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االستمالك
التوصيف التنظيم سعر البيع 

دونــــممتــــر

زرايع خارج 273,000 668132009/10/28الرمثاالرمثاالصبط37349ارض1
التنظيم 

االقطعــة ســليخ خاليــة مــن األبنيــة واالشــجار ، تقــع القطعــة باجلهــة اجلنوبيــة 
الغربيــة مــن مدينــة الرمثــا إىل الشــمال مــن رشكــة اربــد للباطــون اجلاهــز بحــوايل 
100م وتتطــاول القطعــة مــن الغــرب إىل الــرق طبيعتهــا مســتوية وتحدهــا 

يــق  يــق معبــد عــرض 6م وتقطعهــا يف اجلــزء الــريق منهــا طر مــن الغــرب طر
يبــة منهــا  الكــوكا كــوال بعــرض 6م وتقســمها إىل قســمني خدمــات الكهربــاء قر

ــة وغــر مســتغلة. واالرض خالي

حمد 125ارض2
اجلنوبية

زرايع خارج 455,000 606502009/10/28الرمثاالرمثا
التنظيم 

القطعــة ســليخ خاليــة مــن االبنيــة واالنشــاءات صاحلــة للزراعــة والبنــاء اجلــزء 
الــريق منهــا تصلــه كافــة اخلدمــات ، تقــع يف اجلهــة الشــمالية مــن أرايض مدينــة 
الرمثــا وإىل الغــرب مــن محطــة التنقيــة مبــارشة ، مســتطيلة الشــكل تمتــد مــن 
الــرق إىل الغــرب مســتوية يف اجلــزء الــريق منهــا وتميــل ميــًا خفيفــاً مــن 
يــق  الــرق إىل الغــرب يف اجلــزء الغــريب منهــا ، يخرتقهــا يف اجلــزء الــريق منهــا طر
الرمثــا - الطــره الرئيــي كمــا يقــع عــى جــزء مــن حدهــا الغــريب وادي يفصلهــا 

عــن محطــة التنقيــة االرض خاليــة وغــر مســتغلة.
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ارض+ 3
بناء 

الربكة 92947
الشمالية 

تقــع القطعــة باجلهــة اجلنوبيــة مــن مدينــة الرمثــا إىل اجلنــوب مــن تقاطــع شــارع سكن ب 110,000 12632014/2/2الرمثاالرمثا
جابــر مــع شــارع عمــان ضمــن املنطقــة املعروفــة بمزرعــة عزالديــن اخلطيــب ، 
القطعــة واقعــة إىل الغــرب مــن شــارع عمــان ب200م تنظيمهــا ســكن ب 
ويه منتظمــة الشــكل وطبيعتهــا شــبهة مســتوية مقــام عليهــا بنــاء غرفــة مــن 
الدكــة اخلرســانه فوقهــا خــزان مــن الدكــة وغرفــة مــن الدكــة مســتخدمة لرتبيــة 
الطيــور بنــاء ســكن عمــال مســاحته 63م وبنــاء طابقــني األريض مســاحته 327م 
عبــارة عــن مســتودعات وغــرف قديمــة  والطابــق األول مســاحته 128م وبنــاء 
طابــق أريض مســاحته 60م عبــارة عــن مخــزن ومســتودع  )يوجــد 5 قبــور لعائلــة 
املالــك الســابق( يملــك البنــك 35حصــة مــن أصــل 40 حصــة ، إجمــايل مســاحة 

3573م2. األرض 

تقــع القطعــة باجلهــة اجلنوبيــة مــن مدينــة الرمثــا إىل الغــرب مــن مدرســة الرمثــا سكن ب 30,000 9802018/12/30الرمثاالرمثااجللمة 44738ارض4
شــبة  الشــكل  منتظمــة  غــر  القطعــة   ، ب  ســكن  تنظيمهــا  للبنــني،  الثانويــة 
مجــاورة  والقطعــة  معبــد  يــق  طر الغربيــة  اجلنوبيــة  بالزاويــة  تصلهــا  مســتوية 
لألبنيــة الســكنية وتتوفــر هلــا اخلدمــات والقطعــة خاليــة مــن األبنيــة واالشــجار ، 

البلد 32823ارض5
يح 12 
موقف 

السيارات 

تقــع القطعــة وســط مدينــة الرمثــا إىل اجلنــوب مــن مجمــع باصــات الرمثــا وعــى تجاري محيل 30,000 2302018/12/30الرمثاالرمثا
الغــرب مــن شــارع الشــام القطعــة مثلثــة الشــكل تبــدأ بعمــق 11 م مــن اجلنــوب 
يــة  وتنتهــي راس مثلــث شــمااًل طبيعتهــا مســتوية وتقــع ضمــن منطقــة تجار
ضعيفــة ويه ســليخ خاليــة مــن األبنيــة واالشــجار وتتوفــر بهــا اخلدمــات لقربهــا 

مــن األبنيــة الســكنية.  


