمبحيعع م   ععنمدنحصععرلم .19

 شر مدسعاللم مت مدا ومشأممالمدقعيا م  رى مانمتذهمدن  اى .متردقيصمدنأل اا
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  :شروط احلجز

مدلم  رلمدن عوالمن حدحم خصامطأليتياماصريمدند سي مونييم خصامات ر ام  ر  مأوماؤسس (. .1

 دنحدح.عااامشأمتا  خمباام21 و مسنمدن عوالمعنمملمالد .2

 مع فا.دنعوالمنحدحمأ  رمانم مت مأ ومودماحمبان المدن ت نمم(داوالفمدنوصرم–موة دنحم–الم حممن سرحم دنحو م .3

دنحوةع (منحدعحم متع مأ ومن ع ما ف عامشعأماا  ع مودمعاحمأومم–وشأممان ماخانأل مىنكموتوالم عالماعنم دنعحو م -

 أ  رمانماا   مأومأ  رمانماسعريم ملمأ د أمدقس المدن ترو  م ع مدسعألتافت امانمدنحدح.

وداوالفمدنوصعر(مبع يماعنمم–دنحوةع مم–تع مأ ومنع مأومامعامأشعردفمأسعرت م دنعحو مدالم  رلم امسعألممتخصعيصم م .4

 ن غير.دن المدندا احمسردام ا دمشأمميازت مأومت ازلمع فام

وداوالفمم–دنحوةعع مم–دالم  عرلم ععامسععألممتخصععيصم متع مد ومدومومععاحمسعع  ي منعع مأومامعامأشععردفمأسععرت م دنععحو م .5

م.المدالةع اعأمسردام ا دمشأمميازت مأومت ازلمع فامن غيردنوصر(مب يمانمدن الم  نماشروامدقس 

شأم  لمإ شاامدن دع تاامدنت رد ي مدندا احمودنالوح مدنتوا   من فيعع مم1979(منس  م59تتعألرمأم المدنوا رلم   م  .6

والوحععع مدنع أليذ عع مو ععرد دامدنأل ععكمم2001نسعع  مم148و ععذنكمأم ععالم ععا رلمدنع ر عع مدنتوععا يم  عع مم–وتتععا التفام

منال ععردطااوالوحعع مدنع أليذ ع ما   ع مواع  ع مم2008نس  مم119دن ر حيمدنصاف حمشأمتذدمدنخصر مودنوا رلم

مدنرد فحمبفذهمدن ردس مشي امن م رفمب م صمشيفا.

مانمعوامدنأليلموا  اللمام اا .م عدحأ تعألرمدالعاللمو ردس مدنشروطمةحادمالم .7

نسعع  أمشوعع موالم حععممن  شعععريمأومق ألعع مدنتععالمأومدنخععا مدمنالسعععخادلدن ترو عع من أليععلماخصصعع ممدا د ععأ مععلم .8

وشأممان ماخانأل مىنكم ع متمأليممدنالوحع مدنتوا  ع من فيعع مبفعذدمدنشع لممدال وتغييرمدالسعخادلمدن خصصمانمأة  م

مم ممع عىالمشسخمدنتوامفولمت ألي مأومد عذد مدومدسعصعاد مم ع م ضعاوأمودتخعاىمدالةعردادامدن عرتألع م شسعخمدنتوعامطألوعا

مدنس  أمشو  .منالسعخادلمدا د أدعامدن ت رلمبفامشأمتذدمدنش لممي مأ  مت متحا امدستا مبيلم ملمن ور

 اشع مدنشعروطمودن ردصعألاامودنأليا عاامودن ت راعااموودشعممع يفعامودلمتوااع ممع عى ورمدن عوالمن حدحمب   م امأط لم .9

 ن حدحمبتامسادفماوالمدنحدحمب  اب ماردشو م فاوي مع ىمتذهمدنشروط.

ن سعيمودنوردععامدن ت عرلمبفعامبفيعع مدن دع تعاامدنت رد يع ممدنشعروطمتخضعل صمقا مشعأمت عكممبش   اامن م رفم .10

ودنالوح مدنتوا   موتتا التفامدن ت رلمبفامبانفيع مودالةفححمو عذدم اشع مدنوعرد داممدنص  دندا احمو اش مدنورد ينمىدام

 ت مدال وممانيامأوماسعوألالم.ومنمدنحاةحمدععردوفولممدنش لشأمتذدممدن عألت ودنوردعام
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 (online) متوسط حمور االراضيإسكان  راضيقطع أخطوات حجز 
 مساءا 11,59حىت الساعة  2202/ 07/ 21 م اخلميسحىت يو 2202/ 19/06األحد  يوم من اخلطوة األوىل )التقديم(

 دناقرلمع ىمدن ر لمدقن عرو أم www.hdb-reservation.com)بأل كمدنعت يرمودقس المباولم    مارو .م 

 م معلمدال د عأأ  عالمم–دالسعتا مم–دسعتردوم ردس مدنشروطمأومطألاععفامن ترش م اش مدنعألاصي م دن سعاماام)

 إا ا ي مدسعتردومقمردامدنحدحم شيا رم/ما عرب (.مال

 شأممانع مععالموةعرفممسعابممعانأمن  عوعالمع عىمدن ر علم وعرلمدن عوعالمب  شعااممسعابمةا عاموىنعكمبانضعغ مع عىم

 تسععدي ماسعععخالمةا ععا(مجعع م ععع متسععدي مدنأليا ععاامداساسععي م دسعع مدنت يعع م/مدنت ععردلم/مدنععر  مدنوععراأمن ت يعع /م

نت عع مدلمدن ر ععلمالم سعع حمبعسععدي مع يعع مةا ععامبععر  ماربا عع متعع مدسعععخادا ماععنم ألعع م/مدسعع مدال  يعع /دنع يألرلماععلمد

 دنحوة مو   فامدنوراأ(مو ع متح ي مصر مبما اامدنر  مدنوراأم دنحو مودنحوة (موة موظفرمشأمو   مودماح.

  دبمتسدي مدنألر امدالن عرو أم E-mailمنض الموصرلم    مدن رو .م) 

  ب    مارو ماؤ ع م دشعرد ي (من احمق يمف اوممعنمطر عمم عالماعنم  ع مد سالم سانSMSودق  يع مو عع مم

 دسعخادافامشأمد شاام    مسرمفدو  مانمدقعيا مدن عوال.

 أمرخمد د يح  مع ىمدا  متحعريمع ىممرخم أليرمو   مباق اش مدنأمم8    مدنسرمدنادو  م دبمدلمت رلمانم

(ماعلمدالقعذمشعأمدالععألعا مد ع مسعيع مع ع مب عرلمن عاحمسعاع مشعأممانع م#@!...دنعخ$أمامدنرارزمدنخاصع ما ع م 

 تخمىمجالثماحاوالا.

 ع مدنعاقرلمع عىمدن ر علماعرحمدقعريماعنمقعاللمدنضعغ مع عىم فقعرلماسععخالممعانأ(موتسعدي مدنعر  مدنوعراأم 

 و    مدن رو .

 )ج م دسعخرد م   مدالسع ا ح(مسرخمتظفرم ا  من ردةتع مدنأليا عاامم ع مدنضغ مع ىماألعاحم أ وبمشأمدنعوال

 دالساسي موتتا  فاممسبمدنحاة .

 بتامدال عفاامانماردةت مدنأليا اام ورلمدنت ي مبانضغ مع ىم ت  يعا(منيظفعرم  ع مدالسعع ا حمع عىمدنشا ع موتعرم

م   نمطألاع مدالسع ا حمبتامىنك.دنر  مدنذيمسيع مدسعخادا م ر  ممسابمنعحر  مة يلمدن ألانغمدن اني م  ام

 دنحدعحمةا ع مماصعريمالمويعر(ة يع ممأنعيمق يموعشرولة م شو م25000 ورلمدنت ي مبعحر  ماأل غمو ا حم

ـمفشتع مودمعاحممالمتُعرف اصعروشاامتسعدي  (اصعريمالمويعرمة يع مق سع او  شوع م مةع005باق اش مدنىماأل عغم

دنا ةع مدن ا يع مشوع مو عح ع مدنوعاو مممععىدا عا بممأمعاوويرمادحأمـمع ىمدلم ع مدنعحر  مانممسابمدنت ي مدوم

تع مدنحصعرلممدنعذيدالسعع ا حمم    بانعحر  مدنت رالامواصا  يمدنعحر  مانممساب مدنأل  أمدنىم   مدنحسابم

 ـممدنعاني :ب مامطرنمدنسادفممدن ف اسينع ي مبانخمرحمدنسابو (مبأل كمدنعت يرمودالس المشرام

 اش مدنأل رلمفدق ماصرمعنمطر مم دنعحر  مانممسابمدنت ي مشأم ACH.) 

 سر ألدم سر ألدم رفمHDBKEGCAXXX.) 

 انمشروامب كمدنعت يرمودالس المشأممان موةرفممسابمن ت ي مبانأل ك.مشرادنعحر  مانمأيم 

 وادممشأمأيمشرامانمشروامب كمدنعت يرمودقس ال . 

 

https://www.hdb-egy.com/
http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx
http://www.mhuc.gov.eg/
http://www.hdb-reservation.com/
http://www.hdb-reservation.com)ببنك
mailto:$#@!...الخ


 

13 

 سععيع مد سععالم سععان مSMSسععاع م جالجعع مد ععالمع عع (ماععنمدنويععالمم72تأليععاموصععرلماأل ععغمةا عع مدنحدععحمقععاللمم

دنعردصع ماعلمم دعب دنألععرحبعحر  مدن أل غمنأل كمدنعت يرمودالس ال مشعأممانع مععالموصعرلمدنرسعان مقعاللمت عكم

مدالن عرو عععععععأدومعألعععععععرمدنألر عععععععامم19995ار عععععععحمدتصعععععععاالامب عععععععكمدنعت يعععععععرمودالسععععععع المع عععععععىم  ععععععع م

 .)egy.com-reservation@hdb-hdb م

 

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

ا من يوم
ً
 10من الساعة  االراضيتبدأ عملية حجز  2202/ 21/08 األحد اخلطوة الثالثة:)احلجز( اعتبار

ا وحىت
ً
 .23/08/2202 الثالثاء منتصف ليل يوم 11.59الساعة  صباح

 .دناقرلمع ىمدن ر لمارحمأقرىمب    مدن رو مودنر  مدنوراأ 

 .) ع مظفر م ا  متر حمدنأليا اامدالساسي مباالسع ا حمدنسابممتسدي فام نالطالامشو  

 م-دن عاحمدنحدحمع يفامارتأل مع ىمدن حرمدنعانأ:ممدال د أج مظفر م ا  مت   مبيا اام 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 ج مدنضغ مع ىماألعاحمت  يامدنحدحمالمدا ا ي مطألاع م اا مبيا اامدالسع ا ح. 

م
 

 سيع مإتام م ا  مع ىمدن ر لمدقن عرو أمwww.hdb-reservation.comبأل كمدنعت يعرمودقسع المم

تسععدي مط ألعاام فماأل عغمةا عع م ععع  نمدنسعافحمدنت عالامدنغيععرمشعاوح نماعنمممععىبتعامدال عفعااماعنمشعععرحمدنحدعحم

 م ع مت أليذمدنم عبمقعاللم ق سع مأ عالمع ع م ماعنمتعا  خمتوعا  مدنم عبمقص ماصروشاامدنعسدي دنحدحمبتام

 .دنسادفو ع م فمدن أل غمب أليمأس ربم

 

 المدينة المحافظة

 الحي المنطقة

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

 .27/09/2202الثالثاء 

 دنس  ي مدنععأمتع مدقعيا تعام عع م فماأل عغمةا ع ممدال و مت مشأممان معالمدسع  المدالةردادامدومدنغااممدحم

الماردعاحماامةاامبحاالامدنغعاامدنعخصعيصمدنعرد فحمبانشعروطمدنتوا  ع مب ردسع مانمدنألرامدن خعصمدنحدحم

 دنشروطمن ت الامدنألاوح ن.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

م
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 الشروط املالية:

 مأس ربمدنسادفم

ماأل عغمدنعىم(مباق عاش ة يع ماصعريمالمويعرمأنعيمق عيموعشعرولمشوع  ةع م25000ممدحمو ا همةا  األ غمسادفم -

مع عامدنعوعالممالمتُعرفماصروشاامتسعدي (مالمويرماصريمة ي مق س او ة م شو م005 ـمفشتع مودمعاحموويعرمادعحأمــع

 -دنعاني :موساو مدناشلممب ماين حدحم

 سر ألدم سر ألدم رفمHDBKEGCAXXXدن ف اسين.شرامم–(مب كمدنعت يرمودالس ال 

 ACH ممدن ف اسين.عنمطر مم اش مدنأل رلمنحسابمب كمدنعت يرمودالس المــمشرام 

 شرامانمشروامب كممأيانم مدن ف اسيننحسابمب كمدنعت يرمودالس المــمشراممفدق أتحر  م

 .بانأل ك(مان موةرفممسابمن ت ي ممشأدنعت يرمودالس الم

 وادممشأمأيمشرامانمشروامب كمدنعت يرمودقس ال . 

