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اربــد إىل سكن ب 13,000 1701702001/8/9اربد اربدالشيخ خليل 1152/14114اسطح 1 بالــي اجلنــويب مــن مدينــة  تقــع قطعــة األرض ومــا عليهــا 
الــرق مــن مجمــع عمــان القديــم بحــوايل 50م ، القطعــة مســتطيلة 
الشــكل طبيعتهــا مســتوية ، مقــام عليهــا بنــاء مؤلــف مــن 4 طوابــق 
ســطح  141 يه  الشــقة  شــقق   3 مــن  مؤلــف  طابــق  وكل  وتســوية 
الشــقة اجلنوبيــة مــع االعتــاء وهــو ســطح ليــس عليــة بنــاء يحيــط بــه 
جــدار بارتفــاع مــر مــن الثــاث جهــات اجلنوبيــة والغربيــة والرقيــة 
.الشــقة 142 ســطح الطابــق الثالــث للشــقة الرقيــة مــن حــق االعتــاء 
وهــو ســطح خــايل مــن األبنيــة يحيــط بــه جــدار بارتفــاع مــر مــن اجلهتــن 
للشــقة  الثالــث  الطابــق  ســطح   143 .الشــقة  والرقيــة  لشــمالية 
الشــمالية الغربيــة مــه حــق االعتــاء وهــو ســطح خــايل مــن األبنيــة 

يحيــط بــه جــدار بارتفــاع مــر مــن اجلهتــن الشــمالية والغربيــة.

134137اربد اربد1152/142

134134اربد اربد1152/143

والــدرج سكن ب 43,000 2262262015/2/18اربد ايدونرباع الشومر 12-123/101شقة 2  226 ومســاحتها  البنــاء  كامــل  تحــت  التســوية  الشــقة  يه 
مشــرك ويتــم الدخــول هلــا مــن خــال شــاحط واحــد مــن درج البنــاء 
مــن  مؤلــف  ســكين  جــزء  مــن  التســوية  وتتالــف  الشــمايل  الرئيــي 
غرفتــن نــوم وحمــام ارضيتــه وجدرانــه ســراميك بــه طقــم كامــل مــن 
اجلهــة الرقيــة وصالتــن مفتوحتــن عــى بعضهمــا البعــض ومطبــخ 
ويه مبلطــة ببــاط موزايكــو ، يوجــد تحــت مطلــع الــدرج بويلــر تدفئــة 
كمــا ان اجلــزء الشــمايل الغــريب يوجــد بــه مســتودع بمســاحة 60 م2 
يبــا وغرفــة تدفئــة بمســاحة 15 م2 والتســوية غــر مشــغلة وتتوفــر  تقر

هلــا اخلدمــات.
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املسبغانية 7-1781/101شقة3
الشمالية 

تجاري 50,600 1841842015/4/1اربد اربد
طويل

 تقــع الشــقة يف طابــق التســوية مــن البنايــة املقامــة عــى قطعــة رقــم 
1781 يف منطقــة شــارع الثاثــن بالقــرب مــن مخابــز نبيــل ، الشــقة 

مؤلفــة مــن اربــع غــرف نــوم وصالــة ومطبــخ وحمامــن ، ارضيــة الشــقة 
يــك البلــدي ، واجلــدران مطروشــة املشــن واالبــواب  مــن البــاط املوز

الداخليــة مــن اخلشــب.

مخزن4

1022

2233

8

يــة عــى الشــارع العــام وفوقهــا شــقة تجاري 230,000 431.9826.121997/2/25اربد اربدالبلد   العقــار عبــارة عــن مخــازن تجار
مســاحتها 353 مــرا.

1023

2233
25.72اربد اربد

1025

2233
26.81اربد اربد

111

1033
353.33اربد اربد

مخــزن خدمــات مشــركة للعمــارة ، تــم بيــع العمــارة  كاملــة واملخــزن تجاري19,000 12812822/10/2007اربد اربداملعرض15-1495/102مخزن5
خدمــات كاملــة للعمــارة. 

املسبغانية 7-1781/102شقة6
الشمالية 

تجاري 1651654022145,500اربد اربد
طويل

مــن  بنايــــة مؤلفـــة  165 م2 ضمــن  ثانيــة مســـاحتها  تســـوية  شـــقة 
طوابــق. خمســة 
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بين كنانة ابدر البلد 7163بناء7
/اربد 

تجاري+ 55,000 713.593207/7/2019
سكن ج 

تقــع ضمــن حــدود بلديــة الــرو، القطعــة منتظمــة الشــكل وذات تربــة 
حمــراء صاحلــة للزراعــة والبنــاء مقــام عليهــا بنــاء مؤلــف مــن طابقــن 
أريض )جــزء مخــازن وجــزء ســكين( وطابــق أول )ســكين( مبــى مــن 
الطــوب واالســمنت املســلح  مجمــوع مســاحة الطابقــن 320م2 ، 

يوجــد نوافــر عــدد 2 وســاحات مبلطــة.

سكن1658030/9/202020,000اربد اربدالعريف269/1157شقة8
أ

ــد وإىل اجلهــة  ــة ارب ــة الغربيــة مــن مدين تقــع القطعــة إىل اجلهــة اجلنوبي
الغربيــة مــن إشــارة النســيم وإىل اجلهــة الرقيــة مــن مســجد عليــاء 
التــل القطعــة مســتطيلة الشــكل مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 115، 
ويه الشــقة اجلنوبيــة الغربيــة وســطى مــن الطابــق اول بنــاء شــمايل 

مكونــة مــن غرفتــن وصالــة مــع مطبــخ وحمــام وبلكونــة


