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صناعات 1,198,240 978142007/2/12العاصمةماركاالتليل1514ارض1
خفيفة 
بأحكام 
خاصة

تقــع القطعــة غــرب شــارع احلــزام ومالصقــة لشــيك مطــار مــاركا  تنظيــم القطعــة 
عمــان  ملطــار  التابــع  املراقبــة  بــرج  وبجانــب  خاصــة  باحــكام  خفيفــة  صناعــات 
والقطعــة محاطــة بالســياج ويه خاليــة مــن األبنيــة وغــر منتظمــة الشــكل 

وتقــع ضمــن منطقــة معامــل الطــوب.

ام 1172ارض2
الشوامر

حسبان 
/ناعور

زرايع خارج 360,000 448112009/9/14العاصمة
التنظيم 

يبــاً  وتنظيمهــا زرايع خــارج  تقــع القطعــة غــرب شــارع مادبــا الغــريب بـــ 1 كــم تقر
يــق مــن الشــارع الرئيــي املتجهــة ملعســكر  التنظيــم ويمكــن الوصــول هلــا عــر طر
القــوات املســلحة مبــارشة وعنــد بوابــة املعســكر يتجــة الشــارع اىل اجلهــة اجلنوبيــة 
ثــم إىل الغــرب )بمحــاذه شــيك املعســكر تمامــاً( والشــارع يقســمها قســمني 
يبــاً عبــاره عــن تلــة كاشــفة  رشيق وغــريب ، القســم الغــريب %60 مــن املســاحة تقر
يــة وتميــل ميــل متوســط وخاصــة للجهــة الرشقيــة  وطبيعــة األرض شــبة صخر
ويوجــد شــيك قديــم عــى حــدود األرض ، القســم الــرشيق اقــل مــن منســوب 
مــن القســم الغــريب وبــه أيضــاً انحــدار نحــو اجلهــة الرشقيــة وطبيعــة األرض شــبة 
يبــاً حيــث يوجــد  يــة ومحاطــة بســياج قديــم ، تبعــد اخلدمــات 200م تقر صخر
ــن الوليــد ومــن ثــم  ــد ب ــاً بمحــاذة مســجد خال ــة عــى امتــداد الشــارع جنوب أبني
الوصــول للشــارع الرئيــي بجانــب مشــغل املنيــوم املدينــة املنــورة، يملــك البنــك 

حصــة مــن أصــل حصتــني، إجمــايل مســاحة األرض 22894 م 2. 

خارج 2,890,000 7902009/12/23العاصمةاجلزيهاملوارس49633ارض3
التنظيم 

تقــع األرض مــن شــارع املطــار واســتمراراً حــى جــر املطــار ويه خــارج التنظيــم 
يــق  األرض مســتوية وخاليــة مــن االنشــاءات ويمكــن الوصــول اليهــا عــر طر

ــع االعــالف.  ــة مــن مصن يب ــة وقر عمــان العقب
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ام ام الرك7701ارض4
البساتني 

ناعور

خارج 1,750,000 904332010/11/21العاصمة
التنظيم 

يــة ام البســاتني األرض ســهلية منبســطة  تقــع القطعــة خــارج حــدود تنظيــم قر
يحاذيهــا مــن اجلهــة الشــمالية روض وشــارع عــرض 12م غــر مفتــوح القطعــة 

خاليــة مــن األبنيــة واالنشــاءات ومعظــم اخلدمــات متوفــرة. 

حجر 14412ارض5
الزغالن

تقــع القطعتــني عــى 3 شــوارع مــن اجلهــة الرشقيــة عــى الشــارع الرئيــي ناعــور سكن ج195,000 27052011/2/14العاصمةناعور
البحــر امليــت )شــارع القــدس القديــم( وتنظيمهــا ســكن ج وتقــع مقابــل مســجد 
عمــر بــن اخلطــاب ، القطــع منبســطة وذات تربــة زراعيــة ومطلــة عــى االغــوار 

يــن مــن الشــمع االســمنتية والطــوب.  وبهــا بنائــني مهجور حجر 14513ارض6
الزغالن

سكن ج69932719,375العاصمةناعور

احلدب 984ارض7
الرشيق

خارج 260,130 5102011/7/3العاصمةجلول
التنظيم 

قطعــة خــارج التنظيــم ، تقــع  عــى شــارع منهــا واحــد معبــد وهــو الرئيــي وتقــع 
عــى يســار الشــارع باتجــاه اجلــزية ويه خاليــة مــن األبنيــة واملزروعــات ويوجــد 
بهــا ميــل مــن اجلنــوب إىل الشــمال ويه مســتطيلة الشــكل ومحاطــة بالشــيك 

ومجــاور هلــا بنــاء فيــال ويه ذو تربــه حمــراء زراعيــة وفارغــة. 

