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سطح 1
ضمن 

بناء

تجاري 13,280 9561661989/11/13العاصمةماركاالونانات 133/48622
طويل 
ضمن 
سكن د 

ــة والشــمالية الرشقيــة مــن  ــارة عــن ســطح الشــقة الشــمالية الغربي عب
الطابــق الثــاين ضمــن عمــارة ســكنية تقــع عــى الشــارع الرئيــي يف مــاركا 
الشــمالية بعــد مــرة أم احلســن ثــم االنعطــاف لليمــن بعــد اإلشــارات 

املؤديــة للــي شــارع فاطمــة بنــت اســد ثــم شــارع انــس بــن النــر. 

سطح 2
ضمن 

بناء

تجاري 9561633677713,040العاصمةماركاالونانات 134/48622
طويل 
ضمن 
سكن د 

مــن  الرشقيــة  واجلنوبيــة  الغربيــة  اجلنوبيــة  الشــقة  ســطح  عــن  عبــارة 
الطابــق الثــاين ضمــن عمــارة ســكنية تقــع عــى الشــارع الرئيــي يف مــاركا 
الشــمالية بعــد مــرة أم احلســن ثــم االنعطــاف لليمــن بعــد اإلشــارات 

املؤديــة للــي شــارع فاطمــة بنــت اســد ثــم شــارع انــس بــن النــر. 

بناء 3
مكاتب 

مكاتب 81,045,000/ 9/ 7753902000عمانعمان اللويبده الشمايل 17212
ضمن 

سكن ب 
باحكام 
خاصة 

تقــع القطعــة مقابــل وزارة الصناعــة والتجــارة وعنــد نهايــة نفــق فنــدق 
املريديــان عنــد املخــرج باتجــاه اإلشــارة الضوئيــة وقــرب مبــى االتحــاد 
املهــي ويحاذيهــا شــارع معبــد )الرشيــف الربــي( مــن اجلهــة اجلنوبيــة 
قديــم  بنــاء  عليهــا  مقــام   ، املنطقــة  يف  متوفــرة  اخلدمــات  وجيمــع 
الواجهــات اخلارجيــة مــن احلجــر والبنــاء مؤلــف مــن طابــق تســوية وطابــق 

أريض ومظلــة أماميــة ملواقــف الســيارات.

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/172-12/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/HldWqFnYvKAفيديو احرتايف
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ينــو للســيارات ومقابــل مؤسســة شــهاب سكن د50,000 92612522002/5/7العاصمةعماناحنيكن1527/11431شقه4 تقــع الشــقة جنــوب رشكــة ر
النــر  جبــل  يح  يف  جانــي  يــق  طر الريمــوك  شــارع  وعــى  يــة  التجار
وتنظيمهــا تجــاري طــويل ضمــن ســكن د ، مقــام عليهــا ابنيــة متالصقــة 
يــة  قديمــة تحمــل الرقــم 27 ومؤلــف مــن طابــق أريض مخــازن تجار
وطابــق ســدد تابــع للمخــازن وطابــق أول شــقتن وجــزء مــن طابق الثاين 
شــقة ، الطابــق املعــي واململــوك للبنــك هــو الطابــق األول وهــو عبارة عن 
شــقة مؤلفــة مــن صالــة وعــدة غــرف نــوم وحمامــات ومطبــخ وشــبابيك 

مــع حمايــة حديــد واآلرضيــات مبلطــة بــالط بــزرة بلــدي.

مخزن 5
تجاري 

تجاري 49,000 211602004/4/22العاصمةعماناملدينة299/106-33
طويل 
ضمن 
سكن د 

يــة  األرض والبنــاء يقعــان عــى شــارعن معبديــن واألرض شــبه دائر
وعليــه بنــاء الواجهــة األماميــة حجــر مسمســم والواجهــة اخللفيــة بلــوك 
الوســط مــن اجلهــة  بيــت درج ويف  مقصــور مــع دكــة اســمنتية مــع 
يكــو مــع دربزيــن حديــد والبنــاء مفــروز ومكــون  اجلنوبيــة الــدرج بــالط مواز
مــن طابقــن حيــث يوجــد منســوب شــارعن عــى القطعــة الطابــق 
يــة عــى منســوب  األريض وطابــق التســوية مكــون مــن محــالت تجار
التســوية ومحــالت عــى منســوب الطابــق األريض وأبــواب املحــالت حديد 
يــش مــع واجهــات املنيــوم واألرضيــات ســرياميك املخزنيــن املعنيــن  ر

همــا االول والثــاين. 

مخزن 6
تجاري

تجاري 46,500 277572004/4/22العاصمةعماناملدينة298/10234
طويل 
ضمن 
سكن د 

مخزن 7
تجاري 

تجاري 175,000 464.92652006/9/20العاصمةعماناملدينة6433
مركزي 

العقــار يقــع عــى بدايــة شــارع صــالح الديــن االيــويب املتفــرع مــن شــارع 
امللــك حســن وشــارع ياقــوت احلمــوى ، شــكل القطعــة غــري منتظــم 
مقــام عليهــا بنــاء مخزنــن مغلقــن وغري مســتعملن من البنــاء القديم 
ويالصقهمــا درج خلدمــة البنــاء العلــوي املكــون مــن بيــت قديــم مكــون 
الوقــت احلــارض وغــري  مــن طابــق واحــد مــن احلجــر وهــو مهمــل يف 
مســكون ومهجــور ومنخفــض عــن منســوب الشــارع العلــوي بعــدة 
أمتــار، حصــة البنــك بالقطعــة 17 حصــة مــن أصــل 24 حصــة ، إجمــايل 
مســاحة القطعــة 656م2 . مشــاركة مــع بنــك البرتاء)تحــت التصفيــة(  

ــه. ــة املقامــة للهــدم واالزال والعقــار فــارغ وغــري مســتغل واالبني
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اجلبيهة اجلبيهة الرشيق 2394فيال8
/ شمال 

عمان

تنظيمهــا ســكن أ، تقــع القطعــة عــى شــارع ســما الروســان عمــارة رقــم سكن أ 550,000 90010902008/1/16العاصمة
يــة املتابعــة والتفتيــش وتقــع عــى شــارع 12م معبــد،  23 قــرب مدير
مقــام عــى القطعــة بنــاء أربــع واجهــات مــن احلجــر ومكــون مــن طابــق 
تســوية وأرايض وأول وثاين التشــطيبات ســوبر ديلوكس ومزود بالتدفئة 

واملصعــد. 

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/239/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/kWl9vL5E3zYفيديو احرتايف

بناء 9
مكاتب

- تجاري 

وادي خربة الصويفية171615
السري

تجاري 50327002009/10/261,450,000العاصمة
محيل 
ضمن 

سكن ب 

يقــع العقــار بــي الصويفيــة ملتقــى شــارعن تنظيميــن معبديــن )شــارع 
حســن العطيــات( جنــوب غــرب مخابــز الســفراء بمســافة 150م ، مقــام 
ــق  ــق تســوية خدمــات ، طاب ــاء تجــاري مكــون مــن طاب عــى القطعــة بن
أريض مخازن تجارية وســدد يتوســطها مدخل واســع من اجلهة الغربية 
مــن البنــاء للطوابــق العلويــة عــدد أربعة)طابــق أول وثــاين وثالــث ورابــع( 
يشــغلها دائــرة رضيبــة الدخــل /غــرب عمــان ، البنــاء واجهتــن حجــر مــن 
اجلهــة الشــمالية والغربيــة والواجهيــن االخريتــن مــن البلــوك املقصــور ، 
املخــازن عبــارة عــن بوتيــك مالبــس ومطعــم اخــر مؤجــر مكــون من بابن 
باالضافــة اىل مخــزن ، بيــت الــدرج مــن اجلرانيــت ويوجــد بــه مصعــد 
كهربــايئ وتشــطيبات الطوابــق )املكاتــب( جيــدة حيــث أن  االرضيــات مــن 
الســرياميك واالبــواب خشــب ســويد والشــبابيك املنيــوم ابيــض مقطــع 
عــادي ويوجــد بــكل طابــق دورة ميــاه عــدد 2 والطوابــق مــزودة بالتدفية، 

والعقــار مؤجــر مــن قبــل البنــك. 

وادي حنوطيا7293عقار 10
السري

غرب 
عمان 

يقــع العقــار يف  يح الــروايب شــارع امللــك عبداللــة الثــاين باجلهــة الرشقيــة سكن ب 1,000,000 6252002011/10/1
يــن مســافة 250م  ، مؤلــف مــن بنــاء  مــن الشــارع شــمال مبــى رشكــة ز

اريض مســاحته 220 م 2.

