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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  :تمهيد أوال:

  المجتمعععات انشععاء الصععادر فععن شععأن 1979لسععنة  59رقععم تخضععع المععدن الجديععدة الحكععام القععانون

والرخعاء العمرانية الجديدة والذى يستهدف خلق مراكز حضارية جديعدة لتحقيعق االسعتقرار االجتمعاعن 

ععادة توزيعع السعكان ععن طريعق اععداد منعاطق جعذه مسعتحدطه خعارد نطعا  المعدن إاالقتصادى بقصعد 

مععن القععانون المشععار إليععه بععأن يكععون االنت ععا  باالراضععن  14وقععد نصععم المععادة رقععم ، والقععرى القائمععة 

لقواعععد التععن وفقععا لوطبقععا لراععراال واالوضععا   الجديععدة والمنشععأت الداخلععه فععن المجتمعععات العمرانيععة

 مععع ىوى الشععأن الجديععدة وتتضععمنها العقععود المبرمععة المجتمعععات العمرانيععةيضعععها مجلععا ادارة هيئععة 

الجديعدة بعادارة المرافعق  المدينعةجهاز تنمية  ويختص التعامل فن االرال وطر  استغرلهاوالتن تحكم 

 .تدخل ضمن كردون المدينة والمشروعات التي

  المجتمعات العمرانيعة  )هيئةوالمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في  سعي وزارة االسكان إطاروفن

الي توفير السعكن المرئعم للسعادة المعواطنين واسعتكماالً لمحعاور االسعكان العديعدة التعي عملعم  الجديدة(

 المختل عة،شرائح المجتمعع  الستهدافتوفيرها مؤخراً )فيما يخص قطع االراضن السكنية(  علنالهيئة 

( قطععة ارال 204) فقد تعم إععدادكاملة المرافق  سكنية )عمارات(لهيئة الي توفير قطع اراضن تتجه ا

 . (2م 971: 2م289) تتراوح من بمساحاتالجديدة  ملويبمدينة سكنية 
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 العامة:التعاريف 

 -: يليما  ابه الواردةيقصد بالمصطلحات  بكراسة الشروط الواردةتطبيق االشتراطات  في

 .المدينة ةبه جهاز تنمي ويقصد األول:الطرف     

 رال.القطعه ال الحاجزويقصد به  الثاني:الطرف     

 دد عرال الطريق عاما كان أو خاصا.الخط الذي يح  :          حد الطريق

الخاصعة وبعين  األمعر الخط المعتمد الذي يوضع لتعيعين حعد الطريعق وي صعل بعين   :          التنظيم خط

 خر أو خارجا عنه.االعامة ، وقد يكون علي حد الملكية أو د المنافع

المساحة الزائدة المحصورة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجعة ععن وجعود خعط  :        التنظيمزوائد 

 لملكية.تنظيم خارد حدود ا

ود خط تنظيم داخعل المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وج :       ضوائع التنظيم

 خاصة ويلزم ضمها للمن عة العامة.حدود الملكية ال

 الخط الذي يحدد منتصف عرال الطريق.مسار  :       محور الطريق 

صادفا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتعدا لذي يسمح بالبناء عليه سواء كان مالخط ا :            خط البناء

 .تصدر من السلطة المختصة عن أي منهما بمسافة تحددها قرارات

سعانية للعدور االخيعر مقاسعا معن منسعوه الرصعيف ارت ا  ظهر منسوه البرطعة الخر :        ارت ا  المبني

وال يدخل في حساه االرت ا  المقرر قانونا ارت ا  الدراوي وارف الخعدمات  أمام منتصف واجهة المبني ،

 .بالسطح

 .طة في المبني مقاسا من منسوه الرصيف أمام منتصف واجهة المبنيارت ا  أعلي نق:االرت ا  الكلي للمبني

 .المسافة التي يرتد بها خط البناء عن خط التنظيم أو حد الطريق أو حد الملكية :     األمامياالرتداد 

  الملكية من الناحية الجانبية. فة التي يرتد بها خط البناء عن حدالمسا :    االرتداد الجانبي 

 حد الملكية من الناحية الخل ية.المسافة التي يرتد بها خط البناء عن  :     الخل ي  االرتداد

المكان الذي يوفر لإلنسان اإلقامة واحتياجات الحياة اليومية األساسية وتشتمل علي   :     الوحدة السكنية 

 خ وارفه سكنية واحدة علي األقل.حمام ومطب

فيما عدا صاالت وطرقات التوزيع ، وتعتبر  واإلقامةتكون معده للمعيشة  الغرفة التي:        الغرفة السكنية

 .معيشة في حكم الغرفة المعدة للسكن الصالة الرئيسية والتي تستخدم كصالة

وصاالت وطرقعات  مساحة اير مهيأة للمعيشة أو اإلقامة مثل المطبخ ودورات المياه :          مرافق البناء

 صة للغسيل أو التخزين.المخص واألماكنالتوزيع 

أو  السعرلم أو خزانعات الميعاه آبعارالمرافق التي تخدم المبني كحيعز المصعاعد أو  :مرافق الخدمات بالسطح 

 ىلك. إليأجهزة المضخات والكهرباء ومعدات التكييف المركزي وما 

 وال لغسيل األيدي.المكان الذي يحتوي علي مرحاال وح : دورة المياه

)حعوال حمعام أو  سعتحمامإلحعوال لغسعيل األيعدي ومرحعاال ووععاء لالعذي يحتعوي علعي المكان  : الحمام

 حوال قدم(.

 داد وطهي الطعام وبه حوال للغسيل.المكان المخصص إلع : المطبخ

فراغ متصل من أعره بال ضاء الخارجي ويخصص لتهوية وإنارة ارف ومرافق البناء ويمتعد معن  : ال ناء

 خرف البروزات المسموح بها عليه.بأس له إلي أعره دون أي عائق 

 جوانبه علي األقل علي حد الطريق. فراغ متصل من أعره بال ضاء الخارجي وأحد ال ناء الخارجي :

 .أو بعضهافراغ متصل من أعره بال ضاء الخارجي ومحاط بالحوائط من جميع الجهات   : ال ناء الداخلي

 ية.فراغ يدخل ضمن أكثر من ملك :ال ناء المشتر  
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 فعراغ الهعدف منعه تعوفير اإلضعاءة الطبيعيعة والتهويعة لمرافعق المبنعي ، مثعل فعراغ السعلم : ال ناء الخعدمي 

 والحمامات والمطابخ.

