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 اضغط على املحافظة ملعاينة العقارات

 

 خريطة عقارات بنك اإلسكان

 

 املفرق 

 الزرقاء
 عمان

 اربد

 عجلون 
 جرش

 البلقاء

 مادبا

 معان

 الكرك

 الطفيلة

 العقبة



                                                                                                                                                           

 2 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Complex-005 

001 .

عقار 

 اري تج

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 25لوحة رقم 

1676 

امللفوف 

الشرقي 

22 

1054 

م ،  160املجمع التجاري الواقع شمال شرق بنك الدم بحوالي 

م ،  230و يقع جنوب جمعية الشابات املسيحيات بحوالي 

م ويقع على  320ويقع شمال شرق مستشفى عاقلة بحوالي 

م ، ويقع في حي  30ياض املعبد والبالغ عرضه شارع عبداملنعم ر 

الرضوان وتنظيمه مكاتب سكن أ بأحكام خاصة  ، ومكون من 

 .2018ثمانية طوابق ،  وسنة االنشاء عام 

الدوار 

 الثالث

موقع 

 العقار
 ديوفي الصور 

جولة 

 افتراضية

2,258,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Offices-006 
002 .

 مكاتب

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

لوحة  -الجبيهة 

14 

449/139 
سلطاني 

 9الجبيهة 
 2م 116

قرب  -حي التالع الشمالي  -ة املنورة مكتب في شارع املدين

مستشفى ابن الهيثم ويقع ضمن بناء مكون من تسعة طوابق 

منها ثالثة طوابق تسوية وخمسة طوابق علوية وهو عبارة عن 

 من الطابق الثالث ومطل على الشارع 9املكتب رقم 

غرف مكتبية +  4وصف املكتب: مكون من صالة استقبال + 

 بوفيه + حمام

اخرى: يوجد تدفئة وتكييف مركزي + قواطع داخلية  بيانات

 جبس و سيكوريت + نظام انذار ضد الحريق

بجانب البنك  -شارع املدينة املنورة  - 1املوقع: مجمع الباسم 

 العربي

شارع 

املدينة 

 املنورة

موقع 

 العقار
 116,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/x5dPZ4674hW7nLtA9
https://goo.gl/maps/x5dPZ4674hW7nLtA9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Complex-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/q1DVGLkdnqY
https://youtu.be/q1DVGLkdnqY
https://youtu.be/q1DVGLkdnqY
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1676/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1676/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Complex-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Complex-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Complex-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/xszEyFcNrGCWyydE6
https://goo.gl/maps/xszEyFcNrGCWyydE6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Offices-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Offices-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Offices-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Offices-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 3 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Villas-006 
003 .

 فلل

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

لوحة  -صويلح 

17 

501/102- 
عرقوب 

 13خلدا 

األرض : 

 2م 424

البناء : 

 2م 501

 2م 424مساحة األرض: 

 2م 501مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم : سكن ب بأحكام خاصة 

 )تسوية + ارض ي + اول + روف( 3عدد الطوابق : 

وعبارة عن خدمات + صالة +  2م 98لتسوية : مساحته طابق ا

 حمام + غرفة خزين + غرفة بويلر + ديزل + بئر ماء

وعبارة عن مدخل وموزع +  2م 161الطابق االرض ي: مساحته 

 معيشة + غرفتين نوم ماستر + غرفتين نوم عادي

وعبارة عن مدخل + صالون  2م 161الطابق االول: مساحته 

غرف  3ضيوف + مطبخ + معيشة وموزع +  مع بلكونة + حمام

 نوم عادية مع حمام مشترك

وعبارة عن عرفة +  2م 90الطابق الثاني )روف(: مساحته 

 حمام

وخلف املدراس  -قرب االتصاالت الخاصة  -املوقع: خلدا 

 العصرية

 خلدا
موقع 

 العقار
 350,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/SXT3wMx2XYCwCcLbA
https://goo.gl/maps/SXT3wMx2XYCwCcLbA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 4 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Villas-008 
003 .

 فلل

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 28لوحة رقم 

60 

عبدون  26

الشمالي 

 الغربي

 2م 879

 2م 879مساحة األرض: 

 2م 1207مساحة العقار االجمالية : 

)تسوية ثانية + تسوية اولى +ارض ي + اول +  5عدد الطوابق : 

 رووف(

 خاصة بأحكامالتنظيم: سكن أ 

 وعبارة عن مستودع 2م 45ق التسوية الثانية: مساحته طاب

وعبارة عن فيال  2م 328طابق التسوية االولى: مساحته 

دوبلكس مع االرض ي ومؤلف من صالة واسعة + بركة سباحة 

وساحات مبلطة + غرفة ساونا وجاكوزي + حمامات + غرفة 

غيار + مطبخ كاونتر + غرفة خادمة مع حمام ويوجد درج داخلي 

 ربطه مع الطابق االرض يي

ومكون من صالون ضيوف  2م 335الطابق االرض ي : مساحته 

+ سفرة + معيشة مع فايربليس + غرفتين نوم ماستر مع خزائن 

 4حائط + مطبخ رئيس ي + مطبخ مساند + غرفة غسيل + 

 حمامات + مدخل رئيس ي مع موزع وباب سيكوريت

ن وكل شقة ومؤلف من شقتي 2م 333الطابق االول: مساحته 

 حمامات + مطبخ 3من : صالون ضيوف + معيشة مع بلكونة + 

عبار عن شقة مكونة من : صالون  2م 166رووف: مساحته 

غرف نوم + مطبخ رئيس ي + مطبخ مساند  4ضيوف + معيشة + 

 ويحيط به تراس مكشوف ومبلط 2+ حمام عدد 

بيانات اخرى: يحيط الفيال اسوار ملبسة بالحجر من جميع 

هات وحديقة خارجية مع احواض زينة حجر + مواقف الج

مبلطة والسقف قرميد مبطن خشب + ابواب  2سيارات عدد 

حديد تعمل على الكهرباء والفيال مزودة بالتدفئة ويوجد 

 ديكورات جبسنبورد بحاجة الى صيانة

 حسب ترقيم امانة عمان الكبرى  6بناء رقم   -املوقع: عبدون 

 عبدون 
موقع 

 العقار
 970,000 - - الصور 

تقدم 

لب بط

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 5 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Residential-

012 

005 .

