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فيال + 1
ارض 

سكين 682.854002005/8/14250,000العقبةالعقبةراس اليمنية 7492
سيايح 

تقــع الفيــال عــى قطعــي االرض رقــم 750+749 مــن احلــوض رقــم 
2 راس اليمنيــة  يح/الســلطان قابــوس لوحــة رقــم 11 ، االرض مطلــة 
واول  واريض  تســوية  ثالثــة طوابــق  مــن  والفيــال مكونــة  البحــر  عــى 
وباجمــايل مســاحات 402م جلميــع الطوابــق ويه جاهــزة عظــم مــع 
تاســيس ميــاه وكهربــاء واجــزاء كبــرة منهــا مبلطــة  لكــن البــالط مــى 
يبــة عــى البحــر  ويوجــد عليهــا  عليــه فــرة  طويلــة بــدون ترويــب  ويه قر
بركــة ســباحة عبــارة عــن خرســانة غــر مجهــزة بالكامــل ويوجــد جــدار 
اســتنادي بــن الربكــة والقطعــة االخــرى مرخصــة  مــن قبــل منطقــة 

العقبــة  االقتصاديــة.

27503494.372005/8/14

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/749/index.htmlجولة احرافية

https://youtu.be/eg3ZMZs_IPgفيديو احرايف

قطعة ارض مقام عليها بناء مكون من 3 طوابق )تســوية،اريض،اول( تجاري 3639801,100,000العقبة العقبةاجلامع 4329بناء 3
والطابــق األريض مؤجــر للســادة صيدليــة العقبــة والطابــق األول مؤجــر 

يــة(. للســادة رشكــة تلســتار )جاهــز للبيــع - أمــالك إدار
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 املكتــب الغــريب مــن الطابــق االول عــدا ســطحه الواقــع ضمــن عمــارة تجاري 95,000 872015/6/4العقبةالعقبةاجلامع743/1119مكتب 4
الثالثــة  يــة  التجار املنطقــة  الواقعــة ضمــن  التجــاري  القــدس  مجمــع 
والواجهــة االماميــة للعمــارة حجــر ابيــض نظيــف والــدرج مــن اجلرانيــت 
يــن حديــد ويوجــد مصعــد خلدمــة العمارة،واملكتــب عبــارة عــن  والدربز
صالــة كبــرة ارضياتهــا مــن الســراميك والواجهــات مــن الســراميك، 
مــن  بقواطــع  انتظــار  وصالــة  غرفتــن  اىل  الداخــل  مــن  ومقســم 
االملنيــوم ويوجــد بالســقف ديكــورات مــن اجلبصــن وســبوتات انــارة، 
الســيكوريت  زجــاج  مــن  الرئيــي  والبــاب  املكتــب  خلدمــة  وحمــام 
والشــبابيك املنيــوم والتشــطيبات ممتــازة جــدا ، واملكتــب مطــل عــى 

الشــارع الرئيــي مــن اجلهــة الغربيــة.

املنطقة 15-13/106مكتب 5
ية الثانية  التجار

يقــع املحــل يف مجمــع ســي ســتار مقابــل قلعــة العقبــة عــى شــارع تجاري 40,700 372018/3/28 العقبة العقبة
امللــك حســن( ، وهــو املحــل الســابع مــن طابــق  الكورنيــش )شــارع 
التســوية وهــو محــل داخــي ليــس عــى الواجهــة األماميــة مكــون مــن 

غرفتــن وكل غرفــة هلــا حمــام ويه غــرف فندقيــة.  

املنطقة 15-13/114مكتب 6
ية الثانية  التجار

 يقــع املحــل يف مجمــع ســي ســتار مقابــل قلعــة العقبــة عــى شــارع تجاري 238,250 5032018/3/28العقبة العقبة
الكورنيــش )شــارع امللــك حســن(، يقــع يف طابــق التســوية الثانيــة ويتبــع 
هلــا املحــل الثامــن مــن طابــق التســوية ومســاحته 17م وضمنهــا غرفــة 

عــدادات امليــاه ويه خدمــات مشــركة. 