بنعي ، مثعل الغعرف فراغ الهعدف منعه تعوفير اإلضعاءة الطبيعيعة والتهويعة لعبعل اعرف الم : ال ناء السكني 

 وصاالت المعيشة.

جوانبعه وت عتح عليعه فتحعات ه بال ضعاء الخعارجي وال نعاء أو الطريعق معن أحعد فراغ متصل من أعر :منور الجيب 

 .ل ناء أو الطريقتصالها مباشرة باإالتهوية واإلنارة للغرف ومرافق البناء التي ال يتيسر 

بحيث قامة الشخص  رت اعهإأي دور محاط بحاجز ال يتجاوز  هبروز ألرضي الشرفة المكشوفة )البلكون(  :

 رل علي ال ضاء الخارجي.مح باإلطيس

 محاط بحوائط بكامل ارت ا  الدور.ف وقأي دور علوي مس رضيةألبروز  البرد :

 الدور األخير للمبني. السور العلوي الذي يتم بناؤه أعلي سقف وة السطح :رد

 مععادة ةأو أيعع ة إنشععائه مععن المبععاني أو الخرسععانةالمحععدد لحععدود قطعععة أرال ، وتكععون مععاد دالسععيا السععور :

 إنشائية أخري.

تغطية واجهات المباني القائمة سواء المطلة علي الطريق العام أو اير المطلة عليه  التشطيبات الخارجية :

 .بأنواعه المختل ة أو التكسيات المختل ة ، وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش والدهانات  بالبياال

 ر زخرفي يبرز عن الحائط الخارجي.أي عنص الكورنيش:

  ن صرحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية :بيا

شتراطات التخطيطية والبنائيعة الخاصعة بعالموقع وتحديعد ألالمختصة لتحديد ا اإلداريةبيان تصدره الجهة 

 ستخدام.ألنوعيه ا

 للترخيص: األعمالشهادة صرحية 

المختصععة بشععئون  داريععةاإلشععهادة يصععدرها المهنععدل أو المكتععب الهندسععي المصععمم وتعتمععد مععن الجهععة 

التخطيط والتنظيم وت يد بان جميعع الرسعومات والمسعتندات الخاصعة بأعمعال التعرخيص صعالحة للتعرخيص 

 .2009لسنة  144حتة التن يذيه رقم والئ 2008لسنة  119رقم  قانون البناء ومطابقة ألحكام

 شهادة صرحية المبني لإلشغال :

المختصععة  اإلداريعةدسعي المشعرف علعي التن يعذ وتعتمعد معن الجهعة يصعدرها المهنعدل أو المكتعب الهنشعهادة 

المنظمعة واألصعول ال نيعة و بشئون التخطيط والتنظيم ت يد أن تن يذ المبني تم طبقا للترخيص وطبقعا للكعودات 

 .2009لسنة  144حتة التن يذيه رقم و الئ 2008لسنة  119ألحكام قانون البناء رقم 

 المبني السكني :

دة سعكنية أو أكثعر ولعه ذي يقتصر علي االستعمال السكني ويتكون من طابق أو أكثعر ويضعم وحعالمبني ال

 مدخل مستقل.
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 : العامةالشتراطات ا

ويجب علي الطرف الثاني  حكامهأل نمكمروال يتجزأ من عقد البيع  اكراسة الشروط جزءو اإلعرنعتبر ي .1

 .بالتضامن فيما بينهم تاالشتراطاحترام هذه إو تن يذ خل ائه ومستأجريهوعلي 

 .نهائياالعقد  ارال موضو  هذألو تجزئة قطعة اأال يجوز للطرف الثاني تقسيم  .2

أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات األخرى إال بعد  األرال قطعة التنازل عن وال يجوز -

ا لرئحة العقارية الحصول علن موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصاريف اإلدارية المقررة وفق

المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديرتها وشريطه سداد كامل الثمن المحدد لقطعة األرال وفي حالة 

انتهاء مدة التن يذ يلزم االنتهاء من تن يذ دور سكنن به وحدة صالحه للسكن "علن األقل" والسور 

 وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة األرال.

وفي حالة المخال ة ، ال لغرال السكن إ الطرحيقام علن قطعة االرال موضو   يالبناء الذ استعمالر ظيح .3

 . اإللغاءق قواعد ييتم فسخ التعاقد وتطب

ى أى ارال اخر مثل تشوين وتخزين ألنشاء المبنن إستغرل قطعة االرال قبل إو أ استعمالال يجوز  -

قر  لراحة إستعمال يتسبب عنه إى أو أو جراد أحيوانات ستعمالها كحظائر للإو أ مواد مهما كانم

لغاء إوفن حالة المخال ة يكون للجهاز الحق فن ، من ألويهدد ا بالصحة العامة األضرارأو السكان 

 .زالة المخال ة بمصاريف علن عاتق الطرف الثاننإالتخصيص وسحب قطعة االرال بعد 

دارات إلو اأجراءات لدى الجهات إلالقيام بكافة ا العام هخل  أو الرسمن هأو وكيل علن الطرف الثانن وحده .4

طبقا  هبالمرافق العام هتوصيلو أقامة المبنن إل هزملرللحصول علن التراخيص والتصاريح ا هالمختص

البناء بقانون  وطبقا لما ورد هليه فن المادة السابقإستعمال المخصص له قطعة االرال كما هو مشار إلل

 .2009لسنة 144رقم  ةالتن يذي والئحته 2008ة ( لسن119رقم )

 هكمكان للدعايهذا العقد ستعمال قطعة االرال موضو  إ هاو مستأجري خل ائهيحظر علن الطرف الثانن وعلن  .5

يكون للجهاز الحق فن  هالمخال وفن حالة ، عمال عليها لهذا الغرال أية إنشاء إو أعرن بأى شكل كان إلو اأ

 .المخال ة بمصاريف علن عاتق الطرف الثانن إزالةو األرالقطعة لغاء التخصيص وسحب إ

 2008لسنة  119 نتظار سيارات طبقا للمعدالت وقانون البناء رقمإماكن أيلتزم الطرف الثاني بتوفير  .6

 .2009لسنة  144رقم  هالتن يذي ةوالئحت

ً  األرالعلن حدود قطعة  األسوار باقامةالطرف الثاني  يلتزمكما  -  .هراطات البنائيشتإلل طبقا

دروة ـ بروزات ـ حليات عمل الواجهات الكرسيكية :ـ توحيد الوان الواجهات ـ توحيد الحليات )  -

 الواجهة (.