عقار 

 سكني

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شرق 

قرية  -عمان 

 طبربور 

 2م 500 امليالة 8 3406

 2م 500مساحة األرض: 

 2م 1373مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم: سكن ج

طوابق علوية  4طوابق تسوية +  2طوابق ) 6عدد الطوابق : 

 بما فيها االرض ي(

عبارة عن خدمات +  2م 220وية الثانية: بمساحة طابق التس

 مواقف سيارات

عبارة عن شقتين  2م 229طابق التسوية االولى: بمساحة 

غرف نوم احداها ماستر  3تتألف كل شقة من صالة + مطبخ + 

حمامات واحدى الشقق يتبع لها ترس جانبي واالخرى ال  3+ 

 يوجد لها ترس 

لكل  2م 231والثالث: بمساحة  الطابق االرض ي واالول والثاني 

 طابق وكل طابق مكون من شقتين.

كافة الشقق تتشابه بالتقسيم الداخلي حيث ان كل شقة مؤلفة 

حمامات +  3غرف نوم احداها ماستر +  3من صالة + مطبخ + 

 بلكونة

قرب  - 6عمارة رقم  -علي النجادا  -حي الغابة  -املوقع: طبربور 

 جامعة العلوم االسالمية

 طبربور 
موقع 

 العقار
 300,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/66fv2eXZngWR3D6U9
https://goo.gl/maps/66fv2eXZngWR3D6U9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-012&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-012&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-012&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-012&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 6 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Residential-

014 

005 .

عقار 

 سكني

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي غرب 

قرية  -عمان 

 وادي السير

 الكرس ي 2 1175
983.34 

 2م

 2م 983.34مساحة األرض: 

 2م 1310مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم: سكن أ

 طوابق + رووف 4عدد الطوابق : 

عبارة عن خدمات وخزانات  2م 323طابق التسوية: بمساحة 

 املياه وبرك سباحة داخلية مع ملحقاتها + ترس

عبارة عن شقة واحدة لها  2م 360الطابق االرض ي:بمساحة 

مدخل مباشرة من الشارع الرئيس ي مكونة من صالة ضيوف 

ة بفاير بليس + مطبخ صغير + خمسة غرفة وصالة معيشة مزود

حمامات +غرفة مكتب و غرفة  3نوم منها غرفتين ماستر + 

 غسيل

عبارة عن شقة واحدة مكونة  2م 360الطابق االول: بمساحة  

من صالون وغرفة معيشه مزودة بفاير بليس + أربعة غرف نوم 

 حمامات 3اثنين منها ماستر + مطبخ + 

 غير مكتمل ويتبع له روف. 2م276حة الطابق الثاني: بمسا 

+ تراسات  2بيانات اخرى: يوجد مواقف سيارة مع بوابات عدد 

 خارجية + اسوار كاملة حول العقار

مقابل مسجد  -منطقة الكرس ي  -املوقع: بيادر وادي السير 

 توغوج وبالقرب من ديوان عشيرة البطاينة

بيادر وادي 

 -السير 

 الكرس ي

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
900,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Residential-

015 

005 .

عقار 

 سكني

ة محافظ

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان  

حي   -قرية عمان 

املصدار  رقم 

لوحة  - 15

106 

 2م 188 املدينة 33 318

 2م 188مساحة األرض: 

 2م 248مساحة العقار االجمالية : 

 )ارض ي + اول( 2عدد الطوابق : 

 التنظيم: سكن د

 2م 62الطابق األرض ي: عبارة عن شقتين ساحة كل شقة 

 2م 124عن شقة واحدة بمساحة الطابق االول: عبارة  

 قرب مفروشات العبس ي -طلوع املصدار  -املوقع: حي االشرفية 

 االشرفية
موقع 

 العقار
 21,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/mLt1kAP1sFp7u5qd9
https://goo.gl/maps/mLt1kAP1sFp7u5qd9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-014&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/rhIXzYpTpt8
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1175/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1175/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-014&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-014&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-014&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/UNa46dRDxvntWVdp6
https://goo.gl/maps/UNa46dRDxvntWVdp6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 7 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Residential-

016 

005 .

عقار 

 سكني

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي ناعور 

 تين قرية ام البسا

 2م1079 القاليد  4 58

 2م 1079مساحة األرض: 

 2م 630مساحة العقار االجمالية : 

 2عدد الطوابق : 

 التنظيم : سكن ج

 وعبارة عن شقتين   2م 315الطابق االرض ي : بمساحة 

وعبارة عن شقة واحدة غير  2 315الطابق األول : بمساحة 

 مكتمل )عظم(

 اتين الثانوية للبناتقرب مدرسة ام البس -املوقع: ناعور 

 ناعور 
موقع 

 العقار
 135,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Residential-

020 

005 .

عقار 

 سكني

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي  شمال 

قرية  -عمان 

  3لوحة  -صويلح 

619 
عين أم  3

 جوزة
 2م 787

 2م 787مساحة األرض: 

 2م 634العقار االجمالية : مساحة 

 التنظيم: سكن ب

 طوابق )تسوية + ارض ي + اول( 3عدد الطوابق : 

عبارة عن شقة مؤلفة من  2م 160طابق التسوية: بمساحة 

 غرفة معيشة + صالة + حمام + مطبخ + ترس مبلط

عبارة عن شقتين تتألف  2م 237الطابق االرض ي : بمساحة 

شقة واحدة فقط + حمام + كل منها من غرفتين + بلكونة ل

 مستودع

عبارة عن شقتين تتألف كل  2م 237الطابق االول: بمساحة 

 منها من غرفتين + صالون + حمام + مستودع

 -بجانب مدرسة و روضة الظفره النموذجية  -املوقع: صويلح 

 مقابل مسجد الشيخ أحمد صويلح

بيانات اخرى: يوجد بالتسوية غرفة مستودع + غرفة تربية 

 واش ي والبناء بحاجة الى صيانة عامة وشاملةم

 صويلح
موقع 

 العقار
 99,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/BUzybNrYkPttfS6R6
https://goo.gl/maps/BUzybNrYkPttfS6R6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/68LkP2af8BJLxr5b8
https://goo.gl/maps/68LkP2af8BJLxr5b8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 8 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Residential-

023 

005 .