تقــع الشــقة  شــمال فنــدق اوركيــدا بحــوايل 200م الشــقة الرشقيــة سكن ب132,000 1712011/2/9العاصمةعمانالشميساين2458/13113شقه11
مــن الطابــق الثالــث عــدا ســطحها مســاحتها 171م ويه مؤلفــة مــن 
غرفــة ضيــوف وســفرة وغرفــة جلــوس ارضياتهــم مبلطــة ســرياميك 
وثــالث حمامــات احدهــم للضيــوف ومطبــخ الشــبابيك املنيــوم زجــاج 
مــزدوج واالباجــورات املنيــوم مــع حديــد حمايــة والشــقة مــزودة بالتدفئة 

يــة.   املركز
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مكاتب 12
تجاري 

مكاتب 32,400,000/ 6/ 537140092012عمانعمانوادي صقرة123618
ضمن 
سكن أ 
باحكام 
خاصة 

تقــع األرض عــى شــارع 30م معبــد ومقــام عليهــا بنــاء عمــارة مكاتــب 
بيــت  والبنــاء مكــون مــن خمــس طوابــق مــع  االنشــاء  قيــد  يــة  تجار
درج مــع تأســيس مصاعــد كهربائيــة عــدد 2 ودرج هــروب باإلضافــة 
ــاء وبقيــة الطوابــق  إىل طوابــق تســاوي مواقــف ســيارات وخدمــات للبن
يــة وقــد تــم االنتهــاء مــن اعمــال احلفر لكامــل األرض وصب  مكاتــب تجار
القواعــد واالساســات مــع صــب ارضيــات طابــق التســوية الثالثــة مــع رفع 
وصب اجلدران االســمنتية املســلحة واإلســتنادية ملســتوي طابق التســوية 
ــق تســوية وطابقــن  ــاً )3 طواب ــة وهــذه يه االعمــال املنجــزة حالي الثالث

علويــات( تشــطيب عظــم. 

تقــع الشــقة ضمــن عمــارة ســكنية جنــوب مســجد اســكان الضبــاط يف سكن أ 73,000 1822012/3/22العاصمةناعوراملدورة 403/1316شقة 13
مــرج احلمــام بمســافة 200م ويه الشــقة الرشقيــة مــن الطابــق الثالث 
الشــقة ضمــن عمــارة اربــع واجهــات حجــر ومخدومــة باملصعــد والشــقة 
نــوم واحــدة ماســرت و2حمــام صالــة وصالــون  مؤلفــة مــن 3 غــرف 

ومطبــخ وفرنــدة. 

وادي دير غبار1820/13216شقه14
السري

غرب 
عمان 

ــاء يحدهــا سكن ب 160,000 2162013/1/29 الشــقة الغربيــة مــن الطابــق الثالــث عــدا ســطحها ضمــن بن
شــارع تنظيمــي مــن اجلهــة اجلنوبيــة وتحمــل الرقــم 6 ، الشــقة مكونــة 
مــن صالــة ضيــوف عــى شــكل حــرف L وغرفــة معيشــة ومطبــخ راكــب 
مــع برنــدة 2 غرفــة نــوم واحــده ماســرت مــع حمــام جاكــوزي والشــقة 

يــة.  مــزودة بالتدفئــة املركز

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/1820/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/si0MRn-M5D0فيديو احرتايف
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وادي اجلندويل 1640/1017فيال15
السري 

غرب 
عمان 

 835
اقسام 

مشرتكة 
مقام 
فلل 

عدد 2 
ملك 
البنك 
األهيل 

هــو البنــاء الشــمايل الغــريب مكــون مــن طابــق تســوية مســاحته 184م سكن ب 350,000 5202013/6/18
مكــون مــن غرفــة نــوم وصالــة ضيــوف صالــة طعــام ومطبــخ صغــري 
وحمــام وغرفــة غســيل وخزيــن وغرفــة خامــة، الطابــق األريض مســاحته 
184م مكــون مــن غرفــة نــوم وغرفــة جلــوس ومطبــخ وحمــام، الطابــق 
األول مســاحته 154 30+ م تــرس مكــون مــن 3 غــرف نــوم اثنتــان 

ماســرت وغرفــة معيشــة وتــرس.

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/1640-101/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/guL44mWTVQwفيديو احرتايف

وادي اجلندويل 1640/2017فيال16
السري 

غرب 
عمان 

 835
أقسام 

مشرتكة 
مقام 
فلل 

عدد 2 
ملك 
البنك 
األهيل 

هــو البنــاء الــرشيق اجلنــويب مكــون مــن طابــق تســوية مســاحته 186م سكن ب 350,000 5202013/6/18
مكــون مــن غرفــة نــوم وصالــة ضيــوف صالــة طعــام ومطبــخ صغــري 
وحمــام وغرفــة غســيل وخزيــن وغرفــة خامــة ، الطابــق األريض مســاحته 
186م مكــون مــن غرفــة نــوم وغرفــة جلــوس ومطبــخ وحمــام ، الطابــق 
األول مســاحته 161 25+ م تــرس مكــون مــن 4 غــرف نــوم ثالثــة منهــم 

ماســرت وغرفــة معيشــة وتــرس.

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/1640-102/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/lgajpltIj1gفيديو احرتايف

 تقــع الشــقة ضمــن بنايــة ســكنية مكونــة كــم 4 طوابــق وطابــق تســوية سكن أ11714/11/201344,000العاصمةصويلحالبياض5-579/101شقة 17
وكل طابــق مكــون مــن شــقتن وتقــع عــى شــارع ضــايح ســبيت املتفــرع 
مــن شــارع امللكــة رانيــا العبــدهللا  وتقــع الشــقة يف طابــق التســوية مــن 
اجلهــة الرشقيــة ومؤلفــة مــن غرفتــن نــوم وصالــون وصالــة ومطبــخ 

يــة ومصعــد. وحمامــن الشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز
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تقــع الشــقة ضمــن بنايــة ســكنية مكونــة كــم 4 طوابــق وطابــق تســوية سكن أ56,500 1512013/11/14العاصمةصويلحالبياض5-579/102شقة 18
وكل طابــق مكــون مــن شــقتن وتقــع عــى شــارع ضــايح ســبيت املتفــرع 
مــن شــارع امللكــة رانيــا العبــدهللا ، وتقــع الشــقة يف طابــق التســوية مــن 
اجلهــة الغربيــة ومؤلفــة مــن 3 غــرف نــوم واحــدة ماســرت وصالــون وصالة 

يــة ومصعــد. ومطبــخ وتــرس وحمامــن الشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

فيال19
+

ارض

سكن 915,000 312113632013/12/8العاصمةناعورمرج احلكر4631
ريفي 

قطعــة األرض غــري منتظمــة )شــبة مســتطيلة( تقــع يف منطقــة زراعيــة 
وســكنية يوجــد اقتطــاع شــوارع تنظيميــة حــوايل 900م وتقــع عــى 
شــارعن احداهمــا مفتــوح بشــكل جــزيئ ويقــع عــى الواجهــة الشــمالية 
يــي مــن الــرشق  للقطعــة والقطعــة ذات تربــة حمــراء وبهــا انحــدار تدر
للغــرب والقطعــة مطلــه للغــرب )شــارع الســالم-البحر امليــت( وتقــع 
القطعــة إىل الــرشق مــن شــارع البحــر امليــت )شــارع الســالم( بمســافة 
مزرعــة  عــن  عبــارة  مثمــرة مختلفــة ويه  بأشــجار  ومزروعــة  400م 
محاطــة باألســوار بتوســطها بنــاء رئيــي )فيــال نظــام دبلكــس( مــع بركــة 
ســباحة وســكن للحــارس عــدد 2 وغرفــة خدمــات وغرفــة بويلــر وبــر مــاء 
والفيــال مؤلفــة مــن طابــق أريض وطابــق اول بمســاحة اجماليــة 450م 
وتــرس مكشــوف لــكل طابــق األعمــال النهائيــة مل تكتمــل مــن اطقــم 

حمامــات وتمديــدات الكهربــاء "تشــطيب عظــم".

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/46/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/pMuPwcWTaK4فيديو احرتايف

تقــع الشــقة ضمــن عمــارة ســكنية يف منطقــة يح نــزال  شــارع بــي طــي سكن د 68,000 2192014/2/10العاصمةعمانالذراع الشمايل 602/11137شقة 20
رقــم 13 العمــارة مــن مكونــة مــن ثمانيــة طوابــق اربعــة تســاوي وطابــق 
اريض + اول + ثــاين + ثالــث ، متوفــر مصعــد قيــد االنشــاء، مبنيــة مــن 

احلجــر ، اليوجــد مواقــف ســيارات. 

