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األرض مــن نــوع امللــك وتنظيمهــا تجــاري ، ويه مضلعــة الشــكل حــرف تجاري  52,000  5682832011/2/17املفرقاملفرقاليح اجلنويب16223عقار 1
والزراعــة  للبنــاء  للحمــرة صاحلــة  وتربتهــا مائلــة  الســطح  L مســتوية 
يحدهــا مــن اجلهــة الشــمالية شــارع األمــر عبــدهللا معبــد وجميــع 
اخلدمــات متوفــرة باملوقــع ، يوجــد عــى القطعــة بنائــن ، بنــاء شــمايل 
مــن  واألرضيــة  االســمنت  مــن  وهــو  203م2  بمســاحة  مرخــص 
البــاط البلــدي والشــبابيك اخلارجيــة مــن احلديــد واألبــواب الداخليــة 
اجلنــويب  والبنــاء   ، الســابق  املالــك  قبــل  مــن  مســتغل  اخلشــب  مــن 
مرخــص بمســاحة 80م2 وهــو االســمنت األرضيــة مــن البــاط البلــدي 

والشــبابيك اخلارجيــة مــن احلديــد واألبــواب الداخليــة مــن اخلشــب 

جدار البلد يح 7163شقة 2
17

القطعــة مســتطيلة الشــكل مــن الــرق باتجــاه الغــرب يحدهــا مــن سكن ب  37,500  91422002014/4/23املفرقالسويلمه
اجلهــة الرقيــة شــارع معبــد ســطح القطعــة مســتو تربتهــا صفــراء 
مائلــة للحمــرة صاحلــة للبنــاء والزراعــة اخلدمــات متوفــرة يوجــد ضمــن 
القطعــة بنــاء مــن االعمــدة االســمنتية والطــوب االســمنيت الواجهــة  
بلــدي  بــاط  األرضيــة  200م  البنــاء  مســاحة  احلجــر  مــن  الرقيــة 
الشــبابيك املنيــوم مــع حمايــة حديــد تشــطيب الوحــدة الصحيــة مــن 
النــوع املتوســط يوجــد يف املطبــخ خزائــن خشــبية ويه محاطــة بســور 
يــد  مــاء حفــر  بــر  يوجــد  ، كمــا  الشــمالية  للواجهــة  االســمنت  مــن 
حجمــه 27 مــر كمــا يوجــد يف مدخــل البيــت نافــورة وســاحات مبلطــة 
يتــون ، اشــجار حمضيــات ، تــن ، معــرش  واألرض مزروعــة باشــجار )ز

عنــب (.
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سكن  42,000  3202018/5/7 312.34املفرقاملفرق املفرق الريق 2981بناء3
بأحكام 
خاصة

امللــك تنظيمهــا ســكن باحــكام خاصــة والقطعــة  نــوع  القطعــة مــن 
ــاء مكــون  ــع اخلدمــات يوجــد عليهــا بن مخدومــة بشــارع وتصلهــا جمي
مــن طابقــن واجهتــن حجــر ومســاحته 160م والطابــق األول عظــم 

واجهتــه حجــر ومســاحته 160م بــدون ســقف.

عن بلد اشوحة70513بناء4
واملعمرية 

زرايع  38,000  68443232018/10/28املفرق
خارج 

التنظيم  

يــة يف اجلــزء الــريق منهــا ورشق  يــة عــن واملعمر تقــع القطعــة يف قر
مدرســة القادســية للبنــات، زرايع خــارج التنظيــم وشــكل القطعــة شــبة 
منتظــم وطبيعتهــا مائلــة قليــًا مــن اجلنــوب إىل الشــمال تربتهــا جبليــة 
صاحلــة للزراعــة والبنــاء مقــام عليهــا بنــاء مؤلــف مــن طابــق تســوية 
مبــى مــن احلجــر وغــر مشــطب ومســاحته 53م2 وطابــق أول غــر 
مســقوف ومغــر مكتمــل مســاحة 270 م2 ويوجــد بركــة ســباحة تحــت 

يتــون ورمــان ورسو وليمــون. التأســيس ويوجــد شــجر ز

عن بلد اشوحة70613بناء5
واملعمرية 

زرايع  32,092  67842232018/10/28املفرق
خارج 

التنظيم  

يــة يف اجلــزء الــريق منهــا ورشق  يــة عــن واملعمر تقــع القطعــة يف قر
مدرســة القادســية للبنــات، زرايع خــارج التنظيــم وشــكل القطعــة شــبة 
منتظــم وطبيعتهــا مائلــة قليــًا مــن اجلنــوب إىل الشــمال تربتهــا جبليــة 
صاحلــة للزراعــة والبنــاء مقــام عليهــا بنــاء مؤلــف مــن طابــق تســوية 
مبــى مــن الطــوب وغــر مشــطب ومســاحته 8م2 وطابــق أول غــر 
مســقوف ومغــر مكتمــل مســاحة 215 م2 ويوجــد بركــة ســباحة تحــت 

يتــون وتــن. التأســيس ويوجــد شــجر ز

عن بلد اشوحة70713بناء6
واملعمرية 

زرايع  36,212  73543492018/10/28املفرق
خارج 

التنظيم  

يــة يف اجلــزء الــريق منهــا ورشق  يــة عــن واملعمر تقــع القطعــة يف قر
مدرســة القادســية للبنــات، زرايع خــارج التنظيــم وشــكل القطعــة شــبة 
منتظــم وطبيعتهــا مائلــة قليــًا مــن اجلنــوب إىل الشــمال تربتهــا جبليــة 
صاحلــة للزراعــة والبنــاء مقــام عليهــا بنــاء مؤلــف مــن طابــق تســوية 
مبــى مــن احلجــر وغــر مشــطب ومســاحته 44م2 وطابــق أول مبــي 
مــن احلجــر غــر مســقوف وغــر مكتمــل مســاحة 305 م2 ويوجــد بركــة 

يتــون وتــن ورمــان. ســباحة تحــت التأســيس ويوجــد شــجر ز
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عن بلد اشوحة70813بناء7
واملعمرية 

زرايع  60,000  77443422018/10/28املفرق
خارج 

التنظيم  

يــة يف اجلــزء الــريق منهــا ورشق  يــة عــن واملعمر تقــع القطعــة يف قر
مدرســة القادســية للبنــات،زرايع خــارج التنظيــم وشــكل القطعــة شــبة 
منتظــم وطبيعتهــا مائلــة قليــًا مــن اجلنــوب إىل الشــمال تربتهــا جبليــة 
صاحلــة للزراعــة والبنــاء مقــام عليهــا بنــاء مؤلــف مــن طابــق تســوية 
مبــى مــن احلجــر وغــر مشــطب ومســاحته 44م2 وطابــق أول مبــي 
مــن احلجــر ومســقوف بالقرميــد وهــو مشــطب ومســاحة 300 م2 
ويوجــد بركــة ســباحة وســاحة مبلطــة مســاحتها 210م ويوجــد باربكيــو 

مــن احلجــر ويوجــد شــجر مثمــر .