عقار 

 سكني

محافظة 

العاصمة أراض ي 

 -شرق عمان 

قرية طبربور 

 11لوحة 

 2م 500 امليالة 8 3184

 2م 500مساحة األرض: 

 2م 1605مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم: سكن ج

طوابق علوية  4طوابق تسوية +  3طوابق ) 7عدد الطوابق : 

 بما فيها االرض ي(

عبارة عن خدمات +  2م 230طابق التسوية الثالثة: بمساحة 

 مواقف سيارات

عبارة عن شقتين  2م 230طابق التسوية الثانية: بمساحة 

غرف نوم احدها ماستر +  3شقة مكونة من  جميعها معلقة وكل

 حمام 2صالة + مطبخ + 

عبارة عن شقتين وكل  2م 225طابق التسوية االولى: بمساحة 

 2غرف نوم احدها ماستر + صالة + مطبخ +  3شقة مكونة من 

 حمام  

عبارة عن شقتين وكل شقة  2م 225الطابق االرض ي:بمساحة 

 2صالة + مطبخ +  غرف نوم احدها ماستر + 3مكونة من 

 2م40حمام واحدى الشقق له ترس مكشوف بمساحة 

 2م8واالخرى لها ترس بمساحة 

 230الطابق االول والثاني والثالث )طوابق مكررة(: بمساحة  

لكل طابق وكل طابق مكون من شقتين وكل شقة مؤلفة من  2م

 2غرف نوم احدها ماستر + حمام عدد  3صالون + مطبخ + 

عمارة رقم  -شارع اسماعيل العدوان  -حي الغابة  -ور املوقع: طبرب

 قرب جامعة العلوم االسالمية - 6

 طبربور 
موقع 

 العقار
 373,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/ECixPY5RVhHFEVMN8
https://goo.gl/maps/ECixPY5RVhHFEVMN8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 9 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Residential-

024 

005 .

عقار 

 سكني

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

 8لوحة  -صويلح 

 2م 754 5البياض  1000

 2م 754مساحة األرض: 

 2م 2054مساحة العقار االجمالية : 

 شقة بسندات تسجيل مستقلة 16اجمالي جموع الشقق : 

 التنظيم: سكن د

طوابق علوية  4طوابق تسوية +  3طوابق ) 7عدد الطوابق : 

 بما فيها االرض ي(

 404: بمساحة طابق التسوية الثالثة وطابق التسوية الثانية

غرف +  3وعبارة عن شقتين دوبلكس وكل شقة تتكون من  2م

 حمامات 3مطبخ + 

عبارة عن شقتين وكل  2م 202طابق التسوية االولى: بمساحة 

 حمامات  3غرف + مطبخ +  3شقة تتكون من 

 

لكل  2م 362الطابق االرض ي االول والثاني والثالث : بمساحة  

ق بمساحات مختلفة )شقة شق 3طابق وكل طابق مكون من 

 3( وكل شقة تتكون من 2م 101وشقتين كل منها  2م 160

 حمامات 3غرف + مطبخ + 

 -شارع محمد احمد القضاه  -حي الفضيلة  -املوقع: صويلح 

مقابل مسجد الجامعة األردنية وشمال غرب  - 2عمارة رقم 

 مستشفى االسراء

 صويلح
موقع 

 العقار
 1,035,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/pBC3sTmVisfGYewdA
https://goo.gl/maps/pBC3sTmVisfGYewdA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-024&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-024&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-024&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-024&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 10 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Residential-

025 

005 .

عقار 

 سكني

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

 -اليادودة  -عمان 

 1لوحة رقم 

856 
املوارس 

 4الحمراء 

731 
 األرض

طوابق طابق تسوية وأربع طوابق سكن في كل  5بناء مكون من 

 شقق بمساحات متفاوتة  3طابق 
 اليادودة

موقع 

 العقار
 - - الصور 

385,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Residential-

031 

005 .

عقار 

 سكني

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

لوحة  -سحاب 

30 

 5سلبود  153
1,176 

 2م

 2م 1,176مساحة األرض: 

 2م 907مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم: سكن ب

 طوابق )ارض ي + اول + ثاني( 3عدد الطوابق : 

غير مكتمل ومصبوب  2م 421الطابق االرض ي : مساحته 

متر والجدران لداخلية مقطعة  4.5اسمنت مسلح بارتفاع 

 ومقصورة ويوجد تمديدات صحية وتمديدات كهرباء

غير مكتمل ومصبوب اسمنت  2م 366الطابق االول: مساحته 

متر والجدران لداخلية مقطعة ومقصورة  3ح بارتفاع مسل

 ويوجد تمديدات صحية وتمديدات كهرباء

غير مكتمل ومصبوب  2م 120الطابق الثاني: مساحته 

متر والجدران لداخلية مقطعة  3اسمنت مسلح بارتفاع 

 ومقصورة ويوجد تمديدات صحية وتمديدات كهرباء

عن اسوار من دكة بيانات اخرى: يوجد اعمال خارجية عبارة 

 33متر وسور اخر بطول  3متر وارتفاع  24االسمنت بطول 

 متر وتم تلبيسها حجر عجلون  5متر بارتفاع 

مقابل سوبر  -جنوب ستاد سلبود الرياض ي  -املوقع: سحاب 

 ماركت ابو اسامة

 سحاب
موقع 

 العقار
 210,000 - - الصور 

م تقد

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/HTE1A6EBj6mPLSgKA
https://goo.gl/maps/HTE1A6EBj6mPLSgKA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-025&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-025&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-025&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-025&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/2Qv5xt2QqVemZ2jc9
https://goo.gl/maps/2Qv5xt2QqVemZ2jc9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 11 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

038 

007 .

شقق 

 دوبلكس

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شرق 

قرية  -عمان 

لوحة  -طبربور 

11 

 2م 215 امليالة  8 3519/104

 2م 215مساحة الشقة : 

 )دوبلكس( 2عدد الطوابق: 

طابق التسوية: مؤلف من غرفتين نوم وحمام افرنجي وصالون 

اب على الحديقة ضيوف ومطبخ صغير راكب مع وجود ب

 الجانبية

الطابق االرض ي: مكون من صالون ضيوف وصالون معيشة 

 ومطبخ راكب وحمام وغرفة نوم رئيسية وديكورات

 -بالقرب من مدارس قمرة الوطنية  -حي الغابة  -املوقع : طبربور 

 مقابل مركز امن طارق 

 طبربور 
وقع م

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية
85,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

111 

007 .

شقق 

 دوبلكس

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية تالع  -عمان  

 العلي 

121/1394 
التالع  2

 الشمالي 
  2م 95

ويتبع لها  2م 95لشقة الشمالية من طابق الثاني بمساحة ا

عدا  2م95الشقة الشمالية من الطابق الثالث مساحتها 

سطحها املعتبر خدمات مشتركة الشقة ضمن بناية من الحجر 

اربع واجهات مكونة من طابق تسوية ثانية خدمات + شقة وباقي 

 طوابق عبارة عن شقق دوبلكس

 تالع العلي
موقع 

 العقار
 85,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

129 

007 .

