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عريا 16415ارض1
ويرقا

زرايع86,000 16152008/12/21البلقاءالسلط
خارج التنظيم 

وغــري مرشفــة  التنظيــم  حــدود  خــارج  زرايع  يرقــا  يــة  قر حــدود  تقــع ضمــن 
ويحدهــا مــن الناحيــة الغربيــة وادي ، اخلدمــات العامــة متوفــرة والشــارع تــرايب 
وتبعــد عــن بلــدة يرقــا 5 كيلــو مــر جنــوب غــريب وخاليــة مــن األبنيــة واملزروعــات.

عريا 14815ارض2
ويرقا

زرايع70,000 125122008/12/21البلقاءالسلط
خارج التنظيم 

وغــري مرشفــة  التنظيــم  حــدود  خــارج  زرايع  يرقــا  يــة  قر حــدود  تقــع ضمــن 
ويحدهــا مــن الناحيــة الغربيــة وادي ، اخلدمــات العامــة متوفــرة والشــارع تــرايب 
وتبعــد عــن بلــدة يرقــا 5 كيلــو مــر جنــوب غــريب وخاليــة مــن األبنيــة واملزروعــات 

املالحة 25732ارض3
اجلنوبية

غور 
نمرين

زرايع310,000 971362011/5/3البلقاء
خارج التنظيم 

يــق العــريض املــؤدي إىل املغطــس وتبعــد عنــه  تقــع القطعــة إىل الــرشق مــن الطر
مســافة 250م ويه زرايع خــارج التنظيــم والقطعــة ســهلية يحدهــا مــن اجلهــة 
ــة  ــة مــن أي ــة شــارع معبــد وكذلــك مــن اجلهــة الشــمالية والقطعــة خالي اجلنوبي

أبنيــة أو انشــاءات أو اشــجار.

سوط 1027ارض4
الظهرة 

زرايع397,121 280992011/8/10البلقاءالصبييح 
خارج التنظيم 

تقــع القطعــة ضمــن حــدود بلديــة الصبيــيح خــارج حــدود التنظيــم ، واخلدمــات 
يبــة مــن شــارع العارضــة  يبــة وشــكلها منتظــم ويفصلهــا وادي وقر العامــة قر

األغــوار واألرض خاليــة مــن البنــاء واملزروعــات.

زرايع113,000 440112013/11/27البلقاءبيوظة ام خروبة1229ارض5
خارج التنظيم 

يــة بيوضــة عــى شــارع بعــرض 30م جــزء منــه مفتــوح   تقــع القطعــة يف قر
تنظيمهــا زرايع خــارج التنظيــم ، القطعــة مطلــة عــى الشــمايل الــرشيق جــزء مــن 

القطــع مســتوي وجــزء منهــا مائــل.
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زرايع116,000 959112013/11/27البلقاءبيوظة ام خروبة1239ارض6

خارج التنظيم 
30م جــزء منــه مفتــوح  بعــرض  بيوضــة عــى شــارع  يــة  القطعــة يف قر تقــع 
تنظيمهــا زرايع خــارج التنظيــم ، القطعــة مطلــة عــى الشــمايل الــرشيق جــزء 

مــن القطــع مســتوي وجــزء منهــا مائــل.

صناعات140,000 46812016/4/7البلقاءالسلطالبحرية43943ارض7
خفيفة

يــق ســعه 6م تنظيمهــا صناعــات  تقــع القطعــة عــى شــارع ســعه 12م وطر
خفيفــة جميــع اخلدمــات متوفــرة ، يوجــد ضمــن معمــل للطــوب اخلرســاين 
مكابــس لتصنيــع الطــوب عــدد 2 باإلضافــة لغــرف خدمــات لعمــال املصنــع 
يتــون وتميــل القطعــه ميــاًل متوســطاً  بمســاحة 40م2 يوجــد ضمنهــا شــجر ز

مــن الشــمال باتجــاه اجلنــوب.

