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 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 كراسة الشروط الخاصة

 بحجز الوحدات السكنية بمشروع

 الحصة العينية شمال افريقيا

 مرحلة ثانية)قطاميه جاردنز( 

 ( وحدة سكنية497بعدد )

 
 

 بمدينة القاهرة الجديدة

 (onlineالحجز )التخصيص بأسبقية 

علي موقع الحجز االلكتروني ببنك التعمير 
 واإلسكان

(reservation.com-www.hdb) 

  

 يتم بدء التسجيل علي الموقع االلكتروني

 15/01/2023االحد الموافق اعتباًرا من يوم 
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 .شروط الحجز واالشتراطات العامة-

 .على موقع الحجز االلكتروني خطوات الحجز-

 . الماليةالشروط -

 .العقاريةالشروط -

 قواعد إلغاء التخصيص.حاالت و- -

 المتاحة. الوحداتمواقع المساقط االفقية و-

 .بيانات الوحدات المتاحة واالسعار-
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 مقـدمــــة
  بهدف اقامة  1979لسنة  59أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقتضى القانون رقم

مدن ومجتمعات عمرانية جديدة باألراضيييييير الةيييييي راوية بعيدا عر الرقعة الةراعية و    ة 

ول  رو  مر االفق الضيييييييق ال    أ  -النيل والدلتا  وا ىالتوزيع السيييييياانر  ار   دو  

ومن  بدء انشييياءها والهيئة ىسيييعى -العمران المةييير  من  االزل ع ى التوويييع والتمد   ا    

 ةجاهدة إلقامة ه ه التجمعات وفقا أل دث نظم واوييييييط الت عير العمرانر والعرز المعماري

 لبيئة الة ية.ال ديثة التر ى قق إلنسان الغد المسار المالئم وا
 

  ية ممث ة فر اان والمرافق والمجتمعات العمران طار وييييييعر وزارة االويييييي ئةوفى ا المجتمعات  )هي

الر ىوفير السيييار المالئم ل سيييا ة المواطنير واويييتاماالا لم اور االوييياان العديدة  الجديدة(العمرانية 

شيييرائل المجتمع  ويييتهدافالالتر عم ت الهيئة ع ر ىوفيرها مؤ راا )فيما ي ص الو دات السيييانية( 

( و دة وييييييانية مر ال ةيييييية 497)ىتج  الهيئة إلر ىوفير و دات كام ة التشييييييعي  بعد   الم ت فة،

 الجديدة(القاهرة بمدينة ) جار نة قعامي  شييييييمال افريقيا العينية المسييييييت قة ل هيئة مر مشييييييرو 

 .2م130:  2م90بمسا ات ىتراوح مر 
 

  مع المعدالت الت عيعية  توائميوي قق ال ةيييو يييية والرفاهية  عمرانرالمشيييرو  عبارة عر ىجمع

بالمدن والمجتمعات  ميةةتالمال ديثة ب يث ىتوافر ب  المسييييع ات ال ضييييراء ليواك  المشييييروعات 

 العمرانية الجديدة.
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 شروط الحجز واالشتراطات العامة
ا طبيعياا مةر  الجنسيةأن ياون المتقدم ل  ج .1  .ة ش ةا

 عام فر ىاريخ العرح وان ياون ل  اه ية التةرف والتعاقد.21المتقدم عر اال يقل ور  .2

لم يسبق ل متقدم او أل د أفرا  ال ي ق لألورة )الةو ، الةوجة واالوال  القةر( التقدم ل جة أكثر مر و دة و .3

أو قععة أرض ضمر مشرو  االواان وانية ال ةول ع ى و دة  القةر(اورى  )الةو  والةوجة واألوال  

 االجتماعر.

ــنة فر شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والالئ ة العقارية 1979( لســ59ىعتبر أ اام القانون رقم ) .4

ـــنة والئ ت  التنفي ية 2001( لســ148ل هيئة وىعديالىها ــ وك لك أ اام قانون التمويل العقار  رقم )

ــنة والئ ت  التنفي ية مام ة 2008( لســ119ركة  الةا رة فر ه ا ال ةوص والقانون )وقرارات البنك الم

 الوار ة به ه الاراوة فيما لم ير  ب  نص فيها. لالشتراطاتومتممة 

ا ال  .5  مر عقد البيع ومامالن أل اام . يتجةأيعتبر اإلعالن وكراوة الشروط جةءا

ت دام السانر فقر وال ي ق ل مشتر  أو   ف  العام أو الو دات السانية المعروضة ل بيع م ةةة لالو .6

ال اص ىغيير االوت دام الم ةص مر أج   الو دة وفر  الة م الفة ذلك يتم ىعبيق الالئ ة العقارية ل هيئة 

  ىعاوتةدار  ام قضائر واى اذ اإلجراءات المترىبة  إن ار أو فر ه ا الشأن مع فسخ العقد  ون ىنبي  أو

قاا " ل قواعد المعمول بها فر ه ا الشأن  يث إن  ىم ى ديد إوعار بيع الو دات لالوت دام فسخ العقد طب

 السانر فقر ".

كافة الشروط والموا فات والبيانات والمع ومات الوار ة به ه الاراوة  ع ىيقر المتقدم ل  جة بأن  قد أط ع  .7

 الشروط.ووافق ع يها وإن ىقدم  ل  جة بعد ودا  مقدم ال جة بمثابة موافقة نهائية ع ى ه ه 

يعتبر التقدم ع ى أ  مر الو دات السانية الوار ة بت ك الاراوة قرينة قاطعة بالقبول لاافة ما ور  بالاراوة  .8

 ون أ نى مسئولية ع ى  يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والع م التام بالمواقع م ل العرح كما

 .الهيئة وأجهةىها

ما لم ير  بشأن  نص  اص فر ى ك الشروط ي ضع لألوط والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية  .9

رية وىعديالىها المعمول بها بالهيئة واألجهةة وك ا كافة الجديدة وكافة القوانير ذات الة ة والالئ ة العقا

.ال اجة الو دة  الياا أو  اعتراضالقرارات والقواعد المتبعة فر ه ا الشأن  ون   مستقبالا

إجمالر مسا ة  إلىلال و دة وانية  ةة مر األرض بنسبة مسا ة الو دة مر المسا ة االجمالية ل و دات  .10

 المبنى.األرض المقام ع يها 

  التعاقد.ي تةم المشتر  باوتالم الو دة  الل مدة أقةاها شهر مر ىاريخ  .11

ي تةم المشتر  قبول  االشتراك فر الشركة )الش ص االعتبار ( ال   ىتولى إ ارة و يانة ونظافة وأمر   .12

تالم ل اول شركة )الش ص االعتبار ( قب  دةا فعة والم د ة  الةيانة بسدا  مب غ و يعةالمشرو  وي تةم 

  ونوياا.الو دة كما يقر المشتر  ودا  أ  فروق ل شركة فر ه ا الشأن 

قد ىشمل ع ى  دائق بمسا ات م ت فة وفقاا لما ىسفر عن  م ععات ىنسيق  األرضربعض و دات الدور   .13

 الشأن.ه ا  فرالموقع وويتم إىا ة ى ك ال دائق بمقابل  ق انتفا  وفقاا ل قواعد المتبعة بالهيئة 
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 (onlineقعامي  جار نة ) ال ةة العينية عوات  جة الو دات بمشرو  

 مساءا 59:11حىت الساعة  2023/ 02/ 16حىت يوم  2023/ 15/01يوم  اخلطوة األوىل )التقديم( من
  الد ول ع ى الموقع اإللاترونر(www.hdb-reservation.com) .ببنك التعمير واإلواان بدون ك مة مرور 

  أرقام العمارات( مع  –االوعار  –اوتعراض كراوة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفا يل )المسا ات

 إماانية اوتعراض  عوات ال جة )فيديو / ماتوبة(.

 ل متقدم ع ى الموقع يقوم المتقدم بأنشاء  سا  جديد وذلك بالضغر ع ى  فر  الة عدم وجو   سا   الر

)ىسجيل مست دم جديد( ثم يتم ىسجيل البيانات األواوية )اوم العميل / العنوان / الرقم القومر ل عميل/ 

وم اااليميل/الت يفون مع الع م ان الموقع ال يسمل بتسجيل عميل جديد برقم موبايل ىم اوت دام  مر قبل / 

 الةوجة ورقمها القومر( ويتم ى ميل  ور بعاقات الرقم القومر )الةو  والةوجة( وج  وظهر فر ورقة وا دة.