تقــع الشــقة ضمــن عمــارة ســكنية يف منطقــة يح نــزال  شــارع بــي طــي سكن د 66,000 2192014/2/10العاصمةعمانالذراع الشمايل 602/12137شقة 21
رقــم 13 العمــارة مــن مكونــة مــن ثمانيــة طوابــق اربعــة تســاوي وطابــق 
اريض + اول + ثــاين + ثالــث ، متوفــر مصعــد قيــد االنشــاء ، مبنيــة مــن 

احلجــر ، اليوجــد مواقــف ســيارات. 
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تقــع الشــقة ضمــن عمــارة ســكنية يف منطقــة يح نــزال  شــارع بــي سكن د 66,000 2192014/2/10العاصمةعمانالذراع الشمايل 602/13137شقة 22
طــي رقــم 13 العمــارة مــن مكونــة مــن ثمانيــة طوابــق اربعــة تســاوي 
وطابــق اريض + اول +ثــاين + ثالــث، متوفــر مصعــد قيــد االنشــاء، مبنيــة 
ــة مــن  مــن احلجــر، اليوجــد مواقــف ســيارات، الشــقة يف املراحــل النهائي
التشــطيب، دهــان عــادي، توجــد بلكونــة عــدد اثنــن، كل طابــق شــقة، 

ــد التشــطيب. املطبــخ غــري راكــب، الشــقة قي

 تقــع الشــقة يف عمــارة ســكنية تتكــون مــن تســوية و4 طوابــق )3 شــقق سكن ب 14101/05/201478,000العاصمةطربور املياله1017/1118شقة 23
يف كل طابــق( ، ويه الشــقة الرشقيــة مــن الطابــق األول مكونــة مــن 
صالــة حــرف L وغرفــة معيشــة و مطبــخ و3 غــرف نــوم احداهمــا ماســرت 

يــة.  و 2 حمــام الشــقة مخدومــة بالتدفئــة املركز

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/111-1017/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/L9ZqX93-VKwفيديو احرتايف

تلعة عيال 112/3393شقة 24
السليمان 

تالع 
العيل 

تتألــف الشــقة مــن  مــوزع بــن الغــرف ارضيتــه ســرياميك ومزيــن بدهــان سكن ج81,000 1532015/3/1العاصمة
يــن  ومز ســرياميك  وجدرانــه  ارضيتــه  +مطبــخ  وديكورجبصــن  عــادي 
بخزائــن علويــة وســفلية قــرشة بلــوط وهلــا بــاب املنيــوم يفتــح عــى بلكونــة 
مغلقــة ومطلــة عــى اجلهــة الشــمالية + غرفــة ضيــوف ارضيــة ســرياميك 
وديكــور جبصــن زنــار ســقف+ غرفــيت نــوم واحــدة منهــا ماســرت بحمــام 
افرنــي وارضيــة الغــرف بــالط بلــدي مزاييــك وديكــور جبصــن زنــار ســقف 
يــة . وجميــع  ينــة بشــبابيك املنيــوم واباجــورات وتدفئــة مركز والشــقة مز
اخلدمــات متوفــرة بالشــقة ســواءا منهــا املواصــالت او االتصــاالت او امليــاه 

او الكهربــاء.

وادي خربة الصويفية3553/11115مكتب 25
السري

تجاري 88,750 712016/10/4العاصمة
مركزي 
بأحكام 
خاصة 

املكتــب ضمــن بنايــة تقــع  عــى شــارعن وتحمــل العمــارة رقــم 4 مــن 
شــارع الــوكاالت ورقــم 2 مــن شــارع ســامل اجلحاوشــة ضمــن منطقــة 
يــة نشــطة وشــارع الــوكاالت الرئيــي وكافــة اخلدمــات االساســية  تجار
متوفــرة بالعمــارة عمــر البنــاء حــوايل 25 ســنه ، وهــو املكتــب الشــمايل 
الطابــق األول عــدا ســطحه مؤلــف مــن 3 غــرف منهــم غرفــة  مــن 
واســعة وحمــام ومطبــخ صغــري ال يوجــد تدفئــة أو تكييــف الشــبابيك 

أملنيــوم مــع حديــد حمايــة.

 https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/3553%20-111/index.htmجولة احرتافية

https://youtu.be/TSoFn5PhAkYفيديو احرتايف
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جنوب سحاب جدار البلد 602بناء26
عمان 

تجاري 3381366310,000
عادي 
ضمن 
سكن د 
باحكام 
خاصة 

تقــع القطعــة ضمــن أبنيــة الــي التجــاري النشــط وضمــن حــدود بلديــة 
ســحاب وإىل اجلهــة الرشقيــة مــن مســجد ســحاب الكبــري بحــوايل 50م، 
مقــام عليهــا بنــاء مكــون مــن 5 طوابــق )تســوية وأرايض وأ,ل وثــاين 
وثالــث ( بمســاحة إجماليــة 1366 م 2 )العقــار فــارغ وجاهــز للبيــع - 

يــة(. أمــالك إدار

ارض + 27
بناء 

جنوب القسطل رشيق اخلط5651
عمان 

صناعات 630,000 52084002007/4/3
متوسطة 
باحكام 
خاصة 

ــة بحــوايل )120م( ورشق  تقــع القطعــة  شــمال األســواق احلــرة األردني
متوســطة  صناعــات  وتنظيمهــا  بحــوايل)420م(  احلديــد  ســكة  خــط 
بأحــكام خاصــة  مقــام عليهــا بنــاء مســاحته 400م قديــم جدا )العقــار 

يــة(.   فــارغ وجاهــز للبيــع - أمــالك إدار

ارض + 28
بناء 

جنوب سحاب موارس الدار69810
عمان 

صناعات 19263750900,000
خفيفة 
باحكام 
خاصة 

قطعــة ارض صناعيــة مقــام عليهــا بنائــن )مكاتــب + مســتودعات( املبى 
األول مــن الدكــة املســلحة بمســاحة 2000م2 واملبــى الثــاين هنجــر 
بمســاحة 1750م2 ومســتغل مــن قبــل البنــك  حلفــظ الصناديــق )العقــار 

يــة(. فــارغ وجاهــز للبيــع - أمــالك إدار

، يف منطقــة سكن أ 3650000 1952017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/1018شقة 29 أ  العــيل وتنظيمهــا ســكن  تــالع  يــة  القطعــة يف قر تقــع 
ــن )شــارع ميســلون( املتفــرع مــن شــارع  ــة وعــى شــارعن معبدي الرابي
األرقــام  تحمــل  بنائــن  عليهــا  مقــام  واألرض  الدبــاس  يــم  عبدالكر
ســاحات  ويوجــد  شــقة   13 وضمنهــم  ســكنية  عمــارات   )9+28(
بشــبك  ومحــاط  ترتــار  ارضيتهــا  ومالعــب  منســقة  وحدائــق  مبلطــة 
حديــد ويوجــد غرفــة ســقفها قرميــد ويوجــد ابــار مــاء ضمــن احلديقــة 
ــة والبنايتــن محاطــة بأســوار  ومعرشــات واشــجار نخيــل واشــجار حرجي
 مــع بوابــات وعمــر البنــاء حــوايل 10 ســنوات وجميــع اخلدمــات متوفــرة

البنايــة اجلنوبيــة )أ( البنايــة أربــع واجهــات حجــر ويوجــد ضمنهــا 5 شــقق 
وطابــق خدمــات ويوجــد ضمــن طابــق اخلدمــات صالــه العــاب وصالــه 
واســعه وغرفة حارس ويوجد 4 غرف خزين وغرفه تنكات ديزل وغرفة 
بويلــر ومواقــف ســيارات وغرفــة ســقف قرميــد مــع شــبابيك املنيــوم دائرة 
 الشكل وباربكيو سقفه قرميد ويوجد ضمن طابق التسوية حمام أرضية  
البنايــة الشــمالية )ب( البنايــة أربــع واجهــات حجــر والوجهــة عــى اشــارع 
ديكــور زجــاج ويوجــد ضمنهــا 8 شــقق وطابــق خدمــات مؤلــف مــن 
يــن عــدد 8 وغرفــة بويلــر وغرفــة تنــكات  غرفــة تنــكات ميــاه وغــرف خز
وجاكــوزي  لألطفــال  وصغــرية  كبــرية  ســباحة  بركــة  ويوجــد  الديــزل 
وغرفــة ســاونا وشــورات عــدد 4 وحمــام عــدد 2 غرفــة فالتــر وغرفــة 
 خزيــن ومصعــد كهربــايئ يوجــد 3 مداخــل وجميــع اخلدمــات متوفــرة .

