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لالستفسار و املراجعة:

التنظيمطبيعة األرضمساحة البناء م2مساحة االرض م2احلوضالقرية رقم القطعة

خارج التنظيمارض -          15,340       البقيع الغربي 19ماحص106
خارج التنظيمارض -          10,725       ام الفول 18ماحص44
خارج التنظيمارض -          10,818       ام الفول 18ماحص45

مكاتب ضمن سكن ببناء 13,378        4,447       ام السماق الشمايل 4وادي السري1379
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سكن جارض -         

خارج التنظيمارض -          14,009       العيادات 4الطنيب1845
خارج التنظيمارض -          10,941       املاحلة 3ام البساتني138
صناعيمباين 157,465        91,272       البلد 1ام الهشيم301
صناعات خفيفة باحكام خاصةارض -          84,851       البشارات 14القنيطرة82

سكن اارض -          1,259       خربة سكا 1ناعور867

مكاتب ضمن سكن ا باحكام ارض -          950       الشميساين 13عمان638
خاصة

مكاتب ضمن سكن ا باحكام بناء 3,052        1,023       اللويبدة الوسطاين 14عمان325
خاصة

سياحي /سكن اارض -          1,154       سومية الشمايل 1مزرعة السومية1173
سكن دارض -          391       سومية الشمايل 1مزرعة السومية1113
سكن دارض -          464       سومية الشمايل 1مزرعة السومية1099

خارج التنظيمارض -          20,082       ظهرة حرب 1ام رمانه15
سكن جشقة 250        540       دير غبار 16وادي السري1097
شقة 250       دير غبار 16وادي السري1097
شقة 250       دير غبار 16وادي السري1097
شقة 250       دير غبار16وادي السري1097
شقة 250       دير غبار 16وادي السري1097
سكن دشقة 101        206       عرجان 1عمان189
سكن بطوابق وشقق 2,040        1,363       ام اذينة الشمايل 19عمان661
خارج التنظيمارض -          34,000       احلوام7ام العمد285
خارج التنظيمارض -          25,206       احلوام7ام العمد287
صناعات خفيفة باحكام خاصةارض -          48,173       الطاهر 16القنيطرة72

خارج التنظيمارض -          222,723       مثلث رم 22القويرة343
خارج التنظيمارض -          66,412       مغارة مقبل 23املفرق23

صناعات خفيفة ارض -          3,670       حنينا الوسطى 2مادبا519
متعدد االستخدامارض -          17,110       حجار النوابلسة 18وادي السري77
خارج التنظيمارض -          16,289       ام طري 14وادي موسى56
خارج التنظيمارض -          16,004       ام طري 14وادي موسى60
خارج التنظيمارض -          21,749       ام طري 14وادي موسى59
خارج التنظيمارض -          24,332       راس دبوس 8اجملدل45

سكنشقة 360 مبني علية 171  1,044       الشمساين 8تالع العلي672
سكن ابناء 3,231        1,674       امللفوف الغربي 23عمان403

سكنشقة 49        -         الرمال 17العقبة2021
سكنشقة 98        -         ام صويوينة الغربي 44عمان381
سكن ا باحكام خاصةفيال 1,073        1,443       عبدون الشمايل الغربي 26عمان519
منتجعات سياحيةشقة 184        -         راس اليمنية 2العقبة98

سكن جشقة 107        -         التالع الشمايل 2تالع العلي672
سكن جشقة 110        -         التالع الشمايل 2تالع العلي672
سكن جشقة 110        -         التالع الشمايل 2تالع العلي672
سكن جشقة 114        -         ام صويوينة الشمايل 41عمان958
سكن بتريبلكس 469        -         عبدون الشمايل الغربي 26عمان138

سكن بارض-1080الرونق 12وادي السري1506
سكن اارض-1123املوارس  احلمراء 4اليادودة511
سكن اارض-991املوارس  احلمراء 4اليادودة550
سكن اارض-991املوارس  احلمراء 4اليادودة551
سكن اارض-986املوارس  احلمراء 4اليادودة556
سكن اارض-986املوارس  احلمراء 4اليادودة557
سكن اارض-990املوارس  احلمراء 4اليادودة582
سكن اارض-990املوارس  احلمراء 4اليادودة584
سكن اارض-990املوارس  احلمراء 5844

عقارات للبيع


