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تقــع القطعــة إىل الغــرب مــن بلــدة أمــرع ضمــن منطقــة جبليــة مرتفعــة تميــل خارج التنظيم 21,753 341482004/9/1الكركامرعاحلوادر211ارض1
املنطقــة بشــكل عــام إىل جهــة اجلنــوب الغــريب ويه ذات تربــة ســطحية الشــوارع 
الــي تخدمهــا مفتوحــة ومعبــده ويه خــارج التنظيــم توجــد يف املنطقــة أبنيــة 
امليــاه والكهربــاء والطــرق الزراعيــة  ســكنية شــعبية متباعــدة تصلهــا خدمــات 
املعبــده مقــام عــى القطعــة بنايتــان مــن اخلرســانة املســلحة أحداهمــا بمســاحة 
100م2 واألخــرى بمســاحة 150م2 مقــام عــى القطعــة أيضــاً حضــرة غنــم 

ينكــو غــر مقصــورة ومــزروع إجــزاء مــن القطعــة اشــجار  مــن االســمنت والز
ــون غــر معتــى بهــا يملــك البنــك 9792 حصــة مــن اصــل 48960. يت الز

ام جرعب5211ارض2
حماط

املزار 
اجلنويب 

يبــة مــن زرايع 75,402 567122005/3/3 زرايع  قر تنظيمهــا  أم حمــاط  بلــدة  الغــرب مــن  القطعــة إىل  تقــع 
املواقــع الســكنية واخلدمــات ويه ذات تربــة طينيــة عميقــة ويه ارض منبســطة 

، القطعــة خاليــة مــن األبنيــة.

زراعــة زرايع 35,000 866191/10/2007الكركالكركالرشيف54ارض3 يف  تســتغل  زراعيــة  ارض  ويه  التنظيــم  حــدود  خــارج  القطعــة  تقــع 
اخلــراوات ويوجــد براكســات لرتبيــة املاشــية  ويملــك البنــك 5 حصــص مــن 
اصــل 6 واالرض خاليــة وغــر مســتغلة، محولــه للمكتــب القانــوين وغــر جاهــزة 

للبيــع  

زراعــة زرايع 29,000 193252007/10/1الكركالكركاربيع25ارض4 يف  تســتغل  زراعيــة  ارض  ويه  التنظيــم  حــدود  خــارج  القطعــة  تقــع 
 اخلراوات ويملك البنك 5 حصص من اصل 6 واالرض خالية وغر مستغلة.

 محوله للمكتب القانوين وغر جاهزة للبيع  



إدارة العقارات املستملكة  | كشف األرايض
محافظة الكرك

رقم  النوع  الرقم 
القطعة

رقم 
احلوض

اسم 
احلوض

يـــخ املسـاحــةاملحافظةاملدينة   تار

االستمالك
التوصيف التنظيم سعر البيع 

دونــــممتــــر

تقــع القطعــة خــارج حــدود التنظيــم  و بعيــدة عــن اخلدمــات  ويه ارض زراعيــة زرايع 22,305 766262007/10/1الكركالكركسليم62ارض5
تســتغل يف زراعــة اخلــراوات ويملــك البنــك 5 حصــص مــن اصــل 6 واالرض 

خاليــة وغــر مســتغلة. محولــه للمكتــب القانــوين وغــر جاهــزة للبيــع  

تقــع القطعــة خــارج حــدود التنظيــم ويه ارض زراعيــة ومشــمولة بخدمــة املــاء زرايع 34,495 115332007/10/1الكركالكركسليم162ارض6
والكهربــاء واهلاتــف تســتغل يف زراعــة اخلــراوات ويملــك البنــك 5 حصــص مــن 

اصــل 6 حصــص محولــه للمكتــب القانــوين وغــر جاهــزة للبيــع   

ــة أفــراح القــروان واخلدمــات تجاري طويل 1,420,000 52312011/10/16الكركالكركاملرج108218ارض7 تقــع القطعــة مقابــل محافظــة الكــرك أمــام صال
يبــاً ، جاهــزة  متوفــرة وتبعــد عــن اإلشــارة الضوئيــة )الكرك/املــرج( 300 م نقر