الشــقة الرشقيــة مــن الطابــق األريض مؤلفــة مــن غرفــة ضيــوف واســعه 
يــة التشــطيبات ســوبر  ومطبــخ وحمــام عــدد 2 مــزودة بالتدفئــة املركز

ديلوكــس.
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الشــقة الغربيــة مــن الطابــق األريض مؤلفــة مــن غرفــة ضيــوف واســعه سكن أ 3650000 1742017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/1028شقة 30
ــخ وغرفــة شــغاله مــع حمــام  ــوم ماســرت مــع حمــام ومطب وغرفتــن ن
يــة التشــطيبات ســوبر ديلوكــس.  وغرفــة غســيل مــزودة بالتدفئــة املركز

الشــقة الطابــق األول مؤلفــة مــن 5 غــرف نــوم منهــم 2 واحــدة مــن  3772017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/1118شقة 31
غــرف النــوم حمامهــا جاكــوزي وغرفــة معيشــة وغرفــة ضيــوف مــع 
طعــام وحمــام ضيــوف ومــوزع بــن الغــرف وغرفــة معيشــة ملحــق 
بهــا بلكونــه وفريبليــس واســعه مطبــخ وغرفــة خادمــة وغرفــة غســيل 

ومــزودة بالتدفئــة تحــت البــالط  والتشــطيبات ســوبر ديلوكــس.

الشــقة الطابــق الثــاين مؤلفــة مــن 5 غــرف نــوم منهــم 2 غرفــة ماســرت  3772017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/1218شقة 32
واحــدة مــن غــرف النــوم حمامهــا جاكــوزي وغرفــة ضيــوف مــع طعــام 
وحمــام ضيــوف ومــوزع بــن الغــرف + غرفــة معيشــة واســعه + مطبــخ 
راكــب وغرفــة خادمــة وغرفــة غســيل ومــزودة بالتدفئــة تحــت البــالط 

والتشــطيبات ســوبر ديلوكــس.   

الشــقة الطابــق الثالــث مؤلفــة مــن 5 غــرف نــوم منهــم 2 غرفــة ماســرت  3772017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/1318شقة 33
واحــدة مــن غــرف النــوم حمامهــا جاكــوزي وغرفــة ضيــوف مــع طعــام 
وحمــام ضيــوف ومــوزع بــن الغــرف وغرفــة معيشــة واســعه ومطبــخ 
راكــب وغرفــة خادمــة وغرفــة غســيل ومــزودة بالتدفئــة تحــت البــالط 

والتشــطيبات ســوبر ديلوكــس.

الشــقة الغربيــة مــن الطابــق األريض مؤلفــة مــن 4 غــرف نــوم منهــم  3112017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/2018شقة 34
غرفتــن ماســرت وحمامــن بــن الغــرف وغرفــة ضيــوف مــع طعــام وكراج 
جانــي لــه مدخــل وحمــام ضيــوف وغرفــة معيشــة ومطبــخ وغرفــة 
يــة والتشــطيبات  خادمــة مــع حمــام والشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

ســوبر ديلوكــس.

الشــقة الرشقيــة مــن الطابــق األريض مؤلفــة مــن 4 غــرف نــوم منهــم  3072017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/2028شقة 35
غرفتــن ماســرت وحمامــن بــن الغــرف وغرفــة ضيــوف مــع طعــام وكراج 
جانــي لــه مدخــل وحمــام ضيــوف وغرفــة معيشــة ومطبــخ وغرفــة 
يــة والتشــطيبات  خادمــة مــع حمــام والشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

ســوبر ديلوكــس.
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الشــقة الغربيــة مــن الطابــق األول مؤلفــة مــن 4 غــرف نــوم منهــم سكن أ3650000 3112017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/2118شقة 36
غرفتــن ماســرت + حمامــن بــن الغــرف وغرفــة ضيــوف مــع طعــام 
وحمــام ضيــوف وغرفــة معيشــة ومطبــخ وغرفــة خادمــه مــع حمــام 

يــة والتشــطيبات ســوبر ديلوكــس.  الشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

الشــقة الرشقيــة مــن الطابــق األول مؤلفــة مــن 4 غــرف نــوم منهــم  3072017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/2128شقة 37
غرفتــن ماســرت + حمامــن بــن الغــرف وغرفــة ضيــوف مــع طعــام 
وحمــام ضيــوف وغرفــة معيشــة ومطبــخ وغرفــة خادمــه مــع حمــام 

يــة والتشــطيبات ســوبر ديلوكــس.  الشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

الشــقة الغربيــة مــن الطابــق الثــاين مؤلفــة مــن 4 غــرف نــوم منهــم  3112017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/2218شقة 38
غرفتــن ماســرت + حمامــن بــن الغــرف وغرفــة ضيــوف مــع طعــام 
وحمــام ضيــوف وغرفــة معيشــة ومطبــخ وغرفــة خادمــه مــع حمــام 

يــة والتشــطيبات ســوبر ديلوكــس.  الشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

الشــقة الرشقيــة مــن الطابــق الثــاين مؤلفــة مــن 4 غــرف نــوم منهــم  3072017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/2228شقة 39
غرفتــن ماســرت + حمامــن بــن الغــرف وغرفــة ضيــوف مــع طعــام 
وحمــام ضيــوف وغرفــة معيشــة ومطبــخ وغرفــة خادمــه مــع حمــام 

يــة والتشــطيبات ســوبر ديلوكــس.  الشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

الشــقة الغربيــة مــن الطابــق الثالــث مؤلفــة مــن 4 غــرف نــوم منهــم  3112017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/2318شقة 40
غرفتــن ماســرت + حمامــن بــن الغــرف وغرفــة ضيــوف مــع طعــام 
وحمــام ضيــوف وغرفــة معيشــة ومطبــخ وغرفــة خادمــه مــع حمــام 

يــة والتشــطيبات ســوبر ديلوكــس.  الشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

الشــقة الرشقيــة مــن الطابــق الثالــث مؤلفــة مــن 4 غــرف نــوم منهــم  3072017/3/13العاصمةعمانالشمساين 2173/2328شقة 41
غرفتــن ماســرت + حمامــن بــن الغــرف وغرفــة ضيــوف مــع طعــام 
وحمــام ضيــوف وغرفــة معيشــة ومطبــخ وغرفــة خادمــه مــع حمــام 

يــة والتشــطيبات ســوبر ديلوكــس.  الشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز
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املدينة يح 19 18833عقار 42
جبل اجلوفة 

الغريب 

تجاري 60,000 4782852017/8/20العاصمةعمان
عادي 
ضمن 
سكن د

تقــع القطعــة يف منطقــة الريمــوك- يح االرشفيــة إىل الشــمايل الــرشيق 
مــن مستشــفى البشــري عــى شــارع االبهــري والقطعــة غــري منتظمــة 
الشــكل ومحاطــة باألســوار مــن جميــع اجلهــات مــا عــدا اجلهــة األماميــة 
بــدون ســور ويه منطقــة ترابيــة غــري ممهــدة مقــام عــى القطعــة بنــاء 
مؤلــف مــن الطابــق األريض مســاحته 95م2 مكــون مــن شــقتن )شــقة 
جنوبيــة صغــرية مكونــة مــن غرفــة ومطبــخ وحمــام وســاحة صغــرية 
وشــقة شــمالية مكونــة مــن غرفتــن وفرنــدة ومطبــخ وحمــام( الطابــق 
95م2 شــقة مكونــة مــن صالــه وصالــون وغرفتــن  األول مســاحته 
نــوم ومطبــخ وحمــام. الطابــق الثــاين مســاحته 95م2 شــقة مكونــة 
مــن صالــة وصالــون وغرفتــن ومطبــخ وحمــام تعلــوه ســدة الســطح 
فــارغ ويســمح تنظيمهــا ببنــاء طابــق ثالــث ، جميــع اخلدمــات متوفــرة ، 

التشــطيبات شــعبية جــداً ويقــدر عمــر البنــاء 50 عامــاً.  