 ( يج  ىسجيل البريد االلاترونرE-mail .لضمان و ول ك مة المرور ) 

 با مة مرور مؤقتة )افتراضية( لمدة  مط  قائق عر طريق كال مر  يتم اروال روالةSMS  واإليميل ويتم

 وت دامها فر انشاء ك مة ور  ائمة مر ا تيار المتقدم.ا

  أ رف انج يةية ع ى األقل ى تو  ع ى  رف كبير ورقم باإلضافة الر  8ك مة السر الدائمة يج  ان ىاون مر

 وك لمدة واعة فر  الة ى عى ( مع اال   فر االعتبار ان  ويتم عمل ب#@!...الخ$أ د الرموز ال ا ة مثل )

 ثالث م اوالت.

  يتم الد ول ع ى الموقع مرة ا ر  مر  الل الضغر ع ى )  ول مست دم  الر( وىسجيل الرقم القومر وك مة

 المرور.

  يتم الضغر ع ى مفتاح )أرغ  فر التقدم( ثم )اوت را  رقم االوتمارة( ووف ىظهر شاشة لمراجعة البيانات

  س  ال اجة.االواوية وىعدي ها 

  بعد االنتهاء مر مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغر ع ى )ىأكيد( ليظهر رقم االوتمارة ع ى الشاشة وهو الرقم

 ال   ويتم اوت دام  كرقم  سا  لت ويل جميع المبالغ المالية كما يمار طباعة االوتمارة بعد ذلك.

  باإلضافة الى ال جة جدية  مةر  ال غير(جنية  ألف مائة)فقر  جم100,000 همب غ وقدريقوم العميل بت ويل

 فعة وا دة وغير  ـال ىُر   مةروفات ىسجيل بعمائة و مسون جني  مةر  ال غير(جنية )فقر و750مب غ 

الدرجة الثانية فقر ويت مل القائم بالت ويل   تىاألقار   أ دـ ع ى ان يتم الت ويل مر  سا  العميل او  ةمجةأ

ة ىم ال ةول ع ي  بال عو ال  االوتمارة  )رقمف الت ويل مر  ساب  البنار الى رقم ال سا  العموالت ومةاري

  ـالتالية: بأ د طرق السدا   الدقرالسابقة( ببنك التعمير واالواان فر  

   وويفت كو( وويفتHDBKEGCAXXX.) 

 ( الت ويل مر  سا  العميل فر كافة البنوك  ا ل مةر عر طريقACH.) 

   مر فرو  بنك التعمير واالواان فر  الة وجو   سا  ل عميل بالبنك. فر الت ويل مر أ 

 .نقدا لد  ا دى فرو  بنك التعمير واالواان 
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  ويييتم اروييال روييالةSMS  ويياعة )ثالثيية ايييام عمييل( ميير  72ىفيييد و ييول مب ييغ جدييية ال جيية  ييالل

 الفتيييرةالقييييام بت وييييل المب يييغ لبنيييك التعميييير واالوييياان، فييير  الييية عيييدم و يييول الرويييالة  يييالل ى يييك 

او عبيييير البريييييد  19995التوا ييييل مييييع مركيييية اىةيييياالت بنييييك التعمييييير واالويييياان ع ييييى رقييييم  يجيييي 

 .)egy.com-reservation@hdb-hdb)االلاترونر 

 .3202/ 02/03حىت يوم  3202/ 19/02من يوم  بالبنك(خاصة داخلية  )مراجعة اخلطوة الثانية:

تبدأ عملية حجز الوحدات من  3202/ 15/03 املوافق االربعاء يوماعتبارًا من اخلطوة الثالثة:)احلجز( 

ا وحىت 10الساعة 
ً
 .16/03/2023 اخلميس يوم منتصف ليل 59:11الساعة  صباح

 .الد ول ع ى الموقع مرة أ رى با مة المرور والرقم القومر 

  ايقونة "ا جة االن". ع ى"ارغ  فر التقدم" ثم الضغر  ع ىالضغر 

  لالطال  فقر(.يتم ظهور شاشة ىوضل البيانات االواوية باالوتمارة السابق ىسجي ها( 

  :ثم ظهور شاشة ىمثل بيانات الو دات المتاح ال جة ع يها مرىبة ع ى الن و التالر-  
 

                      

 

 

 

 

 

 ثم الضغر ع ى مفتاح ىأكيد ال جة مع اماانية طباعة كامل بيانات االوتمارة. 
 

 ي سييييييتم إتاحييييية شاشييييية عليييييى الموقيييييع اإللكترونيييييreservation.com-www.hdb  ببنيييييك التعميييييير

تسيييجيل حتيييى ييييتمكن السيييادة العميييزء الغيييير فيييائزين مييين واإلسيييكان بعيييد االنت ييياء مييين فتيييرة الحجيييز 
، يييتم تنذيييط الطليي" خييزل اخمسيية  يييام خصييم مصييروفات التسييجيلطلبييات رد مبلييي جدييية الحجييز بعييد 

 عمل ا من تاريخ تقديم الطل" ويتم رد المبلي بنذس  سلو" السداد.
 

 

 .04/05/3202حىت  26/03/3202الرابعة: يتم استكمال باقي مقدم احلجز خالل الفرتة من  اخلطوة

  فر  الة عدم اوتامال االجراءات او الغاء  جة الو دة السانية التر ىم ا تيارها يتم ر  مب غ جدية ال جة

مع مراعاة ما جاء ب االت الغاء الت ةيص الوار ة بالشروط العقارية باراوة الشروط  الم تصفر  المر 

 ل عمالء الفائةير.

 المدينة المحافظة

 نوع الوحدة المنطقة

الوحدةرقم  رقم العمارة  
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 الشروط المالية
  األوـــــــعــــــار أوالا:
 .أوعار الو دات م د ة ل متر المربع ببيان الو دات بالجداول المرفقة شام ة نس  التمية لال و دة 

  بالمشرو .ودا ها ل شركة الم تةة  المقررة يتمو يعة الةيانة   

  ألعمال الةيانة عر العام االول مر ىاريخ االوتالم ى ت ال سا  ىسد  مر قيمة الو دة(  %1)يتم ى ديد قيمة ىقديرية

ا   ل ير ى قيق عائد ل و يعة فيتم اوت دام  فر العام التالر ويتم عمل التسوية فر نهاية العام.عند التعاقد مقدما

 ا ل قواعد وك ا مةاريف المرافق ال ا ة بالو دة السان عدا  –ية )عدا  غاز يتم ودا  مةاريف التعاقد المقررة وفقا

 عدا  مياه(  –كهرباء 
 

ا: أو و  السدا    ثانيا

جنية )فقر 750مب غ باإلضافة الى  مةر  ال غير(جنية  مائة ألف)فقر  جم100,000 هقدرومب غ جدية ال جة  ودا  -

التقدم ل  جة بأ د   عند-مجةأةمةروفات ىسجيل ال ىُر  ـ  فعة وا دة وغير وبعمائة و مسون جني  مةر  ال غير( 

 -ووائل الدفع التالية: 

   وويفت كو( وويفتHDBKEGCAXXX) فر  الدقر –بنك التعمير واالواان. 

 ACH  الدقر عر طريق كافة البنوك ل سا  بنك التعمير واالواان ــ فر. 

