
ي خالية 
خارج التنظيم/ قطع أراض 

 درجة360تصوير فيديوموقع القطعةسعر القطعةتنظيم القطعةالمساحة المديريةالقرية رقم القطعة 

نالماحلة2773 ي ناعورام البساتي 
إضغط هناJOD 1,100,000خارج التنظيم20,194أراضن

ق عمانالماضونةالخنيرص35 ي شر
 إضغط هنا-خارج التنظيم790,902أراضن

ي1616
ق عمانالماضونةمويضن ي شر

إضغط هناJOD 2,900,000خارج التنظيم97,718أراضن

ي جنوب عمانالمشتىالقرص2932
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 146,000خارج التنظيم24,332أراضن

ي جنوب عمانالزيتونهالغدير األبيض194
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 1,255,000خارج التنظيم12,524أراضن

كه54 ي جنوب عمانام العمدالبر
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 1,810,000خارج التنظيم20,024أراضن

كة1494 ي جنوب عمانأم العمدالبر
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 700,000خارج التنظيم20,000أراضن

اءبريزا628 ي جنوب عمانالخرصن
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 1,310,000خارج التنظيم59,313أراضن

ي جنوب عمانأم رمانةالدفاينة5511
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 1,115,000خارج التنظيم50,587أراضن

ي جنوب عمانالقنيطرةالطاهر8116
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 170,000خارج التنظيم15,514أراضن

ي11822 ي البلقاءماحصأم عاويه الجنوبر
 إضغط هناJOD 120,000خارج التنظيم4,478أراضن

ي اربدكبرمرج الدمنة القبلي1053
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 424,000خارج التنظيم42,419أراضن

ي اربدكبرمرج الدمنة القبلي1063
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 385,000خارج التنظيم42,564أراضن

ي اربدكبرمرج الدمنة القبلي1073
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 320,000خارج التنظيم39,574أراضن

ي خالية 
تنظيم صناعي/ قطع أراض 

 درجة360تصوير فيديوموقع القطعةسعر القطعةتنظيم القطعةالمساحة المديريةالقرية رقم القطعة 

ي جنوب عمانالقنيطرةالبشارات7814
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 488,000صناعات متوسطة61,013أراضن

ي جنوب عمانالقنيطرةالبشارات8414
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 165,000صناعات متوسطة20,600أراضن

ي جنوب عمانالقنيطرةالطاهر12716
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 1,185,000صناعات خفيفة بأحكام خاصة47,295أراضن