 مدلم عض نمدنعحر  مدنأليا اامدنعاني :مع ى

  باعأ.دس مدن عوالمن حدحم -

 م.   (مسا   م14   مبما  مدنر  مدنوراأم  -

 م ظالمسادفم ي  م مت مدال ومم

ماأل عغماش مدنعى(مباق عالمويعرماصعريمةع م شوع مق عيموعشعرولمأنعيمة يع 25000مو ا همدحممةا  ماأل غمسادف -

 .المتُرفماصروشاامتسدي (مالمويرماصريمة م شو مق س او مة ي 500

 ي ع ممإة عانأنصعانحماد عيمداا عاا(ماعنمم%0.5اصعا  يمدفد  ع م مم%1دنىم مباق اش م%25دسع  المسادفم -

مسععر ألد مدنحدععحمةا عع وبعع أليمدسعع ربمسععادفمم09/2022/مم27مدنععأم2022/م28/08اععنمقععاللمدنألعععرحمدال وم

/ACHمشعراممفدق عأ/متحر  مم شعراماعنمشعروامب عكمدنعت يعرممأياعنمم دن ف اسعيننحسعابمب عكمدنعت يعرمودالسع المــع

 .م( وادممشأمأيمشرامانمشروامب كمدنعت يرمودقس الم-مبانأل كمان موةرفممسابمن ت ي ممشأودالس الم

د سعاطمسع ر  ماعسعاو  مبعاولمشردوعام سععحممم3ج نمدال ومع عىممأة انأانمم(%75م دنـج نمدال وممبا أسادفم -

 . ساطمباس مةفازمدن ا   مدن خعصبوي  مدالمآة  دنوس مدالولمبتامعالمانمتا  خمدالسعاللمو حر م ي اامب  ي م

 شأممان مدنع قيرمعنمسادفمأيمفشت م/م س معنمايتافمدالسعحوانم ع مدمعسابموردا مت قيرمتتافلمشاواحمدنأل كم

اصا  يمتحصعي ماعنم ي ع مدنوسع موىنعكماعنمم%0.5 مم%2مإنىر حيمدنسا   مو دمدنسادفمباق اش مدن 

 دنسادف.تا  خممومعىتا  خمدالسعحوانم

م

م
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 فاويعامدن حعافحمب ردسع مدنشعروطم عع مإنغعاامدنحدعحممفبتانيع مقعاللمدن عامدن ر عح ن ألانغمشأممان معالمسادفمد 

فولمدنحاةعع مدنععىمإ ععذد مدومإقمععا مدومماد ععيمأا ععاامدن ا  عع م%0,5اصععا  يمإفد  عع مم%1ا عع ممو خصعع 

م.دسعصاد مم  م ضاوأ

 ية:العقار لشروطا

ممن  رعععامدن حععافمبإقمععا مدندفععازم .1  ععع متسعع ي مدا ومنصععامبمدنشعع لمأومو ي عع مشععأمدن رعععامدن حععافمنالسعععاللم طألوععا

ن ت ي ( موىنكمب رةبماحضرمتس ي مار لمع ي مانمدن خعصينمبدفازمدن دع لمدنت رد أموصعامبمدنشع لمأومو ي ع م

ممن   رى مدن تامنذنكمع عىمألم  عرلمدنعر يع مدن وعالم مماحعافمدنغعروتعر يالممقوشوا أومب رةعبمتر يع مععالم سع أمماصعا

ماخصص.

مع ازلمن غيرمعنم ملمدا د أمدنس  ي مدن مروم : روطمدن .2

ألم ععع مدنع ععازلمودنعر يععلمأاععالمدن رظععيمدن خعععصمبدفععازمدن ا  عع ماععنمدن ع ععازلمودن ع ععازلمدنيعع مأومو ي يف ععام -

و حألع مأصع مع عازلمع فعامو   فعامب رةبمتر ي م س أم عال/مقا (مو ذ رمب مدنع ازلمعنم مت مدا ومدن 

 دنعر ي مب  يمدنت ي .

 دن حافمنومت مدا و.مألم ع مسادفم اا مدن  ن -

ألم ح مدن ع ازلمإني ماح مدن ع عازلمشعأم اشع مدالنعحداعاامدنعرد فحمبفعذهمدن ردسع مشعأممانع مععالمد عفعاامدن ف ع م -

 دن حافحمن ع أليذ.

سع  ىمبع مومعاحمصعانح من سع نم مع عىمدا ع م معفااماعنمت أليعذمفو مشأممان مد عفاامدن ف  مدن حافحمن ع أليذم  حلمدال  .3

 وتشميبمدنردةف مودنسر موألم  رلمامابممن عرقيصمدنصاف منومت مدا و.

ة يلمدن خاطألاامدنصعاف حماعنمةفعازمدن ا  ع منصعامبمدنشع لمت عرلم اشعذهماجا تعام ا ر عامطان عام ا عدمارسع  مع عىمم .4

وشعأممانع متغييعرممدقن عرو عأع عىمار علمدنحدعحممدا وع ردلمصامبمدنش لمدن اولمباسع ا حمبيا عااممدعحم متع م

 بمدنش لمبإقما مةفازمدن ا   .دنت ردلم  عحلمصام

م
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 :صلغاء التخصيإ قواعدوحاالت 

ممن وردععامدن ت عرلمبفعامبانالوحع ممداتيع دنحعاالاممشعأتعخذمإةردادامإنغاامدنعخصيصموسحبم متع مدال وم طألوعا

م-دنتوا   :م

وىنعكمفولمماةع مإنعىمت أليع ممشأممان مد عشاخمأومظفر مأ  ماخانألاامنشروطمدنحدحمأومدن ردفمدنرد فحمبفعذهمدن ردسع  .1

م.أومد ذد مأومدسعصاد مم  م ضاوأ

 ب اادممع ىمط بمدنمرخمدن ا أ. .2

م .3 اصععا  يمم%1اععنمإة ععانأمج ععنمدا ومباق ععاش مدنععىمم%25عععالم يععالمدنمععرخمدن ععا أمباسععع  المسععادفم سععأل مدنعـع

 دنشروط.اد يمأا اامدن ا   مانمإة انأمج نمدا ومقاللمدن احمدن حافحمب ردس مم%0,5وإفد   م

شأمدن رعامدن حافمش لمىنكم تامعاوالممعنمدنعخصيصموتمألمم ردعامإنغاامدنعخصعيصمفولمماةع ممدالسعاللإىدمن م ع م .4

 .دومدسعصاد مم  م ضاوأمأومإقما دنأمإ ذد م

م انعانأ:مودن ر ح معالمدالنعحدلمبانعر يعاامدن حافحمالسعاللمدا ومودنأل اا .5

 .دنألعرحمدن حافحمبإقما مدنعخصيصمدا ومقاللمدسعالل -

 س ردامانمتا  خمدسعاللمدا و.5دسعخرد متردقيصمدنأل اامودنع أليذمقاللممدال عفاامان -

 مان معالمسادفم سمينماععانيينم ع مدنغاامدنعخصيصموسحبم مت مدا و.مشأ .6

انمدنمعرخمداولم  عامو فمماسألو    مانمأ  المدنعصرخمن غيرمفولماردشو م عابي ممب ي  لمدنعصرخمشأمدا وم  .7

  . مانمدنشروطمدنتوا  2 منأل ام   ب ردس مدنشروطمبا

فولمدنحصععرلمع ععىماردشوعع ماععنمتيععع مدن دع تععااممدنتوععا  تغييععرمدنغععرومدن خصععصماععنمأة عع مدا ومأومشععأممانعع م .8

 .دندا احمدنت رد ي 

 مدا و:مدسعاللمان مإنغاامدنحدحم أل ممشأم- أ(م .9

م.انمإة انأمج نمدا ومامدن ا   (اد يمأا ام%0,5 ممإفد   اصا  يمم%1 ع مقص م 

 مدا و:مدسعاللشأممان مإنغاامدنعخصيصمبتامم- ب(مم

مومععىمدالسععاللانمإة انأمج نمدال وم س ر ا(مانمتا  خمم%0,5 ع مقص ماواب مإ غالمن  ومبرد لم

م./مأ(م9 مدنىمدنخص مدنرد فمبانأل امدنسابممباق اش تا  خمدقنغاام

م

م
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 النماذج املعمارية لقطع االراضي:

مأمدا د اسو مأشوأماد لمنوملم

https://www.hdb-egy.com/
http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx
http://www.mhuc.gov.eg/


 

19 

م.)ل19×ملم11 م2ل209دا د أماسامــــــ ممنوملمدنردةف مدن ت ا   
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م(2ل105اسام مدنرماحم مدن سو مداشوأمن او مدا  أ
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 (2ل120اسام مدنرماحم مدن سو مداشوأمن او مدن ع ر 
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م.ل(23×ملم12 م2ل276اسام ممأ د أومـلمنمدنردةف مدن ت ا   
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مدن  رى مداول

 (2ل130اسام مدنرماحم من او مدا  أمداشوأدن سو م
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مدن  رى مداول

م(2ل148اسام مدنرماحم مدن سو مداشوأمن او مدن ع ر 
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مدن ا أدن  رى م

(2ل130اسام مدنرماحم مدن سو مداشوأمن او مدا  أ  

 

م

م
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مدن ا أدن  رى م

(2لم148اسام مدنرماحم مدن سو مداشوأمن او مدن ع ر   
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(حمور   اإلسكان)اإلسكان    املتوسط  أراضي

قطعة ارض1760عدد أجمالي 

المدينة
الفيوم 

الجديدة
بنى سويف

الجديدة

المنيا 

الجديدة

اسيوط 

الجديدة

سوهاج 

الجديدة

اخميم

الجديدة
قنا الجديدة

عدد قطع 

االراضى

المتاحة

10091529680258408



المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 

(2م)المساحة العددتاريخ التسليم المتوقعمسلسل المنطقةاسم المنطقةنوع اإلسكان
ســعر الــمتر

المربع بالجنيه
االشتراطات البنائية

12022/12/301002091615االمتداد الغربيعمارات
طبقا لنماذج اإلسكان المعدة 

100اإلجمالي



1

مدينـــة  الفيوم الجديدة



(1)مسلسل رقم 

االراضى المطروحة



(2م)المساحة تاريخ التسليم المتوقعالعددةمسلسل المنطقاسم المنطقةنوع اإلسكان
ســعر الــمتر

المربع بالجنيه
االشتراطات البنائية

عمارات

114منطقة اجتماعي 

جاهزة للتسليم

2761850

طبقا لنماذج اإلسكان المعتمدة 3232762035منطقة اجتماعي 

43842761850منطقة اجتماعي 

91االجمالى

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 



12

3

مدينـــة  بنى سويف الجديدة



المطروحةاألراضي 

(1)مسلسل رقم 



المطروحةاألراضي 

(2)مسلسل رقم 



االراضى المطروحة

(3)مسلسل رقم (3)مسلسل رقم 

المطروحةاألراضي 



اسم المنطقةنوع اإلسكان
مسلسل 

المنطقة
العددالحى

المساحة 

(2م)
قعتاريخ التسليم المتو

ســعر الــمتر

المربع بالجنيه
االشتراطات البنائية

عمارات

حس اإلسكان 

االجتماعي مجاورة

(و ؛ م ؛ ج )