   مر أ  فر  مر فرو  بنك التعمير واالواان الدقر ى ويل  ا  ر ل سا  بنك التعمير واالواان ــ فر(

  الة وجو   سا  ل عميل بالبنك(. فر

 .نقدا لد  ا دى فرو  بنك التعمير واالواان 

 -التالية: ع ى ان يتضمر الت ويل البيانات  
 .اوم المتقدم ل  جة رباعر 

 ( وارية.  14رقم بعاقة الرقم القومر )رقم 

 نظام ودا  باقر قيمة الو دة: - 
 

الو دة ثمر  إجمالرمر  لةالل مج ط األمناء( %0.5مةاريف ا ارية +  %1باإلضافة الر ) %20اوتامال ودا   -

ى ويل  ا  ر ل سا   /ACH/وويفتمر  الل الت ويل ) 04/05/2023  تى 26/03/2023 مر يوم ىبدأ شهر  الل

 الدقر، مر أ  فر  مر فرو  بنك التعمير واالواان فر  الة وجو   سا  ل عميل بالبنك( فر -بنك التعمير واالواان 

نقداا يقوموا بفتل  سابات لهم بالفر  الم تص وايدا  قيمة االوتامال  لمب غ جدية ال جةوبالنسبة ل عمالء الُمسد ير 

 .فر ال سا  لتنفي  الت ويل الدا  ر
 

 بنفط او و  السدا  السابق. االوتالم،الو دة عند مر إجمالر ثمر  % 10ودا   -
 

ونوات  7ونوات او  5ونوات او  3( يتم ودا ه ع ى اقساط ربع ونوية متساوية لمدة  %70ثمر الو دة ) الـيييييي  باقر -

 لرا باإلضييييافةوقت العرح  المةيييير  المركة ر يييييد المدير ىعا ل وييييعر الفائدة المع نة بالبنك الم م ة بالفائدة ع ى 

( مةاريف ى ةيل وطبقا ل قيمة الموض ة بجداول االقساط المرفقة  %0.5( طبقا لتع يمات وزارة المالية + )  2%)  

 .ماالوتال ، يست ق القسر االول بعد ثالثة شهور مر ىاريخ اوتالم الو دة ع ى ان يتم ىقديم شياات اج ة بها قبل
 

  لمركة افر  الة التأ ير عر ودا  أ   فعة / قسر عر ميعا  االوت قاق يتم ا تسا  غرامة ىأ ير ىعا ل فائدة البنك 

مةاريف ى ةيل مر قيمة القسر وذلك مر ىاريخ االوت قاق  %0.5+  %2 إلىالسارية وقت السدا  باإلضافة 

  السدا .ىاريخ  و تى

 

 

 

مر  الل برنامج التمويل العقار  ببنك  % ٧٠باقر ثمر الو دة ال يمار ل سا ة  اجة  الو دات ودا  

ا ل قواعد المعمول   …التعمير واإلواان مع االلتةام بسدا  اية مبالغ ىست ق ل هيئة بمجر    ول  بها،وفقا

 التمويل العقار . ع ىآجالها وذلك ل ير ال ةول 

http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx
http://www.mhuc.gov.eg/
https://www.hdb-egy.com/
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 الشروط العقـــــارية
الو دة بأ  نو  مر أنوا  التةرفات وواء الناق ة  فرالت ةيص ش ةر وال يجوز التنازل أو التةرف  (1

أو المقيدة ل م اية إال بموافقة كتابية مر الهيئة وبشرط ودا  كامل ثمر الو دة والمةاريف المقررة 

 بالهيئة.طبقاا لالئ ة العقارية 

 -الت ةيص:  االت الغاء  (2

 الكراسة.في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بهذه  -

 الوحدة.بناًء علي طلب المخصص له   -

 %1باإلضافة إلى ) %20عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ  -

ل المهلة لحساب مجلس األمناء( من إجمالي ثمن الوحدة خال %0.5مصاريف إدارية + 

 للسداد.الممنوحة 

 السداد.عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا ألسلوب  -

 .المختصالتنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة   -

 الوحدة.تغيير الغرض المخصص له   -

 لالستالم.عدم التعاقد واالستالم للوحدة في الموعد المحدد   -

 -هر: م  ةمها مر المبالغ المسد ة فر  الة الغاء الت ةيص قبل االوتالم المبالغ التر يت (3

 لحساب مجلس األمناء( وذلك من إجمالي قيمة الوحدة. %0.5مصاريف إدارية +  %1يتم خصم ) -

 -هر: المبالغ التر يتم  ةمها مر المبالغ المسد ة فر  الة الغاء الت ةيص بعد االوتالم  (4

لحسممممماب مجلس األمناء( وذلك من إجمالي قيمة الوحدة  %0.5إدارية + مصممممماريف  %1يتم خصمممممم ) -

سممنوياً من إجمالي قيمة الوحدة من تاريا اسممتالم  %7باإلضممافة إلى خصممم مقابغ إ ممغال الوحدة بواق  

 الوحدة وحتى تاريا إعادة تسليمها طبقاً لما ورد بالالئحة العقارية.

ـــــــــنة والئ ت  التنفي ية وىعديالى  2008( لســـــــــــ119فر ضوء أ اام قانون البناء المو د رقم ) (5

بشأن ىنظيم اى ا  الشاغ ير ي تةم الم ةص ل  الو دة بسدا  المبالغ المقررة مر قيمة الو دة عند 

التعاقد كو يعة لةالل اى ا  الشاغ ير أو شركة إ ارة يتم ىا يفها ل قيام بأعمال الةيانة ويتم الةرف 

 يعة ع ر األمر والنظافة والةيانة لمرافق المشرو  .. ويعتبر ذلك شرطاا أواوياا ل تعاقد مر عائد الو

الوحدة على ان يتم عمل التسوية المالية في ن اية كل عام والتزام المخصص له الوحدة بسداد  ع ى
 .الوديعة بج از المدينة المختص تكاليف الصيانة الزائدة عن عائد فرق

 تحدد مصاريف الصيانة سنوياً وتختلف من وحدة إلى أخري طبقاً لمساحتها والدور الواقعة به. الا.  -

يتم تحديد قيمة تقديرية ألعمال الصمميانة عن العام االول من تاريا االسممتالم تحح الحسمماب تسممدد مقدماً  -

 في نهاية العام.لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمغ التسوية 

جميع الم اطبات الةا رة مر البنك أو جهاز المدينة لةا   الشأن ىاون   ي ة وناف ة ومنتجة  (6

 ال جة.بيانات  باوتمارةعنوان  ا   الشأن المدون  ع ىآلثارها قانونياا طالما كانت مرو ة 

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


وزارة اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الفنية واملواقع العامة ومناذج العمارات واملساقطالتنويهات 
ومساحاتها االفقية للوحدات 

نوبيةباالمتداد الشرقي للمستثمرين اجل( 11, 10)االرض بقطعتي 
مبدينة القاهرة اجلديدة



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023 2023

موقع مشروع القطامية جاردنز بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة

موقع المشروع



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023 2023

موقع عمارات الحصة العينية بالنسبة لمشروع القطامية جاردنز  



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023 2023

عمارات الحصة العينية بمشروع القطامية جاردنز 



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023 2023

-H1)ترقيم وحدات عمارة آلية H2)

الدور االرضي الدور االول الدور الثاني الدور الثالث الدور الرابع

1 2

3 4

1 2

3 4

101 102

103 104

101 102

104103

201 202

204203 203 204

202201

303 304

301 302 301 302

304303 403 404

401 402 401 402

404403



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023 2023

H1 H2

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نوم نوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال استقبال

نوم
نومنوم

نوم

للدور االرضيالمسقط االفقي

(H1&H2)نموذج 



2023

للدور المتكررالمسقط االفقي

مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2023

(H1&H2)نموذج 

H1 H2

استقبال استقبال

نوم

نوم

نوم

نوم

حمام

مطبخمطبخ

حمام

مطبخ

حمام

استقبالاستقبال

مطبخ

حمام

نومنوم



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

-H3)ترقيم وحدات عمارة آلية H4-H5)

الدور االرضي الدور االول

الدور الرابعالدور الثالث

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

101

103 104

102 101

103 104

102 101

103 104

102

الدور الثاني

201

203 204

202 201

203 204

202 201

203 204

202

303 304

302 301

303 304

302 301

303 304

302

403 404

402 401

403 404

402 401

403 404

402 301401



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(H3&H4&H5)نموذج 

H3 H4 H5

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نوم نوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال استقبال

نومنومنوم
نوم

للدور االرضيالمسقط االفقي

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نوم نوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال استقبال

نومنومنوم
نوم

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نومنوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبالاستقبال

نوم نوم نوم
نوم



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(H3&H4&H5)نموذج 

للدور المتكررالمسقط االفقي

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نوم نوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال
استقبال

نوم

نومنوم

نوم

مطبخمطبخ

حمامحمام

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نوم نوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال
استقبال

نوم

نومنوم

نوم

مطبخمطبخ

حمامحمام

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نومنوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال
استقبال

نوم

نوم نوم

نوم

مطبخ مطبخ

حمام حمام

H3 H4 H5



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

-H6)ترقيم وحدات عمارة آلية H7-H8)

الدور االرضي الدور االول

الدور الرابعالدور الثالث

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

101

103 104

102 101

103 104

102 101

103 104

102

الدور الثاني

201

203 204

202 201

203 204

202 201

203 204

202

303 304

302 301

303 304

302 301

303 304

302

403 404

402 401

403 404

402 401

403 404

402 301401

H6 H7 H8 H6 H7 H8 H6 H7 H8

H6 H7 H8H6 H7 H8



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(H6&H7&H8)نموذج 

للدور االرضيالمسقط االفقي

H6 H7 H8
H6 H7 H8

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نوم نوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال استقبال

نومنومنوم
نوم

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نوم نوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال استقبال

نومنومنوم
نوم

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نومنوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبالاستقبال

نوم نوم نوم
نوم



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(H6&H7&H8)نموذج 

للدور المتكررالمسقط االفقي

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نوم نوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال
استقبال

نوم

نومنوم

نوم

مطبخمطبخ

حمامحمام

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نوم نوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال
استقبال

نوم

نومنوم

نوم

مطبخمطبخ

حمامحمام

استقبال

نوم
نوم

حمام

مطبخ

نومنوم

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال
استقبال

نوم

نوم نوم

نوم

مطبخ مطبخ

حمام حمام

H6 H7 H8



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(Za)ترقيم وحدات عمارة آلية

الدور االرضي االولالدور الثانيالدور الدور الثالث الدور الرابع

23

14 101

102103

104 201

202203

204 301

302303

304 401

402403

404



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(Za)نموذج 

للدور االرضيالمسقط االفقي

نوم

نوم

نوم
استقبال

نوم

مطبخ

حمام

مطبخ

حمام

استقبال



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(Za)نموذج 

للدور المتكررالمسقط االفقي

نوم

نوم

نوم
استقبال

نوم

مطبخ

حمام

مطبخ

حمام

استقبال



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(Zb)ترقيم وحدات عمارة آلية

الدور االرضي االولالدور الثانيالدور الدور الثالث الدور الرابع

23

14 101

102103

104 201

202203

204 301

302303

304 401

402403

404



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(Zb)نموذج 

للدور االرضيالمسقط االفقي

نوم

نوم

استقبالنوم

نوم

مطبخ

حمام

مطبخ

حمام

استقبال



2023

نوم

نوم

نوم
استقبال

نوم

مطبخ

حمام

مطبخ

حمام

استقبال

مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

(Zb)نموذج 

للدور المتكررالمسقط االفقي



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(Zc)ترقيم وحدات عمارة 

الدور االرضي االولالدور الثانيالدور الدور الثالث الدور الرابع

23

14 101

102103

104 201

202203

204 301

302303

304 401

402403

404



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(Zc)نموذج 

للدور االرضيالمسقط االفقي

نوم

نوم

استقبال

مطبخ

مطبخحمام

حمام

استقبال

نوم

نوم

نوم

نوم

استقبال

مطبخ

حمام مطبخ

حمام

استقبال

نوم

نوم



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(Zc)نموذج 

للدور المتكررالمسقط االفقي

نوم

نوم
استقبال

مطبخ

مطبخحمام

حمام

استقبال

نوم

نوم

نوم

نوم

استقبال

مطبخ

حمام مطبخ

حمام

استقبال

نوم

نوم



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(u)ترقيم وحدات عمارة 

الدور االرضي االولالدور الثانيالدور

12
3

4 5
6 7 8

9

10

1112 101102

103

104

105 106
107

108109

111112

110

201202

203
204

205 206 207 208
209

211212

210



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(U)نموذج 

نوم

استقبال
مطبخمطبخ

حمام

استقبال

نوم

نوم

نومنومنومنوم

استقبال

حمام

حمام

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال

مطبخ

نومنوم

نوم

نوم

نوم

مطبخ

مطبخ

استقبال

مطبخ

حمامحمام

للدور المسقط االفقي

االرضي



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(U)نموذج 

نوم

استقبال
مطبخمطبخ

حمام

استقبال

نوم

نوم

نومنومنوم
نوم

استقبال

حمام

حمام

حمام

مطبخ

استقبال

استقبال

مطبخ

نوم
نوم

نوم

نوم

نوم

مطبخ

مطبخ

استقبال

مطبخ

حمام
حمام

حمام

للدور المسقط االفقي

المتكرر



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(u)ترقيم وحدات عمارة 

الرابعالدور

401402

403
404

405 406 407 408
409

411412

410

الثالثالدور

301302

303
304

305 306 307 308
309

311312

310



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(3)االرضي وحدة (Y)نموذج 

3

للدور المسقط االفقي

االرضي



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(103)الدور االول وحدة رقم (Y)نموذج 

103

للدور  المسقط االفقي

االول



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(203),(201)الدور الثاني وحدة رقم (Y)نموذج 

203

201

للدور المسقط  االفقي

الثاني



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

(303),(301)الدور الثالث وحدة رقم (Y)نموذج 

303

301

للدور المسقط  االفقي

الثالث



مدينة القاهرة الجديدة                                                هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2023

403رقم الدور الرابع وحدة (Y)نموذج 

403

للدور المسقط  االفقي

الرابع



المنطقةالمدينةم
رقم 

العمارة

رقم 
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 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة1
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH1االرضزH111االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة2
ر
ق 901.00يمكن تركيب مصعدH1االرضزH112االمتداد الشر  10700963,000       100000107,045               96,300      79,065              55,424                45,795                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة3
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH1االرضزH113االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة4
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH1االرضزH114االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة5
ر
ق 1061.04يمكن تركيب مصعدH1االولH11101االمتداد الشر  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة6
ر
ق 1051.02يمكن تركيب مصعدH1االولH11102االمتداد الشر  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة7
ر
ق 1061.04يمكن تركيب مصعدH1االولH11103االمتداد الشر  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة8
ر
ق 1051.02يمكن تركيب مصعدH1االولH11104االمتداد الشر  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة9
ر
ق 1061.04يمكن تركيب مصعدH1الثالثH11301االمتداد الشر  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة10
ر
ق 1051.02يمكن تركيب مصعدH1الثالثH11302االمتداد الشر  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة11
ر
ق 1061.04يمكن تركيب مصعدH1الثالثH11303االمتداد الشر  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة12
ر
ق 1051.02يمكن تركيب مصعدH1الثالثH11304االمتداد الشر  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة13
ر
ق 1061.02يمكن تركيب مصعدH1الرابعH11401االمتداد الشر  107001,156,884   100000148,730               115,688    94,983              66,583                55,015                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة14
ر
ق 1051.00يمكن تركيب مصعدH1الرابعH11402االمتداد الشر  107001,123,500   100000141,553               112,350    92,243              64,661                53,428                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة15
ر
ق 1061.02يمكن تركيب مصعدH1الرابعH11403االمتداد الشر  107001,156,884   100000148,730               115,688    94,983              66,583                55,015                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة16
ر
ق 1051.00يمكن تركيب مصعدH1الرابعH11404االمتداد الشر  107001,123,500   100000141,553               112,350    92,243              64,661                53,428                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة17
ر
ق 901.00يمكن تركيب مصعدH2االرضزH221االمتداد الشر  10700963,000       100000107,045               96,300      79,065              55,424                45,795                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة18
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH2االرضزH222االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة19
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH2االرضزH223االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة20
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH2االرضزH224االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة21
ر
ق 1051.02يمكن تركيب مصعدH2االولH22101االمتداد الشر  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة22
ر
ق 1061.04يمكن تركيب مصعدH2االولH22102االمتداد الشر  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة23
ر
ق 1051.02يمكن تركيب مصعدH2االولH22103االمتداد الشر  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة24
ر
ق 1061.04يمكن تركيب مصعدH2االولH22104االمتداد الشر  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة25
ر
ق H22201االمتداد الشر