وط واألحكام ي كامل رسوم نقل الملكية:الشر يتحمل المشبى

من حق البنك رفض أي طلب او عرض دون ابداء األسباب

2023/2/28هذا الكشف ساري لغاية تاري    خ  

رقم واسم الحوض

رقم واسم الحوض

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B048'44.9%22N+35%C2%B052'56.2%22E/@31.8159291,35.8788254,1314m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0xb62e271379ff26!7e2!8m2!3d31.8124789!4d35.8822867
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B055'09.2%22N+36%C2%B008'00.4%22E/@31.919214,36.1356427,764m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.9192142!4d36.1334538
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B045'26.3%22N+36%C2%B000'51.8%22E/@31.757305,36.0122053,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7573047!4d36.0143944
https://home.mycloud.com/action/share/1cdee3a6-d380-4dbd-9cd6-d6115eacfdcb
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/293/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B045'49.8%22N+35%C2%B053'22.5%22E/@31.763836,35.8873873,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7638361!4d35.8895756
https://home.mycloud.com/action/share/8c5a7ff2-0bc8-4072-92b7-b290d634a716
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/19/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B047'38.0%22N+35%C2%B055'27.6%22E/@31.793897,35.9221383,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7938971!4d35.9243267
https://home.mycloud.com/action/share/38c7c92c-a852-437d-aa9a-3904a39ffb48
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/5umamad/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B046'52.3%22N+35%C2%B055'10.3%22E/@31.781192,35.9174086,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7811915!4d35.9195352
https://home.mycloud.com/action/share/f5fb73fa-d0f5-431e-bb6d-c6fc919a85e8
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/149/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B046'34.6%22N+35%C2%B051'55.9%22E/@31.776271,35.8633353,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7762706!4d35.8655245
https://home.mycloud.com/action/share/a943402d-769e-4e30-bec0-f28b6fede84c
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/62/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B043'40.4%22N+35%C2%B053'57.5%22E/@31.727895,35.897815,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7278955!4d35.8992965
https://home.mycloud.com/action/share/4a0196e9-41bf-4ff0-91b4-ff86c4558d44
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/55umrumaneh/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'21.4%22N+36%C2%B001'24.3%22E/@31.705931,36.0212243,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7059309!4d36.0234133
https://home.mycloud.com/action/share/c6db5c02-93e9-485d-9ed1-316778c38e0c
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/81/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B058'35.2%22N+35%C2%B043'57.7%22E/@31.9764444,35.7326944,382m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.9764387!4d35.7326897
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B025'18.4%22N+35%C2%B058'06.9%22E/@32.421775,35.9663933,759m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.4217749!4d35.9685819
https://home.mycloud.com/action/share/c0fe5d44-a568-4f6b-b1b9-4554000a0844
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/105/index.htm
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B025'21.5%22N+35%C2%B058'11.7%22E/@32.422626,35.9677343,759m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.4226263!4d35.9699231
https://home.mycloud.com/action/share/f4fdd984-eae9-46f9-86d2-c4c363e4e58a
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/106/index.htm
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B025'24.2%22N+35%C2%B058'15.0%22E/@32.423387,35.9686353,759m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.4233867!4d35.9708242
https://home.mycloud.com/action/share/c9990a5e-3eeb-4a7d-9834-ccfafca30ae0
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/107/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'01.1%22N+36%C2%B002'14.0%22E/@31.700292,36.0350353,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7002916!4d36.0372245
https://home.mycloud.com/action/share/cb17feef-4131-4e3d-a986-8f81f1ca4ad2
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/78/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B041'44.2%22N+36%C2%B001'37.3%22E/@31.695608,36.0248273,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.6956079!4d36.0270162
https://home.mycloud.com/action/share/b04aa0c2-c0c4-41fc-83c6-e09bba7ea9e5
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/84/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'44.6%22N+36%C2%B002'07.1%22E/@31.71239,36.0331033,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7123897!4d36.0352916
https://home.mycloud.com/action/share/01bbb746-769b-4ea6-96f0-bb7764e6bebb
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/127/index.htm


ي خالية 
تنظيم تجاري / قطع أراض 

 درجة360تصوير فيديوموقع القطعةسعر القطعةتنظيم القطعةالمساحة المديريةالقرية رقم القطعة 

«ج»تجاري عادي ضمن سكن 

«ج»سكن 

ي عمانالزهراءالمدينة4633
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 445,000«ج»تجاري عادي ضمن سكن 631أراضن

ي جنوب عمانالزيتونهالغدير األبيض6634
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 2,550,000 «ج»تجاري عادي ضمن سكن 15,700أراضن

ي جنوب عمانالقنيطرةالطاهر4716
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 470,000معارض تجارية24,725أراضن

ي جنوب عمانالقنيطرةالطاهر4916
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 555,000 «ب»معارض تجارية ضمن سكن /مكاتب29,254أراضن

كة9101 إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 4,380,000تجاري طولي17,526محافظة الزرقاءالعبدليةالبر

كة8951 إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 810,000تجاري طولي3,378محافظة الزرقاءالعبدليةالبر

ي خالية 
ي/ قطع أراض 

تنظيم سكن 

 درجة360تصوير فيديوموقع القطعةسعر القطعةتنظيم القطعةالمساحة المديريةالقرية رقم القطعة 

ي جنوب عمانالزيتونهالغدير األبيض34
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 1,555,000بأحكام خاصة« ب»سكن 14,141أراضن

ي جنوب عمانالزيتونهالغدير األبيض124
إضغط هناإضغط هنا إضغط هناJOD 865,000بأحكام خاصة« ب»سكن 11,500أراضن

ي شمالصويلحام االشبال66715
إضغط هناJOD 1,920,000بأحكام خاصة« أ»سكن 4,786أراضن

ي غرب عمانوادي السب مربعة موىس74510
إضغط هناJOD 5,802,000«أ»سكن 5,802أراضن

ي غرب عمانوادي السب مربعة موىس93310
إضغط هناJOD 2,589,400بأحكام خاصة« أ»مكاتب ضمن سكن / « أ»سكن 2,354أراضن