املنطقة 13/10515مكتب 7
ية الثانية  التجار

يقــع املحــل يف مجمــع ســي ســتار مقابــل قلعــة العقبــة عــى شــارع تجاري 61,600 562018/3/28العقبة العقبة
الكورنيــش )شــارع امللــك حســن( ، وهــو املحــل اخلامــس مــن طابــق 

األريض عبــارة عــن مكتــب مفتــوح صالــه واحــدة مســتغل مكتــب.

املنطقة 13/12415مكتب 8
ية الثانية  التجار

يقــع املحــل يف مجمــع ســي ســتار مقابــل قلعــة العقبــة عــى شــارع تجاري 35,500 712018/3/28العقبة العقبة
الرابــع مــن الطابــق  الكورنيــش )شــارع امللــك حســن( ،وهــو املكتــب 
الثــاين عبــارة عــن مكتــب مكــون مــن غرفتــن وصالــة وحمــام مســتغل 

شــقة لســكن العمــال.

املنطقة 13/12615مكتب 9
ية الثانية  التجار

 يقــع املحــل يف مجمــع ســي ســتار مقابــل قلعــة العقبــة عــى شــارع تجاري 30,000 632018/3/28العقبة العقبة
الكورنيــش )شــارع امللــك حســن( ،وهــو املكتــب الســادس مــن الطابــق 
الثــاين مكــون مــن غرفتــن وصالــه وحمــام مســتغل شــقة فندقيــة 

مفروشــة.
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املنطقة 13/13415مكتب 10
ية الثانية  التجار

 يقــع املحــل يف مجمــع ســي ســتار مقابــل قلعــة العقبــة عــى شــارع تجاري 30,000 602018/3/28العقبة العقبة
الكورنيــش )شــارع امللــك حســن( ، وهــو املكتــب الرابــع مــن الطابــق 
الثالــث مكــون مــن غرفتــن وحمــام ومطبــخ مســتغل شــقة فروشــة.

املنطقة 13/14515مكتب 11
ية الثانية  التجار

يقــع املحــل يف مجمــع ســي ســتار مقابــل قلعــة العقبــة عــى شــارع تجاري 34,000 682018/3/28العقبة العقبة
الكورنيــش )شــارع امللــك حســن( ،وهــو املكتــب اخلامــس مــن الطابــق 
الرابــع مكــون مــن غرفتــن وكل غرفــة هلــا حمــام وكل غرفــة بمدخــل 

مســتقل مســتغل شــقة فندقيــة مفروشــة.

املنطقة 13/14615مكتب 12
ية الثانية  التجار

يقــع املحــل يف مجمــع ســي ســتار مقابــل قلعــة العقبــة عــى شــارع تجاري 38,500 772018/3/28العقبة العقبة
الكورنيــش )شــارع امللــك حســن( ، وهــو املكتــب الســادس مــن الطابــق 
الرابــع مكــون مــن ثــالث غــرف وكل غرفــة هلــا حمــام وكل غرفــة هلــا 

مدخــل مســتقل مســتغل غــرف فندقيــة مفروشــة.

املنطقة 13/14715مكتب 13
ية الثانية  التجار

يقــع املحــل يف مجمــع ســي ســتار مقابــل قلعــة العقبــة عــى شــارع تجاري 91,200 1142018/3/28العقبة العقبة
الكورنيــش )شــارع امللــك حســن( ،وهــو املكتــب الســابع مــن الطابــق 
الرابــع مقســم إىل اربــع غــرف كل غرفــة هلــا حمــام ومطبــخ وكل غرفــة 

هلــا مدخــل مســتقل مســتغل كغــرف فندقيــة مفروشــة.