شقق 

 دوبلكس

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي غرب 

قرية  -عمان 

 -وادي السير 

   1لوحة

1393/103- 

ام  4

السماق 

 الشمالي

 2م 196
 شقة دوبلكس في ام السماق قرب مكة مول 

 متر لكل طابق 196وية طابق أرض ي + تس
 ام السماق

موقع 

 العقار
 200,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/gpo2zgLSYV8SkJL5A
https://goo.gl/maps/gpo2zgLSYV8SkJL5A
https://goo.gl/maps/gpo2zgLSYV8SkJL5A
https://goo.gl/maps/gpo2zgLSYV8SkJL5A
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-038&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/3519-104/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/3519-104/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-038&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-038&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-038&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/Ket1pDuywMxuqfSk7
https://goo.gl/maps/Ket1pDuywMxuqfSk7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-111&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-111&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-111&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-111&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/ENLnz1dzE1D1vd4q9
https://goo.gl/maps/ENLnz1dzE1D1vd4q9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 12 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

130 

007 .

شقق 

 دوبلكس

محافظة 

العاصمة أراض ي 

 -شرق عمان 

قرية طبربور 

 21لوحة 

 2م 455 5املدورة  1565/101

2م 2,809األرض :  مساحة"  

2م 350ة الشقة : مساح  

 طابق أرض ي + اول ) دوبلكس (

 بالقرب من مسجد أبو ذر الغفاري في طبربور ، سكن ج

ويوجد بها سند  2م  105ويتبع لها طابق تسوية مساحتها 

 "تسجيل مستقل

 طبربور 
موقع 

 العقار
 212,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

163 

007 .

شقق 

 دوبلكس

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 30لوحة 

101-/234 

+ 

101-/234 

+ 

122/234 

 2م 654 عبدون  27

 

ارض ي  121تسوية +  77) 2م 320مجموع مساحة الشقة : 

 األول( 122+ 

 ولكل جزء سند تسجيل مستقل 2م144التسوية: 

 ل مستقلولكل جزء سند تسجي 2م 388االرض ي: 

 له سند تسجيل مستقل 2م 122االول: 

 طوابق + طابق خدمات 3عدد الطوابق : 

 الشقة تربلكس

 التنظيم: سكن ب بأحكام خاصة

 التسوية: صالة + بركة سباحة

 األرض ي : صالون ضيوف + سفرة + مطبخ رئيس ي + حمام

 غرف نوم احداها ماستر + معيشة مع فاير بليس 3االول: 

 قرب تاج مول والشرطة البيئية - 24بناء رقم  -تقع في عبدون 

 عبدون 
موقع 

 العقار
 504,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/nJZtYWGweXTLAhif8
https://goo.gl/maps/nJZtYWGweXTLAhif8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-130&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-130&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-130&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-130&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/UPfZQyjPMQoZSB7T7
https://goo.gl/maps/UPfZQyjPMQoZSB7T7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-163&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-163&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-163&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-163&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 13 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

001 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية ابو  -عمان 

 علندا

100/124 
تالع النجار  

10 
 2م 119

وهي  100لقائمة على قطعة ارض رقم ا 124الشقة رقم 

الشقة الشمالية الشرقية من الطابق الثاني عدا سطحها 

غرف نوم  3ومكونة من صالة جلوس و  2م 119ومساحتها 

 ومطبخ وحمامين وموزع

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 30,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

016 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -اراض ي عمان 

 قرية عمان

112/2352 

 

الشميساني 

13 

 2م 179

وهي  2352القائمة على قطعة ارض رقم  112الشقة رقم 

ومكونة من صالون  2م 179الشقة في الطابق األول مساحتها 

حمامات ومطبخ  3غرف نوم احداها ماستر و 3وسفرة و 

بالحجر مكونة من خمسة طوابق والشقة ضمن بناية مطعمة 

 شقة والبناية مزودة بمصعد 13بإجمالي 

 الشميساني
موقع 

 العقار
 72,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

021 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

 صويلح

493/131 
سلطاني  4

 السلط
 2م 302

سطح الطابق الثاني مقام على جزء منه طابق رووف مساحته 

طوابق )أرض ي وأول وثاني  4، ضمن بناء مكون من 2م 155

شقق. جميع  3شقق كل طابق  10وروف( بواقع إجمالي 

الواجهات حجر وال يوجد بها مصعد. تفاصيل الشقة مكونة من 

 غرف نوم وماستر 3معيشة وصالون ضيوف وسفرة مع تراس و 

مسقوفة كرميد مبطن بالخشب وحمامين ومطبخ وغرفة  1عدد 

خزين، بالط األرضيات موزايكو بلدي مغطى باملوكيت والتراس 

 مسقوف جزء منه بالقرميد املبطن بالخشب.

 صويلح
موقع 

 العقار
 55,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/zjZAHmcu4SZfFdCT6
https://goo.gl/maps/zjZAHmcu4SZfFdCT6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/9gVnwrrQx6epAp5t6
https://goo.gl/maps/9gVnwrrQx6epAp5t6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/NUgEKX9rZCwr9EVK6
https://goo.gl/maps/NUgEKX9rZCwr9EVK6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 14 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

023 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي غرب 

قرية  -عمان 

 وادي السير

131/396 

خربة  

الصويفية 

15 

 2م 362

) الطابق االخير الثالث ( ،  2م 362شقة طابقية بمساحة 

الشقة ضمن بناء من الحجر أربع واجهات مكونة من طابق 

تسوية عبارة عن خدمات ومواقف سيارات وأربع طوابق متكررة 

( البناء مزود بمصعد / تنظيم سكن أ / التفاصيل )شقق طابقية

الداخلية غرفة ضيوف مع حمام + صالة معيشة + غرفة نوم 

+ غرفة خادمة  2+ حمام وغرف ماستر عدد  2أوالد عدد

وغسيل / مطبخ خشب راكب / أرضيات غرفة الضيوف رخام 

إيطالي وصالة املعيشة وغرف النوم ملبسة باركيه/ جدران 

امات من السيراميك مع أطقم حمام وشاورات املطبخ والحم

بوكس/ جاكوزي/ شبابيك املنيوم عادي مع اباجورات يدوية / 

ديكورات جبصين وخشبية/ فايربليس/ خزائن حائط لكافة 

 غرف النوم/ تشطيبات الشقة ممتازة.