ي الزرقاءمرزعة قرص الحالباتداير القرص7158
 إضغط هناJOD 20,000«ج»سكن 2,060أراضن

وط واألحكام ي كامل رسوم نقل الملكية:الشر يتحمل المشبى

من حق البنك رفض أي طلب او عرض دون ابداء األسباب

2023/2/28هذا الكشف ساري لغاية تاري    خ  

رقم واسم الحوض

رقم واسم الحوض

إضغط هناوادي السلط146711 ي عمانعمان
إضغط هنا إضغط هنا1,768أراضن JOD 1,240,000

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B057'35.3%22N+35%C2%B055'08.6%22E/@31.959795,35.9179737,382m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.9597951!4d35.9190683
https://home.mycloud.com/action/share/0f0a984b-036d-4222-b135-5125821925c5
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/1467/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B057'08.5%22N+35%C2%B055'36.7%22E/@31.952353,35.9263108,191m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.9523534!4d35.9268581
https://home.mycloud.com/action/share/f26828ab-8181-457f-acbe-90bf558180ba
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/46/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B045'53.7%22N+35%C2%B052'59.6%22E/@31.764914,35.8810193,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7649143!4d35.8832084
https://home.mycloud.com/action/share/01c4fcd0-8011-4ac8-b652-de67e6edd930
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/663/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'45.8%22N+36%C2%B001'45.6%22E/@31.712732,36.0271393,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7127321!4d36.0293277
https://home.mycloud.com/action/share/42db0d94-8e16-4997-b691-f634508534a2
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/47/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'48.5%22N+36%C2%B002'05.5%22E/@31.713468,36.0326843,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7134678!4d36.0348733
https://home.mycloud.com/action/share/f58cdd37-ea41-4a50-9ecf-68dbb2c02891
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/49/index.htm
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B004'08.0%22N+36%C2%B006'33.2%22E/@32.06888,36.1070333,762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.0688798!4d36.109222
https://home.mycloud.com/action/share/5c117261-0f81-49cd-aa7c-76665c2d6546
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/910/index.htm
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B004'13.8%22N+36%C2%B006'24.8%22E/@32.0705,36.1046983,762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.0704996!4d36.1068874
https://home.mycloud.com/action/share/d8417a45-cf85-40c7-ab87-babd8c8de51f
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/895/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B045'42.3%22N+35%C2%B052'57.8%22E/@31.761739,35.8813738,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7617386!4d35.8827234
https://home.mycloud.com/action/share/829fad28-625e-4d96-ba59-7d36bdf9f94d
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/12/index.htm
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B000'08.7%22N+35%C2%B049'45.5%22E/@32.002424,35.8271143,763m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xa6e3834372a5238a!7e2!8m2!3d32.0024245!4d35.8293035
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B057'29.1%22N+35%C2%B050'59.8%22E/@31.958072,35.8477643,763m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xbb3309be9324c0ee!7e2!8m2!3d31.9580722!4d35.849953
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B057'29.8%22N+35%C2%B051'01.6%22E/@31.958281,35.8482583,763m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x373c8896a32937b6!7e2!8m2!3d31.9582813!4d35.8504465
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B044'58.9%22N+35%C2%B053'13.8%22E/@31.749691,35.8849643,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7496911!4d35.8871528
https://www.true-markets.net/media/360tour/jkb/1467/index.htm
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B057'35.3%22N+35%C2%B055'08.6%22E/@31.959795,35.9179737,382m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.9597951!4d35.9190683
https://home.mycloud.com/action/share/0f0a984b-036d-4222-b135-5125821925c5


تفاصيل القطعة

277رقم القطعة 

الماحلة3رقم واسم الحوض

نالقرية  ي ناعورام البساتي 
أراضن

مبى مرب  ع20,194المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ن ناعور بمسافة  ن غرب شارع ام البساتي   مبى وجنوب غرب مدرسة ام 500تقع القطعة ضمن منطقة ام البساتي 

ن  ن الثانوية للبني  بية الخاصة 900البساتي   وجنوب غرب مركز طوبر للبى
.مبى700 مبى

ي معبد مغلق النهاية،  ي معبد وشمالي غربر
ى
ق  شمالي شر

ن القطعة خالية من األبنية واالنشاءا ت، مخدومة بشارعي 

.القطعة منتظمة الشكل مستوية تربتها حمراء تصلح للزراعة والبناء

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B048'44.9%22N+35%C2%B052'56.2%22E/@31.8159291,35.8788254,1314m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0xb62e271379ff26!7e2!8m2!3d31.8124789!4d35.8822867