ز
1051.02يمكن تركيب مصعدH2الثان  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة26
ر
ق H22202االمتداد الشر

ز
1061.04يمكن تركيب مصعدH2الثان  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة27
ر
ق H22203االمتداد الشر

ز
1051.02يمكن تركيب مصعدH2الثان  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة28
ر
ق H22204االمتداد الشر

ز
1061.04يمكن تركيب مصعدH2الثان  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة29
ر
ق 1051.02يمكن تركيب مصعدH2الثالثH22301االمتداد الشر  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة30
ر
ق 1061.04يمكن تركيب مصعدH2الثالثH22302االمتداد الشر  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة31
ر
ق 1051.02يمكن تركيب مصعدH2الثالثH22303االمتداد الشر  107001,145,970   100000146,384               114,597    94,087              65,955                54,496                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة32
ر
ق 1061.04يمكن تركيب مصعدH2الثالثH22304االمتداد الشر  107001,179,568   100000153,607               117,957    96,846              67,888                56,094                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة33
ر
ق 1051.00يمكن تركيب مصعدH2الرابعH22401االمتداد الشر  107001,123,500   100000141,553               112,350    92,243              64,661                53,428                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة34
ر
ق 1061.02يمكن تركيب مصعدH2الرابعH22402االمتداد الشر  107001,156,884   100000148,730               115,688    94,983              66,583                55,015                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة35
ر
ق 1051.00يمكن تركيب مصعدH2الرابعH22403االمتداد الشر  107001,123,500   100000141,553               112,350    92,243              64,661                53,428                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة36
ر
ق 1061.02يمكن تركيب مصعدH2الرابعH22404االمتداد الشر  107001,156,884   100000148,730               115,688    94,983              66,583                55,015                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة37
ر
ق 901.02يمكن تركيب مصعدH3االرضزH331االمتداد الشر  10700982,260       100000111,186               98,226      80,646              56,533                46,711                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة38
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH3االرضزH332االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة39
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH3االرضزH333االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة40
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH3االرضزH334االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة41
ر
ق 1101.04يمكن تركيب مصعدH3االولH33101االمتداد الشر  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة42
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH3االولH33102االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة43
ر
ق 1011.04يمكن تركيب مصعدH3االولH33103االمتداد الشر  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة44
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH3االولH33104االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة45
ر
ق H33201االمتداد الشر

ز
1101.04يمكن تركيب مصعدH3الثان  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة46
ر
ق H33202االمتداد الشر

ز
1101.02يمكن تركيب مصعدH3الثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة47
ر
ق H33203االمتداد الشر

ز
1011.04يمكن تركيب مصعدH3الثان  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة48
ر
ق H33204االمتداد الشر

ز
1011.02يمكن تركيب مصعدH3الثان  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة49
ر
ق 1101.04يمكن تركيب مصعدH3الثالثH33301االمتداد الشر  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة50
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH3الثالثH33302االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة51
ر
ق 1011.04يمكن تركيب مصعدH3الثالثH33303االمتداد الشر  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة52
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH3الثالثH33304االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة53
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH3الرابعH33401االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة54
ر
ق 1101.00يمكن تركيب مصعدH3الرابعH33402االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة55
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH3الرابعH33403االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة56
ر
ق 1011.00يمكن تركيب مصعدH3الرابعH33404االمتداد الشر  107001,080,700   100000132,351               108,070    88,729              62,198                51,392                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة57
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH4االرضزH441االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة58
ر
ق 901.00يمكن تركيب مصعدH4االرضزH442االمتداد الشر  10700963,000       100000107,045               96,300      79,065              55,424                45,795                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة59
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH4االرضزH443االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة60
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH4االرضزH444االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة61
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH4االولH44101االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة62
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH4االولH44102االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                
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 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة63
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH4االولH44103االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة64
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH4االولH44104االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة65
ر
ق H44201االمتداد الشر

ز
1101.02يمكن تركيب مصعدH4الثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة66
ر
ق H44202االمتداد الشر

ز
1101.02يمكن تركيب مصعدH4الثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة67
ر
ق H44203االمتداد الشر

ز
1011.02يمكن تركيب مصعدH4الثان  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة68
ر
ق H44204االمتداد الشر

ز
1011.02يمكن تركيب مصعدH4الثان  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة69
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH4الثالثH44301االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة70
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH4الثالثH44302االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة71
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH4الثالثH44303االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة72
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH4الثالثH44304االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة73
ر
ق 1101.00يمكن تركيب مصعدH4الرابعH44401االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة74
ر
ق 1101.00يمكن تركيب مصعدH4الرابعH44402االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة75
ر
ق 1011.00يمكن تركيب مصعدH4الرابعH44403االمتداد الشر  107001,080,700   100000132,351               108,070    88,729              62,198                51,392                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة76
ر
ق 1011.00يمكن تركيب مصعدH4الرابعH44404االمتداد الشر  107001,080,700   100000132,351               108,070    88,729              62,198                51,392                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة77
ر
ق 901.00يمكن تركيب مصعدH5االرضزH551االمتداد الشر  10700963,000       100000107,045               96,300      79,065              55,424                45,795                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة78
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH5االرضزH552االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة79
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH5االرضزH553االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة80
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH5االرضزH554االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة81
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH5االولH55101االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة82
ر
ق 1101.04يمكن تركيب مصعدH5االولH55102االمتداد الشر  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة83
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH5االولH55103االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة84
ر
ق 1011.04يمكن تركيب مصعدH5االولH55104االمتداد الشر  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة85
ر
ق H55201االمتداد الشر

ز
1101.02يمكن تركيب مصعدH5الثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة86
ر
ق H55202االمتداد الشر

ز
1101.04يمكن تركيب مصعدH5الثان  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة87
ر
ق H55203االمتداد الشر

ز
1011.02يمكن تركيب مصعدH5الثان  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة88
ر
ق H55204االمتداد الشر

ز
1011.04يمكن تركيب مصعدH5الثان  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة89
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH5الثالثH55301االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة90
ر
ق 1101.04يمكن تركيب مصعدH5الثالثH55302االمتداد الشر  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة91
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH5الثالثH55303االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة92
ر
ق 1011.04يمكن تركيب مصعدH5الثالثH55304االمتداد الشر  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة93
ر
ق 1101.00يمكن تركيب مصعدH5الرابعH55401االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة94
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH5الرابعH55402االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة95
ر
ق 1011.00يمكن تركيب مصعدH5الرابعH55403االمتداد الشر  107001,080,700   100000132,351               108,070    88,729              62,198                51,392                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة96
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH5الرابعH55404االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة97
ر
ق 901.02يمكن تركيب مصعدH6االرضزH661االمتداد الشر  10700982,260       100000111,186               98,226      80,646              56,533                46,711                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة98
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH6االرضزH662االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة99
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH6االرضزH663االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة100
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH6االرضزH664االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة101
ر
ق 1101.04يمكن تركيب مصعدH6االولH66101االمتداد الشر  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة102
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH6االولH66102االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة103
ر
ق 1011.04يمكن تركيب مصعدH6االولH66103االمتداد الشر  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة104
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH6االولH66104االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة105
ر
ق H66201االمتداد الشر

ز
1101.04يمكن تركيب مصعدH6الثان  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة106
ر
ق H66202االمتداد الشر

ز
1101.02يمكن تركيب مصعدH6الثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة107
ر
ق H66203االمتداد الشر

ز
1011.04يمكن تركيب مصعدH6الثان  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة108
ر
ق H66204االمتداد الشر

