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القطعــة خارج التنظيم 325,000 19122016/7/28جرشالكتة عمامــة،  يــة  قر وشــمال  الكتــه  بلــدة  مــن  الرشقيــة  اجلهــة  يف  تقــع 
منحــدرة انحــداراً فــوق البســيط مــن الغــرب إىل الــرشق مســتصلحة بجــدران 
اســتناديه مغطــاه باإلســمنت يعلــوه ســلك شــائك للجــدار، األرض مغروســة 
باألشــجار املثمــرة واملتنوعــة تربتهــا حمــراء داكنــة صاحلــة للبنــاء والزراعــة يخرتقهــا 

يــق معبــد ويقســمها إىل قســمني: طر

1 - القســم الغــريب مســاحته 7379م2 مقــام عليــه بنــاء مــن االســمنت املســلح 
يــة مســاحته 250م محــاط بــرتاس مكشــوف بعــرض 5  مغطــى بالشــحف احلجر
يــق  امتــار حــول البنــاء، يوجــد أمــام البنــاء خــزان ميــاه مــن االســمنت ويوجــد طر
يــق الرئيــي ويوجــد بنــاء  خــاص معبــد ضمــن ســعة القطعــة يصــل البنــاء بالطر

ســكن للحــارس تتوفــر فيــه اخلدمــات مســاحته 45م.

2 - القســم الــرشيق مســاحته 4640م2 نفــس مواصفــات القســم الغــريب مــن 
يــة . والقطعــة  حيــث املزروعــات املتنوعــة ومحــاط بجــدران مــن السالســل احلجر
بالكامــل تــروى باألنابيــب احلديثــة التنقيــط وجميــع اخلدمــات متوفــرة ضمــن 
القطعــة ويوجــد بوابــة مــن احلديــد الســحاب لــكل مــن القســمني يف القطعــة.

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/22/index.htmlجولة احرتافية
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النيب ام النعاج 6611ارض 2
هود

تقــع القطعــة يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن بلــدة النــيب هــود خــارج التنظيــم ويه خارج التنظيم 39,000 2042019/8/26جرش 
اجلهــة  مــن  بهــا  ويمــر  الغــرب  إىل  الــرشق  مــن  وتتطــاول  الشــكل  منتظمــة 
ــة أو انشــاءات ومزروعــة  ــة ابني ــة مــن أي ــوح والقطعــة خالي ــق مفت ي ــة طر الغربي
يتــون عــدد 11 شــجرة وتربتهــا حمــراء تميــل إىل الصفــره وبهــا  ببعــض أشــجار الز
يــة داخــل القطعــة  ميــل يــرتاوح بــني اخلفيــف واملتوســط وتــم عمــل سالســل حجر
يبــة مــن اماكــن الســكن  لتســويتها والقطعــة صاحلــة للزراعــة والبنــاء ويه قر

يبــة مــن اخلدمــات. وقر

ميرس 2416ارض 3
ورد

النيب 
هود

تقــع القطعــة باجلهــة اجلنوبيــة الرشقيــة مــن بلــدة النــيب هــود غــر منتظمــة خارج التنظيم 90,000 5862021/2/4جرش
يــق معبــد يوجــد  الشــكل تتطــاول مــن الشــمال إىل اجلنــوب يمــر بمحاذاتهــا طر
ضمــن القطعــة انشــاءات تتثمــل بأســوار وجــدران كمــا أن اجلــزء الشــمايل منهــا 
يوجــد ضمنــة سالســل واشــياك ومزروعــة ببعــض األشــجار املثمــرة تربتها حمراء 
يتخللهــا بعــض الصخــور الثابتــة واملتحركــة ويتخلــل القطعــة انابيــب بالســتيكية 

لــّري األشــجار القطعــة صاحلــة للزراعــة البنــاء.