تفاصيل القطعة

3رقم القطعة 

الخنيرص5رقم واسم الحوض

ق عمانالماضونةالقرية  ي شر
أراضن

مبى مرب  ع790,902المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ق محطة الكهرباء  ق عمان عل بعد - تقع القطعة إل شمال شر ى - كم وإل شمال سوق الحالل ٤شر أمانة عمان الكبر

. مبى٤٠٠عل بعد 

تصلح لغايات . يوجد إقتطاعات شوارع تنظيمية. قريبة من الخدمات. قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

.استثمارية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B055'09.2%22N+36%C2%B008'00.4%22E/@31.919214,36.1356427,764m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.9192142!4d36.1334538


تفاصيل القطعة

161رقم القطعة 

ي6رقم واسم الحوض
مويضن

ق عمانالماضونةالقرية  ي شر
أراضن

مبى مرب  ع97,718المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ق محطة الكهرباء  ق عمان عل بعد - تقع القطعة إل شمال شر كم وإل شمال سوق الحالل ٤شر

ى عل بعد -  .كم١أمانة عمان الكبر

.تصلح لغايات استثمارية. قريبة من الخدمات. قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B054'32.5%22N+36%C2%B006'39.5%22E/@31.909016,36.1131497,764m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.909016!4d36.110961


تفاصيل القطعة

293رقم القطعة 

القرص2رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالمشتىالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع24,332المساحة

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

. مبى٥٠٠تقع القطعة شمال قرص المشتى وشمال قاعدة الرادار عل بعد 

.قطعة األرض منتظمة الشكل خالية من البناء ويوجد ميالن بسيط بإتجاه الشمال

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B045'26.3%22N+36%C2%B000'51.8%22E/@31.757305,36.0122053,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7573047!4d36.0143944


تفاصيل القطعة

19رقم القطعة 

الغدير األبيض4رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالزيتونهالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع12,524المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

وع فلل األندلسية .تقع القطعة بجانب مشر

.قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B045'49.8%22N+35%C2%B053'22.5%22E/@31.763836,35.8873873,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7638361!4d35.8895756


تفاصيل القطعة

5رقم القطعة 

كه4رقم واسم الحوض البر

ي جنوب عمانام العمدالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع20,024المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

تقع القطعة الشارع المتفرع من شارع المطار بإتجاه سحاب والزرقاء وال الجهه الغربيه من جامعة 

. مبى٣٠٠االشاء عل بعد 

.الخدمات المتوفرة. قطعة األرض مستوية وخالية من البناء

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B047'38.0%22N+35%C2%B055'27.6%22E/@31.793897,35.9221383,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7938971!4d35.9243267


تفاصيل القطعة

149رقم القطعة 

كة4رقم واسم الحوض البر

ي جنوب عمانأم العمدالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع20,000المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

تقع القطعة بالقرب من جامعة اإلشاء

قطعة األرض خالية من البناء ومستوية محاطة من مزراع

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B046'52.3%22N+35%C2%B055'10.3%22E/@31.781192,35.9174086,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7811915!4d35.9195352


تفاصيل القطعة

62رقم القطعة 

بريزا8رقم واسم الحوض

اءالقرية  ي جنوب عمانالخرصن
أراضن

مبى مرب  ع59,313المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ن ٢تقع القطعة إل شمال من مكتب بريد منجا عل بعد  ي من مخابز فلسطي  كم وإل الشمال الغربر

مادبا- الواقعة عل شارع عمان 

.قريبة من الخدمات. قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B046'34.6%22N+35%C2%B051'55.9%22E/@31.776271,35.8633353,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7762706!4d35.8655245


تفاصيل القطعة

55رقم القطعة 

الدفاينة11رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانأم رمانةالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع50,587المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ق من قرية أم رمانه تقع القطعة إل جنوب شر

ة وتقاطع  ن ن بشارع رئيسي الذي يؤدي إل قرية الجب  قطعة األرض خالية من البناء مقسومة إل جزئي 

ي يوجد بها ميالن بسيط بإتجاه . طريق المطار القسم الشمالي من القطعة مستوية والقسم الجنوبر

.الجنوب

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B043'40.4%22N+35%C2%B053'57.5%22E/@31.727895,35.897815,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7278955!4d35.8992965


