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 تقــع ضمــن املخطــط اهليــكيل لبلديــة أم الــرساب موقــع يح روضــة الربيــي سكن زرايع 116,260 696182003/7/8املفرقاملفرقام الرساب7021ارض1
اســتطالة مــن  عــى شــكل  عــن مضلــع  عبــارة  القطعــة  زرايع  تنظيــم ســكن 
يــق  الشــمالية والرشقيــة طر الشــمال ويحدهــا مــن اجلهتــن  باتجــاه  اجلنــوب 
زرايع غــر مفتــوح وغــر معبــد ســطح القطعــة غــر مســتو حيــث أن بهــا ارتفاعــات 
وأرايض منخفضــة بعــدة مواقــع مــن القطعــة ، تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة ، 

صــاحل للزراعــة والبنــاء، ويه ســليخ خاليــة مــن أيــة أبنيــة أو انشــاءات.

مزرعة 41ارض2
احلصينيات

زرايع خارج 135,000 250152007/3/5املفرقاملفرق
التنظيم 

تقــع القطــع يف اتوســراد الزرقــاء املفــرق بــن محطــة املفــرق الدوليــة للمحروقات 
ورشكــة الكيبــات احلديثــة والقطــع خــارج التنظيــم وحــدود البلدية.

مزرعة 51ارض3
احلصينيات

زرايع خارج 135,000 250152007/3/5املفرقاملفرق
التنظيم 

تقــع القطــع يف اتوســراد الزرقــاء املفــرق بــن محطــة املفــرق الدوليــة للمحروقات 
ورشكــة الكيبــات احلديثــة والقطــع خــارج التنظيــم وحــدود البلدية.

مزرعة 121ارض4
احلصينيات

زرايع خارج 200,000 170172007/35املفرقاملفرق
التنظيم 

تقــع القطــع يف اتوســراد الزرقــاء املفــرق بــن محطــة املفــرق الدوليــة للمحروقات 
ورشكــة الكيبــات احلديثــة والقطــع خــارج التنظيــم وحــدود البلدية.
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زرايع خارج 180,000 370602010/7/20املفرقاحلصينياتالزعري7264ارض5
التنظيم 

تقــع القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب الغــريب باتجــاه الشــمال الــرشيق 
يــق زرايع  يــق زرايع ومــن اجلهــة الشــمالية طر يحدهــا مــن اجلهــة الغربيــة طر
ســطح القطعــة مســتو تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة صاحلــة للبنــاء والزراعــة ، 
القطــع ســليخ خاليــة مــن األبنيــة واالنشــاءات ويه محاطــة باألبنيــة واملــزارع مــن 

جميــع اجلهــات.

القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب باتجــاه الشــمال يحدهــا مــن اجلهــة سكن ج 55,000 012014/6/4املفرقاملفرقاالوجيل25816ارض6
الشــمالية شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتوية تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة 
صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه مــن النــوع امللــك واخلدمــات متوفــرة ويه خاليــة 
مــن االبنيــة واالنشــاءات .وتقــع يف يح ســكين ممــز إىل جنــوب مــن مدينــة 

يــق ســيارات املفــرق – ايــدون. املفــرق وإىل الــرشق مــن طر

القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب باتجــاه الشــمال يحدهــا مــن اجلهــة سكن ج 55,000 012014/6/4املفرقاملفرقاالوجيل26016ارض7
الشــمالية شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتوية تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة 
صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه مــن النــوع امللــك واخلدمــات متوفــرة ويه خاليــة 
مــن االبنيــة واالنشــاءات .وتقــع يف يح ســكين ممــز إىل جنــوب مــن مدينــة 

يــق ســيارات املفــرق – ايــدون. املفــرق وإىل الــرشق مــن طر

القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب باتجــاه الشــمال يحدهــا مــن اجلهــة سكن ج 55,000 012014/6/4املفرقاملفرقاالوجيل26116ارض8
الشــمالية شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتوية تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة 
صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه مــن النــوع امللــك واخلدمــات متوفــرة ويه خاليــة 
مــن االبنيــة واالنشــاءات .وتقــع يف يح ســكين ممــز إىل جنــوب مــن مدينــة 

يــق ســيارات املفــرق – ايــدون. املفــرق وإىل الــرشق مــن طر
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القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب باتجــاه الشــمال يحدهــا مــن اجلهــة سكن ج 65,000 012014/6/4املفرقاملفرقاالوجيل26216ارض9
الشــمالية شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتوية تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة 
صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه مــن النــوع امللــك واخلدمــات متوفــرة ويه خاليــة 
مــن االبنيــة واالنشــاءات .وتقــع يف يح ســكين ممــز إىل جنــوب مــن مدينــة 

