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مزرعة - 1
بناء 

غور املزرعة عني احلجاحجة25921
واحلديثة 

االغوار 
اجلنوبية 

4551445027/10/2011 1,150,000 

خارج 
التنظيم 

غــور  يــة  قر يف  االرض  قطعــي  عــى  والبنــاء  الزراعيــة  الوحــدة  تقــع 
زراعيــة  وحــدة  عــن  عبــارة  ويه  الكــرك  محافظــة  واحلديثــة  املزرعــة 
نخيــل  اشــجار  عليهــا  ويوجــد  اخلضــار  بزراعــة  وتســتغل  وحديثــه 
عــدد 5 وعــدد مــن احلمضيــات والقطعــة مرويــة مــن قبــل ســلطة 
مســاحتها  ميــاه  تجميــع  بركــة  القطعــة  عــى  ويوجــد  االردن  وادي 
2000 م2 وبركــة ســباحة وبنــاء للحــارس بمســاحة 50 م2 ويوجــد 

يفيــة،  ر فيــا  ويه  م2   370 مســاحتة  بنــاء   259 القطعــة   عــى 

إجمــايل   259 بالقطعــة  حصتــني  أصــل  مــن  حصــة  البنــك  يملــك 
مســاحتها  28911 م2 يملــك اللبنــك 66 حصــة مــن أصــل 132 حصــة 

للبيــع. 2 وجاهــزة  م   30965 223 إجمــايل مســاحتها  بالقطعــة 

وحدة 2
زراعية 

غور املزرعة عني احلجاحجة22321
واحلديثة 

االغوار 
اجلنوبية 

482157527/10/2011 777,500 

تقــع القطعــة إىل الشــمال مــن كليــة الكــرك قــرب مؤسســة الغــذاء سكن أ  425,000  406116502017/9/19الكركالثنية عوايف 35113فيا 3
والــدواء منتظمــة الشــكل ذات تربــة صفــراء مخدومــة بكافــة اخلدمــات، 
مقــام عليهــا بنــاء )فيــا( مكــون مــن طابقــني وروف ومحاطــة بســور 
حجــر مــع مرشبيــات ومدخــل قرميــد ، كل طابــق مكــون مــن شــقتني 
مســاحة كل طابق 675م2 والروف مســقوف قرميد، كل شــقة تتكون 
مــن ثــاث غــرف نــوم احداهمــا ماســر وصــاالت ضيــوف كبــرة وصالــة 
جلــوس كبــرة ومطبــخ وحمامــني وبلكونتــني والتشــطيبات ممتــازة 
يــة ، الــرووف مســاحته 300م مكــون مــن صالــه كبــرة  مــع تدفئــة مركز

مــع وفــر بليــس وغرفــي نــوم ومطبــخ وحمامــني، جاهــزة للبيــع. 

https://www.true-markets.net/media/360tour/ahli/351/index.htmlجولة احرافية

https://youtu.be/-ooKbyDfbRoفيديو احرايف
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أبو بريكة يح 1 4 84 / 131سطح 4
الفيصلية

املزار اخلالدية 
اجلنويب 

تقع القطعة يف اجلهة اجلنوبية الرشقية لبلدة اخلالدية وجنوب مســجد سكن د  10,000  1612019/12/9
االجتماعيــة،  للتنميــة  الفيصليــة  جمعيــة  وشــمال  الكبــر  الفيصليــة 
مقــام عليهــا بنــاء مؤلــف مــن طابقــني أريض وأول والطابــق املعــي هــو 

ســطح الطابــق الثــاين. جاهــز للبيــع.