1
االسكان 

االجتماعي
1400جاهزة للتسليم5209

ة طبقا لنماذج اإلسكان المعد

5االجمالى

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 



1

مدينـــة  المنيا الجديدة



(1)مسلسل رقم 

مجاورة و



مجاورة م(1)مسلسل رقم 

المطروحةاألراضي 

5
0



(1)مسلسل رقم 

مجاورة ج



الحىاسم المنطقةنوع اإلسكان
مسلسل 

المنطقة
العدد

تاريخ التسليم 

المتوقع
(2م)المساحة 

ســعر الــمتر

المربع بالجنيه
االشتراطات البنائية

عمارات

13الحى االول الحى االول 

جاهزة للتسليم

2091880

طبقا للنماذج المعتمدة 

التوسعات فدان حي100منطقة 

الجنوبية الشرقية
22402761520قيةالشرالتوسعات الجنوبية 

حي التوسعات فدان 375منطقة 

( 2)الجنوبية الشرقية منطقة 
3532761520قية التوسعات الجنوبية الشر

296االجمالى

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 



2

3

1

مدينـــة  اسيوط  الجديدة



المطروحةاألراضي 

(1)مسلسل رقم 



المطروحةاألراضي 

(2)مسلسل رقم 



(3)مسلسل رقم 

االراضى المطروحة



اسم المنطقةنوع اإلسكان
مسلسل 

المنطقة
العددالمجاورة الحى

تاريخ التسليم 

المتوقع
(2م)المساحة 

ســعر الــمتر

المربع بالجنيه
االشتراطات البنائية

عمارات

الحي الخامس 

اولاجتماعي 
6ـــالخامس1

جاهزة للتسليم

2101785

طبقا لنماذج اإلسكان المعدة 

الحي السابع اجتماعي

ثاني
32762095ــــالسابع2

فدان 735منطقة 

، 27، 26) مجاورات 

28 ،29 ،30 ،32)
ـــ3

 (26 ،27 ،28 ،

29 ،30 ،32)
7932762095

802االجمالى

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 



1

2

3

مدينـــة  سوهاج الجديدة



المطروحةاألراضي 

(1)مسلسل رقم 



المطروحةاألراضي 

(2)مسلسل رقم 



(3)مسلسل رقم 



(3)مسلسل رقم 



(3)مسلسل رقم 



(3)مسلسل رقم 



(3)مسلسل رقم 

81



(3)مسلسل رقم  (3)مسلسل رقم 



اسم المنطقةنوع اإلسكان
مسلسل 

المنطقة
العدد

تاريخ التسليم 

المتوقع
(2م)المساحة 

ســعر الــمتر

المربع بالجنيه
االشتراطات البنائية

276835جاهزة للتسليم158فدان شمال المدينة( 55)منطقة عمارات
طبقا لنماذج اإلسكان المعدة 

58االجمالى

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان 



1

الجديدةاخميممدينـــة  



المطروحةاألراضي 

(1)مسلسل رقم 



اسم المنطقةنوع اإلسكان
مسلسل 

المنطقة

تاريخ التسليم

المتوقع
(2م)المساحة العدد

ســعر الــمتر

االشتراطات البنائيةالمربع بالجنيه

م276م209

عمارات

29917152010ـ 12022/9/3057209الحى االول والثانى والثالث والرابع

طبقا لنماذج اإلسكان المعدة 

28217152010-351209جاهزة للتسليم2(أ ؛ ب ؛ج )غرب المدبنة الحى 

408

المطروحةاألراضي قطع بأجمالي بيان بيان باجمالى قطع االراضى المطروحة



1

1
2 2

1

مدينـــة  قنا الجديدة



المطروحةاألراضي 

(1)مسلسل رقم 

الحى االول



الحى الثاني

(1)مسلسل رقم 

الحى الثاني

المطروحةاألراضي 



69

(1)مسلسل رقم 

الحى الثالث

المطروحةاألراضي 



35

95

(1)مسلسل رقم 

الحى الثالث

المطروحةاألراضي 



االراضى المطروحة

(1)مسلسل رقم 

الحى الثالث

830

874

453

(1)مسلسل رقم 

الحى الثالث

المطروحةاألراضي 



الحى الرابع

(1)مسلسل رقم 

المطروحةاألراضي 



االراضى المطروحة

( ج)منطقة 

( أ)منطقة 

(2)مسلسل رقم 

المطروحةاألراضي 



349
352

354

389

392

407

452
454

398
500

501

506

544

344
345

456
507

منطقة ج

(2)مسلسل رقم 

المطروحةاألراضي 



االراضى المطروحة

669

673 671

684

719

737

793

756

759

762
679

839

843

849

882

894

989

902

736

703
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دة 1                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       1209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 2                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       2209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 3                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       3209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 4                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       4209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 5                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       5209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 6                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       6209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 7                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       7209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 8                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       8209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 9                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       9209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 10                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       10209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 11                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       11209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 12                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       12209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 13                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       13209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 14                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       14209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 15                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       15209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 16                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       16209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 17                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       17209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 18                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       18209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 19                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       19209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 20                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       20209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 21                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       21209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 22                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       22209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 23                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       23209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 24                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       24209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 25                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       25209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 26                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       26209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 27                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       27209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 28                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       28209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 29                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       29209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 30                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       30209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 31                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       31209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 32                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       32209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 33                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       33209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 34                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       34209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 35                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       35209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 36                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       36209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 37                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       37209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 38                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       38209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 39                87,759                         2500068,025       1.041615351,036                       39209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 40                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       40209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 41                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       41209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 42                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       42209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 43                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       43209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 44                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       44209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد
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دة 45                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       45209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 46                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       46209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 47                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       47209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 48                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       48209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 49                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       49209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 50                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       50209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 51                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       51209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 52                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       52209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 53                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       53209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 54                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       54209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 55                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       55209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 56                86,071                         2500066,236       1.021615344,286                       56209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 57                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       57209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 58                86,071                         2500066,236       1.021615344,286                       58209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 59                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       59209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 60                86,071                         2500066,236       1.021615344,286                       60209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 61                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       61209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 62                86,071                         2500066,236       1.021615344,286                       62209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 63                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       63209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 64                86,071                         2500066,236       1.021615344,286                       64209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 65                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       65209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 66                86,071                         2500066,236       1.021615344,286                       66209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 67                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       67209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 68                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       68209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 69                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       69209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 70                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       70209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 71                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       71209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 72                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       72209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 73                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       73209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 74                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       74209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 75                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       75209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 76                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       76209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 77                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       77209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 78                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       78209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 79                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       79209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 80                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       80209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 81                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       81209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 82                89,447                         2500069,814       1.061615357,787                       82209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 83                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       83209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 84                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       84209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 85                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       85209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 86                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       86209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 87                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       87209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 88                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       88209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد



اسم المدينةم
مسلسل
 المنطقة

المجاورةالاسم المنطقة
رقم 

القطعة
 المساحة م2 

ادة تحت العجز وال
ة س
 التم 

سعر
 الم 

 اجما
 سعر األرض

ة الحجز  جد
مال الـ %25   است

ة  + %1 م.ادار
+%0.5 مجلس أمناء

مة األرض  ا ق  
سدد ع   75%

(3)أقساط

دة 89                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       89209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 90                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       90209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 91                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       91209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 92                94,510                         2500075,180       1.121615378,039                       92209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 93                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       93209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 94                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       94209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 95                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       95209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 96                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       96209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 97                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       97209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 98                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       98209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 99                92,822                         2500073,391       1.11615371,289                       99209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 100                91,134                         2500071,603       1.081615364,538                       100209.00--االمتداد الغر 1الفيوم الجد

دة 101 ف الجد ان االجتما 11ب س              141,692                       25000125,193       1.111850566,766                       79276.00--منطقة االس

دة 102 ف الجد ان االجتما 11ب س              141,692                       25000125,193       1.111850566,766                       165276.00--منطقة االس

دة 103 ف الجد ان االجتما 11ب س              141,692                       25000125,193       1.111850566,766                       206276.00--منطقة االس

دة 104 ف الجد ان االجتما 11ب س              139,139                       25000122,487       1.091850556,554                       220276.00--منطقة االس

دة 105 ف الجد ان االجتما 23ب س              157,265                       25000141,701       1.122035629,059                       223276.00--منطقة االس

دة 106 ف الجد ان االجتما 23ب س              157,265                       25000141,701       1.122035629,059                       309276.00--منطقة االس

دة 107 ف الجد ان االجتما 23ب س              143,223                       25000126,817       1.022035572,893                       571276.00--منطقة االس

دة 108 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       2276.00--منطقة االس

دة 109 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       5276.00--منطقة االس

دة 110 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       7276.00--منطقة االس

دة 111 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       15276.00--منطقة االس

دة 112 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       17276.00--منطقة االس

دة 113 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       20276.00--منطقة االس

دة 114 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       23276.00--منطقة االس

دة 115 ف الجد ان االجتما 34ب س              145,521                       25000129,252       1.141850582,084                       27276.00--منطقة االس

دة 116 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       33276.00--منطقة االس

دة 117 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       38276.00--منطقة االس

دة 118 ف الجد ان االجتما 34ب س              132,756                       25000115,721       1.041850531,024                       50276.00--منطقة االس

دة 119 ف الجد ان االجتما 34ب س              132,756                       25000115,721       1.041850531,024                       57276.00--منطقة االس

دة 120 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       69276.00--منطقة االس

دة 121 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       70276.00--منطقة االس

دة 122 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       77276.00--منطقة االس

دة 123 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       80276.00--منطقة االس

دة 124 ف الجد ان االجتما 34ب س              137,862                       25000121,134       1.081850551,448                       89276.00--منطقة االس

دة 125 ف الجد ان االجتما 34ب س              140,415                       25000123,840       1.11850561,660                       91276.00--منطقة االس

دة 126 ف الجد ان االجتما 34ب س              140,415                       25000123,840       1.11850561,660                       92276.00--منطقة االس

دة 127 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       96276.00--منطقة االس

دة 128 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       99276.00--منطقة االس

دة 129 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       111276.00--منطقة االس

دة 130 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       117276.00--منطقة االس

دة 131 ف الجد ان االجتما 34ب س              137,862                       25000121,134       1.081850551,448                       120276.00--منطقة االس

دة 132 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       126276.00--منطقة االس
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دة 133 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       133276.00--منطقة االس

دة 134 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       137276.00--منطقة االس

دة 135 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       143276.00--منطقة االس

دة 136 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       153276.00--منطقة االس

دة 137 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       155276.00--منطقة االس

دة 138 ف الجد ان االجتما 34ب س              137,862                       25000121,134       1.081850551,448                       157276.00--منطقة االس

دة 139 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       164276.00--منطقة االس

دة 140 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       166276.00--منطقة االس

دة 141 ف الجد ان االجتما 34ب س              140,415                       25000123,840       1.11850561,660                       168276.00--منطقة االس

دة 142 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       187276.00--منطقة االس

دة 143 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       192276.00--منطقة االس

دة 144 ف الجد ان االجتما 34ب س              145,521                       25000129,252       1.141850582,084                       203276.00--منطقة االس

دة 145 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       207276.00--منطقة االس

دة 146 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       213276.00--منطقة االس

دة 147 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       241276.00--منطقة االس

دة 148 ف الجد ان االجتما 34ب س              140,415                       25000123,840       1.11850561,660                       251276.00--منطقة االس

دة 149 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       254276.00--منطقة االس

دة 150 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       256276.00--منطقة االس

دة 151 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       274276.00--منطقة االس

دة 152 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       276276.00--منطقة االس

دة 153 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       279276.00--منطقة االس

دة 154 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       280276.00--منطقة االس

دة 155 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       283276.00--منطقة االس

دة 156 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       294276.00--منطقة االس

دة 157 ف الجد ان االجتما 34ب س              140,415                       25000123,840       1.11850561,660                       304276.00--منطقة االس

دة 158 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       309276.00--منطقة االس

دة 159 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       310276.00--منطقة االس

دة 160 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       321276.00--منطقة االس

دة 161 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       323276.00--منطقة االس

دة 162 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       341276.00--منطقة االس

دة 163 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       343276.00--منطقة االس

دة 164 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       348276.00--منطقة االس

دة 165 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       362276.00--منطقة االس

دة 166 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       380276.00--منطقة االس

دة 167 ف الجد ان االجتما 34ب س              140,415                       25000123,840       1.11850561,660                       388276.00--منطقة االس

دة 168 ف الجد ان االجتما 34ب س              137,862                       25000121,134       1.081850551,448                       397276.00--منطقة االس

دة 169 ف الجد ان االجتما 34ب س              135,309                       25000118,428       1.061850541,236                       415276.00--منطقة االس

دة 170 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       424276.00--منطقة االس

دة 171 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       431276.00--منطقة االس

دة 172 ف الجد ان االجتما 34ب س              140,415                       25000123,840       1.11850561,660                       447276.00--منطقة االس

دة 173 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       456276.00--منطقة االس

دة 174 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       459276.00--منطقة االس

دة 175 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       466276.00--منطقة االس

دة 176 ف الجد ان االجتما 34ب س              137,862                       25000121,134       1.081850551,448                       475276.00--منطقة االس
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دة 177 ف الجد ان االجتما 34ب س              148,074                       25000131,958       1.161850592,296                       479276.00--منطقة االس

دة 178 ف الجد ان االجتما 34ب س              137,862                       25000121,134       1.081850551,448                       488276.00--منطقة االس

