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البرتاوي / بركة برخ7-2694/111شقه1
الزرقاء

الشــقة تقــع ضمــن بنــاء ســكين ويف الطابــق التســوية االوىل مســاحتها تجاري31,000 1682014/3/31الزرقاء
168 م 2 غــر مكتملــة والبنــاء مؤلــف مــن 10 شــقق.

البرتاوي / بركة برخ 20357عقار 2
الزرقاء

تجاري 100,000 6305012016/12/19الزرقاء
طويل 

ــاء عــى شــارع رئيــي شــارع شــبيب املقــدادي قــرب محــات  يقــع البن
مشــاقبة ملــواد البنــاء ، مقــام عــى قطعــة األرض بنائــن رقــم 71 و73 
البعــض ويوجــد مطلــع درج احدهمــا مــن  متصلــن مــع بعضهــم 
اجلهــة الشــمالية وســط واجهــة املخــازن ، البنــاء األمامــي يحمــل الرقــم 
73 مكــون مــن 5 مخــازن مخزنــن يف اجلهــة الشــمالية مفتوحــن عــى 
بعــض مســاحتهما 80م وثــاث مخــازن يف اجلهــة اجلنوبيــة مفتوحــن 
عــى بعــض مســاحتهم 121 م ودرج جميــع املخــازن مبلطــة ، مدخــل 
بنــاء رقــم 71 يف اقــى اجلهــة اجلنوبيــة مــؤدي إىل البنــاء اخللفــي وجميــع 
املخــازن مبلطــة ، البنــاء اخللفــي مكــون مــن طابقــن مســاحة كل طابــق 

150م.

تقــع القطعــة عــى شــارع فــراس العجلــوين ومقابــل بقالــة األحمــد سكن ب 45,000 1632020/1/23الزرقاءالبرتاوي بركة برخ 2738/1317شقه3
للمــواد التموينيــة تنظيمهــا ســكن ب مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 
11 اســكان منــر انشــيوات ويه الشــقة الرشقيــة مــن الطابــق الثالــث 
مكونــة مــن غرفــة ضيــوف مــع بلكونــة وصالــة و3 غــرف نــوم احداهمــا 

ــاء غــر مخــدوم باملصعــد.  ــخ والبن ماســرت و3 حمامــات ومطب
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البرتاوي 9503/1024عقار 4
اجلنويب 

شــارع سكن ب 80,000 2392020/2/23الزرقاءالبرتاوي  مــن  املتفــرع  الوليــد  بــن  عبــدهللا  شــارع  عــى  القطعــة  تقــع 
الكرامــة منطقــة البــرتاوي شــمال غــرب دوار الفــاح إىل الغــرب مــن 
فنــدق اجلوابــرة، العقــار عبــارة عــن عقــار مكــون مــن طابــق أريض وطابــق 
أول وجــزء مــن طابــق الثــاين نظــام دوبلكــس، الطابــق األريض مســاحته 
ومطبــخ  معيشــة  وغرفــة  اســتقبال  صــاالت  مــن  مكــون  )101(م2 
للطوابــق  داخــي  درج  ويوجــد  يــي  امر نظــام  الصالــة  عــى  مفتــوح 
العلويــة، الطابــق األول مســاحته )101(م2 مكــون مــن 3 غــرف نــوم 
احداهمــا ماســرت، الطابــق الثــاين مســاحته )37( م 2 عبــارة عــن صالــة 

الســقف مــن القرميــد.

يــة البــرتاوي عــى شــارع عاصــم بــن ثابــت املتفــرع مــن سكن ب 33,250 1332021/10/14الزرقاءالبرتاوي بركة برخ 4361/1317شقه5 تقــع القطعــة بقر
شــارع 26 مقــام عليهــا بنــاء يحمــل الرقــم 17، ويه الشــقة الشــمالية 
الغربيــة مــن الطابــق الثالــث مؤلفــة مــن 3 غــرف نــوم وصالــون ضيــوف 
 10 حــوايل  البنــاء  ، عمــر  وبرنــدة   2 عــدد  L ومطبــخ وحمــام  حــرف 

ســنوات. 