خارج 622,000 28272011/8/9العاصمةابو علنداام قباره2321ارض8
التنظيم 

تقــع يف منطقــة ابوعلنــدا عــى اجلنــوب الغــريب مــن مشــاغل صيانــة الطــرق 
يــق احلــزام الدائــرة ومنظمــة خــارج  التابعــة إىل أمانــة عمــان الواقعــة عــى طر
يــة اجلــزء اجلنــويب منهــا مرتفــع ويه صاحلــة  التنظيــم ويه ذات تربــة شــبة صخر
للبنــاء فقــط وتقــع ضمــن الكســارات وبهــا نســبة ميــول تتجــاوز %15 ويحدهــا 
يــق غــر معبــد مــن اجلهــة اجلنوبيــة واخلدمــات غــر متوفــرة وجميــع  وادي وطر

الشــوارع ترابيــة وغــر معبــدة.

وادي 155ارض9
احلجر

وادي 
العش

خارج 21,000 829.2572012/1/2العاصمة
التنظيم 

تقــع القطعــة اىل اجلنــوب مــن منطقــة اجلنــدي الصناعيــة بمســافة 4كــم ويه 
تــراب وغــر ممهــد  الرشقيــة  اجلهــة  مــن  االبنيــة يخدمهــا شــارع  مــن  خاليــة 
يــة بهــا ميــل  ويه تقــع خــارج التنظيــم وطبيعــة القطعــة رمليــة وشــبه صخر
متوســط للجهــة الشــمالية ويمــر بالقطعــة روض )مســيل مــاء( عــدد 2 وتبعــد 
القطعــة عــن الشــارع املعبــد مســافة 1كــم ويملــك البنــك 6 حصــص مــن اصــل 

120حصــة، إجمــايل مســاحة األرض 156585 م 2 .
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سكن ج 132,000 062012/3/26العاصمةجلول املحروقات59ارض10
وسكن 

ريفي

يــة جلــول –  تقــع القطعــة يف املنطقــة الواقعــة عــى الشــارع الواصــل مــن قر
مادبــا وتقــع القطعــة عــى يســار الشــارع  وبالقــرب مــن مدرســة جلــول االساســية 
للبنــني القطعــة شــبة مســتوية وبهــا عــدد مــن االبنيــة مــن الدكــة االســمنتية 
واحلجــر األبيــض يملــك البنــك 6000 حصــة مــن أصــل 66266 حصــة ، إجمــايل 

مســاحة األرض 66266 م 2.

صناعات 700,000 29032012/2/27العاصمةعماناحلمرانية53645ارض11
خفيفة 

تنظيمهــا صنــايع  تقــع  خلــف مبــى فيالدلفيــا لألفــراح ومقابــل مبــى املؤسســة 
العســكرية األرض مربعــة الشــكل يحدهــا شــارع غــر معبــد وغــر مفتــوح باجلهــة 
اجلنوبيــة متفــرع مــن شــارع القــدس والقطعــة خاليــة مــن األبنيــة واالشــجار ذات 
يــة واألرض محفــورة وجاهــزة للبنــاء ويوجــد بهــا بعــض الطمــم  طبيعــة صخر

واخلدمــات االساســية متوفــرة وهلــا اطاللــة مرتفعــة.

موارس 69910ارض12
الدار 

جنوب سحاب 
عمان 

صناعات 260,000 76112021/4/12
بأحكام 
خاصة 

تقــع القطعــة بجــوار رشكــة املــوارد الصناعيــة مــن الــرشق عــى شــارع جنــويب 
يــق شــمايل معبديــن والقطعــة مســتطيلة الشــكل ومســتوية ومحاطــة  وطر

بشــيك معــدين ويه خاليــة مــن األبنيــة وجميــع اخلدمــات متوفــرة.