عمل الواجهات المودرن : ـ توحيد الوان الواجهات ـ توحيد الحليات ) دروة ـ بروزات ـ حليات  -

 .الواجهة (

والمودرن لعمل ربط بصرى بين العمارات علن  عمل نموىد موحد للسور لكل النموىجين الكرسيكن -

ان يتر  لكل عميل التصميم والتوزيع الداخلن للنموىد بما ال يخل مع االشتراطات للواجهات 

 .الرئيسية ) امامية ـ خل ية (

 .همدينلل ةالمحدد لوان المباننألوان واجهات المبنن طبقا لمخططات أيلتزم الطرف الثانن ب .7

استرم سنوات من تاريخ  خما تن يذ كامل أعمال البناءو تخراد التراخيص الرزمة للبناءالس ةالمحدد ةالمهل .8

 .األرال

  -: هتياألفن الحاالت لطرف الثانن وىلك رخصة البناء أو تعديلها لعطاء إعن  االمتنا للجهاز الحق فن  .9

 .هالقوانين العام أوشتراطات إلابكراسة مخال ا لما جاء  النشاطىا كان إ -
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 وأ المستعملهو مواد البناء أمن حيث التصميم تخالف واجهات البناء أو المعمارى يم متصكان الىا إ -

 .هتنسيق المنطق و جمال وأ هصول ال نيألال تت ق مع اولوان البياال أ

وفن حالة ، حوال ان يخطر صاحب الشأن بالمرحظات او التعديرت المطلوبه ألعلن الجهاز فن جميع ا -

 الموحد البناء قانونب ةوىلك طبقا لإلجراءات المحددعين تقديم رسومات اخرى معدله يت هعدم الموافق

ويكون ىلك خرل المدة المحددة  2009لسنة  144و الئحتة التن يذيه رقم  2008( لسنة 119رقم )

 .وتن يذ كامل أعمال البناء لتقديم تراخيص البناء

 هالرال موضو  هذا العقد فن مناطق الردود المبينو منشأت أو بروزات علن قطعة اأقامة مبانن إيحظر  .10

 ويستثنن من ىلك، علن منسوه البناء أرت ا  حتن ألرال والتن يلزم تركها حره بكامل األسترم اإبمحضر 

كما يستثنن من ىلك ، عشرون سنتيمتر( و هسم )خمس25يزيد بروزها عن  الأالبروزات فو  ال تحات علن 

رال ويسمح بالبروزات ألشتراطات الخاصة بالمنطقة التي تقع بها األي ايضا كل ما يرد له نص خاص فأ

شتراطات إلو الحدائق وطبقا لأعلي الشوار  وممرات المشاه  هت بالواجهات المطلدارتداألفو  منطقة ا

و الئحتة التن يذيه رقم  2008لسنة  119رقم الموحد نائية الخاصة بقطعة االرال وطبقا لقانون البناء الب

 المسموح بالبناء عليها. المساحةمن  %10وبما ال يزيد عن  2009لسنة  144

بكراسة شتراطات الموضحه إلمن تن يذ ا أطناء تن يذها للتأكدعمال البناء ألمهندل الجهاز الحق فن مراقبة  .11

صحاه الشأن ووكرئهم تسهيل مأمورية أوعلن  هللرسومات المعتمدطبقا لمطابقة ما يقام منها  الشروط

ويتحمل الطرف  همكان العمل للمعاين وقم من األوقات النى أدسن الجهاز بالسماح لهم بالدخول فن مهن

 .هوالرسومات المعتمد شتراطاتإلل ةفي حالة مخال ت هالثاني المسئولي

و فن حالة عدم أ، شتراطات إلا هلهذ هعمال التن تقام مخال أليقاف اإللجهاز الحق فن طلب  .12

 .من الجهاز همعتمدمطابقتها للرسومات ال

و المواد المنصوص عليها بهذة الكراسة أى من القيود إلفن حالة مخال ة الطرف الثانن او خل ائه  .13

دارى إلبالطريق ا هزالة المخال إرال بعد أللغاء التخصيص وسحب قطعة اإيكون للجهاز الحق فن 

 بمصاريف علن عاتق الطرف الثانن.

واللوائح  هالجديد هفن شآن إنشاء المجتمعات العمراني 1979لسنة  59تعتبر أحكام القانون رقم  .14

خاصة ، وشروط البناء  هالعامول وكذا كافة القرارات والشروط ألالطرف اوتعديرتها لدى  هالداخلي

عديرت لها وقانون ية تأو هالجديد هقامتها فن المجتمعات العمرانيإالتن تتم  هفيما يتعلق فيها باألبني

مكمرً ومتمماً لرشتراطات  2009لسنة  144رقم  هالتن يذي ةوالئحت 2008لسنة  119رقم البناء 

 الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نصاً لها.

متوافر نماىد معمارية بكافة الرسومات التن يذية الرزمة الستصدار التراخيص بحيث يمكن  .15

 في حال اختيار نموىد من هذه النماىد. األرالاسترم قطعة  فورء الحصول علي تراخيص البنا
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 : واالشتراطات العامة شروط الحجز 

 ان يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية وليا شخصا معنويا )شركه أو مؤسسه(. .1

 عاما في تاريخ بدء الحجز .21األ يقل سن المتقدم عن  .2

واألوالد القصر ( التقدم لحجز أكثر من قطعة أرال واحدة وفي  –الزوجة  –ال يحق لألسرة )الزود  .3

 األراضيقطع لالزوجة( لحجز قطعة أرال لكل منهما  –حالة مخال ة ىلك وتقدم كر من )الزود 

 من الحجز. احداهمااستبعاد المعروضة يتم 

تقدم أو ضمن مشرو  اإلسكان االجتماعي للم (وحده سكنيه )قطعة ارال / أال يكون قد سبق تخصيص .4