ز
1011.02يمكن تركيب مصعدH6الثان  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة109
ر
ق 1101.04يمكن تركيب مصعدH6الثالثH66301االمتداد الشر  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة110
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH6الثالثH66302االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة111
ر
ق 1011.04يمكن تركيب مصعدH6الثالثH66303االمتداد الشر  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة112
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH6الثالثH66304االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة113
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH6الرابعH66401االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة114
ر
ق 1101.00يمكن تركيب مصعدH6الرابعH66402االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة115
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH6الرابعH66403االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة116
ر
ق 1011.00يمكن تركيب مصعدH6الرابعH66404االمتداد الشر  107001,080,700   100000132,351               108,070    88,729              62,198                51,392                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة117
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH7االرضزH771االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة118
ر
ق 901.00يمكن تركيب مصعدH7االرضزH772االمتداد الشر  10700963,000       100000107,045               96,300      79,065              55,424                45,795                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة119
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH7االرضزH773االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة120
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH7االرضزH774االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة121
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH7االولH77101االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة122
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH7االولH77102االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة123
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH7االولH77103االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة124
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH7االولH77104االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                
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 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة125
ر
ق H77201االمتداد الشر

ز
1101.02يمكن تركيب مصعدH7الثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة126
ر
ق H77202االمتداد الشر

ز
1101.02يمكن تركيب مصعدH7الثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة127
ر
ق H77203االمتداد الشر

ز
1011.02يمكن تركيب مصعدH7الثان  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة128
ر
ق H77204االمتداد الشر

ز
1011.02يمكن تركيب مصعدH7الثان  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة129
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH7الثالثH77301االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة130
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH7الثالثH77302االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة131
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH7الثالثH77303االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة132
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH7الثالثH77304االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة133
ر
ق 1101.00يمكن تركيب مصعدH7الرابعH77401االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة134
ر
ق 1101.00يمكن تركيب مصعدH7الرابعH77402االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة135
ر
ق 1011.00يمكن تركيب مصعدH7الرابعH77403االمتداد الشر  107001,080,700   100000132,351               108,070    88,729              62,198                51,392                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة136
ر
ق 1011.00يمكن تركيب مصعدH7الرابعH77404االمتداد الشر  107001,080,700   100000132,351               108,070    88,729              62,198                51,392                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة137
ر
ق 901.00يمكن تركيب مصعدH8االرضزH881االمتداد الشر  10700963,000       100000107,045               96,300      79,065              55,424                45,795                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة138
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH8االرضزH882االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة139
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدH8االرضزH883االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة140
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدH8االرضزH884االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة141
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH8االولH88101االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة142
ر
ق 1101.04يمكن تركيب مصعدH8االولH88102االمتداد الشر  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة143
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH8االولH88103االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة144
ر
ق 1011.04يمكن تركيب مصعدH8االولH88104االمتداد الشر  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة145
ر
ق H88201االمتداد الشر

ز
1101.02يمكن تركيب مصعدH8الثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة146
ر
ق H88202االمتداد الشر

ز
1101.04يمكن تركيب مصعدH8الثان  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة147
ر
ق H88203االمتداد الشر

ز
1011.02يمكن تركيب مصعدH8الثان  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة148
ر
ق H88204االمتداد الشر

ز
1011.04يمكن تركيب مصعدH8الثان  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة149
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH8الثالثH88301االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة150
ر
ق 1101.04يمكن تركيب مصعدH8الثالثH88302االمتداد الشر  107001,224,080   100000163,177               122,408    100,500            70,450                58,211                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة151
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH8الثالثH88303االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة152
ر
ق 1011.04يمكن تركيب مصعدH8الثالثH88304االمتداد الشر  107001,123,928   100000141,645               112,393    92,278              64,686                53,448                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة153
ر
ق 1101.00يمكن تركيب مصعدH8الرابعH88401االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة154
ر
ق 1101.02يمكن تركيب مصعدH8الرابعH88402االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة155
ر
ق 1011.00يمكن تركيب مصعدH8الرابعH88403االمتداد الشر  107001,080,700   100000132,351               108,070    88,729              62,198                51,392                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة156
ر
ق 1011.02يمكن تركيب مصعدH8الرابعH88404االمتداد الشر  107001,102,314   100000136,998               110,231    90,503              63,442                52,420                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة157
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA71االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة158
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA72االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة159
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA73االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة160
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA74االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة161
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA7101االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة162
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA7102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة163
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA7103االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة164
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA7104االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة165
ر
ق ZA7201االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة166
ر
ق ZA7202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة167
ر
ق ZA7203االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة168
ر
ق ZA7204االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة169
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA7301االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة170
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA7302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة171
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA7303االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة172
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA7304االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة173
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA7401االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة174
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA7402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة175
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA7403االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة176
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA7404االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة177
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA101االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة178
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA102االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة179
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA103االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة180
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA104االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة181
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA10101االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة182
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA10102االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة183
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA10103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة184
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA10104االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة185
ر
ق ZA10201االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة186
ر
ق ZA10202االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                
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 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة187
ر
ق ZA10203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة188
ر
ق ZA10204االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة189
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA10301االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة190
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA10302االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة191
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA10303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة192
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA10304االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة193
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA10401االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة194
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA10402االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة195
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA10403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة196
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA10404االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة197
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA131االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة198
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA132االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة199
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA133االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة200
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA134االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة201
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA13101االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة202
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA13102االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة203
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA13103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة204
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA13104االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة205
ر
ق ZA13201االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة206
ر
ق ZA13202االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة207
ر
ق ZA13203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة208
ر
ق ZA13204االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة209
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA13301االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة210
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA13302االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة211
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA13303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة212
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA13304االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة213
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA13401االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة214
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA13402االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة215
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA13403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة216
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA13404االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة217
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA151االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة218
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA152االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة219
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA153االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة220
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA154االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة221
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA15101االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة222
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA15102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة223
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA15103االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة224
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA15104االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة225
ر
ق ZA15201االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة226
ر
ق ZA15202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة227
ر
ق ZA15203االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة228
ر
ق ZA15204االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة229
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA15301االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة230
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA15302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة231
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA15303االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة232
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA15304االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة233
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA15401االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة234
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA15402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة235
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA15403االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة236
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA15404االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة237
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA171االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة238
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA172االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة239
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA173االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة240
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA174االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة241
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA17101االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة242
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA17102االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة243
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA17103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة244
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA17104االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة245
ر
ق ZA17201االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة246
ر
ق ZA17202االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة247
ر
ق ZA17203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة248
ر
ق ZA17204االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                
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 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة249
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA17301االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة250
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA17302االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة251
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA17303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة252
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA17304االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة253
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA17401االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة254
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA17402االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة255
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA17403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة256
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA17404االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة257
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA181االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة258
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA182االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة259
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA183االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة260
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZAاالرضزZA184االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة261
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA18101االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة262
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAاالولZA18102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة263
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA18103االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة264
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAاالولZA18104االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة265
ر
ق ZA18201االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة266
ر
ق ZA18202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة267
ر
ق ZA18203االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة268
ر
ق ZA18204االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة269
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA18301االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة270
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA18302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة271
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA18303االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة272
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZAالثالثZA18304االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة273
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA18401االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة274
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA18402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة275
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA18403االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة276
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZAالرابعZA18404االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة277
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB81االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة278
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB82االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة279
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB83االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة280
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB84االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة281
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB8101االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة282
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB8102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة283
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB8103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة284
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB8104االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة285
ر
ق ZB8201االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة286
ر
ق ZB8202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة287
ر
ق ZB8203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة288
ر
ق ZB8204االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة289
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB8301االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة290
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB8302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة291
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB8303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة292
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB8304االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة293
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB8401االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة294
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB8402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة295
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB8403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة296
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB8404االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة297
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB91االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة298
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB92االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة299
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB93االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة300
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB94االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة301
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB9101االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة302
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB9102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة303
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZBاالولZB9103االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة304
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZBاالولZB9104االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة305
ر
ق ZB9201االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة306
ر
ق ZB9202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة307
ر
ق ZB9203االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة308
ر
ق ZB9204االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة309
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB9301االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة310
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB9302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                
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 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة311
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB9303االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة312
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB9304االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة313
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB9401االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة314
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB9402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة315
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB9403االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة316
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB9404االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة317
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB111االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة318
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB112االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة319
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB113االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة320
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB114االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة321
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB11101االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة322
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB11102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة323
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB11103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة324
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB11104االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة325
ر
ق ZB11201االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة326
ر
ق ZB11202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة327
ر
ق ZB11203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة328
ر
ق ZB11204االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة329
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB11301االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة330
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB11302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة331
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB11303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة332
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB11304االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة333
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB11401االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة334
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB11402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة335
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB11403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة336
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB11404االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة337
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB121االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة338
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB122االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة339
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB123االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة340
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB124االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة341
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB12101االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة342
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB12102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة343
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB12103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة344
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB12104االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة345
ر
ق ZB12201االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة346
ر
ق ZB12202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة347
ر
ق ZB12203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة348
ر
ق ZB12204االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة349
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB12301االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة350
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB12302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة351
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB12303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة352
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB12304االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة353
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB12401االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة354
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB12402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة355
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB12403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة356
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB12404االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة357
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB141االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة358
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB142االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة359
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB143االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة360
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB144االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة361
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB14101االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة362
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB14102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة363
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB14103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة364
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB14104االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة365
ر
ق ZB14201االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة366
ر
ق ZB14202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة367
ر
ق ZB14203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة368
ر
ق ZB14204االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة369
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB14301االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة370
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB14302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة371
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB14303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة372
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB14304االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                
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 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة373
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB14401االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة374
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB14402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة375
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB14403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة376
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB14404االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة377
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB161االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة378
ر
ق 1001.02يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB162االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة379
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB163االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة380
ر
ق 951.00يمكن تركيب مصعدZBاالرضزZB164االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة381
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZBاالولZB16101االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة382
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZBاالولZB16102االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة383
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB16103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة384
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBاالولZB16104االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة385
ر
ق ZB16201االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة386
ر
ق ZB16202االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة387
ر
ق ZB16203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة388
ر
ق ZB16204االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة389
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB16301االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة390
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB16302االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة391
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB16303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة392
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالثالثZB16304االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة393
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB16401االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة394
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB16402االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة395
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB16403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة396
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZBالرابعZB16404االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة397
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZCاالرضزZC191االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة398
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZCاالرضزZC192االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة399
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZCاالرضزZC193االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة400
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZCاالرضزZC194االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة401
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZCاالولZC19101االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة402
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCاالولZC19102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة403
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCاالولZC19103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة404
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZCاالولZC19104االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة405
ر
ق ZC19201االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZCالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة406
ر
ق ZC19202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZCالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة407
ر
ق ZC19203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZCالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة408
ر
ق ZC19204االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZCالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة409
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZCالثالثZC19301االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة410
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCالثالثZC19302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة411
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCالثالثZC19303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة412
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZCالثالثZC19304االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة413
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCالرابعZC19401االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة414
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZCالرابعZC19402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة415
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZCالرابعZC19403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة416
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCالرابعZC19404االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة417
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZCاالرضزZC201االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة418
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZCاالرضزZC202االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة419
ر
ق 1001.00يمكن تركيب مصعدZCاالرضزZC203االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة420
ر
ق 951.02يمكن تركيب مصعدZCاالرضزZC204االمتداد الشر  107001,036,830   100000122,918               103,683    85,127              59,673                49,306                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة421
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZCاالولZC20101االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة422
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCاالولZC20102االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة423
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCاالولZC20103االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة424
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZCاالولZC20104االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة425
ر
ق ZC20201االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZCالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة426
ر
ق ZC20202االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZCالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة427
ر
ق ZC20203االمتداد الشر