ياطــي سكي 50,000 1502018/9/17العقبةالعقبةالرشيد 734/12227 شقة 14 تقــع القطعــة يف املنطقــة الثامنــة بالقــرب مــن مســجد احمــد الر
مقــام عليهــا بنــاء مكــون مــن ثــالث طوابــق كل طابــق شــقتن ، ويه 
الشــقة اجلنوبيــة مــن الطابــق الثــاين مؤلفــة مــن 3 غــرف نــوم احداهمــا 

ماســر وحمامــن وصالــه ومطبــخ.



إدارة العقارات املستملكة  | كشف العقارات
محافظة العقبة

رقم  النوع  الرقم 
القطعة

رقم 
احلوض

مساحة املسـاحــةاملحافظةاملدينة اسم احلوض
البنـــــاء

م2

يـــخ  تار

االستمالك
التوصيف التنظيم سعر البيع 

دونــــممتــــر

تقــع القطعــة يف املنطقــة الســكنية الثامنــة تنظيمهــا ســكين، مقــام عليها سكين 366,000 2.24110882018/10/1العقبةالعقبةالرشيد74427بناء 15
بنــاء مــن االســمنت املســلح والواجهــة األماميــة مــن احلجــر مكــون مــن 
3 طوابــق ، الطابــق األريض مســاحته 365م2 مكــون مــن 5 غــرف نــوم 
واحــدة ماســر و4 حمامــات وصالــة وصالــون وغرفــة ضيــوف ومطبــخ 
التشــطيبات جيــدة جــداً ، الطابــق األول مســاحته 365م2  والطابــق 
الثــاين مســاحته 358 م 2 وكل طابــق مكــون مــن شــقتن وكل شــقة 

مكونــة مــن 4 غــرف نــوم واحــدة ماســر وصالــة وصالــون ومطبــخ.  

بناء + 16
هنجر 

املدن 75925
الصناعية 

450 02العقبة العقبة

 هنجر 

 700

البناء

صنايع 275,000 2018/12/5
وتخزين 

املدينــة  منطقــة  ويف  معبــد  شــارع  مــن  اجلنــوب  إىل  القطعــة  تقــع 
حديــد  بوابــة  مــع  الطــوب  مــن  بســور  محاطــة  القطعــة  الصناعيــة 
ســحاب مقــام عليهــا بنــاء جــزء منــه هنجــر مســاحته 450م مكــون مــن 
صالــة واســعة مركــب فيهــا خــط انتــاج لتغليــف املــواد الغذائيــة وغرفــة 
يتــن مســاحة كل واحــدة 50م،  لغســيل املنتجــات وغرفــي تربيــد مركز
واجلــزء اآلخــر مكاتــب مــن الطــوب مكــون طابقــن مســاحة كل طابــق 
350م، الطابــق األريض مكــون مــن 3 مكاتــب وصالــة انتظــار ومطبــخ 

ــق األول مكــون مــن 4 مكاتــب  ــة فيهــا حمامــن، الطاب ووحــدة صحي
وغرفــة اجتماعــات وغرفــة مديــر مــع حمــام وغرفــة ســكرترة ومطبــخ 
وحمامــن املكاتــب مفروشــة ومكيفــة بالكامــل واجهــة البنــاء ملبســة 
باحلجــر النظيــف والبنــاء مخــدوم بنظــام اطفــاء عمــر البنــاء يتجــاوز 10 

ســنوات.

ــاء سكين 36,000 902021/9/29العقبةالعقبةالسالم746/11128شقة 17 تقــع القطعــة باملنطقــة العــارشة وعــى شــارعن غــريب وجنــويب، البن
الطابــق األول  الرشقيــة مــن  الشــقة  عــن شــقة ســكنية ويه  عبــارة 
مكونــة مــن غرفتــن نــوم وصالــة وغرفــة ضيــوف ومطبــخ وحمــام عــدد 

ــاء 8 ســنوات. ــه تــرس عمــر البن 2 ويتبــع ل