السكة 552ارض13
الغريب

خارج 3,775,000 272712012/7/17العاصمةالطنيب
التنظيم 

تقــع القطعــة رشق فيــال هــاين احلديــد بحــوايل الــف مــر ورشق اســكان الدوحــة 
غــر منتظمــة  أبعادهــا  الشــكل  واألرض مضلعــة  االزور،  ابــن  ومســجد رضار 
وتربتهــا حمــراء زراعيــة محاطــة بالشــيك مــن جميــع اجلهــات ومزروعــة بأشــجار 
أمــا  يقــع يف منطقــة منخفضــة نســبياً  الشــمايل مــن األرض  اجلــزء  يتــون،  الز
اجلــزء اجلنــويب يقــع يف منطقــة مرتفعــة ومرشفــة عــى بلــدة الطنيــب وضاحيــة 
خليــل الرحمــن وعــى منطقــة الشــارع التنمــوي رشقــاً وباجلهــة اجلنوبيــة مــن 
املزرعــة يوجــد مبــى ســكن حــارس ويتكــون مــن غرفــة ومطبــخ وحمــام كمــا 
يوجــد بركــس دجــاج قديــم وبــرج حمــام وباجلهــة الغربيــة يوجــد مبــى قديــم غــر 
مكتمــل التشــطيب كمــا يوجــد بركــس باجلهــة اجلنوبيــة مــن أرض املزرعة. ويملك 
البنــك 81 حصــة مــن أصــل 84 حصــة ، إجمــايل مســاحة األرض 73912م 2 . 
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اخلمان 36311ارض14
اجلنويب

خارج 400,200 5102008/12/16العاصمةاللنب
التنظيم 

زراعيــة خــارج التنظيــم تقــع قطعــة االرض يف منطقــة اللــنب ويه خاليــة مــن 
يتــون ومحاطــة بســلك  االبنيــة واالنشــاءات صاحلــة للزراعــة ومزروعــة باشــجار الز
شــائك واشــجار الــرو وتقــع اىل الشــمال مــن مســجد املرحــوم حاكــم فــاحل ابــو 

جنيــب بمســافة 2م.

اخلمان 36511ارض15
اجلنويب

خارج 2,100,000 674682008/12/16العاصمةاللنب
التنظيم 

زراعيــة خــارج التنظيــم تقــع قطعــة االرض يف منطقــة اللــنب ويه خاليــة مــن 
يتــون ومحاطــة بســلك  االبنيــة واالنشــاءات صاحلــة للزراعــة ومزروعــة باشــجار الز
شــائك واشــجار الــرو وتقــع اىل الشــمال مــن مســجد املرحــوم حاكــم فــاحل ابــو 

جنيــب.

من قطعة  313ارض16
اىل قطعة 352

+360

+361

املطبه / احلماد6
املوقر

صناعات 813.4848220039,000,000العاصمة
متوسطة 
وخفيفة 
ومكاتب 
ية  تجار

ومحالت 
ية  تجار

وخدمات 
مساعدة 

تقــع قطــع األرايض إىل الــرشق مــن املوقــر بمســافة 9كــم وشــمال الشــارع 
يصــل  حيــث   ، للمــوايش  االصالــة  مزرعــة  شــمال  1كــم  بـــ  الــدويل  الرئيــي 
يــق معبــد حــى بوابــة املــرشوع مــن جهــة اجلنوبيــة وهــو مدخــل بــر  املــرشوع طر
املدائــن بمحــاذة ميــدان الرمايــة ، كمــا يوجــد محــول كهربــاء وبــر مــاء أرتــوازي 
وغرفــة حــارس ومكتــب حــارس ومكتــب مــن الدكــة والبلــوك غــرب املدخــل 
الرئيــي وأعمــدة كهربــاء ضغــط منخفــض وســياج كامــل عــى محيــط املــرشوع 
أعمــدة مــن البلــوك مســبق الصنــع ، طبيعــة األرض ســهلية منبســطة وبعــض 
القطــع بهــا ميــول بســيطة والشــوارع الداخليــة ممهــدة مفتوحــة غــر معبــدة 
ومعظمهــا ذات عــرض 20م ومنهــا الرئيــي بعــرض 30م وشــوارع أخــرى 
مختلفــة واشــكال القطــع منتظمــة واملنطقــة صناعيــة مؤهلــة QIZ ومعضمهــا 
يــة  يــة ومحــالت تجار صناعــات متوســطة وخفيفــة وبــايق القطــع مكاتــب تجار

وخدمــات مســاعدة.