املالحة 27113ارض8
الشمالية 

غور 
نمرين

الشونة 
اجلنوبية 

تقــع القطعــة ضمــن حــدود ســلطة وادي األردن وإىل الشــمال الغــريب مــن زرايع 275,000 2018/11/29 85538
يــات اخلارجيــة وإىل الشــمال الغــريب مــن مبــى محكمــة صلــح  يــة الدور مدير
يــق  الشــونة اجلنوبيــة ويه بفئــة زرايع يحدهــا مــن اجلهــة اجلنوبيــة والشــمالية طر
معبــد والقطعــة رباعيــة الشــكل ســطحها مســتوي )ســهلة( ويه صاحلــة للبنــاء 

يبــة. والزراعــة والقطعــة خاليــة مــن املبــاين واالنشــاءات واخلدمــات قر

يــق الســلط عــن الباشــا شــمال غــرب جامعــة عمــان زرايع500,000 052019/3/12السلطالسلطاجليعة2843 ارض 9 تقــع القطعــة عــى طر
ــم ، األرض  ــة مــن التنظي يب ــة بمســافة 2.5كــم ضمــن منطقــة فلــل وقر األهلي
يتــون واالشــجار احلرجيــة   خاليــة مــن األبنيــة او االنشــاءات ومزروعــة بأشــجار الز
تربتهــا رمليــة وتميــل باتجــاه الشــمال الــرشيق بنســبة ميــل متوســطة وشــبة 

مســيجة.
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 ارض10

 ابنية 
داميا 3182

والشقاق 
القطعــة عبــارة عــن وحــدة زراعيــة مرويــة، يقــع بالقطعــة البنــاء الرئيــي واقــع زرايع450,000 670482019/5/8دير عال داميا 

عــى املدخــل اجلنوبيــة الغــريب مكــون مــن : بنــاء رقــم 1 مكــون مــن طابــق تســوية 
يــج كامــل( وطابــق أريض مســاحته  تدر 190 م )مكــون مــن مركــز  مســاحته 
2 مكــون مــن طابــق  رقــم  بنــاء  يــج و5 حمامــات وغرفــة(  190م )صالــة تدر

و5  يــج  تدر )صالــة  240م  مســاحته  أريض  وطابــق  م   240 مســاحته  تســوية 
حمامــات وغرفــة بنــاء رقــم 3 مكــون مــن طابــق تســوية مســاحته 180 م )مركــز 
يــج و5حمامــات  يــج كامــل + درج( وطابــق أريض مســاحته 216 م )صالــة تدر تدر
وغرفــة ودرج( وطابــق أول مســاحته 162 م  )مكاتــب اإلدارة عــدد 4 وصالــة 
اســتقبال ومطبــخ و3 حمامــات( يوجــد هنجــر + مظلــة رشق املبــى الرئيــي 
فيــر  احلديديــة وســقف  االعمــدة  مــن    2 72م  رمبــه مســاحتها  عــى  مقــام 
جــالس يوجــد مظلــة مــن اجلهــة الغربيــة للمبــى الرئيــي مكونــة مــن اعمــدة 
حديديــة وســقف فيــر جــالس بمســاحة 50م يوجــد بنــاء قائــم اريض للحــارس 
مســاحته 15م )غرفــة + حمــام( يوجــد بنــاء قائــم أريض + أول بمســاحة 218م 
الطابــق األريض )مســتودع مبيــدات + مســتودع اســمدة + غرفــة عــدد 2 صالــة 
وبيــت درد وحمــام(، الطبــاق األول )4 غــرف + صالــة + مطبــخ + 3 حمامــات( 
يوجــد بنــاء قائــم اريض مســاحته 72م )غرفــة كهربــاء + 2 مســتودع( يوجــد بنــاء 
قائــم اريض للعمــال مســاحة 87.5 م )4 غــرف + مطبــخ + 2حمــام( يوجــد هنجــر 
قائــم بمســاحة 640م يوجــد مظلــة أمــام اهلنجــر مســاحتها 90م يوجــد غرفــه 
قائمــة مــن االســمنت مســاحة 16م )حمامــات خارجيــة(  يوجــد حــول القطعــة 

املبــاين ســور اســمنيت ، القطعــة مضمــن جــزء منهــا للزراعــة.