 الصويفية
موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
235,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

026 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي ناعور 

 قرية ناعور 

 2م 183 املدورة 6 132/1328

الشقة الشرقية من الطابق الثالث عدا سطحها املعتبر منافع 

مشتركة، الشقة ضمن بناء من اربع واجهات حجر مكون من 

 4طابق تسوية عبارة عن شقة+ خدمات ومواقف سيارات و

شقق، والبناء  9طوابق متكررة شقتين في كل طابق بإجمالي 

لى شارع مزود بمصعد والشقة واقعة على يسار الدرج ومطلة ع

عمر يوسف خمش وموس ى النهار/ تنظيم سكن ج وعمر البناء 

عام/ تفاصيل الشقة من الداخل غرفة ضيوف مع حمام +  12

+ حمام وغرفة نوم ماستر 2صالة معيشة + غرفة نوم عدد 

مطبخ املنيوم خشابي/ أرضيات غرفة الضيوف  /1عدد 

ملوكيت/ واملعيشة ملبسة باركيه وغرف النوم موزايكو مفروشة با

جدران املطبخ والحمامات من السيراميك مع أطقم حمام / 

شبابيك املنيوم ابيض عادي مع اباجورات يدوية / ديكورات 

 جبصين بسيطة في صالة املعيشة والضيوف واملمر

 مرج الحمام
موقع 

 العقار
 73,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/ExFWWy6uHnZbhs2u7
https://goo.gl/maps/ExFWWy6uHnZbhs2u7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/JV9Df9tbS3k
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/396-131/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/396-131/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/8CTLFTafGDJBBs4q6
https://goo.gl/maps/8CTLFTafGDJBBs4q6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-026&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-026&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-026&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-026&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 15 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

029 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي شرق 

قرية  -عمان 

 ماركا

103-/960 

بلد ماركا 

الشمالية 

5 

 2م 85

وهي  960القائمة على قطعة ارض رقم  -103الشقة رقم 

الشقة الجنوبية الغربية من طابق التسوية الثالثة عدا سطحها 

 غرف نوم وغرفة معيشة مع 2ومكونة من  2م 85ومساحتها 

موزع وحمام ومطبخ راكب وترس من جهة غرفة املعيشة وغرفة 

 النوم

ماركا 

 الشمالية

موقع 

 العقار
 23,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

033 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

لوحة  -الجبيهة 

18 

1514/-102 
رجم  12

 الخرابشة
110 

الشقة الشمالية الغربية من طابق التسوية عدا سطحها ومؤلفة 

من صالون ضيوف مالصق للمعيشة وغرفتين نوم احداها 

 ماستر وحمام عائلة إضافي عدا املاستر ومطبخ راكب

 الجبيهة
موقع 

 العقار
 45,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

034 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شرق 

قرية  -عمان 

 النويجيس

 163 الرواق 2 101-/2488

الشقة ضمن بناية من الحجر مكونة من طابق تسوية شقة + 

مواقف سيارات واربع طوابق متكررة عبارة عن شقتين في طابق 

 والبناء غير مخدومة بمصعد والشقة الشمالية من طابق

التسوية ومؤلفة من قسمين القسم األول مكون من غرفة 

معيشة وغرفة نوم وغرفة ضيوف ومطبخ راكب مع بالط 

سيراميك وحمام القسم الثاني مؤلف من غرفة معيشة وغرفتين 

 نوم مع مطبخ راكب

ضاحية 

 األمير حسن

موقع 

 العقار
 49,000 - - الصور 

دم تق

بطلب 

 شراء

Apartments-

035 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية تالع  -عمان 

 1لوحة  -العلي 

838/-111 
التالع  2

 الشمالي
 2م 168

الشقة الشرقية من طابق التسوية األولى عدا سطحها ومؤلفة 

من غرفة استقبال وصالة ضيوف وصالة جلوس ومطبخ وثالث 

إضافة الى حمامين عدا املاستر احدهما  غرف نوم احداها ماستر

يخدم غرفة الضيوف واألخر يخدم غرفتين النوم ويوجد ساحة 

 خارجية امامية ودرج يؤدي الى الشارع العام

 تالع العلي
موقع 

 العقار
 87,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/YWmiBTNHvqWqHoJZA
https://goo.gl/maps/YWmiBTNHvqWqHoJZA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-029&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-029&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-029&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-029&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/4a88v3K1MLmXeLQY7
https://goo.gl/maps/4a88v3K1MLmXeLQY7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-033&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-033&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-033&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-033&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/BC1jnwToSxf3YCRo8
https://goo.gl/maps/BC1jnwToSxf3YCRo8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/PqEpERpoKWPTVRmA6
https://goo.gl/maps/PqEpERpoKWPTVRmA6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-035&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-035&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-035&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-035&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 16 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

036 

008 .

 شقق

فظة محا

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

حي املدار  -ياجوز 

 17لوحة  -

38/131 
أم  7

 حليليفة
 2م 197

الشقة الشمالية من الطابق الثالث عدا سطحها املعتبر منافع 

غرف نوم احداها ماستر وغرفة ضيوف  4مشتركة ومؤلفة من 

مع غرفة طعام أرضيتها سيراميك و غرفة معيشة ملحق معها 

ة ومطبخ راكب خشب بلوط وحمام ضيوف وحمام اخر بلكون

 بين الغرف والشقة مزودة بالتدفئة املركزية املستقلة

ضاحية 

 الرشيد

موقع 

 العقار
 80,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

039 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة  

اراض ي غرب 

ة قري -عمان  

 وادي السير 

1278/111 
خربة  15

 الصويفية
181 

الشقة الغربية من الطابق األول عدا سطحها ومؤلفة من غرفة 

ضيوف وسفرة وغرفة جلوس وثالث غرف نوم احداها ماستر 

وثالثة حمامات احدهم للضيوف ومطبخ بدون خزائن وغرفة 

 غسيل والشقة مزودة بالتدفئة املركزية ويوجد بها ديكورات

 يفيةالصو 
موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية
140,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

043 

008 .

 شقق

محافظة 

أراض ي   -العاصمة

قرية  -عمان

لوحة  -مان ع

  48رقم 

1960/131 
جحرة  51

 الجنوبي
186 

الشقة الجنوبية الشرقية من الطابق الثالث عدا سطحها، 

أحداها ماستر وحمامين وأطقم  3مكونة من غرف نوم عدد 

حمامات كاملة مع شاور بوكس وصالة معيشة مع بلكونة ومطبخ 

ة غير راكب وغرفة ضيوف وسفرة، أباجورات كهرباء ونظام تدفئ

 مركزية، أرضيات سيراميك وديكورات جبصين.

ضاحية 

 الياسمين

موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية
85,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

044 

008 .