للبيــع 

ابو 147ارض8
ارتيمة

سكن ج + 65,000 669772012/11/19الكركاجلديدة
زرايع 

ثانويــة  مدرســة  عليهــا  ومقــام  البلــدة  مــن  اجلنوبيــة  اجلهــة  يف  القطعــة  تقــع 
ومدرســة أساســية يف الطــرف اجلنــويب الغــريب واألرض تربتهــا خفيفــة وال يوجــد 
ينــة اململكــة األردنيــة اهلاشــمية  عليهــا ســوى مبــى املدرســة املســجلة باســم خز
ــة وتنظيمهــا ســكن ج وزرايع ومنظمــة شــوارع  والقطعــة داخــل حــدود البلدي
مســاحته  مــا  وجــزء  6936م  مســاحته  مــا  تنظيميــة  شــوارع  منهــا  تقتطــع 
10911م ســكن ج وما مســاحته 55202 تنظيم زرايع ، القطعة تصلح للســكن 

لتوقــر كافــة اخلدمــات ، يملــك البنــك 930 حصــة مــن أصــل 5952 حصــة.

البلد يح 1295ارض9
2 البلد 

الشمايل 

املزار العمرية
اجلنويب 

يــة ويف وســط البلــد القديــم وإىل اجلهــة الشــمالية سكن د5,500 2452017/10/30 تقــع القطعــة يف بلــدة العمر
يــة الكبــر بمســافة 60م وإىل اجلهــة اجلنوبيــة مــن شــارع  مــن مســجد العمر
يــة الرئيــي بمســافة 130م ومخدومــة بشــارع معبــد يصــل إليهــا ويوجــد  العمر
بالقــرب منهــا أبنيــة ســكنية تقــع يف اجلهــة الغربيــة والشــمالية منهــا والقطعــة 

خاليــة مــن أيــة أبنيــة أو إنشــاءات.
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البلد يح 1325ارض10
2 البلد 

الشمايل 

املزار العمرية
اجلنويب 

يــة ويف وســط البلــد القديــم وإىل اجلهــة الشــمالية سكن د3,500 1652017/10/30 تقــع القطعــة يف بلــدة العمر
يــة الكبــر بمســافة 60م وإىل اجلهــة اجلنوبيــة مــن شــارع  مــن مســجد العمر
يــة الرئيــي بمســافة 130م ومخدومــة بشــارع معبــد يصــل اليهــا ويوجــد  العمر
بالقــرب منهــا أبنيــة ســكنية تقــع يف اجلهــة الغربيــة والشــمالية منهــا والقطعــة 

خاليــة مــن أيــة أبنيــة أو إنشــاءات.

وحدة 11
زراعية 

غور اهليشة 14135
الصايف

األغوار 
اجلنوبية 
/الكرك

زرايع خارج 90,000 202312018/7/19
التنظيم 

األردن  والري/ســلطة وادي  امليــاه  وزارة  تنظيــم  القطعــة ضمــن حــدود  تقــع 
بأحــكام تنظيــم زرايع وخــارج حــدود تنظيــم بلديــة األغــوار اجلنوبيــة ، تقــع إىل 
اجلهــة الغربيــة مــن الشــارع املــؤدي مــن األغــوار اجلنوبيــة إىل العقبــة وإىل اجلهــة 
الغربيــة الشــمالية مــن مثلــث املعــروف بمثلــث الســوداين، والوحــدة الزراعيــة 
تصلــح للزراعــة ومخدومــة بالكهربــاء وامليــاه وبطــرق معبــده مــن اجلهــة اجلنوبيــة 
والشــمالية بهــا تمديــدات مرشــات كونهــا مزروعــة بوقــت ســابق بالربســيم، 
مقــام عــى جزئهــا اجلنــويب الغــريب غرفــة لســكن العمــال مــن الطــوب مســاحتها 

ينكــو مســاحة 11.61م2   21.5م2 وملحــق بهــا مطبــخ وحمــام مســقوف بالز

املزار الطيبة ضباب3915ارض 12
اجلنويب 

يــق الواصــل بــن املــزار والطيبــة وإىل اجلهــة اجلنوبيــة منــه خارج التنظيم 30,000 2019/2/19 119 تقــع القطعــة عــى الطر
وتحــت منســوب الشــارع ومحاطــة بســلك شــائك ومقــام عليهــا غرفــة خدمــات 

يــة. يتــون وخــروات وسالســل حجر وخــزان مــاء ومزروعــة بأشــجار الز


