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 سكن ب 3,845,835 863522009/8/2الطفيلةالطفيلةاملعهد48556ارض1

خارج التنظيم
يــق الطفيلــة الكــرك مــن  تقــع قطعــة األرض يف منطقــة العيــس ويحدهــا طر
يــق الطفيلــة عمــان مــن اجلهــة الرشقيــة اجلنوبيــة ومقابلــة  اجلهــة الغربيــة وطر
تمامــاً جلامعــة الطفيلــة التقنيــة وبجانــب مدرســة العيــص وتقــع يف منطقــة 
ية وجميــع اخلدمــات متوفــرة قســم  مــن القطعــة منظــم ســكن ب  اســتثمار
ــم يوجــد عــى القطعــة بنــاء مــن دكــة االســمنت  والقســم األخــر خــارج التنظي
قديــم مســاحتة 150 م2 ويوجــد حديقــة حــول املبــى مزروعــة اشــجار مثمــرة. 
، إجمــايل  28753920 حصــة  10546816 حصــة مــن  أصــل  البنــك  يملــك 

144123 م2.  األرض  مســاحة 

الطفيلةالطفيلةصويميح11348ارض2
924102010/11/11 

تقــع القطعــة عــى الشــارع الرئيــي ويه أرض خاليــة مــن البنــاء ومشــمولة خارج التنظيم 120,000
بكافــة اخلدمــات األساســية ويخدمهــا شــارع بعــرض 12م مفتــوح ومعبــد وتبعــد 
يــق الطفيلــة عمــان اجلديــد. يبــة مــن طر يــايض ويه قر 300م عــن اإلســتاد الر خارج التنظيم 50,000الطفيلةالطفيلةصويميح11649ارض3

تقــع القطعــة عــى الشــارع الرئيــي عمــان الطفيلــه ويه خــارج التنظيــم وتبلــغ خارج التنظيم 610,000 86882011/1/2الطفيلةالطفيلةمصال7071ارض4
واجهتهــا عــى الشــارع حــوايل 130م وتقــع بالقــرب مــن جامعــة الطفيلــة التقنيــة 
ــة  ــة مــن األبني حيــث تبعــد عنهــا 500م ومخدومــة بكافــة اخلدمــات ويه خالي

يتــون. ويوجــد عليهــا بعــض اشــجار الز

تقــع يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة مــن جامعــه الطفيلــة التقنيــة حيــث تبعــد عــن خارج التنظيم 270,000 43452011/1/2الطفيلةالطفيلةاملعهد61556ارض5
يبــُا 60م ، ويه خاليــة مــن األبنيــة واالنشــاءات ومشــمولة  البوابــة الشــمالية تقر

ية مــن الدرجــة األوىل. بكافــة اخلدمــات ويه اســتثمار
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وادي15563ارض6
بن حميد 

يبــة مــن اخلدمــات خارج التنظيم 85,000 48922018/12/3الطفيلةالطفيلة تقــع األرض داخــل حــدود بلديــة الطفيلــة خــارج التنظيــم وقر
يهــا مــن عــن  يتــون الرومــي عــدد 70 شــجرة ويتــم ر واألرض مزروعــة بأشــجار الز

جــرار ويه خاليــة مــن االنشــاءات.

مغال 4722مزرعة 7
الفرس 

 بصريا ضانا 

الطفيلة
تقــع القطعــة خــارج حــدود بلديــة القادســية ويمــر بمحــاذاة القطعــة مــن اجلهــة خارج التنظيم 100,000 176182019/3/26

يــس مختلفــة اغلبهــا شــبة مســتويه  الرشقيــة شــارع معبــد والقطعــة ذات تضار
يفــي تشــطيب عــادي  عبــارة عــن مزرعــة محاطــة بشــيك ويوجــد عليهــا بنــاء ر
ويوجــد  ممــرات  مــع  مختلفــة  بمســاحات  بســطات  ويوجــد  55م  مســاحته 
ــد ويوجــد  ــاه مــن اخلرســانه املســلحة وخــزان مــاء مــن احلدي ــر مــاء وخــزان مي ب
ينكــو مســاحته 13م، ويوجــد حظــرية مــن الطــوب ســقفها  مســتودع ســقفه ز
ينكــو مســاحتها 15م، وحضــرية مكشــوفة مســاحتها 40 م والقطعــة مزروعــة  ز

باألشــجار املثمــرة وجميــع اخلدمــات متوفــرة.