يــق ســيارات املفــرق – ايــدون. املفــرق وإىل الــرشق مــن طر

القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب باتجــاه الشــمال يحدهــا مــن اجلهــة سكن ج 55,500 012014/6/4املفرقاملفرقاالوجيل26316ارض10
الشــمالية شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتوية تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة 
صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه مــن النــوع امللــك واخلدمــات متوفــرة ويه خاليــة 
مــن االبنيــة واالنشــاءات .وتقــع يف يح ســكين ممــز إىل جنــوب مــن مدينــة 

يــق ســيارات املفــرق – ايــدون. املفــرق وإىل الــرشق مــن طر

القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب باتجــاه الشــمال يحدهــا مــن اجلهــة سكن ج 60,000 012014/6/4املفرقاملفرقاالوجيل26416ارض11
الشــمالية شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتوية تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة 
صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه مــن النــوع امللــك واخلدمــات متوفــرة ويه خاليــة 
مــن االبنيــة واالنشــاءات .وتقــع يف يح ســكين ممــز إىل جنــوب مــن مدينــة 

يــق ســيارات املفــرق – ايــدون. املفــرق وإىل الــرشق مــن طر

القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب باتجــاه الشــمال يحدهــا مــن اجلهــة سكن ج 65,500 012014/6/4املفرقاملفرقاالوجيل26516ارض12
الشــمالية شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتوية تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة 
صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه مــن النــوع امللــك واخلدمــات متوفــرة ويه خاليــة 
مــن االبنيــة واالنشــاءات .وتقــع يف يح ســكين ممــز إىل جنــوب مــن مدينــة 

يــق ســيارات املفــرق – ايــدون.  املفــرق وإىل الــرشق مــن طر
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القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب باتجــاه الشــمال يحدهــا مــن اجلهــة سكن ج 65,500 012014/6/4املفرقاملفرقاالوجيل26616ارض13
الشــمالية شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتوية تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة 
صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه مــن النــوع امللــك واخلدمــات متوفــرة ويه خاليــة 
مــن االبنيــة واالنشــاءات .وتقــع يف يح ســكين ممــز إىل جنــوب مــن مدينــة 

يــق ســيارات املفــرق – ايــدون. املفــرق وإىل الــرشق مــن طر

القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن اجلنــوب باتجــاه الشــمال يحدهــا مــن اجلهــة سكن ج 65,500 012014/6/4املفرقاملفرقاالوجيل26716ارض14
الشــمالية شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتوية تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة 
صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه مــن النــوع امللــك واخلدمــات متوفــرة ويه خاليــة 
مــن االبنيــة واالنشــاءات .وتقــع يف يح ســكين ممــز إىل جنــوب مــن مدينــة 

يــق ســيارات املفــرق – ايــدون. املفــرق وإىل الــرشق مــن طر

زرايع خارج 111,240 810272014/6/4املفرقدير ورق الدويري82ارض15
التنظيم

ــة منشــية بــين حســن وجنــوب  ي ــر ورق جنــوب غــرب قر ــة دي ي يقــع العقــار يف قر
يــة منشــية بــين حســن  يــق زرايع معبــد مــن قر يــة ديــر ورق ويصلهــا طر رشق قر
اخلدمــات غــر متوفــرة واليوجــد ابنيــة ويه صاحلــة للزراعــة والســكن طبيعتهــا 
مائلــة مــن اجلنــوب اىل الشــمال ميــان انســيايب وليــس حــاد وشــكلها شــبه 
يتــون  مســتطيل وتربتهــا صفــراء مائلــة اىل البيــاض ويوجــد عليهــا 360 شــجرة ز
 10 يقــدر ب  عمرهــا  والعنــب  التــن  مــن  مثمــرة  شــجرة  وثاثــون  وخمســة 
ســنوات حالتهــا متوســطة يوجــد عــى القطعــة خــزان مــاء مــن البلــوط وحالتــه 

يــة بارتفاعــات متفاوتــه.  متوســطة ويوجــد حــول القطعــة سلســلة حجر
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وادي 8984ارض16
العقاب

زرايع خارج 650,000 0502014/6/4املفرقاملفرق
النظيم 

تقــع باجلهــة الشــمالية الرشقيــة مــن بلــدة اخلالدية ويه عبــارة عن مضلع يتطاول 
من الرشق باتجاه الغرب يحدها من اجلهة الرشقية شارع معبد سطح القطعة 
ــاء والزراعــة  اخلدمــات متوفــرة  مســتو تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة صاحلــة للبن
يوجــد ضمــن القطعــة االنشــاءات التاليــة :- بركــس لربــة الدواجــن عــدد )8( البناء 
ينكــو مائــل مســاحة كل بركــس 1080 م2   مــن الطــوب االســمنيت الســقف ز

ينكــو مائــل مســاحة الربكــس  1 - بركــس مــن الطــوب االســمنيت الســقف ز
756م2