إدارة العقارات املستملكة  | كشف األرايض
محافظة العاصمة

رقم رقم  القطعةالنوع  الرقم 
احلوض

اسم 
احلوض

يـــخ املسـاحــةاملحافظةاملدينة   تار

االستمالك
التوصيف التنظيم سعر البيع 

دونــــممتــــر

خارج 290,000 865.78232013/9/22العاصمةالقنيطرهاملجالده35324ارض17
التنظيم 

خــارج التنظيــم تقــع عــى شــارع معبــد باجلهــة الشــمالية وهــو الشــارع الرئيــي 
ــة القســطل باتجــاه املشــى والقنيطــرة  ي عــرض 30م وهــو الواصــل مــا بــني قر
املــروري وهلــا واجهــة عــى هــذا الشــارع بطــول 470م ، كمــا  باتجــاه املعهــد 
يمــر باجلهــة اجلنوبيــة الغربيــة منهــا شــارع معبــد واألرض شــبة مثلثــة وكافــة 
اخلدمــات االساســية متوفــرة ومحاطــة باألبنيــة ويقــع مقابلهــا باجلهــة الشــمالية 
يــة كمــا يحدهــا باجلهــة اجلنوبيــة الرشقيــة  مســجد الكتيفــة وأبنيــة ضمــن القر
بعــض األبنيــة ورشق مصنــع الفقــر لألملنيــوم وتقــع رشق مزرعــة مرشبــش 
وموقعهــا مطــل عــى بلــدة الكتيفــة وتربتهــا صفــراء صحراويــة ويوجــد ضمنهــا 
مســار أعمــدة هاتــف خشــبية وحســب املخطــط التنظيمــي فــأن األرض يقتطــع 
منهــا شــارع تنظيمــي بشــكل عــريض باجلهــة الغربيــة ويقتطــع مســاحة 1309م، 

واألرض خاليــة مــن األبنيــة واالشــجار.

خارج 875,000 981572014/3/5العاصمةاجلزيهاملوارس48883ارض18
التنظيم 

ــد مــن الــرشق  ــل( ويمت األرض خــارج التنظيــم منتظمــة الشــكل )مــارس طوي
يــق الصحــراوي  باتجــاه الغــرب واألرض مخدومــة بشــارع عمــان العقبــة – الطر
وتقــع إىل اجلهــة الغربيــة منــه وهــو شــارع معبــد وحدهــا الشــمايل يقــع عــى 
يــق ترابيــة وحدهــا الغــريب يقــع عــى شــارع تــرايب ويه تقــع إىل اجلنــوب مــن  طر
مصنــع املناصــر للحديــد وجنــوب مطــار امللكــة عليــاء الــدويل وتبعــد عنــه حــوايل 
5 كــم ، واألرض ســليخ خاليــة مــن األبنيــة واالنشــاءات ويه ســهلة ذات تربــة 
حمــراء مســتغلة يف زراعــة احلبــوب وتصلــح للزراعــة والبنــاء ، يمــر مــن خالهلــا 
خــط الضغــط العــايل وخــط الغــاز ويمــران مــن الشــمال باتجــاه اجلنــوب ويه 
ــايق اخلدمــات ويوجــد بالقــرب منهــا  يبــة مــن ب مخدومــة بالشــوارع املعبــدة وقر
عــدد مــن املــزارع وتقــع مقابــل رشكــة املجموعــة املتحــدة للخدمــات اللوجســتية 

إىل الغــرب منهــا. 

خارج 1,150,000 452014/3/27العاصمةاحلمر احلمر  253ارض19
التنظيم 

تقــع  يف منطقــة احلمــر عــى شــارع أمامــي وممــر جانــي جنــويب شــارع األمــرة 
األبنيــة  والقطعــة خاليــة مــن  غــازي وممــر متفــرع منــه رشقــاً  بنــت  تســنيم 
بســيط  بانحــدار  عليــة  الواقعــة  الشــارع  منســوب  مــن  وأعــى  واالنشــاءات 
للبنــاء واالنشــاء  زراعيــة صاحلــة  تربــة  بالكامــل ويه ذات  واخلدمــات متوفــرة 
يتــون عــدد 21 شــجرة والقطعــة فارغــة غــر  عليهــا واألرض مزروعــة باشــجار الز

مســتغلة.
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خارج 1,925,000 51.7902014/4/15العاصمةجلول بر البيت2966ارض20
التنظيم 

يــة زويــزا وإىل  يــة جلــول باتجــاه قر تقــع  باجلهــة الشــمالية مــن الشــارع الواصــل قر
اجلنــوب الــرشيق مــن مســجد املرحــوم عــكاش الزبن مســافة 1.5كم رشقة مزرعة 
الســبل وشــكل القطعــة مســتطيلة الشــكل خاليــة مــن األبنيــة أو االنشــاءات 
وذات تربــة زراعيــة متوســطة اخلصوبــة بهــا ميــل للجهــة الشــمالية بميــل بســيط 
ال يتجــاوز 10 امتــار يخدمهــا شــارع معبــد مــن اجلهــة اجلنوبيــة الرشقيــة واخــر 
مــن اجلهــة الشــمالية ممهــد تــرايب ضمــن منطقــة مــزارع والقطعــة محاطــة 

بســلك شــائك.