األوالد القصر( أو آلم ألي منهم سواء كانم في حيازته أو تنازل  –الزوجة  –ألحد أفراد أسرته )الزود 

 .عنها للغير

في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والرئحة  1979( لسنة 59تعتبر أحكام القانون رقم ) .5

والئحته  2001لسنة  148يل العقاري رقم وكذلك أحكام قانون التمو –العقارية للهيئة وتعديرتها 

والئحته  2008لسنة  119التن يذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 

 التن يذية مكملة ومتممة لألشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

 ومكمرن ألحكامه.يعتبر االعرن وكراسة الشروط جزءا ال يتجزء من عقد البيع  .6

المعروضة للبيع مخصصة لألستخدام السكني فقط وال يحق للمشتري أو خل ه العام أو  قطع االراضن .7

الخاص تغيير االستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخال ة ىلك يتم تطبيق الرئحة العقارية 

حكم قضائي واتخاى االجراءات للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار 

قطع المترتبة علي فسخ العقد طبقاً " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع 

 لألستخدام السكني فقط".االراضن 

يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع علي كافة الشروط والمواص ات والبيانات والمعلومات ووافق عليها  .8

 حجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية علن هذه الشروط.وان تقدمه لل

ما لم يرد بشانه نص خاص في تلك الشروط  تخضع لألسا والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات  .9

العمرانية الجديدة وكافة القوانين ىات الصله والرئحة العقارية وتعديرتها المعمول بها بالهيئة واالجهزة 

حاليا أو  قطعة االرالة القرارات والقواعد المتبعه في هذا الشان دون أعتراال الراسي عليه وكذا كاف

 مستقبرً.
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 ( عماراتخطوات حجز قطع أراضن سكنية )

 
 حتن 09/07/2020حتن الخميا  28/06/2020يوم االحد  ( من)التقديمالخطوة األولن 

 مساءاً. 11:59 الساعة

ببنععععععععك التعميععععععععر  (www.hdb-reservation.comع االلكترونععععععععن )الععععععععدخول علععععععععن الموقعععععععع .1

 واإلسكان بدون كلمة مرور.

 أرقعععام –االسععععار  –اسعععتعراال كراسعععة الشعععروط أو طباعتهعععا لمعرفعععة كافعععة الت اصعععيل )المسعععاحات  .2

 قطع االراضي( مع إمكانية استعراال خطوات الحجز ) فيديو / مكتوبة(.

الموقعععع يقعععوم المتقعععدم بانشعععاء حسعععاه جديعععد  للمتقعععدم علعععن حعععاليفعععي حالعععة ععععدم وجعععود حسعععاه  .3

وىلعععك بالضعععغط علعععي )تسعععجيل مسعععتخدم جديعععد( طعععم يعععتم تسعععجيل البيانعععات األساسعععية ) اسعععم العميعععل / 

يميععععل/التلي ون / اسعععععم الزوجععععه ورقمهعععععا القععععومن ( ويعععععتم العنععععوان / العععععرقم القععععومن للعميعععععل/  اال

 تحميل صور بطاقات الرقم القومن )الزود والزوجة( وجه وظهر فن ورقة واحدة.

( خاصععععة للعمععععرء المقيمععععين خععععارد الععععبرد لضععععمان E-mailيجععععب تسععععجيل البريععععد االلكترونععععي ) .4

 وصول كلمة المرور. 

و اإليميعععل طعععم يعععتم العععدخول علعععن  SMSمعععن بكلمعععة المعععرور ععععن طريعععق كعععر  ةيعععتم ارسعععال رسعععال .5

الموقعععع معععرة اخعععري معععن خعععرل الضعععغط علعععي )دخعععول مسعععتخدم حعععالي( وتسعععجيل العععرقم القعععومي 

 وكلمة المرور.

يععتم الضععغط علععن م تععاح )أراععب فععي التقععدم( طععم ) اسععتخراد رقععم االسععتمارة ( سععوف تظهععر شاشععة  .6

 لمراجعة البيانات االساسية و تعديلها حسب الحاجة.

نتهعععاء معععن مراجععععة البيانعععات يقعععوم العميعععل بالضعععغط علعععي )تأكيعععد( ليظهعععر رقعععم االسعععتمارة بععععد اال .7

علععن الشاشععة وهعععو الععرقم الععذى سعععيتم اسععتخدامه كععرقم حسعععاه لتحويععل جميععع المبعععال  الماليععة كمعععا 

 يمكن طباعة االستمارة بعد ىلك.

 باإلضعافةالحجز  يةجد مصري(جنية  ألفخمسون  )فقط مج50.000بتحويل مبل  وقدرة  ليقوم العمي .8

معن حسعاه  ان يكعون التحويعل علعن ـ دفعة واحدة واير مجزأعـجنية مصروفات تسجيل  500الن مبل  

القععائم بعمليععة علععن ان يتحمععل  العميععل المتقععدم للحجععز او لصععالح أقععاره الدرجععة االولععي والثانيععة فقععط

تعم  العذياالسعتمارة  )رقعمالحسعاه العن رقعم  البنكعيالعموالت ومصعاريف التحويعل معن حسعابه  التحويل

 ـ  التالية:بأحد الطر   المهندسينالسابقة( ببنك التعمير واالسكان فر   بالخطوةالحصول عليه 

  فيالتحويل من حساه العميل ( كافة البنو  داخل مصر عن طريقACH). 

  سوي م كود( سوي مHDBKEGCAXXX). 