دة 179 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       500276.00--منطقة االس

دة 180 ف الجد ان االجتما 34ب س              140,415                       25000123,840       1.11850561,660                       501276.00--منطقة االس

دة 181 ف الجد ان االجتما 34ب س              142,968                       25000126,546       1.121850571,872                       505276.00--منطقة االس

دة 182 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       508276.00--منطقة االس

دة 183 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,203                       25000113,015       1.021850520,812                       509276.00--منطقة االس

دة 184 ف الجد ان االجتما 34ب س              130,675                       25000113,515       1.021850522,699                       512277.00--منطقة االس

دة 185 ف الجد ان االجتما 34ب س              131,147                       25000114,015       1.021850524,586                       513278.00--منطقة االس

دة 186 ف الجد ان االجتما 34ب س              131,618                       25000114,515       1.021850526,473                       517279.00--منطقة االس

دة 187 ف الجد ان االجتما 34ب س              134,680                       25000117,761       1.041850538,720                       520280.00--منطقة االس

دة 188 ف الجد ان االجتما 34ب س              132,562                       25000115,515       1.021850530,247                       523281.00--منطقة االس

دة 189 ف الجد ان االجتما 34ب س              140,859                       25000124,311       1.081850563,436                       524282.00--منطقة االس

دة 190 ف الجد ان االجتما 34ب س              146,594                       25000130,390       1.121850586,376                       530283.00--منطقة االس

دة 191 ف الجد ان االجتما 34ب س              141,858                       25000125,369       1.081850567,432                       537284.00--منطقة االس

دة 192 ا الجد ان االجتما مجاورة (و/م/ج)1المن ان اإلجتما اإلس                80,023                         2500059,825       1.091400320,094                       211209.76جاإلس

دة 193 ا الجد ان االجتما مجاورة (و/م/ج)1المن ان اإلجتما اإلس                78,645                         2500058,364       1.071400314,580                       50210.00ماإلس

دة 194 ا الجد ان االجتما مجاورة (و/م/ج)1المن ان اإلجتما اإلس                81,585                         2500061,480       1.111400326,340                       16210.00واإلس

دة 195 ا الجد ان االجتما مجاورة (و/م/ج)1المن ان اإلجتما اإلس                83,055                         2500063,038       1.131400332,220                       63210.00واإلس

دة 196 ا الجد ان االجتما مجاورة (و/م/ج)1المن ان اإلجتما اإلس                80,115                         2500059,922       1.091400320,460                       185210.00واإلس

دة 197              109,557                         2500091,130       1.111880438,228                       38210.00-ال األولال األول1اسيوط الجد

دة 198              105,609                         2500086,946       1.071880422,436                       111210.00-ال األولال األول1اسيوط الجد

دة 199              109,557                         2500091,130       1.111880438,228                       203210.00-ال األولال األول1اسيوط الجد

دة 200 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       480288.00-التوسعات الجن

دة 201 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       481288.00-التوسعات الجن

دة 202 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       482288.00-التوسعات الجن

دة 203 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       483288.00-التوسعات الجن

دة 204 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       484288.00-التوسعات الجن

دة 205 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       485288.00-التوسعات الجن

دة 206 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       486288.00-التوسعات الجن

دة 207 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       487288.00-التوسعات الجن

دة 208 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       488288.00-التوسعات الجن

دة 209 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       489288.00-التوسعات الجن

دة 210 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,093                       25000106,538       1.041520496,371                       490314.00-التوسعات الجن

دة 211 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              128,326                       25000111,026       1.11520513,304                       491307.00-التوسعات الجن

دة 212 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              135,949                       25000119,106       1.041520543,795                       492344.00-التوسعات الجن

دة 213 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              133,638                       25000116,657       1.121520534,554                       493314.00-التوسعات الجن

دة 214 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              136,739                       25000119,944       1.041520546,957                       494346.00-التوسعات الجن

دة 215 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              133,638                       25000116,657       1.121520534,554                       495314.00-التوسعات الجن

دة 216 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              126,479                       25000109,068       1.061520505,917                       496314.00-التوسعات الجن

دة 217 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              126,479                       25000109,068       1.061520505,917                       497314.00-التوسعات الجن

دة 218 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              136,344                       25000119,525       1.041520545,376                       498345.00-التوسعات الجن

دة 219 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              126,479                       25000109,068       1.061520505,917                       499314.00-التوسعات الجن

دة 220 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              131,100                       25000113,966       11520524,400                       500345.00-التوسعات الجن
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دة 221 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              126,479                       25000109,068       1.061520505,917                       501314.00-التوسعات الجن

دة 222 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              131,100                       25000113,966       11520524,400                       502345.00-التوسعات الجن

دة 223 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              126,479                       25000109,068       1.061520505,917                       503314.00-التوسعات الجن

دة 224 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              121,706                       25000104,009       1.021520486,826                       504314.00-التوسعات الجن

دة 225 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,303                         2500090,861       1.021520437,213                       505282.00-التوسعات الجن

دة 226 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              123,500                       25000105,910       11520494,000                       506325.00-التوسعات الجن

دة 227 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              117,507                         2500099,558       1.071520470,030                       507289.00-التوسعات الجن

دة 228 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,694                         2500098,696       1.071520466,777                       508287.00-التوسعات الجن

دة 229 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       509288.00-التوسعات الجن

دة 230 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       510288.00-التوسعات الجن

دة 231 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       511288.00-التوسعات الجن

دة 232 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       512288.00-التوسعات الجن

دة 233 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       513288.00-التوسعات الجن

دة 234 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       514288.00-التوسعات الجن

دة 235 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       515288.00-التوسعات الجن

دة 236 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       516288.00-التوسعات الجن

دة 237 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       517288.00-التوسعات الجن

دة 238 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       518288.00-التوسعات الجن

دة 239 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       519288.00-التوسعات الجن

دة 240 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       520288.00-التوسعات الجن

دة 241 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       521288.00-التوسعات الجن

دة 242 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       522288.00-التوسعات الجن

دة 243 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       523288.00-التوسعات الجن

دة 244 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       524288.00-التوسعات الجن

دة 245 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       525288.00-التوسعات الجن

دة 246 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       526288.00-التوسعات الجن

دة 247 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       527288.00-التوسعات الجن

دة 248 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       528288.00-التوسعات الجن

دة 249 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       529288.00-التوسعات الجن

دة 250 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       530288.00-التوسعات الجن

دة 251 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              118,195                       25000100,287       1.081520472,781                       531288.00-التوسعات الجن

دة 252 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       532288.00-التوسعات الجن

دة 253 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              118,195                       25000100,287       1.081520472,781                       533288.00-التوسعات الجن

دة 254 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       534288.00-التوسعات الجن

دة 255 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       535288.00-التوسعات الجن

دة 256 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       536288.00-التوسعات الجن

دة 257 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       537288.00-التوسعات الجن

دة 258 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       538288.00-التوسعات الجن

دة 259 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       539288.00-التوسعات الجن

دة 260 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       540288.00-التوسعات الجن

دة 261 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       541288.00-التوسعات الجن

دة 262 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              118,606                       25000100,722       1.021520474,422                       542306.00-التوسعات الجن

دة 263 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              137,530                       25000120,781       1.041520550,118                       543348.00-التوسعات الجن

دة 264 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,032                       25000106,474       1.021520496,128                       544320.00-التوسعات الجن
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دة 265 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,420                       25000106,885       1.021520497,678                       545321.00-التوسعات الجن

دة 266 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,420                       25000106,885       1.021520497,678                       546321.00-التوسعات الجن

دة 267 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              143,062                       25000126,646       1.041520572,250                       547362.00-التوسعات الجن

دة 268 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,420                       25000106,885       1.021520497,678                       548321.00-التوسعات الجن

دة 269 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              143,062                       25000126,646       1.041520572,250                       549362.00-التوسعات الجن

دة 270 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,420                       25000106,885       1.021520497,678                       550321.00-التوسعات الجن

دة 271 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              143,062                       25000126,646       1.041520572,250                       551362.00-التوسعات الجن

دة 272 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,420                       25000106,885       1.021520497,678                       552321.00-التوسعات الجن

دة 273 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              133,760                       25000116,786       11520535,040                       553352.00-التوسعات الجن

دة 274 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,420                       25000106,885       1.021520497,678                       554321.00-التوسعات الجن

دة 275 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              119,768                       25000101,955       1.021520479,074                       555309.00-التوسعات الجن

دة 276 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              112,016                         2500093,737       1.021520448,066                       556289.00-التوسعات الجن

دة 277 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       557288.00-التوسعات الجن

دة 278 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,802                       25000103,050       1.11520483,208                       558289.00-التوسعات الجن

دة 279 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       559288.00-التوسعات الجن

دة 280 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       560288.00-التوسعات الجن

دة 281 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       561288.00-التوسعات الجن

دة 282 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       562288.00-التوسعات الجن

دة 283 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       563288.00-التوسعات الجن

دة 284 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       564288.00-التوسعات الجن

دة 285 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       565288.00-التوسعات الجن

دة 286 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       566288.00-التوسعات الجن

دة 287 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       567288.00-التوسعات الجن

دة 288 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       568288.00-التوسعات الجن

دة 289 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       569288.00-التوسعات الجن

دة 290 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       570288.00-التوسعات الجن

دة 291 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       571288.00-التوسعات الجن

دة 292 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       572288.00-التوسعات الجن

دة 293 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       573288.00-التوسعات الجن

دة 294 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       574288.00-التوسعات الجن

دة 295 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       575288.00-التوسعات الجن

دة 296 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       576288.00-التوسعات الجن

دة 297 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       577288.00-التوسعات الجن

دة 298 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       578288.00-التوسعات الجن

دة 299 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       579288.00-التوسعات الجن

دة 300 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       580288.00-التوسعات الجن

دة 301 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       581288.00-التوسعات الجن

دة 302 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       582288.00-التوسعات الجن

دة 303 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       583288.00-التوسعات الجن

دة 304 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       584288.00-التوسعات الجن

دة 305 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       585288.00-التوسعات الجن

دة 306 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,660                         2500098,660       11520466,640                       586307.00-التوسعات الجن

دة 307 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              119,700                       25000101,882       11520478,800                       587315.00-التوسعات الجن

دة 308 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              117,055                         2500099,079       1.021520468,221                       588302.00-التوسعات الجن
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دة 309 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              121,600                       25000103,896       11520486,400                       589320.00-التوسعات الجن

دة 310 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              117,055                         2500099,079       1.021520468,221                       590302.00-التوسعات الجن

دة 311 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              126,069                       25000108,633       1.041520504,275                       591319.00-التوسعات الجن

دة 312 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,280                         2500098,257       1.021520465,120                       592300.00-التوسعات الجن

دة 313 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              126,069                       25000108,633       1.041520504,275                       593319.00-التوسعات الجن

دة 314 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              122,048                       25000104,371       1.061520488,194                       594303.00-التوسعات الجن

دة 315 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              121,243                       25000103,517       1.061520484,971                       595301.00-التوسعات الجن

دة 316 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              121,243                       25000103,517       1.061520484,971                       596301.00-التوسعات الجن

دة 317 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              126,464                       25000109,052       1.041520505,856                       597320.00-التوسعات الجن

دة 318 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              121,243                       25000103,517       1.061520484,971                       598301.00-التوسعات الجن

دة 319 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              126,859                       25000109,471       1.041520507,437                       599321.00-التوسعات الجن

دة 320 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              121,243                       25000103,517       1.061520484,971                       600301.00-التوسعات الجن

دة 321 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              127,650                       25000110,309       1.041520510,598                       601323.00-التوسعات الجن

دة 322 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              121,243                       25000103,517       1.061520484,971                       602301.00-التوسعات الجن

دة 323 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              128,440                       25000111,146       1.041520513,760                       603325.00-التوسعات الجن

دة 324 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              121,646                       25000103,944       1.061520486,582                       604302.00-التوسعات الجن

دة 325 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              131,716                       25000114,619       1.061520526,862                       605327.00-التوسعات الجن

دة 326 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              121,646                       25000103,944       1.061520486,582                       606302.00-التوسعات الجن

دة 327 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              161,348                       25000146,029       1.11520645,392                       607386.00-التوسعات الجن

دة 328 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              135,432                       25000118,558       1.11520541,728                       608324.00-التوسعات الجن

دة 329 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              130,507                       25000113,338       1.061520522,029                       609324.00-التوسعات الجن

دة 330 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              128,045                       25000110,727       1.041520512,179                       610324.00-التوسعات الجن

دة 331 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              137,104                       25000120,330       1.11520548,416                       611328.00-التوسعات الجن