تفاصيل القطعة

81رقم القطعة 

الطاهر16رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالقنيطرةالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع15,514المساحة

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

.تقع القطعة إل غرب المدينة الصناعية

.الخدمات متوفرة. قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'21.4%22N+36%C2%B001'24.3%22E/@31.705931,36.0212243,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7059309!4d36.0234133


تفاصيل القطعة

118رقم القطعة 

ي22رقم واسم الحوض أم عاويه الجنوبر

ي البلقاءماحصالقرية
أراضن

مبى مرب  ع4,478المساحة

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ق بإتجاه الغرب  من الشر
ً
يتضمن . متوفرة الخدمات. قطعة األرض خالية من البناء وتميل ميال خفيفا

.القطعة سالسل مكحله وشيك

ق من محطة محروقات الحاج صبحي البحبوح الدباس  ي منطقة وادي شعيب إل الشر
ن
تقع القطعة ق

 مبى٥٠٠عل بعد 

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B058'35.2%22N+35%C2%B043'57.7%22E/@31.976439,35.7337843,382m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.9764387!4d35.7326897


تفاصيل القطعة

105رقم القطعة 

مرج الدمنة القبلي3رقم واسم الحوض

ي اربدكبرالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع42,419المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

أربد-تقع القطعة إل الغرب من محطة تعبئة الغاز شمال طريق سيارات المفرق

قطعة األرض مستوية وخالية من البناء

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B025'18.4%22N+35%C2%B058'06.9%22E/@32.421775,35.9663933,759m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.4217749!4d35.9685819


تفاصيل القطعة

106رقم القطعة 

مرج الدمنة القبلي3رقم واسم الحوض

ي اربدكبرالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع42,564المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

أربد-تقع القطعة إل الغرب من محطة تعبئة الغاز شمال طريق سيارات المفرق

قطعة األرض مستوية وخالية من البناء

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B025'21.5%22N+35%C2%B058'11.7%22E/@32.422626,35.9677343,759m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.4226263!4d35.9699231


تفاصيل القطعة

107رقم القطعة 

مرج الدمنة القبلي3رقم واسم الحوض

ي اربدكبرالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع39,574المساحة 

خارج التنظيمتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

أربد-تقع القطعة إل الغرب من محطة تعبئة الغاز شمال طريق سيارات المفرق

قطعة األرض مستوية وخالية من البناء

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B025'24.2%22N+35%C2%B058'15.0%22E/@32.423387,35.9686353,759m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.4233867!4d35.9708242


تفاصيل القطعة

78رقم القطعة 

البشارات14رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالقنيطرةالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع61,013المساحة 

صناعات متوسطةتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

.تقع القطعة إل غرب المدينة الصناعية

وصف القطعة

.قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'01.1%22N+36%C2%B002'14.0%22E/@31.700292,36.0350353,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7002916!4d36.0372245


تفاصيل القطعة

84رقم القطعة 

البشارات14رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالقنيطرةالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع20,600المساحة 

صناعات متوسطةتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

.تقع القطعة إل غرب المدينة الصناعية

.قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B041'44.2%22N+36%C2%B001'37.3%22E/@31.695608,36.0248273,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.6956079!4d36.0270162


تفاصيل القطعة

127رقم القطعة 

الطاهر16رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالقنيطرةالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع47,295المساحة 

صناعات خفيفة بأحكام خاصةتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

.تقع القطعة إل غرب المدينة الصناعية

.الخدمات متوفرة بالكامل. قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'44.6%22N+36%C2%B002'07.1%22E/@31.71239,36.0331033,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7123897!4d36.0352916


تفاصيل القطعة

1467رقم القطعة 

وادي السلط11رقم واسم الحوض

ي عمانعمانالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع1,768المساحة 

«ج»تجاري عادي ضمن سكن 

«ج»سكن 

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

الجزء . قطعة أرض صخرية خالية من البناء ومرتفعة عن مستوى منسوب الشارع الرئيسي

ي منظم ٧٦٨بمساحة  (ج)األمامي للقطعة منظم تجاري ضمن سكن 
 مبى مرب  ع و الجزء الخلفن

.القطعة واقعة على شارع حيوي رئيسي. ١٬٠٠٠بمساحة  (ج)سكن 

ن وبالقرب من كراجات العبدلي  ي منطقة العبدلي التجارية عل شارع الملك حسي 
ن
تقع القطعة ق

