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مرج 283ارض1
الدمنه 
القبيل 

زرايع خارج 664,000 938442004/4/17اربدكرب
التنظيم 

تقــع القطعــة إىل الــرق مــن جــر النعيمــة ومجــاورة ملطحنــة املــاح مــن اجلهــة 
اجلنوبيــة وزاويتهــا اجلنوبيــة الغربيــة عــى شــارع اربــد - الزرقــاء وإىل اجلنــوب مــن 
بالنصــف  ، القطعــة غــر منتظمــة الشــكل، طبيعتهــا  النعيمــة  محطــة تنقيــة 
ميــًا  وتميــل  الــريق منهــا مرتفعــة  وبالنصــف  الغــريب منهــا شــبة مســتوية 
متوســطاً باتجــاه الغــرب وميــًا بســيطاً باتجــاه الشــمال ويفصــل بــن النصفــن 
الــريق والغــريب وادي غــر عميــق/روض، يحدهــا مــن الشــمال ومــن الــرق 

شــارع غــر مفتــوح وهــذه الشــوارع تقتطــع  جــزء مــن مســاحة القطعــة.

تقــع شــمال مصنــع الزجــاج مــن اجلهــة الشــمالية منتظمــة الشــكل طبيعتهــا سكن ب 138,430 88422006/3/20اربدالبارحةالطوال 223811ارض2
مــن  يحدهــا  اجلنــوب  إىل  الشــمال  مــن  بســيطاً  ميــًا  تميــل  مســتوية  شــبة 
الشــمال شــارع تنظيمــي غــر مفتــوج ومــن اجلنــوب والــرق شــوارع تنظيميــة 
يــق إفــرازي معبــد تتوفــر فيــه خدمــات وضمنهــا  غــر مفتوحــة ومــن الغــرب طر

يتــون كبــرة احلجــم ويه خاليــة مــن األبنيــة. اشــجار ز

يــق سكن ب 115,000 30072006/3/20اربدالبارحةالطوال 224011ارض3 مســتطيلة الشــكل تتطــاول مــن الشــمال إىل اجلنــوب تحدهــا مــن الغــرب طر
غــر مفتــوح يحدهــا مــن الشــمال شــارع غــر مفتــوح يفصــل بينهــا وبــن الــوادي 
طبيعتهــا تميــل ميــًا متوســطاً يف بدايتهــا مــن اجلهــة اجلنوبيــة وشــديد االنحــدار 
مــن اجلنــوب اىل الشــمال باتجــاه الــوادي يحدهــا مــن اجلنــوب شــارع تنظيمــي 
األبنيــة  مــن  خاليــة  ويه  يتــون  الز اشــجار  بعــض  عليهــا  وينمــو  مفتــوح  غــر 

واخلدمــات تتوفــر بالقــرب مــن حدهــا اجلنــويب.
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عيون 1537ارض4
الطبق

زرايع37,000 55062013/8/21اربد ام قيس
خارج التنظيم 

تقــع قطعــة األرض يف املنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن بلــدة أم قيــس وعــى 
يــق أم قيــس  بعــد 4كــم مــن منتصــف البلــدة وعــى بعــد 30م غربــاً مــن طر
عــن الطبــق تنظيمهــا زرايع خــارج التنظيــم ويه مســتطيلة الشــكل تمتــد مــن 
اجلنــوب إىل الشــمال تربتهــا ســمراء تتخللهــا بعــض الصخــور الثابتــة واملتحركــة 

ــاء. ــة أو انشــاءات وصاحلــة للزراعــة والبن ــة أبني ــة مــن أي ويه خالي

عيون 1327ارض5
الطبق

زرايع41,000 338112013/8/21اربد ام قيس
خارج التنظيم 

تقــع قطعــة األرض يف املنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن بلــدة أم قيــس وعــى بعــد 
6كــم مــن منتصــف البلــدة تنظيمهــا خــارج التنظيــم ويه مســتطيلة الشــكل 

يبــاً تتخللهــا بعــض الصخــور الثابتــة  تمتــد مــن اجلنــوب إىل الشــمال مســتوية تقر
يــق افــرازي بعــرض 8م ويه خاليــة  واملتحركــة يقــع عــى طــول حدهــا اجلنــويب طر

مــن أيــة أبنيــة أو انشــاءات وصاحلــة للزراعــة والبنــاء.  

زرايع26,000 95652013/8/21اربد ام قيساملنظار3718ارض6
خارج التنظيم 

 تقــع قطعــة األرض يف اجلهــة الغربيــة مــن بلــدة أم قيــس وعــى بعــد 6كــم مــن 
يــق أم قيــس – عــن الطبــق – العدســية  منتصــف البلــدة وإىل الغــرب مــن طر
مســافة 430م تنظيمهــا زرايع خــارج التنظيــم  مســتطيلة الشــكل تمتــد مــن 
اجلنــوب إىل الشــمال تربتهــا ســمراء تتخللهــا بعــض الصخــور الثابتــة واملتحركــة 

صاحلــة للزراعــة والبنــاء خاليــة مــن أيــة أبنيــة أو انشــاءات.