ز
1081.02يمكن تركيب مصعدZCالثان  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة428
ر
ق ZC20204االمتداد الشر

ز
1081.04يمكن تركيب مصعدZCالثان  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة429
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZCالثالثZC20301االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة430
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCالثالثZC20302االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة431
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCالثالثZC20303االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة432
ر
ق 1081.04يمكن تركيب مصعدZCالثالثZC20304االمتداد الشر  107001,196,260   100000157,196               119,626    98,216              68,849                56,888                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة433
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCالرابعZC20401االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة434
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZCالرابعZC20402االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                
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 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة435
ر
ق 1081.00يمكن تركيب مصعدZCالرابعZC20403االمتداد الشر  107001,150,250   100000147,304               115,025    94,439              66,201                54,700                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة436
ر
ق 1081.02يمكن تركيب مصعدZCالرابعZC20404االمتداد الشر  107001,173,255   100000152,250               117,326    96,328              67,525                55,794                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة437
ر
ق 951.00يوجد كور لمصعدUاالرضزU91االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة438
ر
ق 1101.00يوجد كور لمصعدUاالرضزU92االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة439
ر
ق 1201.02يوجد كور لمصعدUاالرضزU93االمتداد الشر  107001,309,680   100000181,581               130,968    107,528            75,377                62,281                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة440
ر
ق 1301.02يوجد كور لمصعدUاالرضزU94االمتداد الشر  107001,418,820   100000205,046               141,882    116,489            81,658                67,471                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة441
ر
ق 1131.00يوجد كور لمصعدUاالرضزU95االمتداد الشر  107001,209,100   100000159,957               120,910    99,271              69,588                57,498                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة442
ر
ق 1051.00يوجد كور لمصعدUاالرضزU96االمتداد الشر  107001,123,500   100000141,553               112,350    92,243              64,661                53,428                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة443
ر
ق 1051.00يوجد كور لمصعدUاالرضزU97االمتداد الشر  107001,123,500   100000141,553               112,350    92,243              64,661                53,428                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة444
ر
ق 1131.00يوجد كور لمصعدUاالرضزU98االمتداد الشر  107001,209,100   100000159,957               120,910    99,271              69,588                57,498                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة445
ر
ق 1301.02يوجد كور لمصعدUاالرضزU99االمتداد الشر  107001,418,820   100000205,046               141,882    116,489            81,658                67,471                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة446
ر
ق 1201.02يوجد كور لمصعدUاالرضزU910االمتداد الشر  107001,309,680   100000181,581               130,968    107,528            75,377                62,281                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة447
ر
ق 1101.00يوجد كور لمصعدUاالرضزU911االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة448
ر
ق 951.00يوجد كور لمصعدUاالرضزU912االمتداد الشر  107001,016,500   100000118,548               101,650    83,458              58,503                48,339                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة449
ر
ق 1251.02يوجد كور لمصعدUاالولU9101االمتداد الشر  107001,364,250   100000193,314               136,425    112,009            78,517                64,876                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة450
ر
ق 1091.02يوجد كور لمصعدUاالولU9102االمتداد الشر  107001,189,626   100000155,770               118,963    97,672              68,467                56,572                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة451
ر
ق 1231.04يوجد كور لمصعدUاالولU9103االمتداد الشر  107001,368,744   100000194,280               136,874    112,378            78,776                65,090                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة452
ر
ق 1251.04يوجد كور لمصعدUاالولU9104االمتداد الشر  107001,391,000   100000199,065               139,100    114,205            80,057                66,148                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة453
ر
ق 1101.02يوجد كور لمصعدUاالولU9105االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة454
ر
ق 1001.02يوجد كور لمصعدUاالولU9106االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة455
ر
ق 1001.02يوجد كور لمصعدUاالولU9107االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة456
ر
ق 1251.02يوجد كور لمصعدUاالولU9112االمتداد الشر  107001,364,250   100000193,314               136,425    112,009            78,517                64,876                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة457
ر
ق U9201االمتداد الشر