خارج 1,800,000 77.98802014/4/15العاصمةجلول بر البيت2866ارض21
التنظيم 

يــة واقعــة عــى الشــارع الرئيــي املتجهــة  يــة جلــول رشق القر تقــع القطعــة بقر
مــن جلــول إىل اجلــزية وتقــع عــى اجلهــة الرشقيــة مــن الشــارع وشــكل القطعــة 
مســتوية  والقطعــة  االنشــاءات  أو  األبنيــة  مــن  خاليــة  الشــكل  مســتطيلة 

ومرشفــة. 

املدينة 357333ارض22
يح 2 
جبل 
عمان 
اجلدبد 

تجاري 110,240 344.52015/4/2العاصمةعمان 
عادي 
ضمن 

سكن ج 

تقــع قطعــة األرض  يف جبــل عمــان اجلديــد الــي اجلنــوب الغــريب مــن شــارع 
األول  الــدوار  مــن  املتفــرع  الثقفــي  عامــر  شــارع  نهايــة  وعــى  األمــر محمــد 
باتجــاه الشــمال تقــع واجهتهــا الغربيــة عــى شــارع عامــر الثقفــي املتصــل بشــارع 
املعتصــم وتقــع بعــد مســجد أبوشــام الــذي يحمــل الرقــم 12 وتبعــد عنــه حــوايل 
100م عــى الشــمال ومجــاورة للبنايــة 22 ، القطعــة مســتطيلة الشــكل خاليــة 

مــن األبنيــة يوجــد ضمنهــا اشــجار حرجيــة متناثــرة )شــجرة بلســان وشــجرتني 
يتــون( ويوجــد عليهــا بنــاء قطاعيــات )جــدران اســتنادية مــن احلجــر القديــم(  ز
وتميــل ميــاًل متوســطاً مــن اجلنــوب وتصلهــا كافــة اخلدمــات وتحيــط بهــا املبــاين 
يــة تربتهــا حمــراء صاحلــة  الســكنية اجلديــدة والقديمــة ويه ذات طبيعــه صخر
للزراعــه  والبنــاء ،يملــك البنــك حصــة مــن أصــل حصتــني، إجمــايل مســاحة 

القطعــة 689 م 2 .
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خارج 130,000 93542015/9/22العاصمةجلول بر البيت6056ارض23
التنظيم 

القطعــة خــارج التنظيــم ويه تابعــة إىل منطقــة بلديــات اجلــزية ويه مربعــة 
يبــاً ، وتقــع إىل الــرشق الشــمايل مــن تــل جلــول بحــوايل 900م  الشــكل تقر
يــي أم رمانــة وجلــول ، وتقــع عــى اكــر مــن  وتقــع عــى الشــارع الرابــط بــني قر
يــق  شــارع ، الشــارع الرئيــي الــرشيق معبــد والشــارع اجلنــوب غــر معبــد والطر
الثالــث يصــل إىل نهايــة القطعــة مــن اجلهــة الغربيــة وهــو تــرايب ، األرض تربتهــا 
يبــاً مــن الغــرب  حمــراء واجلــزء الغــريب منهــا مرتفــع وتميــل ميــل بنســبة %7 تقر
إىل الــرشق ويه صاحلــة للبنــاء والزراعــة ومخدومــة بكافــة اخلدمــات العامــة 
ومقــام عليهــا )قــن( دواجــن عــدد 3 اثنــان منهــا عــى شــكل هرمــي مبنيــة 
مــن الفخــار والقــن الثالــث مــن الطــوب االســمني عــى شــكل غرفــة والقطعــة 

محاطــة بســور مــن اجلهتــني الشــمالية والرشقيــة فقــط.