أم السماق 2479/1469مكتب 43
اجلنويب 

وادي 
السري 

تجاري 122,000 1052017/10/1العاصمة
متعدد 

االستعمال 
بأحكام 
خاصة 

تقــع  قطعــة األرض يف منطقــة أم الســماق عــى شــارع مكــة  فــوق 
630م وشــارع  بحــوايل  الكيلــو  الغــرب مــن دوار  األهــيل وإىل  البنــك 
خلفــي مــوىس هنيــة يح الصاحلــن بنــاء رقــم 42 ، مقــام عليهــا بنــاء 
الواجهــات األماميــة مــن الزجــاج  ويقــع املكتــب الســادس يف الطابــق 
الرابــع ضمــن مجمــع احلســيي التجــاري املكتــب عبــارة عــن صالــة واحــدة 
غــري مقطعــة وحمامــن ومطبــخ صغــري وال يوجــد ديكــورات يوجــد نظــام 

ــاه.  ــة ضــد احلريــق عــر مرشــات مي حماي

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/2479-146/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/c3xiINf9nbIفيديو احرتايف

أم السماق 687/1314شقة 44
الشمايل 

وادي 
السري 

تجاري 100,500 2232017/10/4العاصمة
محيل  
سكن أ

تقــع قطعــة األرض ضمــن يح ســكي جيــد معــروف بــي ام الســماق 
عبــدهللا  مســجد  مــن  وبالقــرب  لألطفــال  جرانــد  أكاديميــة  مقابــل 
الســهمي ، مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 5 مؤلــف مــن طابــق تســوية 
يــة( وأول جــزء مكاتــب وجــزء ســكن وثــاين شــقق  وأريض )محــالت تجار
وثالــث شــقق( البنــاء مبــى عــى مراحــل ال يوجــد مصعــد. الشــقة املعنيــة 
تقــع يف الطابــق الثالــث ويه الشــقة اجلنوبيــة الغربيــة مؤلفــة مــن ثــالث 
غــرف نــوم احداهمــا ماســرت وغرفــة ضيــوف وطعــام واســعة وحمامــن 

يــة.   وغرفــة معيشــة ومطبــخ وبلكونــة ومــزودة بالتدفئــة املركز
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تقــع القطعــة يف يح الشميســاين إىل اجلنــوب مــن شــارع األمــري شــاكر بــن سكن ب 175,500 2742018/1/24العاصمةعمانالشميساين2846/10113شقة45
يــد جنــوب حدائــق امللــك عبــدهللا )ميــدان وادي صقــرة( ورشق شــارع  ز
عــرار خلــف مجمــع احلســام التجــاري، وعــى شــارع محمــد اجلمعــان بنــاء 
رقم )8( تقع الشقة يف الطابق األريض ويه شقة طابقية يف بناء مكون 
مــن 3 طوابــق )تســوية وأريض وأول( كل شــقة بطابــق ، الشــقة مؤلفــة 
مــن انرتيــه يــؤدي إىل صالــون واســع عــدد 2 ضيــوف وســفرة متصــالن 
مــع فرنــدة وتــراس واســع مظلــل جــزء منــه مــن القرميــد وأربــع غــرف 
نــوم احداهمــا ماســرت وحمــام عــدد 3 وصالــه معيشــة ومطبــخ متصــل 
ينــة  مــع برنــدة وحديقــة  مكونــة مــن شــالل وباربيكيــو واشــجار ونباتــات ز
يــة ويوجــد موقــف  متنوعــة وبــر مــاء والشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

خــاص للشــقة.

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/2846-101/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/DXH9aGZPmtQفيديو احرتايف

شمال اجلبيهة سلطاين اجلبيهة 134/4659مكتب 46
عمان 

تجاري 35,000 502018/5/22
محيل 
ضمن 
سكن أ 

تقــع القطعــة يح التــالع الشــمايل عــى شــارع خليــل الســامل يحدهــا مــن 
اجلهــة الشــمالية، مقــام عليهــا مجمــع تجــاري ومكاتــب بنايــة رقــم 72، 
ــو الســعود ومكتــب ســويس للرافــة املجمــع مؤلــف  مقابــل فنــدق اب
مــن طابــق تســوية وأريض وأول وثــاين وثالــث ومــزود باملصعــد وعمــره 

20 ســنه ، يقــع املكتــب يف الطابــق الثالــث مكتــب رقــم 4.

شمال دابوقالذهبية 4-310/102فيال 47
عمان 

253" 
اقسام 

مشرنكة 
مقام 
فلل 

عدد 2 
يملك 
البنك 
واحد 
منها "

سكن أ 1,400,000 18322018/5/26
باحكام 
خاصة 

تقــع الفيــال عــى شــارع فخــري داود احمــد مــن اجلهــة اجلنوبيــة الغربيــة 
وتحمــل الرقــم 4 تنظيمهــا ســكن أ بأحــكام خاصــة ويه الفيــال الغربيــة 
)ب( تقــع ضمــن بنــاء ســكي )فلتــن ســكنيتن متالصقتــن( تتكــون مــن 
طابــق تســوية مســاحته 257م2 وطابــق األريض257 م2 وطابــق األول 
مســاحته 240م2 يتبعــه تــرس مكشــوف عــدد 2 مســاحته17م وطابــق 

روف مســاحته 78 م.
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شمال اجلبيهة أم زعرورة 10210فيال48
عمان 

تنظيمهــا ســكن أ، تقــع القطعــة يف اجلبيهــة عــى تقاطــع شــارع محمــد سكن أ 875,000 11319162018/6/26
بــن اهلــادي النجــداوي وشــارع وادي الرشيــح مقــام عليهــا بنــاء )فيــال( 
تحمــل الرقــم )6( مكونــه مــن أربــع طوابــق الطابــق األريض مســاحته 
268.92م2 مكــون مــن صالــة جلــوس وفــري بليــس ومطبــخ وحمــام 
ويوجــد قســم عبــارة عــن خدمــات وصالــه وغرفــة بويلــرات وغرفــة خزيــن 
وغرفــة غســيل وحمــام، الطابــق األول مســاحته 417.1م2  مكــون مــن 
3 غــرف نــوم ماســرت وصالــه اســتقبال وصالــة ضيــوف وصالــه طعــام 
وحمــام ضيــوف وصالــه جلــوس وفريبليــس ومطبــخ وغرفــة مكتــب 
ويوجــد درج يــؤدي إىل الطابــق األريض والثــاين كمــا يوجــد تــرس خــاريج 
ســقفه مــن القرميــد، الطابــق الثــاين مســاحته 157.15م2  مكــون مــن 4 
غــرف نــوم اثنتــان ماســرت ، الطابــق الثالــث )ســطح( مســاحته 73.08 م2  
ســقفه قرميــد عــى شــكل جملــون هرمــي مكــون مــن صــاالت وغرفــة 
نــوم وحمــام وتــرس خــاريج، كمــا يوجــد مواقــف ســيارات مســقوف 
ــة  ــد ومســبح وجاكــوزي وســاونا وشــالل صنــايع ومظــالت خارجي قرمي
وأحــواض للزراعــة مزروعــة بناتــات الزينــة وغرفــة حــارس والفيــال مــزودة 

بنظــام التكيــف والتريــد ونظــام حمايــة ضــد الرسقــة، جاهــزة للبيــع. 

شمال اجلبيهة رجم اخلرابشة 251/135612مكتب 49
عمان 

تجاري 32,200 462018/8/27
مكاتب 

يقــع املكتــب يف بنــاء مؤلــف مــن ســته طوابــق عــى شــارع امللكــة رانيــه 
املكتــب  وهــو  بــاي  ســمارت  ورشكــة  الزراعــة  وزارة  مقابــل  العبــدهللا 
الشــمايل الغــريب مــن الطابــق اخلامــس عــدا ســطحه مــن البنــاء اجلنــويب 

ومؤلــف مــن غرفتــن وحمــام.

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/251-1356/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/Ss2nbw6VVHAفيديو احرتايف

وادي دير غبار112/178616شقة50
السري

غرب 
عمان 

لــؤي سكن ج 176,850 2622018/9/12 لشــارع  األول  واملمــر  عــى شــارع عمــر خليفــات  القطعــة  تقــع 
الرغــويث املتفــرع مــن الشــارع الرئيــي شــارع اهلاشــمين يح الديــار ، 
مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 6 مكــون مــن تســوية وطوابــق وعمــر 
البنــاء15 ســنه ، ويه الشــقة اجلنوبيــة مــن الطابــق األول الشــقة مؤلفــة 
مــن غرفــة ضيــوف وغرفــة طعــام ومطبــخ وحمــام ضيــوف وغرفــة 
خادمــة مــع حمــام وغرفــة معيشــة معهــا بلكونــة و4 غــرف نــوم واحــدو 
ماســرت  والشــقة مزودة بالتدفئة املركزية والتشــطيبات ســوبر ديلوكس.
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شمال صويلحام األشبال 15-156/131شقة51
عمان 

سكن ب 130,000 2192018/9/19
بأحكام 
خاصة 

تقــع القطعــة عــى شــارع صــاحل كليــب الرشيــدة وعــى مقربــة مــن شــارع 
املدينــة الطبيــة ، مقــام عــى القطعــة بنــاء يحمــل الرقــم 13 مكــون مــن 
طابقــن ورووف وثــالث طوابــق تســوية وطابــق تســوية رابــع خدمــات ، 
ويه الشــقة اجلنوبيــة مــن طابــق التســوية األوىل عــدا ســطحها  مؤلفــة 
نــوم احداهمــا ماســرت ومطبــخ وغرفــة  مــن صالــة ضيــوف و3غــرف 
معيشــة مفتوحــة عــى املطبــخ وحمــام عــدد 2 وبلكونــة عــدد 2 عــى 
يــة  الصالــون واملطبــخ وغرفــة غســيل الشــقة مخدومــة بالتدفئــة املركز

وفــري بليــس يف غرفــة املعيشــة التشــطيبات جيــدة جــداً .