ز
1251.02يوجد كور لمصعدUالثان  107001,364,250   100000193,314               136,425    112,009            78,517                64,876                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة458
ر
ق U9202االمتداد الشر

ز
1091.02يوجد كور لمصعدUالثان  107001,189,626   100000155,770               118,963    97,672              68,467                56,572                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة459
ر
ق U9203االمتداد الشر

ز
1231.04يوجد كور لمصعدUالثان  107001,368,744   100000194,280               136,874    112,378            78,776                65,090                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة460
ر
ق U9204االمتداد الشر

ز
1251.04يوجد كور لمصعدUالثان  107001,391,000   100000199,065               139,100    114,205            80,057                66,148                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة461
ر
ق U9205االمتداد الشر

ز
1101.02يوجد كور لمصعدUالثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة462
ر
ق U9206االمتداد الشر

ز
1001.02يوجد كور لمصعدUالثان  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة463
ر
ق U9207االمتداد الشر

ز
1001.02يوجد كور لمصعدUالثان  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة464
ر
ق U9208االمتداد الشر

ز
1101.02يوجد كور لمصعدUالثان  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة465
ر
ق U9209االمتداد الشر

ز
1251.04يوجد كور لمصعدUالثان  107001,391,000   100000199,065               139,100    114,205            80,057                66,148                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة466
ر
ق U9211االمتداد الشر

ز
1091.02يوجد كور لمصعدUالثان  107001,189,626   100000155,770               118,963    97,672              68,467                56,572                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة467
ر
ق U9212االمتداد الشر

ز
1251.02يوجد كور لمصعدUالثان  107001,364,250   100000193,314               136,425    112,009            78,517                64,876                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة468
ر
ق 1251.02يوجد كور لمصعدUالثالثU9301االمتداد الشر  107001,364,250   100000193,314               136,425    112,009            78,517                64,876                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة469
ر
ق 1091.02يوجد كور لمصعدUالثالثU9302االمتداد الشر  107001,189,626   100000155,770               118,963    97,672              68,467                56,572                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة470
ر
ق 1231.04يوجد كور لمصعدUالثالثU9303االمتداد الشر  107001,368,744   100000194,280               136,874    112,378            78,776                65,090                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة471
ر
ق 1251.04يوجد كور لمصعدUالثالثU9304االمتداد الشر  107001,391,000   100000199,065               139,100    114,205            80,057                66,148                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة472
ر
ق 1101.02يوجد كور لمصعدUالثالثU9305االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة473
ر
ق 1001.02يوجد كور لمصعدUالثالثU9306االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة474
ر
ق 1001.02يوجد كور لمصعدUالثالثU9307االمتداد الشر  107001,091,400   100000134,651               109,140    89,607              62,814                51,901                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة475
ر
ق 1101.02يوجد كور لمصعدUالثالثU9308االمتداد الشر  107001,200,540   100000158,116               120,054    98,568              69,095                57,091                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة476
ر
ق 1231.04يوجد كور لمصعدUالثالثU9310االمتداد الشر  107001,368,744   100000194,280               136,874    112,378            78,776                65,090                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة477
ر
ق 1091.02يوجد كور لمصعدUالثالثU9311االمتداد الشر  107001,189,626   100000155,770               118,963    97,672              68,467                56,572                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة478
ر
ق 1251.02يوجد كور لمصعدUالثالثU9312االمتداد الشر  107001,364,250   100000193,314               136,425    112,009            78,517                64,876                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة479
ر
ق 1251.00يوجد كور لمصعدUالرابعU9401االمتداد الشر  107001,337,500   100000187,563               133,750    109,813            76,978                63,604                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة480
ر
ق 1091.00يوجد كور لمصعدUالرابعU9402االمتداد الشر  107001,166,300   100000150,755               116,630    95,757              67,125                55,463                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة481
ر
ق 1231.02يوجد كور لمصعدUالرابعU9403االمتداد الشر  107001,342,422   100000188,621               134,242    110,217            77,261                63,838                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة482
ر
ق 1251.02يوجد كور لمصعدUالرابعU9404االمتداد الشر  107001,364,250   100000193,314               136,425    112,009            78,517                64,876                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة483
ر
ق 1101.00يوجد كور لمصعدUالرابعU9405االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة484
ر
ق 1001.00يوجد كور لمصعدUالرابعU9406االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة485
ر
ق 1001.00يوجد كور لمصعدUالرابعU9407االمتداد الشر  107001,070,000   100000130,050               107,000    87,850              61,582                50,883                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة486
ر
ق 1101.00يوجد كور لمصعدUالرابعU9408االمتداد الشر  107001,177,000   100000153,055               117,700    96,635              67,740                55,972                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة487
ر
ق 1251.02يوجد كور لمصعدUالرابعU9409االمتداد الشر  107001,364,250   100000193,314               136,425    112,009            78,517                64,876                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة488
ر
ق 1231.02يوجد كور لمصعدUالرابعU9410االمتداد الشر  107001,342,422   100000188,621               134,242    110,217            77,261                63,838                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة489
ر
ق 1091.00يوجد كور لمصعدUالرابعU9411االمتداد الشر  107001,166,300   100000150,755               116,630    95,757              67,125                55,463                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة490
ر
ق 1251.00يوجد كور لمصعدUالرابعU9412االمتداد الشر  107001,337,500   100000187,563               133,750    109,813            76,978                63,604                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة491
ر
ق 1061.00يوجد مصعد ويعملYاالرضزY33االمتداد الشر  110001,166,000   100000150,690               116,600    95,732              67,107                55,449                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة492
ر
ق 1021.02يوجد مصعد ويعملYاالولY3103االمتداد الشر  110001,144,440   100000146,055               114,444    93,962              65,867                54,423                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة493
ر
ق Y3201االمتداد الشر

ز
1301.04يوجد مصعد ويعملYالثان  110001,487,200   100000219,748               148,720    122,103            85,594                70,723                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة494
ر
ق Y3203االمتداد الشر

ز
1021.02يوجد مصعد ويعملYالثان  110001,144,440   100000146,055               114,444    93,962              65,867                54,423                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة495
ر
ق 1301.04يوجد مصعد ويعملYالثالثY3301االمتداد الشر  110001,487,200   100000219,748               148,720    122,103            85,594                70,723                

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة496
ر
ق 1021.02يوجد مصعد ويعملYالثالثY3303االمتداد الشر  110001,144,440   100000146,055               114,444    93,962              65,867                54,423                



المنطقةالمدينةم
رقم 

العمارة

رقم 

الوحدة
مصعدالنموذجالدور

مساحة 

الوحدة

 نسبة 
ز التمي 

قيمة الوحدةسعر المير
جدية 

الحجز

% + 20استكمال الـ 

+  م ادارية 1%

 مجلس امناء0.5%

% 10قيمة الـ 

عند االستالم

 القسط  الثابت 

 3الربــع سنوى عىل 

سنوات بالفوائد

 القسط الثابت 

 5الربــع سنوى عىل 

سنوات بالفوائد

 القسط الثابت 

 7الربــع سنوى عىل 

سنوات بالفوائد

 للمستثمرين الجنوبية نموذج  - (القطامية جاردنز)شمال افريقيا القاهرة الجديدة497
ر
ق 1021.02يوجد مصعد ويعملYالرابعY3403االمتداد الشر  110001,144,440   100000146,055               114,444    93,962              65,867                54,423                