ظهرة 241ارض24
حرب

خارج 400,000 59172016/8/31العاصمةأم رمانة
التنظيم 

يــة ام رمانــة ضمــن منطقــة  القطعــة خــارج التنظيــم تقــع إىل الــرشق مــن قر
يــق معبــد مســتطيلة الشــكل  يبــة مــن اخلدمــات ويصلهــا طر يتــون وقر مــزارع ز
يبــاً ومائلــة ميــاًل بســيطاً  باتجــاه اجلنــوب ويحدهــا مــن  باتجــاه شــمال جنــوب تقر
الشــمال ســور ويحدهــا مــن الــرشق ارض مشــابهه لطبيعتهــا ومــن اجلنــوب 
يتــون وتربهــا حمــراء خفيفــة صالــة للبنــاء  مســيل مــاء ومــن الغــرب مزرعــة ز
والزراعــة كمــا يوجــد اقتطــاع شــارع والقطعــة تســتغل بزراعــة احلبــوب والقطعــة 

ســليخ خاليــة مــن االنشــاءات. 

الكدراوي 458ارض25
اجلنويب 

خارج 36,081 27122016/9/1العاصمةالقنيطره
التنظيم 

ــة الرئيــي  القطعــة خــارج النظيــم تقــع إىل الــرشق مــن شــارع عمــان – العقب
ومخدومــة بشــارع معبــد يحدهــا مــن اجلهــة الشــمالية األرض ذان شــكل شــبة 
منتظــم ويه ســليخ خاليــة مــن أيــة أبنيــة أو انشــاءات ويه شــبه مســتوية وذات 

يبــة مــن اخلدمــات. تربــة صفــراء تصلــح للزراعــة والبنــاء ويه قر
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قطنة 8943ارض26
اجلنويب 

مكاتب 9,350,000 348.8982017/2/5العاصمةعمان
بأحكام 
خاصة 
ضمن 

سكن أ وب 

ــد وعــى  ــق 6م غــر معب ي ــن وطر القطعــة تقــع عــى شــارعني 30و16م معبدي
منســوب شــارعني يف منطقــة العبــديل/يح الشميســاين مقابــل املدخــل الرئيــي 
ملدينــة احلســني للشــباب وقــر الثقافــة بالقــرب وإىل الــرشق مــن دوار املدينــة 
ــة بحــوايل 200م وبالقــرب وإىل الــرشق مــن مدرســة الوســام الذهــي  الرياضي
وعــى  مســتوية  وشــبة  األبنيــة  مــن  خاليــة  األرض   ، 400م  بحــوايل  للبنــات 
منســوب شــارعني ميــالن بســيط مــن اجلهــة اجلنوبيــة باتجــاه اجلهــة الشــمالية 
ــة  ــة وكافــة اخلدمــات متوفــرة حيــث انهــا تقــع عــى نهاي واملنطقــة جيــدة وحيوي

ياضيــة. جــر املدينــة الر

النعاجية 2758ارض27
واملقطاع 

خارج 1,620,534 759.582017/8/3العاصمةاليادودة 
التنظيم 

مــن شــارع مأدبــا  الغــرب  واىل  املطــار  مــن شــارع  الــرشق  إىل  القطعــة  تقــع 
يبــاً ومخدومــة بشــارع  ومدرســة قرطــاج الدولية،القطعــة منتظمــة الشــكل تقر
املطــار املعبــد ويه خــارج التنظيــم واخلدمــات االساســية متوفــرة القطعــة خاليــة 
الشــمالية  اجلهــة  إىل  بســيط  ميــل  واالشــجار وذات  واالنشــاءات  األبنيــة  مــن 
الرشقيــة وترتبهــا صاحلــة للزراعــة والبنــاء يملــك البنــك80 حصــة مــن أصــل 160. 

إجمــايل مســاحة القطعــة 17519م 2 .  

عراق 10386ارض28
احلمام 

أم قصر 
واملقابلني 

جنوب 
عمان 

يــد بــن ثابــت وشــمال مــدارس احلصــاد بحــوايل سكن ج80,000 5782017/12/12 تقــع القطعــة شــمال مســجد ز
120م وجنــوب غــرب مــدارس األصالــة ، القطعــة مســتطيلة الشــكل ومســتوية 

يتــون ومجــاور هلــا فيــال تحــت التشــطيب مــن اجلهــة اجلنوبيــة،  وبهــا 5 شــجرات ز
بالزاويــة  يــق  تنظيمهــا ســكن ج ويخدمهــا طر االنشــاءات  مــن  األرض خاليــة 