دة 332 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              128,045                       25000110,727       1.041520512,179                       612324.00-التوسعات الجن

دة 333 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,640                       25000107,118       11520498,560                       613328.00-التوسعات الجن

دة 334 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              128,045                       25000110,727       1.041520512,179                       614324.00-التوسعات الجن

دة 335 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              124,640                       25000107,118       11520498,560                       615328.00-التوسعات الجن

دة 336 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              130,507                       25000113,338       1.061520522,029                       616324.00-التوسعات الجن

دة 337 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              132,118                       25000115,046       1.061520528,474                       617328.00-التوسعات الجن

دة 338 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       618288.00-التوسعات الجن

دة 339 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       619288.00-التوسعات الجن

دة 340 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       620288.00-التوسعات الجن

دة 341 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       621288.00-التوسعات الجن

دة 342 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       622288.00-التوسعات الجن

دة 343 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       623288.00-التوسعات الجن

دة 344 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       624288.00-التوسعات الجن

دة 345 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       625288.00-التوسعات الجن

دة 346 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       626288.00-التوسعات الجن

دة 347 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       627288.00-التوسعات الجن

دة 348 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       628288.00-التوسعات الجن

دة 349 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       629288.00-التوسعات الجن

دة 350 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              118,195                       25000100,287       1.081520472,781                       630288.00-التوسعات الجن

دة 351 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       631288.00-التوسعات الجن

دة 352 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              118,195                       25000100,287       1.081520472,781                       632288.00-التوسعات الجن
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دة 353 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       633288.00-التوسعات الجن

دة 354 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              118,195                       25000100,287       1.081520472,781                       634288.00-التوسعات الجن

دة 355 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       635288.00-التوسعات الجن

دة 356 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              118,195                       25000100,287       1.081520472,781                       636288.00-التوسعات الجن

دة 357 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       637288.00-التوسعات الجن

دة 358 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       638288.00-التوسعات الجن

دة 359 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       639288.00-التوسعات الجن

دة 360 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       640288.00-التوسعات الجن

دة 361 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       641288.00-التوسعات الجن

دة 362 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       642288.00-التوسعات الجن

دة 363 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       643288.00-التوسعات الجن

دة 364 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       644288.00-التوسعات الجن

دة 365 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       645288.00-التوسعات الجن

دة 366 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       646288.00-التوسعات الجن

دة 367 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       647288.00-التوسعات الجن

دة 368 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       648288.00-التوسعات الجن

دة 369 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       649288.00-التوسعات الجن

دة 370 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       650288.00-التوسعات الجن

دة 371 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       651288.00-التوسعات الجن

دة 372 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       652288.00-التوسعات الجن

دة 373 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       653288.00-التوسعات الجن

دة 374 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       654288.00-التوسعات الجن

دة 375 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       655288.00-التوسعات الجن

دة 376 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       656288.00-التوسعات الجن

دة 377 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       657288.00-التوسعات الجن

دة 378 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       658288.00-التوسعات الجن

دة 379 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       659288.00-التوسعات الجن

دة 380 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       660288.00-التوسعات الجن

دة 381 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       661288.00-التوسعات الجن

دة 382 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       662288.00-التوسعات الجن

دة 383 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       663288.00-التوسعات الجن

دة 384 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       664288.00-التوسعات الجن

دة 385 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       665288.00-التوسعات الجن

دة 386 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       666288.00-التوسعات الجن

دة 387 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       667288.00-التوسعات الجن

دة 388 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       668288.00-التوسعات الجن

دة 389 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       669288.00-التوسعات الجن

دة 390 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       670288.00-التوسعات الجن

دة 391 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       671288.00-التوسعات الجن

دة 392 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       672288.00-التوسعات الجن

دة 393 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       673288.00-التوسعات الجن

دة 394 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       674288.00-التوسعات الجن

دة 395 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       675288.00-التوسعات الجن

دة 396 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       676288.00-التوسعات الجن
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دة 397 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       677288.00-التوسعات الجن

دة 398 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       678288.00-التوسعات الجن

دة 399 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       679288.00-التوسعات الجن

دة 400 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       680288.00-التوسعات الجن

دة 401 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       681288.00-التوسعات الجن

دة 402 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       682288.00-التوسعات الجن

دة 403 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       683288.00-التوسعات الجن

دة 404 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       684288.00-التوسعات الجن

دة 405 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       685288.00-التوسعات الجن

دة 406 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       686288.00-التوسعات الجن

دة 407 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       687288.00-التوسعات الجن

دة 408 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       688288.00-التوسعات الجن

دة 409 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       689288.00-التوسعات الجن

دة 410 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       690288.00-التوسعات الجن

دة 411 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       691288.00-التوسعات الجن

دة 412 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       692288.00-التوسعات الجن

دة 413 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       693288.00-التوسعات الجن

دة 414 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       694288.00-التوسعات الجن

دة 415 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       695288.00-التوسعات الجن

دة 416 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       696288.00-التوسعات الجن

دة 417 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       697288.00-التوسعات الجن

دة 418 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       698288.00-التوسعات الجن

دة 419 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       699288.00-التوسعات الجن

دة 420 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       700288.00-التوسعات الجن

دة 421 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       701288.00-التوسعات الجن

دة 422 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,818                         2500095,647       1.041520455,270                       702288.00-التوسعات الجن

دة 423 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,440                         2500091,006       11520437,760                       703288.00-التوسعات الجن

دة 424 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              120,384                       25000102,607       1.11520481,536                       704288.00-التوسعات الجن

دة 425 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              116,006                         2500097,967       1.061520464,026                       705288.00-التوسعات الجن

دة 426 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                99,636                         2500080,614       1.151520398,544                       706228.00-التوسعات الجن

دة 427 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       707228.00-التوسعات الجن

دة 428 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       708228.00-التوسعات الجن

دة 429 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       709228.00-التوسعات الجن

دة 430 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       710228.00-التوسعات الجن

دة 431 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       711228.00-التوسعات الجن

دة 432 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       712228.00-التوسعات الجن

دة 433 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       713228.00-التوسعات الجن

دة 434 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       714228.00-التوسعات الجن

دة 435 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       715228.00-التوسعات الجن

دة 436 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       716228.00-التوسعات الجن

دة 437 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       717228.00-التوسعات الجن

دة 438 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال                93,571                         2500074,185       1.081520374,285                       718228.00-التوسعات الجن

دة 439 ة2اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 100 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              103,102                         2500084,288       1.191520412,406                       719228.00-التوسعات الجن

دة 440 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              115,368                         2500097,290       1.11520461,472                       2276.00-التوسعات الجن



اسم المدينةم
مسلسل
 المنطقة

المجاورةالاسم المنطقة
رقم 

القطعة
 المساحة م2 

ادة تحت العجز وال
ة س
 التم 

سعر
 الم 

 اجما
 سعر األرض

ة الحجز  جد
مال الـ %25   است

ة  + %1 م.ادار
+%0.5 مجلس أمناء

مة األرض  ا ق  
سدد ع   75%

(3)أقساط

دة 441 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              117,466                         2500099,514       1.121520469,862                       18276.00-التوسعات الجن

دة 442 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       23276.00-التوسعات الجن

دة 443 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,270                         2500095,067       1.081520453,082                       28276.00-التوسعات الجن

دة 444 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,270                         2500095,067       1.081520453,082                       34276.00-التوسعات الجن

دة 445 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       39276.00-التوسعات الجن

دة 446 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              115,368                         2500097,290       1.11520461,472                       40276.00-التوسعات الجن

دة 447 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       43276.00-التوسعات الجن

دة 448 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       44276.00-التوسعات الجن

دة 449 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       45276.00-التوسعات الجن

دة 450 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       50276.00-التوسعات الجن

دة 451 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       51276.00-التوسعات الجن

دة 452 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       63276.00-التوسعات الجن

دة 453 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       77276.00-التوسعات الجن

دة 454 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       79276.00-التوسعات الجن

دة 455 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,270                         2500095,067       1.081520453,082                       80276.00-التوسعات الجن

دة 456 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       92276.00-التوسعات الجن

دة 457 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       94276.00-التوسعات الجن

دة 458 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       98276.00-التوسعات الجن

دة 459 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,270                         2500095,067       1.081520453,082                       111276.00-التوسعات الجن

دة 460 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              104,880                         2500086,173       11520419,520                       117276.00-التوسعات الجن

دة 461 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       125276.00-التوسعات الجن

دة 462 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              114,319                         2500096,178       1.091520457,277                       138276.00-التوسعات الجن

دة 463 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              115,368                         2500097,290       1.11520461,472                       147276.00-التوسعات الجن

دة 464 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       151276.00-التوسعات الجن

دة 465 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       153276.00-التوسعات الجن

دة 466 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       155276.00-التوسعات الجن

دة 467 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              104,880                         2500086,173       11520419,520                       170276.00-التوسعات الجن

دة 468 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,400                         2500087,784       11520425,600                       180280.00-التوسعات الجن

دة 469 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,270                         2500095,067       1.081520453,082                       183276.00-التوسعات الجن

دة 470 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,270                         2500095,067       1.081520453,082                       184276.00-التوسعات الجن

دة 471 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              113,270                         2500095,067       1.081520453,082                       197276.00-التوسعات الجن

دة 472 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       202276.00-التوسعات الجن

دة 473 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       204276.00-التوسعات الجن

دة 474 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              118,514                       25000100,625       1.131520474,058                       210276.00-التوسعات الجن

دة 475 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              104,880                         2500086,173       11520419,520                       214276.00-التوسعات الجن

دة 476 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              104,880                         2500086,173       11520419,520                       218276.00-التوسعات الجن

دة 477 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              104,880                         2500086,173       11520419,520                       224276.00-التوسعات الجن

دة 478 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              104,880                         2500086,173       11520419,520                       226276.00-التوسعات الجن

دة 479 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       229276.00-التوسعات الجن

دة 480 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       238276.00-التوسعات الجن

دة 481 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              114,319                         2500096,178       1.091520457,277                       246276.00-التوسعات الجن

دة 482 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              106,978                         2500088,396       1.021520427,910                       252276.00-التوسعات الجن

دة 483 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,075                         2500090,620       1.041520436,301                       257276.00-التوسعات الجن

دة 484 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              109,075                         2500090,620       1.041520436,301                       261276.00-التوسعات الجن
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دة 485 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              117,466                         2500099,514       1.121520469,862                       268276.00-التوسعات الجن

دة 486 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       270276.00-التوسعات الجن

دة 487 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       277276.00-التوسعات الجن

دة 488 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       278276.00-التوسعات الجن

دة 489 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       280276.00-التوسعات الجن

دة 490 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       284276.00-التوسعات الجن

دة 491 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       285276.00-التوسعات الجن

دة 492 ة - منطقة 32اسيوط الجد ق ة ال ةمنطقة 375 فدان  التوسعات الجن ق ة ال              111,173                         2500092,843       1.061520444,691                       294276.00-التوسعات الجن

دة 493              104,021                         2500085,262       1.111785416,084                       13210.00-الخامسال الخامس اجتما اول1سوهاج الجد

دة 494              104,021                         2500085,262       1.111785416,084                       195210.00-الخامسال الخامس اجتما اول1سوهاج الجد

دة 495              100,272                         2500081,289       1.071785401,090                       200210.00-الخامسال الخامس اجتما اول1سوهاج الجد

دة 496              100,272                         2500081,289       1.071785401,090                       224210.00-الخامسال الخامس اجتما اول1سوهاج الجد

دة 497              100,272                         2500081,289       1.071785401,090                       256210.00-الخامسال الخامس اجتما اول1سوهاج الجد

دة 498              104,021                         2500085,262       1.111785416,084                       273210.00-الخامسال الخامس اجتما اول1سوهاج الجد

دة 499              160,456                       25000145,083       1.112095641,824                       102276.00-السابعال السابع اجتما ثا 2سوهاج الجد

دة 500              160,456                       25000145,083       1.112095641,824                       107276.00-السابعال السابع اجتما ثا 2سوهاج الجد

دة 501              163,347                       25000148,148       1.132095653,389                       141276.00-السابعال السابع اجتما ثا 2سوهاج الجد