 بالبنك.لة وجود حساه للعميل التحويل من اى فر  من فرو  بنك التعمير واالسكان فن حا 

http://www.hdb-reservation.com/
http://www.hdb-reservation.com)ببنك
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  سيتم ارسال رسالةSMS  من قيام  ساعة )طرطة ايام عمل( 72خرل ت يد وصول مبل  جدية الحجز

العميل بتحويل المبل  لبنك التعمير واالسكان، في حالة عدم وصول الرسالة خرل تلك ال ترة يجب 

 او عبر البريد االلكتروني 19995التواصل مع مركز اتصاالت بنك التعمير واالسكان علن رقم 

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

 

 

حتن   12/07/2020الخطوة الثانية : ) مرحلة مراجعة خاصة بالبنك ( من يوم االحد 

 . 16/07/2020 الخميا

 

الساعة  19/07/2020 االحدات من يوم )الحجز( تبدأ عملية حجز الوحد الخطوة الثالثة:

 .23/07/2020مساءاً يوم الخميا  11:59 الساعة صباًحا وحتن 10:00

 .وكلمة المرور القوميالدخول علن الموقع مرة أخرى بالرقم  .1

 يتم ظهور شاشة توضح البيانات االساسية باالستمارة السابق تسجيلها )لرطر  فقط(. .2

  -التالي: المتاح الحجز عليها مرتبة علن النحو  راضياالطم ظهور شاشة تمثل بيانات  .3

 .المحافظة 

  .المدينة 

 .المنطقة 

 .نو  القطعة 

  القطعة.رقم 

 طم الضغط علن م تاح تأكيد الحجز مع امكانية طباعة كامل بيانات االستمارة.   .4

 

 يوم االحد  شهر منالحجز خرل  مبل  جدية الحجزيتم استكمال باقي  الرابعة:الخطوة 

 . 25/08/2020 الثرطاء  حتي 26/07/2020

 

  جدية  مبل فن حالة عدم استكمال إجراءات الحجز اوعدم الرابة في حجز الوحدة السكنية يتم رد

  ـ يلي:وفقا لما  الحجز

ببنك التعمير  (www.hdb-reservation.com)سيتم إتاحة شاشة علن الموقع االلكترونن  -أ

يتم تن يذ  المسدد، مبل  جدية الحجزواإلسكان بعد االنتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد 

 " من تاريخ تقديم الطلب ويتم رد المبل  بن ا أسلوه السداد. خمسة أيام عملالطلب خرل "

 للعمرء ال ائزين. كراسةالحاالت الغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بماجاء ب مراعاةيجب   -ه

mailto:hdb-reservation@hdb-egy.com
http://www.hdb-reservation.com/
http://www.hdb-reservation.com)ببنك


11 

 

 

 العقارية:الشروط 

ً للموعد المحدد لرسترم لصاحب الشأن أو وكيله فن الموعد المحدد  يتم تسليم األرال .1 )طبقا

وىلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع  (،باخطار الجهاز للعميل

ً للنموىد المعد لذلك علن أن يكون التوكيل المقدم ال توكيرً عمرانن وصاحب الشأن أو وكيله وفقا

 .مخصصأو بموجب توكيل عام رسمن  خاصاً محدد الغرال

وتطبق قواعد إلغاء  فأن ىلك يعد عدوالً عن التخصيصفي الموعد المحدد  لم يتم اإلسترموإىا  -

 .يص دون حاجه الي إنذار أو إخطارالتخص

مجلا  %0,5إداريه +  مصاريف %1)يتم خصم  األرال:سترم إلغاء الحجز قبل إ ةحال فن- )أ( .2

 رال.ألجمالي طمن اإمن ( المدينةأمناء 

 %0,5رال بواقع أللشغال إمقابل  خصميتم  األرال:سترم إلغاء التخصيص بعد إحالة  في-)ه( 

إلضافه الن الخصم اب لغاءإلخ استرم وحتن تاريألمن تاريخ اجمالي طمن االرال )سنويا( إمن 

 ./أ (2) السابق الوارد بالبند 

  -المطروحة:  السكنيةيشترط للتنازل للغير عن قطع األراضي . 3

من المتنازل والمتنازل اليه أو  التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينهأن يتم  -

قطعة األرال المتنازل عنها عن زل به التناويذكر خاص(  وكيليهما بموجب توكيل رسمي )عام/

 .ويح ظ أصل التوكيل بملف العميلورقمها 

  األرال.المحدد لقطعة  سداد كامل الثمنأن يتم 

  أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فن كافة االلتزامات الواردة بهذه الكراسة في حالة عدم

 انتهاء المهلة المحددة للتن يذ.

 االنتهاء من تن يذ دور سكنن به وحدة صالحه يلزم  دة للتن يذفي حالة انتهاء المهلة المحد

طابق للترخيص الصادر لقطعة وأن يكون موالسور للسكن " علن األقل " وتشطيب الواجهة 

 األرال.

ها قانونا طالما كانم ألطار هلصاحب الشأن تكون نافذ همن جهاز المدين الصادرةجميع المخاطبات . 4

وفي حالة تغيير ستمارة بيانات حجز قطعة األرال اشأن المدون بعنوان صاحب العلن  همرسل

 صاحب الشأن باخطار جهاز المدينة. العنوان يلتزم
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 الشروط المالية:

 :أسلوه السداداوالً: 

  جم )فقط  500جنيها( باالضافة الن  ألف خمسون )فقط جم50000يسدد مبل  جدية الحجز وقدره

عند التقدم للحجز باحدي وسائل الدفع  دفعة واحدة واير مجزأ ــ ــخمسائة جنيها( مصروفات تسجيل 

 -التالية: 

  سوي م كود( سوي مHDBKEGCAXXXبنك التعمير واالسكان )–   المهندسينفر. 

 ACH   المهندسينعن طريق كافة البنو  لحساه بنك التعمير واالسكان ــ فر.   

   اى فر  من فرو  بنك التعمير  )من لمهندسيناتحويل داخلن لحساه بنك التعمير واالسكان ــ فر

 .بالبنك(حالة وجود حساه للعميل  واالسكان فن

الدرجة االولي أقاره لصالح او  يكون التحويل من حساه العميل المتقدم للحجزان  علن

 يتضمن التحويل البيانات التالية:وان  والثانية فقط

  رباعيالمتقدم للحجز العميل اسم. 

 رقم( سارية. 14م القومي )اقة الرقرقم بط 

 قطعة االرال:نظام سداد قيمة  طانيا:

  جم )فقط 500جنيها( باالضافة الن  ألف خمسون )فقط جم50000رة حجز وقد مبل  جديةسداد

 خمسائة جنيها( مصروفات تسجيل.