ــرايب واخلدمــات متوفــرة. اجلنوبيــة الرشقيــة غــر نافــذ ت

العرين 25521ارض29
الشمايل 

جنوب بريك
عمان 

خارج 40,000 0.98402018/3/19
التنظيم 

القطعــة خــارج التنظيــم األرض خاليــة مــن األبنيــة واالشــجار وتقــع عــى شــارع 
للبنــاء  تربــة صفــراء صاحلــة  غــر معبــد يحدهــا باجلهــة اجلنوبيــة واألرض ذات 
والزراعــة واألرض مثلثــة الشــكل واخلدمــات غــر متوفــرة وتبعــد حــوايل 95كــم 
يــق الصحــراوي وتبعــد مســافة 700م عــن األبنيــة والشــارع املعبــد.  رشق الطر
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أبو 4733ارض30
صوانه 

جنوب الرقيم 
عمان 

يــة الرقيــم منطقــة القويســمة ، القطعــة ســليخ خاليــة مــن األنيــة سكن ج265,000 68842018/5/14 تقــع يف قر
اجلهــة  مــن  ويحدهــا  الشــكل  ومنتظمــة  مســتوية  والقطعــة  واالنشــاءات 
الشــمالية شــارع معبــد ومــن اجلهــة الغربيــة ســور مــن الطــوب يعــود للقطعــة 
للبنــني ومدرســة محمــد  بــن مالــك االساســية  انــس  املجــاورة ويه مدرســة 

بالقطعــة طمــم.   ويوجــد  الشــاملة  الثانويــة  القاســم 

جنوب ابو علنداالدهاميه 6217ارض31
عمان 

صناعات 330,000 72512018/10/1
خفيفة 
بأحكام 
خاصة 

تقــع القطعــة قــرب وبجانــب جــر املســتندة وبجانــب رشكــة العــون املتطــورة 
للمقــاوالت وجنــوب محطــة املناصــر بمســافة 400 م وشــمال رشق تقاطــع 
يبــة أيضــاً مــن شــارع ســحاب ومــن  أهــل الكهــف بمســافة 1كــم والقطعــة قر
إال  غــر مســورة  إنشــاءات  أيــة  مــن  خاليــة  األرض  مرســيدس،  مبــاين رشكــة 
جهــة واحــدة تربتهــا رمليــة يتخللهــا بعــض احلجــارة الســطحية شــكلها اهلنــديس 
منتظم)شــبة مســتطيل( تميــل ميــاًل خفيفــاً باتجــاه الغــرب والقطعــة مخدومــة 

بشــارع إفــرازي مرســم متفــرع مــن شــارع بــركات فــارس الشــوبيك. 

جنوب ابو علنداالدهاميه 6237ارض32
عمان 

صناعات 350,000 81612018/10/1
خفيفة 
بأحكام 
خاصة 

تقــع القطعــة قــرب وبجانــب جــر املســتندة وبجانــب رشكــة العــون املتطــورة 
للمقــاوالت وجنــوب محطــة املناصــر بمســافة 400 م وشــمال رشق تقاطــع 
يبــة أيضــاً مــن شــارع ســحاب ومــن  أهــل الكهــف بمســافة 1كــم والقطعــة قر
إال  غــر مســورة  إنشــاءات  أيــة  مــن  خاليــة  األرض  مرســيدس،  مبــاين رشكــة 
جهــة واحــدة تربتهــا رمليــة يتخللهــا بعــض احلجــارة الســطحية شــكلها اهلنــديس 
منتظم)شــبة مســتطيل( تميــل ميــاًل خفيفــاً باتجــاه الغــرب والقطعــة مخدومــة 

بشــارع إفــرازي مرســم متفــرع مــن شــارع بــركات فــارس الشــوبيك. 

جنوب ابو علنداالدهاميه 6267ارض33
عمان 

صناعات 370,000 96312018/10/1
خفيفة 
بأحكام 
خاصة 

تقــع القطعــة قــرب وبجانــب جــر املســتندة وبجانــب رشكــة العــون املتطــورة 
للمقــاوالت وجنــوب محطــة املناصــر بمســافة 400 م وشــمال رشق تقاطــع 
يبــة أيضــاً مــن شــارع ســحاب ومــن  أهــل الكهــف بمســافة 1كــم والقطعــة قر
مبــاين رشكــة مرســيدس، األرض خاليــة مــن أيــة إنشــاءات تربتهــا رمليــة يتخللهــا 
ترتفــع  الســطحية شــكلها اهلنــديس منتظم)شــبة مســتطيل(  بعــض احلجــارة 
عــن مســتوى الشــارع )الرامــب الشــمايل الــرشيق جلــر املســتندة( بحــوايل 3ك 
كقطــع صخــري والقطعــة مخدومــة بشــارع معبــد عــى شــارع عــي املحمــود 