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/131-156/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/8GBnJNifXVIفيديو احرتايف

يــة ناعور-خربــة ســكا إىل الشــمال مــن كليــة القــدس سكن أ 75,000 1712018/10/29ناعور ناعورخربة سكا594/1321شقة52 تقــع القطعــة يف قر
الوليــد ضمــن حــدود مــرج احلمــام عــى شــارع  بــن  ومســجد خالــد 
متفــرع مــن شــارع يوســف حســن الرفــايع مبــى رقــم 8 ، مقــام عليهــا 
بنــاء مؤلــف مــن عــدة طوابــق 15 شــقة ، ويه الشــقة الشــمالية مــن 
الطابــق الثالــث مؤلفــة مــن صالــه وصالــون ومعيشــة و3 غــرف نــوم 

احداهمــا ماســرت وحمــام ضيــوف ومطبــخ وبلكــون.

شمال بدران مروج املحمر 519بناء 53
عمان 

تقــع القطعــة يف شــفا بــدران يح املــروج وإىل الــرشق مــن شــارع شــفا سكن ب450,000 96616202018/11/11
بــدران شــمال مكتــب الريــد عــى شــارع محمــد الغثيــان ابــو ريشــة 
مقــام عليهــا بنــاء مكــون مــن أربعــة طوابــق مســاحة كل طابــق 405م2 
ويحمــل الرقــم )10(، مكونــة مــن طابــق أريض مســاحته 405 م2 عبــارة 
عــن شــقة طابقيــة ، الطابــق األول مكــون مــن شــقتن مســاحة الشــقة 
الرشقيــة 185م2 والشــقة الغربيــة 220م2 الطابــق الثــاين والثالــث كل 
طابــق مكــون مــن ثالثــة شــقق تحــت االنشــاء غــري مشــطبة مســاحة كل 

شــقة 135 م 2 .

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/51/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/qPINBFZ-uNYفيديو احرتايف
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وادي حنوطيا1230/1023شقة54
السري 

غرب 
عمان 

تقــع القطعــة عــى دخلــة معبــدة متفرعــة مــن شــارع الزركــي شــمال سكن أ130,500 2612018/12/9
غــري  واألرض  أ  ســكن  تنظيمهــا  مــول  وســييت  الطبيــة  املدينــة  رشق 
منتظمــة الشــكل تقــع يف يح معــروف باســم خلــدا مقــام عليهــا بنــاء 
يحمــل الرقــم )9ب( مكــون مــن 7 طوابــق ب10 شــقق وعمــر البنــاء 
حــوايل 10 ســنوات ، ويه الشــقة اجلنوبيــة مــن الطابــق األريض مؤلفــة 
مــن غرفــة ضيــوف مــع بلكونــة وحمــام ضيــوف ومطبــخ مــع بلكونــة 
مقــززة وغرفــة معيشــة وغرفــة خادمــة مــع حمــام وحمــام بــن الغــرف 

يــة. وبلكونــة واحــدة بإحــدى الغــرف والشــقة مــزودة بالتدفئــة املركز

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/1230-102/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/hAQnRUZhzEYفيديو احرتايف

شــارع سكن د 30,000 1692018/12/26عمان عمانالذراع الغريب 38-1392/111شقة55 مــن  الغــرب  وإىل  بــدر   منطقــة  اهلــالل  يح  يف  القطعــة  تقــع 
الشــورى وحديقــة الشــوري وغــرب مســجد نورالديــن الزنــي وعــى شــارع 
احلــرم مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 70 يقــرب عمــرة عــرشون عامــاً 
ومؤلــف مــن 5 طوابــق، ويه الشــقة الطابقيــة مــن طابــق التســوية 
الثانيــة مفصولــة إىل قســمن )شــمايل وجنــويب( وللشــقة 3 أبــواب، 
القســم الشــمايل مكــون مــن صالــة ومدخــل ومطبــخ مفتــوح عــى املمــر 
)أمريــي( وغرفتــن وحمــام، والقســم اجلنــويب مكــون مــن غرفــة ضيــوف 
واســعة وغرفــة معيشــة وغرفتــن نــوم احــدى الغــرف تتصــل بســاحة 

جنوبيــة صغــرية ومطبــخ صغــري.

شمال صويلحأم بطيمة اجلنويب 16-517/111شقة 56
عمان 

سكن ب 332,000 3272019/2/28
بأحكام 
خاصة 

تقــع القطعــة يف منطقــة صويلــح يح الرحمانيــة عــى شــارع مــوىس بينــو 
وإىل اجلنــوب الــرشيق مــن قــر األمــري غــازي واىل الغــرب مــن مؤسســة 
املواصفــات واملقاييــس مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 41 مكــون مــن 
الثانيــة عــدا  التســوية  املعنيــة يه طابــق  ، والشــقة  5 طوابــق ورروف 
ســطحها مكــون مــن صالــون ضيــوف وغرفــة معيشــة و4 غــرف نــوم 
ماســرت وحمــام وغــرف غســيل مــع حمــام ومطبــخ وبلكونــة الشــقة 

ــة )غــاز(. مــزودة بالتدفئ
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وادي دير غبار950/12116شقة57
السري 

غرب 
عمان 

تقــع القطعــة عــى شــارع الشــيخ عيــى بــن ســلمان وشــارع احلســن سكن ب241,000 2942019/3/18
يــن الــرشف ، مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 30  وقــرب شــارع امللكــة ز
مكــون مــن 3 طوابــق والشــقة املعنيــة تقــع يف الطابــق الثاين عدا ســطحه 
ويتبــع لــه تــراس مكشــوف 14م2 مؤلفــة مــن غــرف نــوم وحمامــات 

وصالــون ومطبــخ وغرفــة مكتــب وتــراس والتشــطيبات ممتــازة .

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/121-950/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/2WyNZ0zxgOQفيديو احرتايف

رشق ماركااملغريات6113بناء58
عمان 

صناعات 465,550 19545332019/2/19
متوسطة 
باحكام 
خاصة 

العــام  الشــارع  عــن  وتبعــد  املــدين  مــاركا  خلــف مطــار  القطعــة  تقــع 
180م منطقــة املصانــع تنظيمهــا صناعــات متوســطة باحــكام خاصــة، 
يقــع ضمــن القطعــة بنــاء واجهــة واحــدة مــن احلجــر عبــارة عــن مصنــع 
طــوب اســمنيت مكــون مــن قبــو مســاحة 120 م عبــارة عــن بــر مــاء 
ســعته 300م3 ، وطابــق أريض مســاحته 120م2 عبــارة عــن مخزنــن 
وغرفــة عمــال وحمــام، وطابــق أول مســاحته 120م عبــارة عــن مصــى 
)مســجد( وطابــق ثــاين مســاحته 120 م2 عبــارة عــن مكاتــب وطابــق 
ثالــث مســاحته 53م2 عبــارة عــن مكتــب وغرفــة . البنــاء بحاجــة إىل 

صيانــة. 