دة 502              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       263276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 503              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2614276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 504              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2637276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 505              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2646276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 506              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2655276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 507              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       2672276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 508              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       2682276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 509              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       2683276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 510              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2689276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 511              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2691276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 512              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       2694276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 513              166,238                       25000151,213       1.152095664,953                       2696276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 514              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2697276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 515              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26101276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 516              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26112276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 517              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26117276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 518              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       26120276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 519              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26127276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 520              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26134276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 521              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26137276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 522              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26140276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 523              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26141276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 524              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26143276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 525              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26145276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 526              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26157276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 527              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26161276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 528              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       26173276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 529              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26184276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 530              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26199276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 531              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26206276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 532              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26207276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 533              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26208276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 534              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26211276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 535              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       26214276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 536              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       26215276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 537              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       26231276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 538              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26236276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 539              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       26237276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 540              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       26241276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 541              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26245276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 542              154,674                       25000138,954       1.072095618,695                       26246276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 543              164,070                       25000148,914       1.1352095656,280                       26247276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 544              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26253276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 545              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26261276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 546              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26267276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 547              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26269276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 548              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26270276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 549              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26279276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 550              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26288276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 551              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26293276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 552              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26298276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 553              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26299276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 554              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26300276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 555              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26303276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 556              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26305276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 557              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26308276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 558              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26311276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 559              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26312276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 560              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26314276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 561              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       26323276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 562              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26325276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 563              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26328276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 564              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       26332276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 565              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26338276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 566              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26339276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 567              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       26341276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 568              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       26344276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 569              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       26354276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 570              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       26358276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 571              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26362276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 572              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26376276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 573              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26377276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 574              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       26381276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 575              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26384276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 576              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26386276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 577              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26390276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 578              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       26394276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 579              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       26395276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 580              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       26396276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 581              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26399276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 582              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26401276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 583              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       26405276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 584              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26407276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 585              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26411276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 586              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26414276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 587              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26420276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 588              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26422276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 589              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26424276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 590              157,565                       25000142,019       1.092095630,260                       26433276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 591              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26442276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 592              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26444276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 593              157,565                       25000142,019       1.092095630,260                       26448276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 594              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26470276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 595              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26494276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 596              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26495276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 597              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26496276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 598              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26498276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 599              157,565                       25000142,019       1.092095630,260                       26500276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 600              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26502276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 601              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26504276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 602              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26505276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 603              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26506276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 604              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26511276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 605              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26512276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 606              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       26513276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 607              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       26514276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 608              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       26515276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 609              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       26517276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 610              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26521276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 611              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26525276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 612              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26529276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 613              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26531276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 614              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26538276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 615              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       26540276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 616              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26541276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 617              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26544276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 618              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       26545276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 619              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       2726276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 620              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       2728276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 621              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       2733276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 622              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       2738276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 623              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       2761276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 624              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2764276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 625              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2773276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 626              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       2791276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 627              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       27115276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 628              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27117276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 629              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27123276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 630              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       27126276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 631              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       27141276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 632              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27164276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 633              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27189276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 634              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       27195276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 635              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27205276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 636              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27207276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 637              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27210276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 638              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27220276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 639              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27222276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 640              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       27235276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 641              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27240276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 642              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27243276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 643              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27245276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 644              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27250276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 645              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27260276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 646              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27265276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 647              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       27268276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 648              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27271276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 649              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       27272276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 650              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27280276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 651              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       27281276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 652              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27283276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 653              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27284276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 654              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27285276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 655              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27288276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 656              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27289276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 657              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27290276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 658              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27293276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 659              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       27295276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 660              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27296276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 661              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27297276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 662              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27300276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 663              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27303276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 664              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27304276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 665              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27308276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 666              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       27310276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 667              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27315276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 668              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       27319276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 669              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       27323276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 670              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27329276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 671              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       27330276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 672              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       27331276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 673              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       27332276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 674              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       27334276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 675              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       27336276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 676              168,407                       25000153,511       1.1652095673,626                       281276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 677              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       285276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 678              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       286276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 679              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2814276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 680              167,684                       25000152,745       1.162095670,735                       2820276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 681              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2824276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 682              167,684                       25000152,745       1.162095670,735                       2827276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 683              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2850276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 684              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       2854276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 685              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2859276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 686              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       2868276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 687              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       2869276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 688              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       2873276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 689              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       2875276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 690              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       2877276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 691              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       2881276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 692              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       2885276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 693              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       2888276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 694              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       28106276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 695              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       28107276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 696              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       28110276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 697              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28112276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 698              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28115276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 699              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28118276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 700              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28119276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 701              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28121276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 702              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28122276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 703              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       28126276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 704              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28139276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 705              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28141276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 706              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28143276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 707              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28145276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 708              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28149276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 709              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28150276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 710              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28151276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 711              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28155276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 712              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28158276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 713              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28160276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 714              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28163276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 715              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28165276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 716              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28168276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 717              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28170276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 718              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28174276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 719              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28181276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 720              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28186276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 721              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28190276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 722              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28209276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 723              157,565                       25000142,019       1.092095630,260                       28210276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 724              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       28211276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 725              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28213276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 726              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28217276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 727              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28218276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 728              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28223276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 729              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28224276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 730              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28227276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 731              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28228276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 732              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28232276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 733              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28236276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 734              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28237276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 735              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       28240276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 736              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28241276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 737              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28251276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 738              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28252276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 739              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28254276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 740              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28255276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 741              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28261276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 742              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28262276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 743              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28265276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 744              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28266276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 745              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28268276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 746              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28272276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 747              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28273276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 748              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28275276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 749              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28276276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 750              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28278276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 751              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28280276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 752              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28281276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 753              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28291276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 754              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28297276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 755              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28298276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 756              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28300276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 757              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28301276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 758              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28308276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 759              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28312276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 760              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28313276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 761              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28317276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 762              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28319276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 763              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28322276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 764              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28325276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 765              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28333276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 766              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28336276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 767              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28340276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 768              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28341276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 769              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28345276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 770              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28349276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 771              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28351276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 772              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28353276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 773              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28354276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 774              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28355276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 775              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28356276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 776              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28357276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 777              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28358276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 778              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       28359276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 779              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28360276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 780              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28361276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 781              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28362276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 782              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28363276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 783              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28364276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 784              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28365276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 785              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       28366276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 786              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28367276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 787              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28368276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 788              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28369276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 789              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28370276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 790              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28371276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 791              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28372276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 792              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28373276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 793              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28374276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 794              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28375276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 795              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28376276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 796              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       28377276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 797              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       28378276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 798              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28379276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 799              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28380276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 800              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       28381276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 801              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       28382276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 802              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       295276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 803              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       299276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 804              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       2912276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 805              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2921276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 806              162,624                       25000147,382       1.1252095650,498                       2946276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 807              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2961276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 808              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2972276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 809              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2981276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 810              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2984276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 811              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2987276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 812              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2991276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 813              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2993276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 814              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       2995276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 815              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29100276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 816              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29102276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 817              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29103276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 818              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29111276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 819              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29115276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 820              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29118276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 821              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29128276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 822              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29136276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 823              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29138276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 824              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29162276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 825              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29173276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 826              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29179276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 827              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29203276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 828              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29204276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 829              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29205276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 830              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29206276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 831              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       29207276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 832              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29208276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 833              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29209276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 834              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29210276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 835              163,347                       25000148,148       1.132095653,389                       29211276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 836              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29212276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 837              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29213276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 838              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29214276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 839              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29215276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 840              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29216276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 841              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29217276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 842              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29218276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 843              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29219276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 844              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29220276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 845              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29221276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 846              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29222276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 847              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29223276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 848              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29224276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 849              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29225276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 850              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29226276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 851              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29227276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 852              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29228276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 853              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29229276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 854              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29230276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 855              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29231276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 856              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29232276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 857              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29233276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 858              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29234276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 859              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29235276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 860              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29236276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 861              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29237276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 862              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29238276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 863              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29239276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 864              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29240276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 865              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29241276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 866              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29242276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 867              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29243276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 868              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29244276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 869              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29245276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 870              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29246276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 871              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29247276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 872              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29248276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 873              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29249276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 874              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29250276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 875              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29251276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 876              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29252276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 877              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29253276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 878              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29254276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 879              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29255276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 880              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29256276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 881              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29257276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 882              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29258276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 883              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29259276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 884              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29260276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 885              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29261276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 886              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29262276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 887              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29263276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 888              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29264276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 889              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29265276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 890              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29266276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 891              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29267276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 892              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29268276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 893              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29269276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 894              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29270276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 895              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29271276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 896              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29272276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 897              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29273276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 898              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29274276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 899              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29275276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 900              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29276276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 901              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29277276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 902              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29278276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 903              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29279276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 904              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29280276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 905              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29281276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 906              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       29282276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 907              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29283276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 908              157,565                       25000142,019       1.092095630,260                       29284276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 909              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       29285276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 910              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29286276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 911              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29287276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 912              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29288276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 913              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29289276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 914              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29290276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 915              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29291276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 916              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       29292276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 917              157,565                       25000142,019       1.092095630,260                       29293276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 918              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29294276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 919              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29295276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 920              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29296276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 921              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29297276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 922              157,565                       25000142,019       1.092095630,260                       29298276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 923              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       29299276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 924              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29300276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد



اسم المدينةم
مسلسل
 المنطقة

المجاورةالاسم المنطقة
رقم 

القطعة
 المساحة م2 

ادة تحت العجز وال
ة س
 التم 

سعر
 الم 

 اجما
 سعر األرض

ة الحجز  جد
مال الـ %25   است

ة  + %1 م.ادار
+%0.5 مجلس أمناء

مة األرض  ا ق  
سدد ع   75%

(3)أقساط

دة 925              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29301276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 926              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29302276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 927              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       29303276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 928              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29304276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 929              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29305276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 930              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29306276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 931              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29307276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 932              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29308276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 933              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29309276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 934              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29310276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 935              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       29311276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 936              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       29312276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 937              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       29313276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 938              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29314276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 939              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29315276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 940              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29316276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 941              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29317276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 942              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29318276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 943              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29319276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 944              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29320276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 945              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29321276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 946              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29322276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 947              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29323276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 948              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29324276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 949              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29325276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 950              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29326276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 951              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29327276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 952              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29328276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 953              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29329276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 954              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29330276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 955              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29331276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 956              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29332276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 957              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29333276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 958              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29334276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 959              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29335276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 960              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29336276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 961              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29337276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 962              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29338276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 963              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29339276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 964              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29340276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 965              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29341276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 966              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29342276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 967              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29343276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 968              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29344276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 969              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29345276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 970              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29346276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 971              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29347276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 972              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       29348276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 973              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29349276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 974              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29350276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 975              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29351276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 976              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29352276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 977              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29353276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 978              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29354276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 979              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29355276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 980              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29356276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 981              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29357276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 982              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29358276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 983              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29359276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 984              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29360276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 985              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29361276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 986              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29362276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 987              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29363276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 988              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29364276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 989              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29365276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 990              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29366276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 991              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29367276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 992              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29368276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 993              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29369276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 994              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29370276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 995              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29371276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 996              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29372276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 997              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29373276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 998              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29374276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 999              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29375276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1000              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29376276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1001              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29377276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1002              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29378276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1003              164,793                       25000149,680       1.142095659,171                       29379276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1004              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29380276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1005              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29381276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1006              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29382276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1007              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29383276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1008              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29384276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1009              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29385276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1010              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29386276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1011              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29387276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1012              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29388276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 1013              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29389276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1014              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29390276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1015              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29391276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1016              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29392276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1017              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29393276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1018              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29394276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1019              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29395276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1020              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29396276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1021              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29397276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1022              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29398276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1023              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29399276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1024              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29400276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1025              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29401276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1026              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29402276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1027              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29403276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1028              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29404276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1029              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29405276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1030              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29406276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1031              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29407276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1032              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29408276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1033              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29409276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1034              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29410276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1035              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29411276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1036              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29412276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1037              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29413276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1038              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29414276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1039              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29415276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1040              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29416276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1041              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29417276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1042              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29418276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1043              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29419276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1044              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29420276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1045              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29421276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1046              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29422276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1047              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29423276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1048              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29424276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1049              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29425276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1050              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29426276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1051              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29427276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1052              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29428276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1053              164,793                       25000149,680       1.142095659,171                       29429276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1054              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29430276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1055              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29431276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1056              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29432276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 1057              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29433276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1058              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29434276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1059              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29435276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1060              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29436276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1061              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29437276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1062              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29438276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1063              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29439276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1064              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29440276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1065              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       29441276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1066              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29442276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1067              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29443276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1068              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29444276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1069              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29445276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1070              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29446276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1071              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29447276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1072              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29448276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1073              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29449276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1074              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29450276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1075              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29451276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1076              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29452276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1077              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29453276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1078              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29454276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1079              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29455276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1080              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29456276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1081              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29457276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1082              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29458276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1083              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29459276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1084              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29460276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1085              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29461276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1086              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29462276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1087              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29463276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1088              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29464276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1089              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29465276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1090              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29466276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1091              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29467276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1092              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29468276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1093              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29469276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1094              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29470276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1095              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29471276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1096              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29472276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1097              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29473276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1098              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29474276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1099              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29475276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1100              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29476276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 1101              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29477276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1102              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29478276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1103              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29479276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1104              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       29480276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1105              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       29481276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1106              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       29482276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1107              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29483276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1108              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29484276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1109              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29485276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1110              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29486276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1111              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29487276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1112              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       29488276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1113              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       29489276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1114              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       29490276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1115              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29491276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1116              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29492276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1117              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29493276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1118              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29494276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1119              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       29495276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1120              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       29496276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1121              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3015276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1122              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       3030276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1123              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       3041276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1124              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       3054276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1125              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       3062276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1126              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       3063276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1127              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       3064276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1128              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       3069276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1129              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3074276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1130              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3075276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1131              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       3079276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1132              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       3080276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1133              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       3081276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1134              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3087276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1135              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3088276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1136              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       3094276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1137              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3097276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1138              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       30100276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1139              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       30102276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1140              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30108276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1141              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30110276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1142              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30120276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1143              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       30122276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1144              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       30128276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 1145              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30143276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1146              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       30145276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1147              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30152276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1148              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30156276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1149              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30166276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1150              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30176276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1151              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30182276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1152              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30212276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1153              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       30219276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1154              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       30232276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1155              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30234276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1156              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       30238276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1157              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       30249276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1158              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       30250276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1159              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       30252276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1160              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       30261276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1161              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30263276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1162              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30279276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1163              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       30285276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1164              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       30286276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1165              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30294276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1166              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30295276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1167              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30296276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1168              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30297276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1169              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30298276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1170              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30299276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1171              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30300276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1172              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30301276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1173              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30302276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1174              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30303276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1175              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30304276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1176              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30305276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1177              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30306276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1178              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30307276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1179              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30308276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1180              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30309276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1181              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30310276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1182              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30311276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1183              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30312276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1184              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30313276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1185              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30314276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1186              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30315276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1187              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30316276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1188              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30317276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد



اسم المدينةم
مسلسل
 المنطقة

المجاورةالاسم المنطقة
رقم 

القطعة
 المساحة م2 

ادة تحت العجز وال
ة س
 التم 

سعر
 الم 

 اجما
 سعر األرض

ة الحجز  جد
مال الـ %25   است

ة  + %1 م.ادار
+%0.5 مجلس أمناء

مة األرض  ا ق  
سدد ع   75%

(3)أقساط

دة 1189              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30318276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1190              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30319276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1191              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30320276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1192              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30321276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1193              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30322276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1194              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30323276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1195              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30324276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1196              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30325276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1197              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30326276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1198              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30327276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1199              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30328276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1200              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30329276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1201              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30330276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1202              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30331276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1203              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30332276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1204              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30333276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1205              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30334276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1206              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30335276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1207              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30336276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1208              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       30337276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1209              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       30338276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1210              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       30339276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1211              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       30340276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1212              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       321276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1213              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       325276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1214              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       3211276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1215              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       3227276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1216              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       3231276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1217              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       3232276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1218              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       3233276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1219              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3242276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1220              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3244276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1221              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       3247276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1222              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       3250276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1223              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       3265276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1224              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3269276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1225              159,011                       25000143,551       1.12095636,042                       3274276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1226              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3285276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1227              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       3299276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1228              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32100276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1229              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       32109276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1230              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32116276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1231              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       32117276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1232              162,624                       25000147,382       1.1252095650,498                       32120276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 1233              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32123276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1234              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32125276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1235              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       32133276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1236              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       32149276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1237              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32153276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1238              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32155276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1239              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       32160276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1240              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       32161276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1241              161,902                       25000146,616       1.122095647,606                       32162276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1242              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32165276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1243              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32168276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1244              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32175276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1245              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32180276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1246              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32184276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1247              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32188276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1248              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32192276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1249              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       32195276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1250              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32198276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1251              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32199276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1252              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32201276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1253              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32204276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1254              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32208276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1255              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32210276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1256              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32213276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1257              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32219276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1258              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32225276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1259              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32235276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1260              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32236276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1261              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32239276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1262              157,565                       25000142,019       1.092095630,260                       32248276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1263              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32252276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1264              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32256276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1265              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32275276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1266              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32276276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1267              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32280276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1268              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32281276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1269              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32294276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1270              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32304276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1271              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32305276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1272              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32308276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1273              157,565                       25000142,019       1.092095630,260                       32311276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1274              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32312276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1275              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32316276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1276              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32317276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد
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دة 1277              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32320276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1278              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32325276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1279              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32335276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1280              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32337276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1281              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32340276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1282              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32344276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1283              151,783                       25000135,890       1.052095607,131                       32345276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1284              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32348276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1285              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32350276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1286              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32353276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1287              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32354276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1288              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32356276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1289              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32359276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1290              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32361276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1291              147,446                       25000131,293       1.022095589,784                       32362276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1292              150,337                       25000134,357       1.042095601,349                       32367276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1293              153,228                       25000137,422       1.062095612,913                       32376276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1294              156,119                       25000140,487       1.082095624,478                       32380276.00-منطقة 735 فدان المجاورات (26،27،28،29،30،32)3سوهاج الجد

دة 1295 م الجد                64,612                         2500043,489       1.06835258,449                       7292.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1296 م الجد                61,072                         2500039,736       1.06835244,288                       25276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1297 م الجد                62,224                         2500040,958       1.08835248,897                       35276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1298 م الجد                61,072                         2500039,736       1.06835244,288                       37276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1299 م الجد                58,859                         2500037,391       1.06835235,437                       51266.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1300 م الجد                58,859                         2500037,391       1.06835235,437                       55266.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1301 م الجد                59,080                         2500037,625       1.06835236,322                       59267.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1302 م الجد                54,784                         2500033,071       1.08835219,137                       62243.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1303 م الجد                54,559                         2500032,832       1.08835218,236                       64242.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1304 م الجد                54,333                         2500032,593       1.08835217,334                       66241.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1305 م الجد                59,080                         2500037,625       1.06835236,322                       67267.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1306 م الجد                54,108                         2500032,354       1.08835216,432                       72240.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1307 م الجد                61,540                         2500040,232       1.1835246,158                       73268.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1308 م الجد                54,108                         2500032,354       1.08835216,432                       74240.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1309 م الجد                54,108                         2500032,354       1.08835216,432                       75240.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1310 م الجد                55,611                         2500033,948       1.11835222,444                       76240.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1311 م الجد                63,377                         2500042,179       1.1835253,506                       77276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1312 م الجد                54,254                         2500032,509       1.13835217,017                       78230.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1313 م الجد                63,377                         2500042,179       1.1835253,506                       79276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1314 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       80264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1315 م الجد                63,377                         2500042,179       1.1835253,506                       81276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1316 م الجد                61,957                         2500040,674       1.12835247,828                       82265.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1317 م الجد                61,310                         2500039,988       1.1835245,240                       83267.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1318 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       84264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1319 م الجد                63,377                         2500042,179       1.1835253,506                       85276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1320 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       86264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم
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دة 1321 م الجد                63,377                         2500042,179       1.1835253,506                       87276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1322 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       88264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1323 م الجد                63,377                         2500042,179       1.1835253,506                       89276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1324 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       90264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1325 م الجد                63,377                         2500042,179       1.1835253,506                       91276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1326 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       92264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1327 م الجد                63,377                         2500042,179       1.1835253,506                       93276.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1328 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       94264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1329 م الجد                63,147                         2500041,936       1.1835252,588                       95275.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1330 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       96264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1331 م الجد                63,147                         2500041,936       1.1835252,588                       97275.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1332 م الجد                61,957                         2500040,674       1.12835247,828                       98265.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1333 م الجد                63,147                         2500041,936       1.1835252,588                       99275.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1334 م الجد                60,788                         2500039,435       1.12835243,152                       100260.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1335 م الجد                62,688                         2500041,449       1.1835250,751                       101273.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1336 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       102264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1337 م الجد                65,673                         2500044,613       1.1835262,691                       103286.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1338 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       104264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1339 م الجد                62,458                         2500041,205       1.1835249,832                       105272.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1340 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       106264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1341 م الجد                61,999                         2500040,719       1.1835247,995                       107270.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1342 م الجد                61,723                         2500040,427       1.12835246,893                       108264.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1343 م الجد                61,999                         2500040,719       1.1835247,995                       109270.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1344 م الجد                59,619                         2500038,196       1.12835238,476                       110255.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1345 م الجد                61,999                         2500040,719       1.1835247,995                       111270.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1346 م الجد                82,822                         2500062,791       1.15835331,286                       112345.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1347 م الجد                61,999                         2500040,719       1.1835247,995                       113270.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1348 م الجد                61,999                         2500040,719       1.1835247,995                       114270.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1349 م الجد                61,999                         2500040,719       1.1835247,995                       115270.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1350 م الجد                61,999                         2500040,719       1.1835247,995                       116270.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1351 م الجد                61,999                         2500040,719       1.1835247,995                       117270.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1352 م الجد                84,957                         2500065,054       1.14835339,828                       118357.00--55 فدان شمال المدينة 1اخم

دة 1353              153,060                       25000137,244       1.072010612,240                       4224284.67األولال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1354              158,107                       25000142,593       1.142010632,426                       4276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1355              102,736                         2500083,900       1.141715410,942                       26210.19-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1356              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       35276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1357              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       41276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1358                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       69209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1359              101,244                         2500082,318       1.11715404,975                       81214.67-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1360              141,464                       25000124,952       1.022010565,855                       95276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1361              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       112276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1362              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       139276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1363                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       140209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1364              158,107                       25000142,593       1.142010632,426                       165276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد
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دة 1365                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       179209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1366              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       207209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1367              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       208276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1368              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       260276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1369              149,785                       25000133,772       1.082010599,141                       286276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1370                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       308209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1371              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       352276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1372              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       353276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1373              101,527                         2500082,618       1.11715406,107                       356215.27-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1374              149,785                       25000133,772       1.082010599,141                       367276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1375              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       382276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1376              100,612                         2500081,648       1.121715402,446                       414209.52-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1377              156,362                       25000140,744       1.12010625,448                       453282.88-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1378              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       470276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1379                95,303                         2500076,022       1.061715381,214                       476209.70-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1380              105,121                         2500086,428       1.141715420,483                       489215.07-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1381              144,238                       25000127,892       1.042010576,950                       493276.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1382              156,318                       25000140,697       1.12010625,271                       509282.80-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1383                99,404                         2500080,369       1.11715397,618                       519210.77-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1384              152,233                       25000136,367       1.082010608,931                       527280.51-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1385                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       625209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1386                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       652209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1387                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       758209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1388                97,674                         2500078,534       1.091715390,694                       830209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1389                94,089                         2500074,735       1.051715376,357                       874209.00-الثالثال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1390              103,050                         2500084,233       1.151715412,200                       171209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1391                99,466                         2500080,434       1.111715397,863                       1137209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1392                97,674                         2500078,534       1.091715390,694                       1158209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1393                97,674                         2500078,534       1.091715390,694                       1160209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1394                97,674                         2500078,534       1.091715390,694                       271209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1395                97,674                         2500078,534       1.091715390,694                       3148209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1396                97,674                         2500078,534       1.091715390,694                       3191209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1397                94,089                         2500074,735       1.051715376,357                       3194209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1398                99,466                         2500080,434       1.111715397,863                       47209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1399                97,674                         2500078,534       1.091715390,694                       4106209.00الثا ال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1400              165,670                       25000150,610       1.12010662,681                       140299.72الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1401              168,677                       25000153,797       1.122010674,707                       170299.71الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1402              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       1114276.00الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1403              154,110                       25000138,356       1.042010616,438                       1123294.89الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1404              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       1171276.00الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1405              158,107                       25000142,593       1.142010632,426                       1188276.00الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1406              160,902                       25000145,556       1.142010643,608                       1208280.88الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1407                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       521209.00الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1408                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       537209.00الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد
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دة 1409                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       541209.00الرابعال االول والثا والثالث والرابع1قنا الجد