.ومقابل عمارة الصايغ التجارية

تنظيم القطعة

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B057'35.3%22N+35%C2%B055'08.6%22E/@31.959795,35.9179737,382m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.9597951!4d35.9190683


تفاصيل القطعة

46رقم القطعة 

المدينة33رقم واسم الحوض

ي عمانالزهراءالحي
أراضن

مبى مرب  ع631المساحة 

«ج»تجاري عادي ضمن سكن تنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

قية ي شارع األمب  محمد بجانب محطة محروقات داوود عبد الهادي من الجهة الشر
ن
.تقع القطعة ق

ي سكن . قطعة األرض خالية من البناء
يوجد فيها . «ج»القسم األمامي تجاري عادي والقسم الخلفن

. مبى١٠جدار استنادي بإرتفاع 

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B057'08.5%22N+35%C2%B055'36.7%22E/@31.952353,35.9263108,191m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.9523534!4d35.9268581


تفاصيل القطعة

663رقم القطعة 

الغدير األبيض4رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالزيتونهالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع15,700المساحة 

 «ج»تجاري عادي ضمن سكن تنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

وع فلل األندلسية .تقع القطعة عل الشارع الرئيسي المؤدي إل مشر

.قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B045'53.7%22N+35%C2%B052'59.6%22E/@31.764914,35.8810193,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7649143!4d35.8832084


تفاصيل القطعة

47رقم القطعة 

الطاهر16رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالقنيطرةالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع24,725المساحة 

معارض تجاريةتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

.تقع القطعة إل غرب المدينة الصناعية

.الخدمات متوفرة بالكامل. قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'45.8%22N+36%C2%B001'45.6%22E/@31.712732,36.0271393,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7127321!4d36.0293277


تفاصيل القطعة

49رقم القطعة 

الطاهر16رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالقنيطرةالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع29,254المساحة 

 «ب»معارض تجارية ضمن سكن /مكاتبتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

.تقع القطعة إل غرب المدينة الصناعية

:القطعة تتضمن. الخدمات متوفرة بالكامل. قطعة األرض مستوية

. مبى6 مبى مرب  ع سقفه اسمنت مسلح وإرتفاعه بحدود 1,250خزان ماء مساحته  (1)

. مبى مرب  ع118غرفة ماتورات مساحتها  (2)

. مبى مرب  ع56غرفة محول كهرباء مساحتها  (3)

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B042'48.5%22N+36%C2%B002'05.5%22E/@31.713468,36.0326843,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7134678!4d36.0348733


تفاصيل القطعة

910رقم القطعة 

كة1رقم واسم الحوض البر

محافظة الزرقاءالعبدليةالقرية 

مبى مرب  ع17,526المساحة 

تجاري طوليتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ة سلىم من الجهة الجنوبية ق مقابل ضاحية األمب  ي مدينة الشر
ن
.تقع القطعة ق

ن ضمن منطقة . القطعة مستوية األرض خالية من أي بناء وتصلها كافة الخدمات موقع ممب 

.مؤهلة

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B004'08.0%22N+36%C2%B006'33.2%22E/@32.06888,36.1070333,762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.0688798!4d36.109222


تفاصيل القطعة

895رقم القطعة 

كة1رقم واسم الحوض البر

محافظة الزرقاءالعبدليةالقرية 

مبى مرب  ع3,378المساحة 

تجاري طوليتنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ة سلىم من الجهة الجنوبية ق مقابل ضاحية األمب  ي مدينة الشر
ن
بجانب حديقة . تقع القطعة ق

النجمة

ن ضمن منطقة . القطعة مستوية األرض خالية من أي بناء وتصلها كافة الخدمات موقع ممب 

.مؤهلة

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B004'14.0%22N+36%C2%B006'24.8%22E/@32.070553,36.1090827,762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.0705528!4d36.1068935


تفاصيل القطعة

3رقم القطعة 

الغدير األبيض4رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالزيتونهالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع14,141المساحة 

بأحكام خاصة« ب»سكن تنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

وع فلل األندلسية .تقع القطعة بجانب مشر

.قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B045'47.8%22N+35%C2%B052'55.0%22E/@31.763279,35.8808136,382m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7632786!4d35.8819403


