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بناء 1
سكين

اخلنــدق ويف سكن د 20,000 2131152012/4/22البلقاءالسلطالبلد60067 الســلط يف منطقــة  بلديــة  القطعــة ضمــن حــدود  تقــع 
بنــاء مــن  يــرف عــى اجلهــات األربعــة مقــام عليهــا  موقــع مرتفــع 
يــد عمــره عــن 30 عــام  الدكــة االســمنيت والطــوب وهــو قديــم نســبياً يز
مقصــور مــن الداخــل واخلــارج مســاحته 115م مؤلــف مــن غرفــيت نــوم 

وصالــة وغرفــه ومنافعهــا وحمــام ومطبــخ التشــطيبات شــعبية.  

تجاري 260,700 31314742018/6/4السلطالسلط الشفا الشمايل  121/17041شقة2
طويل 

 – عمــان  لشــارع  الرقيــة  الشــمالية  الواجهــة  عــى  القطعــة  تقــع 
الســلط الرئيــي ضاحيــة الزهــور وهــو مفتــوح ومعبــد ويخدمهــا شــارع 
تنظيمــي مــن اجلهــة اخللفيــة وتبعــد إىل اجلهــة الشــمالية الغربيــة عــن 
يــة عمــل الســلط ، مقــام عــى القطعــة بنــاء مكــون مــن 4 طوابــق  مدير
غــر  474 م  األول مســاحته  الطابــق  هــو  ســطح  املعــين  والطابــق   ،
مشــطب واألرضيــة والــدرج مــن الرخــام مفتــوح صــاالت مــع حمامــات 
غــر مجهــزة والســقف مجهــز بتمديــدات للتربيــد والتكييــف والســقف 

الغــازل.

بناء 3
سكين

مســاحته سكن د34,200 3301822019/1/9دير عال دير عال دباب 4881 مؤلــف  بنــاء  عليهــا  مقــام  بشــارعني،  مخدومــة  القطعــة 
182م2 مؤلــف مــن طابــق أريض وأعمــدة عــى الطابــق األول ومؤلــف 

مــن غرفتــني نــوم وغرفــة جلــوس ومطبــخ وحمــام.
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1000/1031شقة4
سويمة 
الشمايل 

مزرعة 
سويمة 

الشونة 
56اجلنوبية 

2019/1/15 

تقع القطعة يف منطقة ســويمه تبعد عن الشــارع املتفرع من الشــارع سكن د27,000
الرئيــي البحــر امليــت بمســافة 230م قــرب مســجد املعــروف بمســجد 
للبنــني  الثانويــة الشــاملة  بكــر الصديــق وقــرب مدرســة ســويمة  ابــو 
بجانــب شــاليهات البــدوان مقــام عليهــا بنــاء مؤلــف مــن 4 طوابــق 
كل طابــق شــقتني والشــقتان مفتوحتــان  عــى بعضهمــا بمثابــة شــقة 
واحــدة مؤلفــة مــن غرفتــني نــوم وغرفــة ضيــوف ومطبــخ وحمامــني. 

1000/1041شقة5
سويمة 
الشمايل 

مزرعة 
سويمة 

الشونة 
سكن د5325,500اجلنوبية 

جوفة البلد 1462فيال 6
الكفرين 

الشونة 
اجلنوبية 

ــة الشــونة الوســطى منطقــة اجلوفــة سكن د65,000 3302502019/4/23 تقــع القطعــة ضمــن حــدود بلدي
وإىل الشــمال الريق من مدارس اجلوفة، القطعة مســتطيلة الشــكل 
مرتفعــة ومطلــة  مــن اجلهــة اجلنوبيــة، مقــام عليهــا بنــاء عــى شــكل 
فيــال مــن األعمــدة االســمنتية والطــوب مؤلفــة مــن غرفــة تســوية 
فيــال  عــى شــكل  وأول  أريض  غــر مشــطبة وطابــق  10م  مســاحتها 
الطابــق األريض عبــارة عــن صالــة وغرفــة مطبــخ وحمــام والطابــق األول 
متصــل بالطابــق األريض بــدرج داخــي والطابــق مؤلــف مــن غرفــيت نــوم 
وحمــام وصالــة وتــراس مبلــط إجمــايل مســاحة الفيــال 250 م 2 ، كمــا 

يوجــد بركــة غــر مكتملــة التجهــزات ومزروعــة ببعــض االشــجار.