دة 1410                97,144                         2500077,973       1.061715388,576                       28213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1411                97,144                         2500077,973       1.061715388,576                       38213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1412                99,466                         2500080,434       1.11715397,863                       53210.90-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1413                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       69209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1414                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       79209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1415                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       97209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1416                98,977                         2500079,916       1.081715395,908                       102213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1417                93,478                         2500074,087       1.021715373,913                       117213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1418                93,478                         2500074,087       1.021715373,913                       121213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1419                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       155209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1420              103,620                         2500084,838       1.061715414,481                       159228.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1421              109,486                         2500091,055       1.121715437,942                       166228.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1422              110,463                         2500092,091       1.131715441,853                       170228.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1423                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       175209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1424                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       177209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1425                93,478                         2500074,087       1.021715373,913                       215213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1426                98,612                         2500079,529       1.11715394,448                       220209.09-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1427                97,144                         2500077,973       1.061715388,576                       232213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1428              100,810                         2500081,858       1.11715403,239                       238213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1429                97,144                         2500077,973       1.061715388,576                       260213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1430                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       285209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1431                97,144                         2500077,973       1.061715388,576                       303213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1432              100,810                         2500081,858       1.11715403,239                       308213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1433                97,144                         2500077,973       1.061715388,576                       317213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1434                97,144                         2500077,973       1.061715388,576                       320213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1435              100,810                         2500081,858       1.11715403,239                       323213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1436              100,810                         2500081,858       1.11715403,239                       327213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1437              100,810                         2500081,858       1.11715403,239                       332213.75-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1438                97,650                         2500078,509       1.021715390,601                       338223.29-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1439                97,650                         2500078,509       1.021715390,601                       340223.29-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1440              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       348209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1441              119,668                       25000101,849       1.131715478,674                       351247.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1442                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       371209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1443                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       374209.00-أغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1444              102,154                         2500083,283       1.141715408,616                       5209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1445                99,710                         2500080,693       1.021715398,840                       18228.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1446                99,710                         2500080,693       1.021715398,840                       20228.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1447              105,364                         2500086,685       1.161715421,454                       39211.85-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1448              105,364                         2500086,685       1.161715421,454                       48211.85-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1449              108,508                         2500090,019       1.111715434,032                       64228.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1450                99,466                         2500080,434       1.111715397,863                       65209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1451                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       70209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1452                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       80209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد
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دة 1453                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       102209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1454                93,193                         2500073,785       1.041715372,772                       105209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1455                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       118209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1456              122,617                       25000104,974       1.061715490,469                       121269.80-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1457                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       137209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1458                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       206209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1459                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       211209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1460                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       221209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1461                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       224209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1462                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       263209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1463              102,154                         2500083,283       1.141715408,616                       264209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1464                93,193                         2500073,785       1.041715372,772                       268209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1465                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       281209.00-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1466              103,376                         2500084,578       1.081715413,504                       287223.25-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1467              103,376                         2500084,578       1.081715413,504                       288223.25-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1468              103,376                         2500084,578       1.081715413,504                       295223.25-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1469              101,462                         2500082,549       1.061715405,846                       313223.25-بغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1470              158,569                       25000143,083       1.122010634,276                       13281.75لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1471              158,569                       25000143,083       1.122010634,276                       15281.75لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1472              158,569                       25000143,083       1.122010634,276                       22281.75لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1473              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       37276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1474                99,466                         2500080,434       1.11715397,863                       38210.90لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1475                99,466                         2500080,434       1.11715397,863                       40210.90لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1476              100,303                         2500081,322       1.111715401,213                       43210.76لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1477              150,074                       25000134,079       1.062010600,297                       55281.75لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1478                92,232                         2500072,766       1.021715368,927                       64210.90لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1479                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       77211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1480                98,097                         2500078,983       1.081715392,389                       80211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1481                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       82211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1482              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       82276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1483              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       84276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1484              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       95276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1485                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       103209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1486              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       107276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1487                99,466                         2500080,434       1.11715397,863                       111210.90لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1488                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       116211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1489              158,679                       25000143,199       1.132010634,715                       127279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1490              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       128209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1491              103,547                         2500084,760       1.141715414,188                       131211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1492              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       133279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1493              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       146276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1494              103,547                         2500084,760       1.141715414,188                       147211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1495              103,547                         2500084,760       1.141715414,188                       163211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1496              103,547                         2500084,760       1.141715414,188                       164211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد
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دة 1497              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       169279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1498              103,547                         2500084,760       1.141715414,188                       171211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1499              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       172279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1500              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       175276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1501              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       176276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1502              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       177276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1503                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       179209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1504                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       180209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1505                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       182209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1506              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       182276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1507              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       184276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1508              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       187276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1509                99,914                         2500080,909       1.11715399,655                       189211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1510              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       190276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1511              149,910                       25000133,905       1.082010599,640                       191276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1512                92,647                         2500073,206       1.021715370,589                       194211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1513                92,647                         2500073,206       1.021715370,589                       196211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1514              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       196276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1515                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       199211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1516                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       200211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1517                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       202211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1518                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       203211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1519              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       204276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1520                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       207211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1521                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       208211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1522              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       208276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1523                92,647                         2500073,206       1.021715370,589                       213211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1524              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       213276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1525              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       216276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1526              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       217276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1527              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       219276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1528                96,281                         2500077,057       1.061715385,122                       222211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1529              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       225276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1530                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       227209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1531              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       229209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1532              153,062                       25000137,245       1.092010612,247                       229279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1533              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       230279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1534              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       231279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1535              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       233279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1536              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       236279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1537              153,062                       25000137,245       1.092010612,247                       238279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1538                99,914                         2500080,909       1.11715399,655                       241211.85لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1539              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       242279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1540                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       244209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد
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دة 1541              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       244279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1542              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       245279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1543                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       246209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1544              153,062                       25000137,245       1.092010612,247                       248279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1545                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       251209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1546              149,785                       25000133,772       1.082010599,141                       253276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1547              149,785                       25000133,772       1.082010599,141                       255276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1548              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       257276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1549              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       258276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1550              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       260276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1551              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       261276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1552              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       262276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1553                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       264209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1554                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       267209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1555                99,466                         2500080,434       1.111715397,863                       268209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1556              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       268279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1557              154,466                       25000138,734       1.12010617,864                       270279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1558                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       272209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1559              102,154                         2500083,283       1.141715408,616                       273209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1560              102,154                         2500083,283       1.141715408,616                       275209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1561              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       275279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1562              102,154                         2500083,283       1.141715408,616                       276209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1563              154,466                       25000138,734       1.12010617,864                       276279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1564                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       281209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1565              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       281279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1566                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       285209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1567                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       286209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1568                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       288209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1569                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       294209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1570                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       297209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1571              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       305276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1572                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       314209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1573              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       314276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1574                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       316209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1575              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       316276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1576              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       317276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1577              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       318276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1578              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       320276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1579              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       321276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1580              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       325276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1581              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       326276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1582              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       327276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1583                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       328209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1584              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       330276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد
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دة 1585              149,785                       25000133,772       1.082010599,141                       336276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1586              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       338276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1587              156,720                       25000141,123       1.132010626,879                       340276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1588              158,679                       25000143,199       1.132010634,715                       341279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1589              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       344279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1590              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       345279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1591              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       349209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1592              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       349279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1593              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       352209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1594              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       352279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1595              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       354209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1596                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       356209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1597              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       358279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1598              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       359279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1599              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       367276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1600                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       368209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1601                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       369209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1602              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       377279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1603              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       378279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1604              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       380279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1605                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       381209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1606              154,466                       25000138,734       1.12010617,864                       382279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1607              154,466                       25000138,734       1.12010617,864                       388279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1608                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       389209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1609              154,466                       25000138,734       1.12010617,864                       389279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1610              154,466                       25000138,734       1.12010617,864                       390279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1611                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       392209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1612              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       393279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1613              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       395279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1614              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       404276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1615                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       407209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1616              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       411276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1617              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       413276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1618              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       417276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1619              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       422276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1620                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       424209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1621                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       426209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1622              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       429276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1623              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       430276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1624                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       432209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1625              152,686                       25000136,847       1.12010610,745                       435276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1626              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       436276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1627              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       442276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1628              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       445276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد
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دة 1629              149,785                       25000133,772       1.082010599,141                       447276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1630                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       452209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1631              151,172                       25000135,242       1.092010604,688                       452276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1632                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       454209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1633              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       456279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1634                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       457209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1635                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       461209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1636              158,679                       25000143,199       1.132010634,715                       463279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1637                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       464209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1638              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       466279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1639              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       467279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1640              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       469209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1641              101,258                         2500082,333       1.131715405,032                       476209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1642              155,333                       25000139,653       1.122010621,331                       479276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1643                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       481209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1644              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       484276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1645              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       485276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1646                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       486209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1647              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       493279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1648              154,466                       25000138,734       1.12010617,864                       495279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1649                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       498209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1650                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       500209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1651                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       501209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1652                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       506209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1653              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       507279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1654                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       509209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1655              149,785                       25000133,772       1.082010599,141                       509276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1656                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       512209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1657                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       514209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1658              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       514276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1659              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       516276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1660              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       520276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1661                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       522209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1662              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       523276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1663                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       530209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1664              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       531276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1665              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       532276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1666                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       539209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1667                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       541209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1668              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       543276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1669                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       544209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1670              152,686                       25000136,847       1.12010610,745                       547276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1671                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       549209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1672                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       555209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد
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دة 1673              152,686                       25000136,847       1.12010610,745                       556276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1674                99,303                         2500080,261       1.061715397,211                       558218.50لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1675              149,785                       25000133,772       1.082010599,141                       561276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1676              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       563209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1677              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       569279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1678              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       572279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1679              101,258                         2500082,333       1.131715405,032                       578209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1680              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       581279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1681              151,658                       25000135,757       1.082010606,630                       582279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1682                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       583209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1683                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       585209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1684              156,627                       25000141,025       1.122010626,509                       588278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1685              156,627                       25000141,025       1.122010626,509                       589278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1686              156,627                       25000141,025       1.122010626,509                       590278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1687              156,627                       25000141,025       1.122010626,509                       591278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1688                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       596209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1689                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       597209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1690              147,933                       25000131,809       1.062010591,732                       599277.73لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1691                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       600209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1692                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       601209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1693              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       605279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1694              154,466                       25000138,734       1.12010617,864                       608279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1695              154,466                       25000138,734       1.12010617,864                       609279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1696              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       610279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1697              157,274                       25000141,711       1.122010629,098                       611279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1698              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       617279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1699              148,849                       25000132,780       1.062010595,396                       618279.45لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1700              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       622276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1701                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       624209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1702              152,559                       25000136,713       1.12010610,236                       628276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1703                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       630209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1704              141,582                       25000125,077       1.022010566,327                       635276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1705                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       636209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1706              147,134                       25000130,962       1.062010588,536                       641276.23لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1707              141,464                       25000124,952       1.022010565,855                       650276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1708              141,464                       25000124,952       1.022010565,855                       654276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1709                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       655209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1710              141,464                       25000124,952       1.022010565,855                       656276.00لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1711                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       660209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1712              147,027                       25000130,849       1.062010588,110                       660276.03لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1713                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       669209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1714                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       671209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1715              156,627                       25000141,025       1.122010626,509                       671278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1716                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       673209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد
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دة 1717              152,432                       25000136,578       1.092010609,727                       673278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1718                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       679209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1719              151,033                       25000135,095       1.082010604,134                       683278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1720                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       684209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1721              152,432                       25000136,578       1.092010609,727                       687278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1722              156,627                       25000141,025       1.122010626,509                       693278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1723              156,627                       25000141,025       1.122010626,509                       694278.30لوك 276جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1724                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       703209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1725                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       716209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1726              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       719209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1727              101,258                         2500082,333       1.131715405,032                       729209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1728                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       730209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1729                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       733209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1730                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       736209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1731                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       737209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1732                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       756209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1733                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       759209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1734                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       762209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1735              106,797                         2500088,205       1.141715427,189                       769218.50لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1736                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       771209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1737                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       772209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1738              100,362                         2500081,384       1.121715401,447                       793209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1739                99,466                         2500080,434       1.111715397,863                       802209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1740                99,466                         2500080,434       1.111715397,863                       803209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1741                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       804209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1742                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       805209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1743                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       808209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1744                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       810209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1745                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       831209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1746              102,154                         2500083,283       1.141715408,616                       833209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1747                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       835209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1748                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       839209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1749                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       843209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1750                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       849209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1751                91,401                         2500071,885       1.021715365,604                       872209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1752                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       874209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1753                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       882209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1754                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       894209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1755                94,985                         2500075,684       1.061715379,941                       898209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1756                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       902209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1757                98,570                         2500079,484       1.11715394,279                       910209.00لوك 209جغرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1758              147,011                       25000130,832       1.062010588,046                       288276.00لوك 276ج غرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1759                92,647                         2500073,206       1.021715370,589                       320211.85لوك 209ج غرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد

دة 1760                96,777                         2500077,584       1.081715387,110                       478209.00لوك 209ج غرب المدبنة ال (أ ؛ ب ؛ج )2قنا الجد