 شقق

محافظة 

أراض ي   -العاصمة

قرية  -غرب عمان

 وادي السير 

2053/-101 
دير  16

 غبار 
145 

شقة طابق تسوية مع تراسات خارجية ضمن منطقة دير غبار 

حي السهل خلف مدارس القمة وهي الشقة الجنوبية الغربية من 

الطابق التسوية عدا سطحها تنظيم سكن أ يوجد لها مدخل 

غرف نوم  3يوحد لها حديقة، والشقة مكونة من مستقل و 

 3إحداها ماستر أرضياتها سيراميك وحمامات سيراميك عدد 

ومطبخ وصالة معيشة وصالون مبلطة بورسالن، ونظام تدفئة 

وتبريد مركزي، ويوجد ديكورات جبصين، يوجد ساحة خارجية 

 ، 2م 75مساحتها 
ً
 تقريبا

 دير غبار
موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية
89,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/tfRDnoRAK4Sjjeg26
https://goo.gl/maps/tfRDnoRAK4Sjjeg26
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-036&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-036&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-036&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-036&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/ZjxJqQnXk3WGPshD8
https://goo.gl/maps/ZjxJqQnXk3WGPshD8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1278-111/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1278-111/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/UZpTMytP8dLyqqB76
https://goo.gl/maps/UZpTMytP8dLyqqB76
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-043&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1960-131/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1960-131/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-043&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-043&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-043&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/L4BLi1piyrUsH7ZL7
https://goo.gl/maps/L4BLi1piyrUsH7ZL7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-044&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/101-2053/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/101-2053/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-044&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-044&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-044&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 17 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

045 

008 .

 شقق

محافظة 

أراض ي   -العاصمة

قرية  -ناعور 

لوحة  -والبنيات

 2رقم 

 213 اللفتاوية 2 -398/111

شقة طابق تسوية خلف مباني قيادة االمن العام الشقة الغربية 

من الطالق التسوية عدا سطحها تنظيم سكن ب الشقة مكونة 

غرف نوم إحداها ماستر أرضياتها سيراميك وحمامات  3من 

ومطبخ وصالة معيشة وصالون وسفرة مبلطة  3سيراميك عدد 

، ونظام تدفئة مركزي، بورسالن وغرفة خادمة وغرفة غسيل

 ويوجد ديكورات جبصين

 البنيات
موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية
113,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

046 

008 .

 شقق

محافظة 

أراض ي   -العاصمة

قرية  -عمان

لوحة  -عمان

 19رقم

327/131 

16 
اللويبدة 

 الغربي 
169 

الشقة مقابل مبنى ادارة بنك اإلسكان وهي الشقة الغربية من 

الطابق الثالث وتوابعها عدا سطحها تنظيم سكن ب مكونة من 

غرف  3صالون ضيوف ومعيشة وسفرة أرضياتهم سيراميك، و

داها ماستر و حمامين ومطبخ االرضيات والجدران من نوم إح

 السيراميك

 الشميساني
موقع 

 العقار
 78,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

048 

008 .

 شقق

محافظة 

أراض ي  -العاصمة

 -شمال عمان

 -قرية ياجوز 

 21لوحة رقم 

 148 الدفيانه  5 101/230

شقة طابق ارض ي حي الخزنة منطقة طارق مقابل الجامعة 

العربية املفتوحة شارع صاحب الجواهر الشقة هي الشرقية من 

الطابق االرض ي عدا سطحها، وهي ضمن بناية من الحجر مكونة 

من ستة طوابق بإجمالي احد عشر شقة البناية مزودة بمصعد 

ر وحمام والشقة مكونة من غرفة ضيوف مع ترس امامي صغي

ضيوف وصاله معيشة مفتوحة على املطبخ وثالثة غرف نوم 

احداها ماستر / مطبخ خشب قشرة راكب / تأسيس تدفئة / 

 شبابيك املنيوم مع اباجورات / تنظيم القطعة سكن ب

 طبربور 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

69,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/D27zUZ1cbHopqE9x6
https://goo.gl/maps/D27zUZ1cbHopqE9x6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-045&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/398-111/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/398-111/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-045&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-045&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-045&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/RjUNacnvs1RwhCX56
https://goo.gl/maps/RjUNacnvs1RwhCX56
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-046&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-046&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-046&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-046&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/AFYu3kCLLonvkHXn6
https://goo.gl/maps/AFYu3kCLLonvkHXn6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-048&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-048&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-048&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-048&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 18 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

049 

008 .

 شقق

محافظة 

أراض ي  -العاصمة

 -شمال عمان

 -قرية ياجوز 

 21لوحة رقم 

 171 الدفيانه  5 122/230

شقة طابق ثاني حي الخزنة منطقة طارق مقابل الجامعة العربية 

املفتوحة شارع صاحب الجواهر الشقة هي الغربية من الطابق 

من وهي ض 2م  171بمساحة  122الثاني عدا سطحها  رقم 

بناية من الحجر مكونة من ستة طوابق بإجمالي احد عشر شقة 

البناية مزودة بمصعد والشقة مكونة من غرفة ضيوف وحمام 

ضيوف وصاله معيشة مفتوحة على املطبخ وثالثة غرف نوم 

احداها ماستر / تأسيس تدفئة / شبابيك املنيوم مع اباجورات / 

 تنظيم القطعة سكن ب

 طبربور 
موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية

69,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

059 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة  

أراض ي شمال 

قرية  -عمان  

ة لوح -الجبيهة 

19 

267/134 
الجبيهة 

 5الغربي 
 2م 121

الشقة الجنوبية من الطابق الثالث عدا سطحها تنظيم سكن أ 

 16طوابق علوية مكون من  4تقع ضمن بناء مكون من تسوية و

غرف نوم إحداها ماستر وصالة  3شقة، الشقة مؤلفة من 

وبلكونة ومطبخ وحمام، أرضيات الصالة سيراميك وجدران 

مين من سيراميك، شبابيك وأباجورات أملنيوم، املطبخ والحما

 مزودة بتدفئة مركزية

 الجبيهة
موقع 

 العقار 
 55,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

062 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي غرب 

قرية  -عمان 

 وادي السير

132/2025 
14 

 الدربيات
 2م 138

وهي  2025القائمة على قطعة األرض رقم  132الشقة رقم 

الشقة الجنوبية الغربية من الطابق الثالث عدا سطحها ومكونة 

غرف نوم احداها ماستر وغرفة ضيوف وسفرة وغرفة  3من 

معيشة ومطبخ مع بلكونة وثالثة حمامات احداها للضيوف 

 ويوجد تأسيس تدفئة وديكورات للسقف

بيادر وادي 

 -سير ال

 الصناعة

موقع 

 العقار
 56,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/AFYu3kCLLonvkHXn6
https://goo.gl/maps/AFYu3kCLLonvkHXn6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-049&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/122-230/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/122-230/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-049&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-049&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-049&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/vL79qCRzyDBhGenP9
https://goo.gl/maps/vL79qCRzyDBhGenP9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-059&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-059&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-059&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-059&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/U2YCSgSxCW1xcwKfA
https://goo.gl/maps/U2YCSgSxCW1xcwKfA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-062&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-062&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-062&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-062&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 19 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