ــري.  احلنيطــي املتفــرع مــن شــارع احلــزام الدائ
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جرينني 21706ارض34
اجلنويب 

سكن ج 550,000 64712018/10/1عمان عمان 
بأحكام 
خاصة 

شــارعيني  ناصيــة  وعــى  اجلنــويب  اهلاشــمي  يح  أبنيــة  ضمــن  القطعــة  تقــع 
يــني حيــث يحاذيهــا مــن اجلهــة الشــمالية أوتوســراد شــارع االســتقالل  متواز
يــن العابديــن وتقــع رشق مبــى أمانــة عمان/دائــرة  ومــن اجلهــة اجلنوبيــة شــارع ز
الرقابــة الصحيــة املهنيــة كمــا يقابــل واجهــة القطعــة اجلنوبيــة الســور الشــمايل 
حلــرم قــر زهــران وغــرب مدرســة عبدامللــك بــن مــروان  الثانويــة ، القطعــة 
مســتطيلة الشــكل تميــل أرضهــا ميــاًل مقبــوال باتجــاه الشــمال ارضهــا تحــت 
منســوب الشــارع اجلنــويب القطعــة خاليــة مــن األبنيــة واالنشــاءات واخلدمــات 

بالقطعــة. متوفــرة 

الرفيسة 15510ارض 35
الرشقية 

يبة  خر
السوق 
وجاوا 

جنوب 
عمان 

تقــع القطعــة عــى شــارع اليــادودة الرئيــي وعــى شــارع امللــك بــن مــروان سكن ج 50,000 558.812019/2/3
يــات اخلارجيــة ، تقــع ضمــن التجمعــات  يــة األمــن العــام للدور وبالقــرب مــن مدير
الســكانية وتتوفــر  كافــة اخلدمــات والقطعــة منتظمــة الشــكل ذات تربــة زراعيــة 
تصلــح للبنــاء والزراعــة محاطــة بشــيك مــع بــاب حديــد ومزروعــة بأشــجار مهملــة 
ويقــع أمــام القطعــة خــط كهربــاء مــع اعمــدة تتصــل خلطــوط الضغــط العــايل. 

تالع 3731ارض 36
الكنيعان

جنوب السيفية
عمان 

خارج 32,000 500102020/10/25
التنظيم 

تقــع القطعــة إىل اجلنــوب مــن مطــار امللكــة عاليــا بمســافة 4300م وإىل الــرشق 
يــة القنيطــرة وإىل  يــق الصحــراوي وإىل الشــمال الغــريب مــن مبــاين قر مــن الطر
الــرشق مــن مــرشوع إســكان تعمــر، القطعــة مربعــة ومنتظمــة الشــكل، تقــع 
ضمــن منطقــة زراعيــة بعيــدة عــن املبــاين واخلدمــات بعيــدة ويخدمهــا طــرق 
الواقــع  ارض  عــى  مفتوحــة  غــر  والشــمالية  الرشقيــة   واجهتيهــا  يف  ترابيــة 
القطعــة ذات تربــة حمــراء مائلــة للصفــرة ذات طبوغرافيــة ســهلية تميــل ميــاًل 
للبنــاء  الغــريب األرض خاليــة مــن األبنيــة واالنشــاءات صاجلــه  باتجــاه  بســيطاً 

والزراعــة.

زميالت 2887ارض37
القراقر 

صناعات 200,000 2020/11/4 10املوقر النقرة 
متوسطة 

تقــع القطعــة إىل اجلنــوب الغــريب مــن تقاطــع الشــارع الــدويل عمــان – بغــداد 
ومدخــل الزميــالت ومالصقــة لرشكــة خلــويص اجللفنــة وطــالء احلديــد مــن اجلهــة 
الشــكل  القطعــة منتظمــة  الغربيــة، تنظيمهــا صناعــات متوســطة  الشــمالية 
ــد، مقــام عــى النصــف الــرشيق مــن القطعــة  ويحدهــا مــن الغــرب شــارع معب
بنــاء مــن االساســات )هنجــر( وغرفــة حــارس وعمــود ضغــط كهربــاء ، أمــا اجلهــة 

الغربيــة مــن  األرض خاليــة مــن األبنيــة واالنشــاءات. 