  لصالح مجلا األمناء( من  %0.5مصاريف ادارية +  %1باالضافة الن ) %10استكمال سداد

 26/07/2020 خرل ال ترة من  االلكترونن الحجزانتهاء شهر من تاريخ  االرال خرل قيمة إجمالي

/ تحويل داخلن لحساه بنك  ACH) سوي م / وبن ا اسلوه سداد مقدم الحجز 25/08/2020 حتن

الة وجود ، من اى فر  من فرو  بنك التعمير واالسكان فن ح المهندسينالتعمير واالسكان ــ فر  

 .بالبنك (حساه للعميل 

  األرال قبل االسترم.من قيمة  %25سداد نسبة استكمال 

  بدون اقساط سنوية متساوية  3من اجمالن طمن االرال علن  (%75 )الـ االرالباقن طمن سداد

القساط باسم بقيمة ا هاجل شيكات بنكية ويحرر االسترممن تاريخ  عامالقسط االول بعد يستحق فوائد 

 .جهاز المدينة المختص

 حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد االستحقا  يتم احتساه ارامة تأخير تعادل  في

مصاريف تحصيل من قيمة  %0.5+  %2 إلنفائدة البنك المركزي السارية وقم السداد باإلضافة 

 .تاريخ السداد وحتنريخ االستحقا  القسط وىلك من تا
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  يتم إلغاء انتهاء الحجز االلكترونن من تاريخ شهر خرل المبال  الموضحة بعالية سداد في حالة عدم

 .المدينةمجلا أمناء  %0,5 + إداريةمصاريف  %1منه  نهائيا ويخصمالحجز 

  األرالفن حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم الغاء التخصيص وسحب قطعة. 

  إداريةف مصاري %1يحق له استرداد  قبل االسترم ال األرالعليه  الراسيفن حالة عدول  +

" %0,5سبق " الن ما باإلضافةبعد االسترم يخصم  العدولمجلا أمناء المدينة وفن حالة  0,5%

 العدول. اريخ االسترم وحتن تاريخوىلك من تسنويا  األرالطمن  إجماليمن  إشغالمقابل 
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 " إلغاء التخصيصحاالت " 
 

طبقاً للقواعد المعمول بهعا بالرئحعة ء التخصيص وسحب قطعة االرال فن الحاالت األتيه تتخذ إجراءات إلغا

 -:العقارية

 في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخال ات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة. -1

 بناءاً علن طلب الطرف الثاني. -2

 %1الن  باإلضافةطمن األرال  إجماليمن  %10نسبة الـ سداد  باستكمالعدم قيام الطرف الثاني  -3

شهر من تاريخ انتهاء طمن األرال خرل  إجماليمن  المدينةمجلا أمناء  %0,5مصاريف إدارية و 

 .ن للمشرو الحجز االلكترون

 من اجمالي طمن األرال خرل شهر من تاريخ اخطار العميل بالسداد. %25عدم استكمال سداد  -4

 .ساط طمن األرالمن أقفن حالة عدم سداد قسطين متتاليين  -5

 -كالتالي:  بالتوقيتات المحددة السترم األرال والبناء االلتزامعدم  -6

 باخطار التخصيص. المحددة ترة الخرل  األرالاسترم  -

 .األرالاسترم من تاريخ  سنوات5خرل تن يذ الاستخراد تراخيص البناء واالنتهاء من  -

من الطرف األول كما  مسبقةموافقه كتابيه  التصرف في األرال بأى شكل من أشكال التصرف للغير دون -7

 " من الشروط العقاريه.3ورد بكراسة الشروط بالبند رقم "

ئة المجتمعات دون الحصول علن موافقه من هي العقار،تغيير الغرال المخصص من أجله األرال أو  -8

 العمرانيه الجديده.

 

 



مدينة وملوي الجديدة1
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المخطط العام لمدينة ملوي الجديدة

مدينة وملوي الجديدة

نةموقع قطعة االراضي بالنسبة للمدي
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المخطط التفصيلي

مدينة وملوي الجديدة
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بيان باجمالي قطع االراضي المطروحة

مدينة وملوي الجديدة

تاريخ التسليم مسلس المنطقةاسم المنطقة
المتوقع

االشتراطات البنائية2م/السعر جالعدد

20212041000-12-131االولىالمرحلة 

%  50: النسبة البنائية  
 -:عدد االدوار 

+  ادوار متكررة  4+ ارضي + بدروم 
غرف خدمات 

   -:الردود 
م خلفي4 –م جانبي 3 –م امامي 3



المنطقةمسلسل
قطعة 

رقم

المساحة 
م2(تحت العجز 

ادة) وال

ة  س
التم 

سعر الم 
خالف 
التم 

اجما سعر 
االرض

ة  جد
الحجز

مال %10 +%1    است
ة +%0.5  ف إدار مصار

مجلس أمناء

مال %25  است
ل االستالم ق

مة االرض   %75  ا ق
سدد ع (3) أقساط 

ة ساو ة م سن
1526.471.151000605441500001962690816151360المرحلة األو 1
2497.61.071000532432500001123079865133108المرحلة األو 2
3503.951.081000544266500001259181640136067المرحلة األو 3
4781.531.110008596835000048864128952214921المرحلة األو 4
5691.781.0810007471225000035919112068186781المرحلة األو 5
6691.781.0810007471225000035919112068186781المرحلة األو 6
7691.781.1210007747945000039101116219193698المرحلة األو 7
8691.781.0510007263695000033532108955181592المرحلة األو 8
9539.571.051000566549500001515384982141637المرحلة األو 9

10539.571.081000582736500001701587410145684المرحلة األو 10
11539.571.121000604318500001949790648151080المرحلة األو 11
12539.571.091000588131500001763588220147033المرحلة األو 12
13862.61.1310009747385000062095146211243685المرحلة األو 13
14862.741.110009490145000059137142352237254المرحلة األو 14
15862.621.110009488825000059121142332237221المرحلة األو 15
16865.11.1210009689125000061425145337242228المرحلة األو 16
17866.421.1210009703905000061595145559242598المرحلة األو 17
18688.31.0410007158325000032321107375178958المرحلة األو 18
19543.741.041000565490500001503184823141372المرحلة األو 19
20543.741.041000565490500001503184823141372المرحلة األو 20
21525.71.111000583527500001710687529145882المرحلة األو 21
22510.81.121000572096500001579185814143024المرحلة األو 22
23535.691.061000567831500001530185175141958المرحلة األو 23
24535.691.061000567831500001530185175141958المرحلة األو 24
25569.91.061000604094500001947190614151024المرحلة األو 25
26630.121.0610006679275000026812100189166982المرحلة األو 26
27629.161.110006920765000029589103811173019المرحلة األو 27
28627.361.110006900965000029361103514172524المرحلة األو 28
29627.361.110006900965000029361103514172524المرحلة األو 29
30627.361.110006900965000029361103514172524المرحلة األو 30
31539.71.061000572082500001578985812143021المرحلة األو 31
32539.71.061000572082500001578985812143021المرحلة األو 32
33539.71.061000572082500001578985812143021المرحلة األو 33
34539.71.081000582876500001703187431145719المرحلة األو 34
35588.971.061000624308500002179593646156077المرحلة األو 35
36588.9711000588970500001773288346147243المرحلة األو 36
37588.9711000588970500001773288346147243المرحلة األو 37