جنوب القويسمة ام نوارة 3696/1222شقة 59
عمان 

تقع القطعة عى شــارع عمرة بنت مســعود متفرع من شــارع اجلســور سكن ج 43,000 1442019/5/20
التحويليــة وبجانــب  الشــعائر  الغــرب مــن محطــة  العــرشة وتقــع اىل 
ــاء  يحمــل الرقمــي  ــه القهيــوي ، مقــام عــى القطعــة بن مســجد جميل
20و20 وهلــا مدخــالن رشيق وغــريب وكل مدخــل يــؤدي اىل شــقتان لكل 
طابــق ، ويه الشــقة الشــمالية الــرشيق مــن الطابــق الثــاين مؤلفــة مــن 
صالــة ومــوزع وصالــة معيشــة ومطبــخ و3 غــرف نــوم واحــدة ماســرت 

وبرنــدا عــدد 2 ، عمــر البنــاء يقــدر ب 7 ســنوات.
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املؤسســة سكن ب125,000  3042019/6/20ناعور ناعورام عريجات 13-168/121شقة60 اســواق  مــن  الغــرب  إىل  احلمــام  مــرج  يف  القطعــة  تقــع 
االســتهالكية القطعــة منتظمــة الشــكل ومخدومــة بشــارعن مقــام 
ــق  ــاء مؤلــف مــن  شــقق ســكنية عــد 7 ، والشــقة تقــع يف طاب عليهــا بن
التســوية األوىل مؤلفــة مــن صالــة وصالــون ومعيشــة و4 غــرف نــوم 
اثنــان منهــا ماســرت وحمــام ضيــوف وحمــام أوالد وغرفة خادمة ومطبخ 
وبلكونــة عــدد 2 ويتبــع هلــا تــرس خــاريج مســقوف قرميد مــع درج معلق 
مــن الشــارع العلــوي كمدخــل خــاص للشــقة باإلضافــة ملدخــل أخــر مــن 

يــة.   بيــت الــدرج وال يوجــد تدفئــة مركز

رشق طربور املياله3986/1338شقة 61
عمان 

تقــع القطعــة يف يح طربــور مقابــل حضانــة اكاديميــة االزهــار النموذجيــة سكن ب 46,500 1242019/6/26 
عــى شــارع شــكري املتفــرع مــن شــارع طــارق ، مقــام عليهــا بنــاء يحمــل 
الرقــم 6 يقــدر عمــرة 10 اعــوام مؤلفــة مــن 4 طوابــق وطابقــن تســوية، 
والشــقة يه الشــقة الشــمالية الغربيــة مــن  الطابــق الثالــث مؤلفــة مــن 
صالــون ومــوزع وصالــة معيشــة وبلكونــة وهلــا شــبك حمايــة حديــد 
ومطبــخ و3 غــرف نــوم احداهمــا ماســرت وحمــام عــدد 2 ويوجــد تدفئــة 

يــة.  مركز

رشق النويجيس الرواق 25512بناء62
عمان 

تقــع القطعــة عــى شــارع عبــدهللا االســدي مــن اجلهــة الشــمالية املتفــرع سكن ب 375,000 2017612019/8/22
مــن شــارع انيــس اإليــراين مــن اجلهــة الرشقيــة وشــارع مكنــف الطــايئ 
يح اخلزنــة وإىل الشــمال الــرشق مــن مجمــع الشــمال وجنــوب رشق 
مستشــفى امللكــة عليــاء تنظيمهــا ســكن ب ، مقــام عليهــا بنــاء يحمــل 
الرقــم 4 مكــون مــن طابــق أريض مســاحتها 375 م2 عبــارة عــن شــقة 
نــوم وحمــام ومطبــخ وغرفــة معيشــة  غــرف  طابقيــة مكونــة مــن4 
يــة ، وطابــق تســوية مســاحته 375م2 عبــارة عــن  مــزودة بالتدفئــة املركز
قســمن القســم الــرشيق عبــارة عــن شــقة مكونــة مــن غرفــة معيشــة 
و3غــرف نــوم ومطبــخ والقســم الغــريب عبــارة عــن مخــزن يســتخدم 
غرفــة غســيل، كمــا يوجــد غرفــة مســاحتها 20م عــى الســطح ويوجــد 
مظــالت قرميــد عــدد 2 عبــارة عــن مواقــف ســيارات عــى جانــي البنــاء 

ــاء حــوايل 12 عامــاً. ينــة وعمــر البن ومزروعــة بأشــجار مثمــرة وز

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/2551-2/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/LVNfH3vmhC8فيديو احرتايف
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تقــع القطعــة عــى شــارع عبــدهللا االســدي مــن اجلهــة الشــمالية املتفــرع سكن أ2400000 49011802019/10/22عمانعمان أم أذينة اجلنويب  115920بناء63
مــن شــارع انيــس اإليــراين مــن اجلهــة الرشقيــة وشــارع مكنــف الطــايئ 
يح اخلزنــة وإىل الشــمال الــرشق مــن مجمــع الشــمال وجنــوب رشق 
مستشــفى امللكــة عليــاء تنظيمهــا ســكن ب ، مقــام عليهــا بنــاء يحمــل 
الرقــم 4 مكــون مــن طابــق أريض مســاحتها 375 م2 عبــارة عــن شــقة 
نــوم وحمــام ومطبــخ وغرفــة معيشــة  غــرف  طابقيــة مكونــة مــن4 
يــة ، وطابــق تســوية مســاحته 375م2 عبــارة عــن  مــزودة بالتدفئــة املركز
قســمن القســم الــرشيق عبــارة عــن شــقة مكونــة مــن غرفــة معيشــة 
و3غــرف نــوم ومطبــخ والقســم الغــريب عبــارة عــن مخــزن يســتخدم 
غرفــة غســيل، كمــا يوجــد غرفــة مســاحتها 20م عــى الســطح ويوجــد 
مظــالت قرميــد عــدد 2 عبــارة عــن مواقــف ســيارات عــى جانــي البنــاء 

ــاء حــوايل 12 عامــاً. ينــة وعمــر البن ومزروعــة بأشــجار مثمــرة وز

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/1159/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/00TYsIev67Iفيديو احرتايف

تقــع القطعــة عــى شــارع عبــدهللا االســدي مــن اجلهــة الشــمالية املتفــرع سكن أ141113222019/10/302400000عمانعمان أم أذينة اجلنويب  157520فيال64
مــن شــارع انيــس اإليــراين مــن اجلهــة الرشقيــة وشــارع مكنــف الطــايئ 
يح اخلزنــة وإىل الشــمال الــرشق مــن مجمــع الشــمال وجنــوب رشق 
مستشــفى امللكــة عليــاء تنظيمهــا ســكن ب ، مقــام عليهــا بنــاء يحمــل 
الرقــم 4 مكــون مــن طابــق أريض مســاحتها 375 م2 عبــارة عــن شــقة 
نــوم وحمــام ومطبــخ وغرفــة معيشــة  غــرف  طابقيــة مكونــة مــن4 
يــة ، وطابــق تســوية مســاحته 375م2 عبــارة عــن  مــزودة بالتدفئــة املركز
قســمن القســم الــرشيق عبــارة عــن شــقة مكونــة مــن غرفــة معيشــة 
و3غــرف نــوم ومطبــخ والقســم الغــريب عبــارة عــن مخــزن يســتخدم 
غرفــة غســيل، كمــا يوجــد غرفــة مســاحتها 20م عــى الســطح ويوجــد 
مظــالت قرميــد عــدد 2 عبــارة عــن مواقــف ســيارات عــى جانــي البنــاء 

ــاء حــوايل 12 عامــاً. ينــة وعمــر البن ومزروعــة بأشــجار مثمــرة وز

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/1159/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/00TYsIev67Iفيديو احرتايف
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تقــع القطعــة بالقــرب مــن تايــم مــول عــى شــارع عــيل ســامل اهلبارنــة سكن ب60,000 1482019/11/10عمانطربور املياله 495/1328شقة65
تنظيمهــا ســكن ب مقــام عليهــا بنــاء مؤلــف مــن 4 طوابــق وعمــر البنــاء 
الثالــث  الطابــق  مــن  الرشقيــة  الشــمالية  الشــقة  ، ويه  10 ســنوات 
مكونــة مــن 3 غــرف نــوم احداهمــا ماســرت وصالــون وصالــة ومطبــخ 

وحمــام عــدد 2 بلكونــة عــى املطبــخ والصالــون.

شمال تالع العيل أم الضباع 8467فيال66
عمان 

ســكن ب مقــام عــى قطعــة األرض فيــال تحمــل الرقــم 13 وعمرهــا 30 سكن ب 650,000 7888372019/11/21
ســنة، مكونــة مــن تســوية مســاحتها 184 م2 مؤلــف مــن صالــون كبــري 
وغرفتــن نــوم وحمــام ومطبــخ ومــوزع ويوجــد بهــا خزيــن كمســتودع، 
والطابــق األريض مســاحته 326 م2 مكــون مــن 4 نــوم اثنتــان منهــم 
ماسرت و3 حمام ومطبخ وصالونات  والطابق األول مساحته 327 م2 
مكــون مــن 4 نــوم اثنتــان منهــم ماســرت و3 حمــام ومطبــخ وصالونــات، 
كمــا يوجــد غرفــة خدمــات )غرفــة بويلــر( وغرفــة حــارس مع حمــام خارج 

الفيــال ويوجــد أشــجار وتراســتات وباربكيــو ومواقــف ســيارات وبــر مــاء. 