تفاصيل القطعة

12رقم القطعة 

الغدير األبيض4رقم واسم الحوض

ي جنوب عمانالزيتونهالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع11,500المساحة 

بأحكام خاصة« ب»سكن تنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

وع فلل األندلسية .تقع القطعة بجانب مشر

.قطعة األرض خالية من البناء ومستوية

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B045'42.3%22N+35%C2%B052'57.8%22E/@31.761739,35.8813738,765m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d31.7617386!4d35.8827234


تفاصيل القطعة

667رقم القطعة 

ام االشبال15رقم واسم الحوض

ي شمال عمانصويلحالقرية 
أراضن

مبى مرب  ع4,786المساحة 

بأحكام خاصة« أ»سكن تنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ي منطقة دابوق، حي الرحمانية
ن
 ال الجنوب من مؤسسة المواصفات والمقاييس800يبعد العقار . يقع العقار ق

ً
. مبى تقريبا

قية بنهاية مغلقة بعرض  ن معبدين من الجهة الشر  12قطعة األرض خالية من البناء غب  منتظمة الشكل، وتقع عل شارعي 

قية.  مبى20مبى ومن الجهة الغربية بعرض  .تتوفر جميع الخدمات حولها. ارض مائلة من الجهة الغربية ال الجهة الشر

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B000'08.7%22N+35%C2%B049'45.5%22E/@32.002424,35.8271143,763m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xa6e3834372a5238a!7e2!8m2!3d32.0024245!4d35.8293035


تفاصيل القطعة

745رقم القطعة 

مربعة موىس10رقم واسم الحوض

ي غرب عمانوادي السب القرية
أراضن

مبى مرب  ع5,802المساحة

«أ»سكن تنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ي منطقة ضاحية األمب  راشد 
ن
 مبى تقريبا إل 300تبعد القطعة مسافة . الدوار الثامن- تقع القطعة ق

ق من الدوار الثامن .الشر

قطعة خالية من األبنية واالنشاءات، ومنتظمة الشكل، ومستوية، ومحاطة بسور من ثالث جهات، 

ن معبدين .و تقع عل شارعي 

ة وحيوية وتتوافلر حولها جميع الخدمات ن .تقع القطعة ضمن منطقة ممب 

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B057'29.1%22N+35%C2%B051'00.1%22E/@31.95809,35.8478293,763m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x7a0c547754e8e95b!7e2!8m2!3d31.9580898!4d35.8500178


تفاصيل القطعة

933رقم القطعة 

مربعة موىس10رقم واسم الحوض

ي غرب عمانوادي السب القرية
أراضن

مبى مرب  ع2,354المساحة

«أ»سكن 

بأحكام خاصة« أ»مكاتب ضمن سكن 

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

وصف القطعة

ي منطقة ضاحية األمب  راشد 
ن
 مبى تقريبا إل 300تبعد القطعة مسافة . الدوار الثامن- تقع القطعة ق

ق من الدوار الثامن .الشر

قطعة خالية من األبنية واالنشاءات، ومنتظمة الشكل، ومستوية، ومحاطة بسور من ثالث جهات، 

ن معبدين .و تقع عل شارعي 

ة وحيوية وتتوافلر حولها جميع الخدمات ن .تقع القطعة ضمن منطقة ممب 

تنظيم القطعة

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B057'29.8%22N+35%C2%B051'01.6%22E/@31.9580684,35.8485561,763m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x373c8896a32937b6!7e2!8m2!3d31.9582813!4d35.8504465


تفاصيل القطعة

715رقم القطعة 

داير القرص8رقم واسم الحوض

ي الزرقاءمرزعة قرص الحالباتالقرية 
أراضن

المحول29الحي

مبى مرب  ع2,060المساحة 

«ج»سكن تنظيم القطعة

 إضغط هناموقع القطعة

موقع القطعة

، وشمال مسجد بدر داخل حدود بلدية  ي ق مسجد قرص الحالبات الغربر تقع القطعة إل شمال شر

.الضليل

وصف القطعة

.قطعة األرض خالية من البناء ومستوية ضمن منطقة سكنية

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B005'56.9%22N+36%C2%B020'16.4%22E/@32.099138,36.338629,381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMzLCsDA1JzU3LjIiTiAzNsKwMjAnMTcuNyJF!3b1!8m2!3d32.099218!4d36.338259!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.0991383!4d36.337