063 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شرق 

قرية  -عمان 

 23لوحة  -ماركا 

 2م 100 املرقب 8 3266/-814

 وهي 3266القائمة على قطعة األرض رقم  -814الشقة رقم 

الشقة الشمالية الشرقية من طابق التسوية الثانية من البناء 

الثامن وجميع واجهاته من الحجر وتتكون الشقة من صالون 

ضيوف واسع ومطبخ متصل مع بلكونة وثالثة غرف نوم وحمام 

 سنوات 10وعمر البناء حوالي  2افرنجي عدد 

صالحية 

 العابد

موقع 

 العقار
 26,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

064 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة  

أراض ي شمال 

قرية  -عمان  

لوحة  -الجبيهة 

19 

267/132 
الجبيهة  5 

 الغربي 
 2م 118

الشقة الشمالية الشرقية من الطابق الثالث عدا سطحها 

طوابق علوية  4تنظيم سكن أ تقع ضمن بناء مكون من تسوية و

غرف نوم إحداها  3شقة، الشقة مؤلفة من  16مكون من 

ماستر وصالة وبلكونة ومطبخ وحمام، أرضيات الصالة سيراميك 

وجدران املطبخ والحمامين من سيراميك، شبابيك وأباجورات 

 أملنيوم، مزودة بتدفئة مركزية

 الجبيهة
موقع 

 العقار 
 52,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

065 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة  

 -أراض ي عمان  

 -قرية عمان 

 9لوحة 

2714/131 
13 

 الشميساني
 2م 386

الشقة عبارة عن روف حوله سطح ومكونة من صالون ضيوف 

غرف نوم احداها ماستر وحمامات عدد  3وموزع وصالة سفرة و

 2على حمامين ومطبخ راكب ويوجد تراس عدد ويوجد سدد  3

امامي وجانب البناء ومسقوفة كرميد وهي مغطاه بالزجاج 

 ويوجد بالشقة تدفئة مركزية ومخدومة باملصعد

 الشميساني
موقع 

 العقار
 98,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

072 

008 .

 شقق

فظة محا

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

 ياجوز 

 2م 150 زربي 1 309/-112

الشقة الشرقية من طابق التسوية الثانية عدا سطحها ومؤلفة 

من صالة ضيوف وغرفة معيشة ومطبخ راكب خزائن علوية 

وسفلية وحمام ضيوف وثالثة غرف نوم احداها ماستر والبالط 

وم ويوجد اباجورات وشبك من السيراميك والشبابيك من االملني

 حماية

 ياجوز 
موقع 

 العقار
 47,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/ia5bWv3CnFtKqCvR6
https://goo.gl/maps/ia5bWv3CnFtKqCvR6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-063&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-063&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-063&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-063&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/vL79qCRzyDBhGenP9
https://goo.gl/maps/vL79qCRzyDBhGenP9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-064&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-064&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-064&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-064&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/dRTavGDNQCCQF45W6
https://goo.gl/maps/dRTavGDNQCCQF45W6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-065&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-065&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-065&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-065&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/tk8b3WtZSkoE85398
https://goo.gl/maps/tk8b3WtZSkoE85398
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-072&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-072&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-072&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-072&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 20 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

073 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي شرق 

قرية  -عمان 

 النويجيس

 2م 120 4نايفة   122/1055

وهي  1055م القائمة على قطعة ارض رق 122الشقة رقم 

ومكونة  2م 120الشقة الغربية من الطابق الثاني ومساحتها 

 3غرف نوم منها واحدة ماستر وغرفة ضيوف ومعيشة و 3من 

 حمامات ومطبخ راكب وبرندة

ضاحية 

االميرة 

 سلمى

موقع 

 العقار
 48,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

074 

008 .

 شقق

محافظة 

أراض ي  -العاصمة

 -شمال عمان

 -قرية تالع العلي

 1لوحة رقم 

103/825 
التالع  2

 الشمالي 
 2م 129

الشقة الشمالية الشرقية من الطابق االرض ي عدا سطحها 

و  1لوحة رقم  2م 863والقائمة على قطعة ارض مساحتها 

بع منظمة سكن ج و الشقة قائمة ضمن بناية من الحجر ار 

واجهات والبناية مكونة من طابق تسوية ثانية عبارة عن خدمات 

ومواقف سيارات وطابق تسوية اولى و ارض ي واول وثاني وثالث 

وكل طابق عبارة عن ثالثة شقق بإجمالي عدد الشقق في البناية 

شقة البناية مزودة بمصعد والشقة مكونة من غرفة  15

احداهما ماستر ضيوف ومعيشة مع فرندة وثالثة غرف نوم 

 20ومطبخ مع خزائن املنيوم راكبه وحمام اوالد /عمر البناية 

عام / التشطيبات الداخلية ارضيات غرفة الضيوف واملعيشة 

واملمر رخام تركي / وسيراميك لكافة غرف النوم والحمامات 

واملطبخ / جدران الحمامات واملطبخ سيراميك / شبابيك املنيوم 

يكورات جبصين بسيطة / تدفئة مركزية مع اباجورات عادي / د

 الشقة معلقة وال يوجد حديقة او تراس تابع لها /

 تالع العلي
موقع 

 العقار
 64,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/zHP6fdTtpz11NPWF9
https://goo.gl/maps/zHP6fdTtpz11NPWF9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-073&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-073&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-073&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-073&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/zjmmbMBadvepkDJ98
https://goo.gl/maps/zjmmbMBadvepkDJ98
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-074&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-074&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-074&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-074&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 21 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

078 

008 .

 شقق

محافظة 

أراض ي   -العاصمة

 -شمال عمان 

 -قرية تالع العلي

 6حة رقم لو 

 2م 147 بركة  4 133/1995

الشقة الوسطى الغربية من الطابق الثالث عدا سطحها املعتبر 

 2م 1562منافع مشتركة والقائمة على قطعة ارض مساحتها 

و منظمة سكن أ و الشقة قائمة ضمن بناية من  30لوحة رقم 

الحجر اربع واجهات والبناية مكونة من طابق تسوية ثالثة عبارة 

دمات ومواقف سيارات وطابق تسوية ثانية و تسوية اولى عن خ

و ارض ي واول وثاني وثالث وكل طابق عبارة عن اربع شقق 

شقة البناية مزودة بمصعد  24بإجمالي عدد الشقق في البناية 

( .الشقة مكونة 2ويوجد للبناية مدخالن ) بيت درج عدد  2عدد 

الثة غرف من غرفة ضيوف مع سفرة وحمام وغرفة معيشة و ث

نوم احداهما ماستر ومطبخ مع خزائن خشب راكبة وحمام اوالد 

التشطيبات الداخلية ارضيات غرفة الضيوف واملعيشة واملمر  /

رخام ايطالي كراره / وسيراميك لكافة غرف النوم والحمامات 

واملطبخ / جدران الحمامات واملطبخ سيراميك / شبابيك املنيوم 

اباجورات عادي / ديكورات جبصين  ملم مع 6دبل جليس فراغ  

 بسيطة / تدفئة مركزية

 تالع العلي
موقع 

 العقار
 69,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/LyXBManPLM4hJh5m9
https://goo.gl/maps/LyXBManPLM4hJh5m9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-078&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-078&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-078&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-078&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 22 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