المنطقةمسلسل
قطعة 

رقم

المساحة 
م2(تحت العجز 

ادة) وال

ة  س
التم 

سعر الم 
خالف 
التم 

اجما سعر 
االرض

ة  جد
الحجز

مال %10 +%1    است
ة +%0.5  ف إدار مصار

مجلس أمناء

مال %25  است
ل االستالم ق

مة االرض   %75  ا ق
سدد ع (3) أقساط 

ة ساو ة م سن
38561.2711000561270500001454684191140318المرحلة األو 38
39513.71.021000523974500001025778596130994المرحلة األو 39
40514.11.021000524382500001030478657131096المرحلة األو 40
41617.21.14610007073115000031341106097176828المرحلة األو 41
42458.781.07100049089550000645373634122724المرحلة األو 42
434591.1100050490050000806475735126225المرحلة األو 43
444591.1100050490050000806475735126225المرحلة األو 44
454591.1100050490050000806475735126225المرحلة األو 45
464591.1100050490050000806475735126225المرحلة األو 46
474591.1100050490050000806475735126225المرحلة األو 47
48449.791.1100049476950000689874215123692المرحلة األو 48
49431.041.1100047414450000452771122118536المرحلة األو 49
50451.121.06100047818750000499271728119547المرحلة األو 50
51532.761.081000575381500001616986307143845المرحلة األو 51
52499.741.061000529724500001091879459132431المرحلة األو 52
53499.741.061000529724500001091879459132431المرحلة األو 53
54557.941.061000591416500001801388712147854المرحلة األو 54
55513.651.11000565015500001497784752141254المرحلة األو 55
564431.1100048730050000604073095121825المرحلة األو 56
574431.1100048730050000604073095121825المرحلة األو 57
585521.061000585120500001728987768146280المرحلة األو 58
595521.021000563040500001475084456140760المرحلة األو 59
605521.021000563040500001475084456140760المرحلة األو 60
615521.021000563040500001475084456140760المرحلة األو 61
62582.561.061000617514500002101492627154378المرحلة األو 62
63591.761.061000627266500002213694090156816المرحلة األو 63
645971.021000608940500002002891341152235المرحلة األو 64
655971.021000608940500002002891341152235المرحلة األو 65
66602.91.021000614958500002072092244153740المرحلة األو 66
67591.241.021000603065500001935290460150766المرحلة األو 67
68548.131.121000613906500002059992086153476المرحلة األو 68
69577.981.111000641558500002377996234160389المرحلة األو 69
70477.91.08100051613250000935577420129033المرحلة األو 70
71493.781.081000533282500001132779992133321المرحلة األو 71
72485.861.081000524729500001034478709131182المرحلة األو 72
73485.861.081000524729500001034478709131182المرحلة األو 73
74434.841.11100048267250000550772401120668المرحلة األو 74



المنطقةمسلسل
قطعة 

رقم

المساحة 
م2(تحت العجز 

ادة) وال

ة  س
التم 
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خالف 
التم 

اجما سعر 
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ة  جد
الحجز
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مة االرض   %75  ا ق
سدد ع (3) أقساط 

ة ساو ة م سن
75577.781.111000641336500002375496200160334المرحلة األو 75
76530.91.081000573372500001593886006143343المرحلة األو 76
77530.91.081000573372500001593886006143343المرحلة األو 77
78530.91.081000573372500001593886006143343المرحلة األو 78
79530.91.111000589299500001776988395147325المرحلة األو 79
80811.161.1210009084995000054477136275227125المرحلة األو 80
81627.51.021000640050500002360696008160013المرحلة األو 81
82643.81.021000656676500002551898501164169المرحلة األو 82
83668.11.0210006814625000028368102219170366المرحلة األو 83
84684.51.0210006981905000030292104729174548المرحلة األو 84
85856.381.0210008735085000050453131026218377المرحلة األو 85
86650.11.021000663102500002625799465165776المرحلة األو 86
87629.11.110006920105000029581103802173003المرحلة األو 87
888181.1210009161605000055358137424229040المرحلة األو 88
899711.06100010292605000068365154389257315المرحلة األو 89
90698.371.0610007402725000035131111041185068المرحلة األو 90
91687.41.0610007286445000033794109297182161المرحلة األو 91
92605.351.061000641671500002379296251160418المرحلة األو 92
93646.71.0610006855025000028833102825171376المرحلة األو 93
94802.141.1210008983975000053316134760224599المرحلة األو 94
95411.651.16100047751450000491471627119379المرحلة األو 95
96545.51.061000578230500001649686735144558المرحلة األو 96
97547.741.061000580604500001677087091145151المرحلة األو 97
98547.81.061000580668500001677787100145167المرحلة األو 98
99502.81.061000532968500001129179945133242المرحلة األو 99

100547.831.061000580700500001678087105145175المرحلة األو 100
101963.71.12100010793445000074125161902269836المرحلة األو 101
102764.261.1610008865425000051952132981221635المرحلة األو 102
103555.41.11000610940500002025891641152735المرحلة األو 103
104553.291.11000608619500001999191293152155المرحلة األو 104
105549.181.11000604098500001947190615151025المرحلة األو 105
106549.181.11000604098500001947190615151025المرحلة األو 106
107549.181.11000604098500001947190615151025المرحلة األو 107
108800.21.1610009282325000056747139235232058المرحلة األو 108
109313.81.1210003514565000004313687864المرحلة األو 109
110582.271.021000593915500001830089087148479المرحلة األو 110
111589.81.021000601596500001918490239150399المرحلة األو 111