بناء 7
سكين

تقــع القطعــة قــرب مثلــث أســماء هللا احلســى القطعــة غــر منتظمــة سكن 54,000 8741952019/8/20السلطالسلطالبقعان 281542
باتجــاه اجلنــوب ومطلــة عــى شــارع عمــان الســلط  الشــكل وتميــل 
ومخدومــة بتقاطــع شــوارع مفتوحــة وضمــن يح ســكين ومزروعــة 
ينــة وبعــض األشــجار املثمــرة وضمنهــا بنــاء من الدكة  ببعــض أشــجار الز
والطــوب متوســط العمــر مؤلــف مــن طابــق تســوية عبــارة عــن أعمــدة 
اســمنتية حديثــة بمســاحة 60م، طابــق أريض مســاحته 135م جــزء 
مــن ســقف قرميــد بمســاحة 20م والبــايق دكــة مــن طــوب تشــطيباته 

جيــدة مكــون مــن 4 غــرف وحمــام ومطبــخ وتــرس مســقوف. 
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الغــرب سكن ريفي353212692019/10/16820,000السلطماحصالبويب الريق 19410فيال 8 إىل  عــى موقــع مطــل ومــرف  القطعــة يف ماحــص  تقــع 
يــق ماحــص تنظيمهــا  منطقــة البويــب الــريق وإىل اجلنــوب الــريق طر
يفــي والقطعــة تقــع عــى دخلــة معبــدة مقــام علهــا بنــاء فيــال  ســكن ر
مكونــة مــن طابــق أريض مســاحته 386م2 مؤلــف مــن صــاالت ضيــوف 
واســعة وصالــة جلــوس ومطبــخ وحمــام والطابــق األول مســاحته 
نــوم ماســر ومطبــخ  مــن صالــة جلــوس وغرفــيت  376 م2 مؤلــف 

وغرفــة جلــوس يتبــع هلــا برنــدة والطابــق األريض واألول نظــام فيــال 
دبولكــس والطابــق الثــاين مســاحته 300م2 مؤلــف مــن 3 غــرف نــوم 
جميعهــا ماســر وغرفــة جلــوس وحمــام ويوجــد تــراس خــاريج يتبــع 
هلــا ويوجــد جــزء مــن الطابــق الثالــث مســاحته 40م2 عبــاره عــن غرفــة 
خادمــة وغرفــة غســيل وغرفــة معــدات ويوجــد بنــاء عبــارة عــن غرفــة 
ــر  مضافــة مســاحتها 85م2 وغرفــة حــارس مســاحتها 32 وغرفــة بويل

يــن بمســاحة 50م، ويوجــد أشــجار مثمــرة.  خز

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/194/index.htmlجولة احرافية

https://youtu.be/Zg4F_75Xgsgفيديو احرايف

تجاري 400,000 5008902020/3/8السلطالفحيص الدير 15117بناء 9
طويل + 
سكن ب 

تقــع القطعــة يف بلديــة الفحيــص القطعــة مربعــة الشــكل تقــع بــني 
دوار شــاكر ودوار احلصــان وعــى اجلانــب الــريق تنظيمهــا تجــاري طــويل 
بــدون ارتــداد + ســكن ب ،  مقــام عليهــا بنــاء يتكــون مــن طابــق أريض 
مســاحته 380م2 مكــون مــن 5 مخــازن مؤجــرة وخلــف املخــازن شــقة 
شــقق   3 مــن  مؤلــف  380م2  مســاحته  األول  وطابــق   ، مهجــورة 
ســكنية شــعبية واحــدة مؤجــرة والشــقتني فارغتــني ، وطابــق الثــاين 
ــق األول وتبلــع مســاحته 130 م 2  مقــام عــى جــزء مــن ســطح الطاب

ــارة عــن شــقة ســكنية شــعبية مؤجــرة. عب