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/846/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/QjYVR66oWOYفيديو احرتايف

جنوب اجلويدة الشحيمينيات 2373بناء67
عمان 

تقــع القطعــة بــي حطــن عــى شــارع اذفيــل القطاونــة وشــارع ثلــي سكن أ 290,000 2020/1/21 661930
ــل مــدارس البحــث العلمــي تنظيمهــا  ســكن أ ، مقــام  ــة مقاب القطاون
عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم مــن اجلهــة الغربيــة )5( ومــن اجلهــة الشــمالية 
)15( وعمــرة يتجــاوز 30 ســنه ، مكــون مــن طابــق تســوية )مؤلــف مــن 
شــقتن مســاحة الشــقق 180م2 ، 150م2( الطابــق األريض والطابــق 
األول كل طابــق مكــون مــن شــقتن وكل شــقة 150م  وجــزء مــن 

الطابــق الثــاين.
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شقة 68
دوبلكس 

سكن ب 280,000 4232020/7/16عمانعمانعبدون  351/101-27
بأحكام 
خاصة 

تقــع القطعــة جنــوب رشق اإلدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة وبالقــرب منهــا 
وشــمال رشق تــاج مــول عــى شــارع زهــري اخللفــات وشــارع نايــف الســعد 
البطاينــة تنظيمهــا ســكن ب بأحــكام خاصــة يقــع عليهــا بنــاء يحمــل 
الرقــم 2 وعمــرة 10 ســنوات ، مكــون مــن ســتة طوابــق وروف )تســوية 
رابعــة وثالثــة وثانيــة وأوىل وطابــق أريض  وأول وورف( عــدد الشــقق 
10 والتشــطيبات جيــداً جــداً، ويه الشــقة التســوية الرابعــة مســاحتها 
164م ويتبــع ليهــا القســم الشــمايل بطابــق التســوية الثالثــة مســاحتها 
259م )شــقة دبلكــس(، طابــق التســوية الثالثــة مســاحته 259م مكــون 
مــن صالــون الســتقبال الضيــوف وســفره وحمــام للضيــوف ومطبــخ و3 
غــرف نــوم رئيســية ماســرت أحــدى الغــرف تتصــل بغرفــة صغــرية مضافــة 
ومســقوفة بالقرميــد وتســتخدم كغرفــة معيشــة ويوجــد درج داخــيل 
مــن صالــة  املكونــة  164م  الرابعــة مســاحتها  التســوية  لطابــق  يهبــط 
معيشــة واســعة تتصــل مــع تــرس وحديقــة واســعه ومطبــخ يتصــل مــع 
تــرس خــاريج و3 غــرف نــوم احداهمــا ماســرت وحمــام وغرفــة خادمــة 
ــدة والشــقة  ــرس للشــقة وكــراج ســيارة خــاص التشــطيبات جي يوجــد ت

يــة. مــزودة بالتدفئــة املركز

شمال ام زويتينة املقرن 495/2212شقة69
عمان 

تقــع القطعــة عــى شــارع معبــد مــن اجلهــة الشــمالية وشــارع ياجــوز مــن سكن ب 67,600 1692020/9/23
اجلهــة اجلنوبيــة رشق شــارع األردن غــرب روضــة ومــدارس جوهــرة عمان 
قــرب جــرس ياجوز/اجلبيهــة مقــام عليهــا بنائــن أ و ب ويحمــل الرقــم 4 
مكــون مــن 3 طوابــق )أريض وأول ثــاين( والشــقة الطابــق الثــاين مــن 
البنــاء )ب( مكونــة مــن صالــون مفتــوح عــى الصالــة وحمــام ضيــوف و3 

غــرف نــون احداهمــا ماســرت ومطبــخ.

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/221-495/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/RD6PluU4zsMفيديو احرتايف

ام املقرن 495/2312سطح70
زويتينة 

شمال 
عمان 

تقــع القطعــة عــى شــارع معبــد مــن اجلهــة الشــمالية وشــارع ياجــوز مــن سكن ب 40,560 1692020/10/13
اجلهــة اجلنوبيــة رشق شــارع األردن غــرب روضــة ومــدارس جوهــرة عمان 
قــرب جــرس ياجوز/اجلبيهــة مقــام عليهــا بنائــن أ و ب ويحمــل الرقــم 4 
مكــون مــن 3 طوابــق )أريض وأول ثــاين( ســطح الطابــق الثــاين  مــن البناء 
)ب( توجــد غرفــة 5 م ســقفها مــن الزينكــو وجــدران مــن الطــوب وحائــط 

مبــي دون ســقف.  
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شمال بدران عيون الذيب 11344بناء 71
عمان 

تقــع القطعــة مــن اجلهــة اجلنوبيــة الغربيــة مــن مســجد عــواد أبــو ريشــة سكن ج 325,000 7366352020/11/1
وإىل الغــرب مــن إســكان البنــك املركــزي ، القطعــة مســتطيلة الشــكل 
ــو  ــو ، القب ــاء عمــرة 5 ســنوات مؤلــف مــن طابقــن وقب مقــام عليهــا بن
مســاحته 35 م عبــارة عــن خدمــات ومنافــع مشــرتكة وطابــق أريض 
وطابــق أول شــقق طابقيــة ســكنية ، الطابــق األريض مســاحته 300م 
مؤلــف مــن صالــون وغرفــة معيشــة و4 غــرف نــوم احدهمــا ماســرت و 
4حمامــات ومطبــخ ، الطابــق األول جــزء منــه مســتغل شــقة مســاحتها 
230م مؤلفــة مــن صالــون ومعيشــة وغرفــة نــوم و2حمــام ومطبــخ 

ــدة عــدد 2، اجلــزء اآلخــر غــري مقصــور )عظــم( مســاحته 30م. وبرن

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/1134/index.htmlجولة احرتافية

https://youtu.be/C4Pz2Em6MZYفيديو احرتايف

جنوب القويسمة عويس 7041بناء 72
عمان 

سكن 66,000 149.25122020/11/9
باحكام 
خاصة

تقــع القطعــة بالقــرب مــن مســجد احلســن البــري ضمــن إســكان 
التطويــر احلــري املنــاره، مقــام عليهــا بنــاء عمــرة 30 عامــاً للتســوية 
و25 عــام لــألريض و5 ســنوات األول والثــاين يحمــل الرقــم 20 ، األرض 
مســتطيلة الشــكل مقــام عليهــا بنــاء مكــون مــن 4 طوابــق )تســوية 
وأريض وأول وثــاين(  وكل طابــق شــقة واحــدة ، مســاحة كل شــقة 

.  2 128م 

جنوب القويسمة عويس 6217/1121شقة73
عمان 

تقــع القطعــة عــى شــارع محمــد عبــدهللا العقربــاوي يح األمــرية عاليــة ، سكن د 40,600 1162021/1/25
مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 6 ) عمــارة الياســمن 8( ، ويه الشــقة 
اجلنوبيــة مــن الطابــق األول مؤلفــة مــن غرفتــن نــوم وعرفــة ضيــوف 

وحمــام ضيــوف وغرفــة معيشــة ومطبــخ بلكونــة صغــرية.

بناء غري 74
مشطب 

جنوب أبو علنداالطبقة الرشقية 92018
عمان 

صناعات 1,000,000 860231212021/2/24
خفيفة 
باحكام 
خاصة 

مقــام عليهــا بنــاء غــري مشــطب بالكامــل منجــز منــه %70 عمــرة حــوايل 
4 ســنوات مكــون مــن طابــق قبــو أول 108م وطابــق تســوية مســاحته 
1399م مبلــط وطابــق أريض مســاحته 1427م2 منــه 102م2 مكاتــب 
مســقوف ســدد ضمنهــا غــرف مكاتــب وغرفــة محــوالت كهربائية مدخل 
مســتقل الواجــه الغربيــة مــن احلجــر تمديــدات الكهربــاء ونقــاط االســالك 
ــق أول مســاحته 187م2 مؤلــف مــن عــدة  مدكــة بعــض الغــرف ، طاب

غــرف مقطعــة  جاهــزة للبيــع بيعــد انتهــاء املــدة القانونيــة. 
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صناعات 90,000 921012021/2/24أرض 75
خفيفة 
باحكام 
خاصة 

  تقــع القطعــة بجانــب القطعــة 920 ويه أرض خاليــة مــن األبنيــة 
واالنشــاءات ، جاهــزة للبيــع بعــد انتهــاء املــدة القانونيــة. 

رشق النويجيس خنيفسة3893/1123شقة76
عمان 

تقــع القطعــة عــى شــارع ســلطان ســليم ضمــن ســكن شــعي )يح سكن د 25,000 1172021/11/14
اهلاشــمي الشــمايل( مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 28 عمــرة 40 
ســنة ، ويه الشــقة الرشقيــة مــن الطابــق األول مؤلفــة مــن معيشــة 
وغرفتــن نــوم ومطبــخ وحمــام التشــطيبات بشــكل عــام عــادي شــعي 

قديــم ،  جاهــزة للبيــع بعــد انتهــاء املــدة القانونيــة.