المنطقةمسلسل
قطعة 

رقم

المساحة 
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سدد ع (3) أقساط 

ة ساو ة م سن
112589.851.021000601647500001918990247150412المرحلة األو 112
113589.851.021000601647500001918990247150412المرحلة األو 113
114530.861.021000541477500001227081222135369المرحلة األو 114
115530.861.021000541477500001227081222135369المرحلة األو 115
116530.861.021000541477500001227081222135369المرحلة األو 116
117530.861.021000541477500001227081222135369المرحلة األو 117
118530.861.021000541477500001227081222135369المرحلة األو 118
119527.641.061000559298500001431983895139825المرحلة األو 119
120469.191.121000525493500001043278824131373المرحلة األو 120
121702.241.1210007865095000040449117976196627المرحلة األو 121
122548.571.061000581484500001687187223145371المرحلة األو 122
123548.571.061000581484500001687187223145371المرحلة األو 123
124548.571.061000581484500001687187223145371المرحلة األو 124
125548.571.061000581484500001687187223145371المرحلة األو 125
126548.571.061000581484500001687187223145371المرحلة األو 126
127548.571.061000581484500001687187223145371المرحلة األو 127
128609.531.061000646102500002430296915161525المرحلة األو 128
129609.531.061000646102500002430296915161525المرحلة األو 129
130609.531.061000646102500002430296915161525المرحلة األو 130
131609.531.061000646102500002430296915161525المرحلة األو 131
132570.731.121000639218500002351095883159804المرحلة األو 132
133604.221.1110006706845000027129100603167671المرحلة األو 133
134642.71.0610006812625000028345102189170316المرحلة األو 134
135650.551.110007156055000032295107341178901المرحلة األو 135
136656.651.110007223155000033066108347180579المرحلة األو 136
137661.161.110007272765000033637109091181819المرحلة األو 137
138663.841.110007302245000033976109534182556المرحلة األو 138
139664.571.1210007443185000035597111648186080المرحلة األو 139
140786.61.1110008731265000050409130969218282المرحلة األو 140
1415691.121000637280500002328795592159320المرحلة األو 141
1425711.121000639520500002354595928159880المرحلة األو 142
143572.981.111000636008500002314195401159002المرحلة األو 143
144575.71.111000639027500002348895854159757المرحلة األو 144
145577.81.121000647136500002442197070161784المرحلة األو 145
1465801.121000649600500002470497440162400المرحلة األو 146
147582.31.121000652176500002500097826163044المرحلة األو 147
148584.681.121000654842500002530798226163710المرحلة األو 148
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سدد ع (3) أقساط 

ة ساو ة م سن
1495881.111000652680500002505897902163170المرحلة األو 149
150644.91.1110007158395000032321107376178960المرحلة األو 150
151745.81.1210008352965000046059125294208824المرحلة األو 151
152584.771.11000643247500002397396487160812المرحلة األو 152
153573.751.11000631125500002257994669157781المرحلة األو 153
154579.71.121000649264500002466597390162316المرحلة األو 154
155570.581.081000616226500002086692434154057المرحلة األو 155
156551.81.061000584908500001726487736146227المرحلة األو 156
157550.481.061000583509500001710487526145877المرحلة األو 157
158688.61.0810007436885000035524111553185922المرحلة األو 158
159585.151.061000620259500002133093039155065المرحلة األو 159
160582.621.081000629230500002236194384157307المرحلة األو 160
161566.91.121000634928500002301795239158732المرحلة األو 161
1624941.061000523640500001021978546130910المرحلة األو 162
163538.71.11000592570500001814688886148143المرحلة األو 163
164613.991.110006753895000027670101308168847المرحلة األو 164
165586.861.081000633809500002288895071158452المرحلة األو 165
166586.861.081000633809500002288895071158452المرحلة األو 166
167613.991.061000650829500002484597624162707المرحلة األو 167
168538.91.061000571234500001569285685142809المرحلة األو 168
1694911.06100052046050000985378069130115المرحلة األو 169
170531.61.081000574128500001602586119143532المرحلة األو 170
171531.61.061000563496500001480284524140874المرحلة األو 171
172531.61.061000563496500001480284524140874المرحلة األو 172
173531.61.061000563496500001480284524140874المرحلة األو 173
174531.61.061000563496500001480284524140874المرحلة األو 174
175531.61.081000574128500001602586119143532المرحلة األو 175
176531.61.081000574128500001602586119143532المرحلة األو 176
177531.61.061000563496500001480284524140874المرحلة األو 177
178531.61.061000563496500001480284524140874المرحلة األو 178
179599.41.081000647352500002444597103161838المرحلة األو 179
180617.31.0810006666845000026669100003166671المرحلة األو 180
181617.31.061000654338500002524998151163585المرحلة األو 181
182617.31.061000654338500002524998151163585المرحلة األو 182
183617.31.021000629646500002240994447157412المرحلة األو 183
184805.91.0810008703725000050093130556217593المرحلة األو 184
1854441.07100047508050000463471262118770المرحلة األو 185
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1864441.06100047064050000412470596117660المرحلة األو 186
1874441.06100047064050000412470596117660المرحلة األو 187
1884441.06100047064050000412470596117660المرحلة األو 188
1894441.06100047064050000412470596117660المرحلة األو 189
1904441.08100047952050000514571928119880المرحلة األو 190
1914441.08100047952050000514571928119880المرحلة األو 191
1924441.06100047064050000412470596117660المرحلة األو 192
193445.51.06100047223050000430670835118058المرحلة األو 193
194445.51.06100047223050000430670835118058المرحلة األو 194
195445.51.06100047223050000430670835118058المرحلة األو 195
196445.51.06100047223050000430670835118058المرحلة األو 196
197445.51.06100047223050000430670835118058المرحلة األو 197
198289.271.1510003326615000003815583165المرحلة األو 198
199517.881.161000600741500001908590111150185المرحلة األو 199
200547.91.11000602690500001930990404150673المرحلة األو 200
201535.251.161000620890500002140293134155223المرحلة األو 201
202473.81.161000549608500001320582441137402المرحلة األو 202
203468.971.06100049710850000716774566124277المرحلة األو 203
204471.2661.121000527818500001069979173131954المرحلة األو 204