زرايع170,000 541322013/8/21اربد ام قيساخلالدي517ارض7
خارج التنظيم 

تقــع قطعــة األرض يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة مــن بلــدة أم قيــس وعــى بعــد 
يــق أم قيــس – عــن الطبــق  5كــم مــن منتصــف البلــدة وإىل الــرق مــن طر

مســافة 200م تنظيمهــا زرايع خــارج التنظيــم مســتطيلة الشــكل تمتــد مــن 
الغــرب يف اجلــزء  الــرق إىل  انحــداراً شــديداً مــن  الغــرب تنحــدر  الــرق إىل 
يبــاً يف اجلــزء الغــريب منهــا تربتهــا بيضــاء يف اجلــزء  الــريق منهــا ومســتوية تقر
الــريق ويوجــد عــى هــذا اجلــزء صخــور ثابتــه ومتحركــة امــا اجلــزء الغــريب فرتبــة 
حمــراء ويه ذات طبيعــة جبليــة واجلــزء الــريق منهــا يطــل عــى بحــرة طربيــا ، 
قطعــة األرض صاحلــة للزراعــة والبنــاء ويه خاليــة مــن أيــة أبنيــة أو انشــاءات وال 

تصلهــا اخلدمــات العامــة.
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زرايع435,000 6801452010/6/27اربد ام قيسالساطع2219ارض8
خارج التنظيم 

تقــع يف اجلهــة الغربيــة مــن بلــدة أم قيــس تنظيمهــا زرايع خــارج التنظيــم غــر 
منتظمــة الشــكل تمتــد مــن اجلنــوب إىل الشــمال يخرتقهــا يف اجلــزء الشــمايل 
يــق زرايع بعــرض 6م مفتــوح ومعبــد ويقــع عــى طــول حدهــا اجلنــويب  منهــا طر
وادي تميــل ميــًا شــديداً مــن الشــمال إىل اجلنــوب يف اجلــزء الشــمايل منهــا 
يبــاً يف الوســط وتميــل ميــًا متوســطاً مــن الشــمال إىل اجلنــوب  ومســتوية تقر
يف اجلــزء اجلنــويب منهــا ، ينمــو عــى قســم مــن اجلــزء اجلنــويب منهــا اشــجار كبــرة 
ــواع واألعمــار وكذلــك مقــام عــى اجلــزء األوســط املحــاذي  مثمــرة مختلفــة األن
يــق املشــار إليهــا أعــاه بنــاء بيــت مزرعــة مؤلــف مــن طابقــن أريض وأول  للطر
ومقــام عــى اجلــزء الشــمايل منهــا بركــس لرتبيــة الدواجــن مهمــل وغــر مســتغل 
حاليــاً وكذلــك يوجــد عــى حــدود اجلــزء منهــا ســلك شــائك مثبــت عــى زوايــا 
يبــاً ومــن مســاحة القطعــة املذكــورة عبــاره  حديديــة مــا مســاحته 70 دونــم تقر

عــن ارض ســليخ خاليــة مــن أيــة أبنيــة اوانشــاءات أو اشــجار.  

زرايع205,000 282352019/3/19اربدام قيسام بطمة33ارض9
خارج التنظيم 

تقــع قطعــة األرض يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة وعــى بعــد 3.5 كم من منتصف 
البلــدة مســتطيلة الشــكل تمتــد مــن الــرق إىل الغــرب اىل الشــمال مســتوية 
يبــاً يف اجلــزء اجلنــويب منهــا وتميــل ميــًا متوســطاً مــن اجلنــوب إىل الشــمال  تقر
يــق زرايع بعــرض 6م  يف اجلــزء الشــمايل منهــا يخرتقهــا يف اجلــزء اجلنــويب منهــا طر
مفتــوح وجــزء منــه معبــد ، قطعــة األرض صاحلــة للزراعــة والبنــاء ويه خاليــة 
ــة أو انشــاءات يملــك البنــك 107262 حصــة مــن أصــل 147840  ــة أبني مــن أي

حصــة تبلــغ مســاحة احلصــص 25598 م2.

جدار 7713ارض10
الفاحن 

يــق زرايع  9,000 33052020/10/6بين كنانة ملكا الطر مــن  الغــرب  ملــكا وإىل  بلــدة  مــن  الغربيــة  اجلنوبيــة  اجلهــة  إىل  تقــع 
الرئيــي الواصــل بــن اربــد – ملــكا القطعــة غــر منتظمــة الشــكل تتطــاول مــن 
يــق ووادي مفتــوح  الشــمال الغــريب إىل اجلنــوب الــريق ويخــرتق القطعــة طر
يــق افــرازي غــر مفتــوح والقطعــة  ومعبــد ويقــع عــى جــزء مــن اجلهــة اجلنوبيــة طر
يــس جبليــة حيــث تنحــدر انحــدار شــديد يف اجلــزء الــريق منهــا باتجــاه  ذات تضار
الــوادي القطعــة خاليــة مــن األبنيــة واالنشــاءات تربتهــا حمــراء خفيفــة ويتخللهــا 

يتــون. صخــور ثابتــة وينمــو عليهــا أشــجار حرجيــة واشــجار الز

يتــون زرايع 300,000 877582020/10/6بين كنانة ملكااهلدم1168ارض11 تقــع القطعــة ضمــن حــدود بلديــة خالــد بــن الوليــد وبالقــرب مــن معــرة ز
ملــكا وغــرب مســتنبت ملــكا الــزرايع ، القطعــة غــر منتظمــة الشــكل قســم 
كبــر منهــا مســتوية وصاحلــة للزراعــة والبنــاء ، والقطعــة خاليــة مــن األبنيــة 

واالنشــاءات واألشــجار.