الطابــق  مســاحة  طابقــن  مــن  مؤلــف  اجلاروشــة  االســمنت  مــن  بنــاء   -  2
الشــبابيك  اســمنت  صبــة  واالرضيــة  اســمنت  الســقف  م2   25 االريض 
وخشــب  ينكــو  ز الســقف  25م2  مســاحته  اول  وطابــق  حديــد   واالبــواب 
الســقف  عمــال(  )ســكن  36م2  مســاحته  اســمنيت  بنــاء   -  3
حديــد  والشــبابيك  االبــواب  اســمنت  صبــة  االرضيــة   اســمنت 
يتــون عــدد 35 واشــجار حلويــات عــدد 3 عمــر االشــجار اكــر  4 -  يوجــد اشــجار ز

مــن 5 ســنوات يف القطعــة
5 - يوجد ساحات مسفلته بمساحة 4000م2

وادي 6394ارض17
العقاب

زرايع خارج 495,000 462382014/6/4املفرقاملفرق
التنظيم

تقــع باجلهــة الشــمالية الرشقيــة مــن بلــدة اخلالديــة ويه عبــارة عــن مضلــع 
يتطــاول مــن الــرشق باتجــاه الغــرب يحدهــا مــن اجلهــة الرشقيــة شــارع معبــد 
ســطح القطعــة مســتو تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة صاحلــة للبنــاء والزراعــة  
اخلدمــات متوفــرة يوجــد ضمــن القطعــة االنشــاءات التاليــة :- بركــس لربــة 
ينكــو مائــل مســاحة  الدواجــن عــدد )2( البنــاء مــن الطــوب االســمنيت الســقف ز
كل بركــس 1239 م2 ، بركــس لربيــة الدواجــن عــدد )4( البنــاء مــن الطــوب 
ينكــو مائــل مســاحة كل بركــس 1003 م2 ، خــزان مــاء  االســمنيت الســقف ز
حجمــه 90 م2 ، بنــاء ســكن حديــث وغــر مكتمــل مقصــور مــن الداخــل واخلــارج 
واالرضيــة غــر مصبوبــة مســاحته 90 م2 ، بنــاء مــن االســمنت )ســكن عمــال( 
االرضيــة صبــة اســمنت االبــواب والشــبابيك حديــد مســاحته 75 م2 ، بنــاء مــن 
االســمنت )ســكن عمــال( االرضيــة صبــة اســمنت االبــواب والشــبابيك حديــد 
ينكــو مســاحته 12,25 م2 ،  مســاحته 45م2 ، بنــاء مــن االســمنت الســقف ز
بنــاء مــن االســمنت )ســكن عمــال( االرضيــة صبــة اســمنت االبــواب والشــبابيك 
يتــون عــدد )154( واشــجار حلويــات عــدد )8(  حديــد مســاحته 63م2 ، اشــجار ز
عمر االشــجار اكر من 5ســنوات ، يوجد مســاحات مســفلته مســاحتها 3600 م2 
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منشية 4724ارض18
الزعري

زرايع خارج 16,616 385101996/4/21املفرقثغرة اجلب
التنظيم 

ــاً  يب تقــع القطعــة يف املفــرق ثغــرة اجلــب ويه غــرب شــارع اخلالديــة ب 1كــم تقر
واخلدمــات غــر متوفــرة والشــوارع ترابيــة والقطعــة ســليخ خاليــة مــن اآلبنيــة 

واالنشــاءات ذات طبيعــة جيــدة  وماصقــة ملزرعــة دواجــن مهجــورة.

مزرعة الزعري3704ارض19
احلصينيات

زرايع خارج 20,000 60392016/8/11املفرق 
التنظيم 

املفــرق  اخلالديــة –  الزرقــاء –  يــق ســيارات  الــرشق مــن طر القطعــة إىل  تقــع 
اجلنــوب  مــن  الشــكل  مســتطيلة  القطعــة  التنظيــم،  خــارج  زرايع  وتنظيمهــا 
الــرشيق باتجــاه الشــمال الغــريب يحدهــا مــن اجلهــة الشــمالية الغربيــة واجلهــة 
يــق زرايع مفتــوح وغــر معبــد، ســطح القطعــة مســتو  اجلنوبيــة الرشقيــة طر
تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه ســليخ خاليــة مــن أيــة 

أبنيــة أو انشــاءات واخلدمــات متوفــرة.

مزرعة الزعري3764ارض20
احلصينيات

زرايع خارج 20,000 61092016/8/11املفرق 
التنظيم 

املفــرق  اخلالديــة –  الزرقــاء –  يــق ســيارات  الــرشق مــن طر القطعــة إىل  تقــع 
اجلنــوب  مــن  الشــكل  مســتطيلة  القطعــة  التنظيــم،  خــارج  زرايع  وتنظيمهــا 
الــرشيق باتجــاه الشــمال الغــريب يحدهــا مــن اجلهــة الشــمالية الغربيــة واجلهــة 
يــق زرايع مفتــوح وغــر معبــد، ســطح القطعــة مســتو  اجلنوبيــة الرشقيــة طر
تربتهــا صفــراء مائلــة للحمــرة صاحلــة للبنــاء والزراعــة ويه ســليخ خاليــة مــن أيــة 

أبنيــة أو انشــاءات واخلدمــات متوفــرة.