082 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي شمال 

قرية  -عمان 

لوحة  -الجبيهة 

30 

101-/733 
خربة  6

 مسلم 
 2م 161

الشقة الشمالية من الطابق التسوية عدا سطحها والقائمة على 

و منظمة  30لوحة وحي رقم  2م 749قطعة ارض مساحتها 

سكن ب و الشقة قائمة ضمن بناية من الحجر اربع واجهات 

والبناية مكونة من طابق تسوية عبارة عن خدمات ومواقف 

ابق االرض ي سيارات باإلضافة الى شقتين احداهما دوبلكس مع ط

وطابق ارض ي واول وثاني وثالث وكل طابق عبارة عن شقتين 

شقق البناية مزودة بمصعد  9بإجمالي عدد الشقق في البناية 

.الشقة مكونة من غرفة ضيوف مع باب على تراس االمامي 

وصالة معيشة مع باب على تراس الجانبي والخلفي و ثالثة غرف 

ئن راكبه وحمام اطفال نوم احداهما ماستر ومطبخ بدون خزا

عام / التشطيبات الداخلية  16وحمام ضيوف /عمر البناية 

ارضيات غرفة الضيوف واملعيشة واملمر رخام/ وسيراميك لكافة 

غرف النوم والحمامات واملطبخ / جدران الحمامات واملطبخ 

ملم مع اباجورات 6سيراميك / شبابيك املنيوم دبل جليس فراغ 

ين بسيطة / تأسيس تدفئة / يوجد لشقة عادي / ديكورات جبص

ثالثة مداخل من الشارع الرئيس ي من خالل تراس االمامي 

واملدخل الثاني من طابق التسوية مدخل املواقف للترس الخلفي 

 ومن بيت الدرج / يوجد غرفة خزين صغيرة

 الجبيهة
موقع 

 العقار
 69,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/6PagS3fGdSPpWodv8
https://goo.gl/maps/6PagS3fGdSPpWodv8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-082&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-082&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-082&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-082&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 23 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

086 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 -القويسمه 

 46لوحة رقم 

 149 2ام نواره  131/3666

الشقة الجنوبية من الطابق الثالث عدا سطحها، ومكونة من 

صالة مع مطبخ وثالث غرف نوم واحدة ماستر مع حمام مشترك 

سيراميك واالسقف زنار جبس وجزء  واخر للضيوف ، االرضيات

من الصالة زنار جبسوم بورد ، املطبخ ارضيات وجدران 

سيراميك والحمامات ارضيات وجدران سيراميك واالطقم 

افرنجي ، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات يدوي واالبواب 

خشب قشرة مدهون ميجانو والرئيس ي خشب مقشط زان يتبع 

 للشقة كراج سيارة.

 -سمة القوي

 ام نوارة

موقع 

 العقار
 - - الصور 

48,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

087 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 -القويسمه 

 46لوحة رقم 

 198 2ام نواره  132/3666

ومكونة من الشقة الشمالية من الطابق الثالث عدا سطحها، 

صالون وصالة مع مطبخ وثالث غرف نوم واحدة ماستر وأخرى 

مع برندا مشتركة مع املطبخ مع حمام مشترك واخر للضيوف ، 

االرضيات سيراميك واالسقف زنار جبس وجزء من الصالة زنار 

جبسوم بورد، املطبخ ارضيات وجدران سيراميك والحمامات 

ي، النوافذ املنيوم ارضيات وجدران سيراميك واالطقم افرنج

مفرد مع اباجورات يدوي واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو 

 والرئيس ي خشب مقشط زان يتبع للشقة كراج سيارة.

 -القويسمة 

 ام نوارة

موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية

63,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/G6F8tFqtenPu3Fj87
https://goo.gl/maps/G6F8tFqtenPu3Fj87
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-086&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-086&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-086&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-086&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/G6F8tFqtenPu3Fj87
https://goo.gl/maps/G6F8tFqtenPu3Fj87
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-087&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/3666-132/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/3666-132/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-087&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-087&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-087&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 24 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

088 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2املغبه  101/97

الشقة الجنوبية الشرقية من الطابق األرض ي عدا سطحها، 

مامي مبلط سيراميك وتصوينه الشقة مدخل مستقل مع تراس ا

حجر وهي مكونة من صالون و حمام للضيوف وصالة مع مطبخ 

مفتوح وغرفتين نوم واحدة مع برندا وواحدة ماستر مع حمام 

ومستودع )حمام (، االرضيات لكامل الشقة سيراميك واالسقف 

زنار جبس وجزء من الصالة زنار جبسوم بورد ، املطبخ ارضيات 

والحمامات ارضيات وجدران سيراميك وجدران سيراميك 

واالطقم غير راكبة ، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات يدوي 

وشبك حماية حديد واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو 

والرئيس ي خشب مقشط زان والرئيس ي من التراس حديد ويتبع 

 للشقة كراج سيارة ضمن الخدمات غير جاهز

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

57,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

089 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 149 2املغبه  102/97

الشقة الشمالية الشرقية من الطابق األرض ي عدا سطحها، 

ي مبلط سيراميك وهي عبارة الشقة خلفية مع تراس جانبي وخلف

عن موزع يتبع صالون للضيوف مع حمام للضيوف االسقف 

جبسوم بورد واالرضيات سيراميك وصالة مع مطبخ مفتوح 

االرضيات سيراميك واالسقف للصالة جبسوم بورد واملطبخ زنار 

جبس وثالث غرف نوم واحدة ماستر وغرفة نوم واحدة مع برندا 

كامل الشقة سيراميك واالسقف زنار وحمام مشترك، االرضيات ل

جبس وجزء من الصالة والصالون زنار جبسوم بورد، املطبخ 

ارضيات وجدران سيراميك والحمامات ارضيات وجدران 

سيراميك واالطقم غير راكبة ، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات 

يدوي وشبك حماية حديد واالبواب خشب قشرة مدهون 

مقشط زان ويتبع للشقة كراج سيارة ميجانو والرئيس ي خشب 

 ضمن الخدمات غير جاهز.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية

52,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/Errgqhg3ZnCJ9Msx6
https://goo.gl/maps/Errgqhg3ZnCJ9Msx6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-088&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-088&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-088&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-088&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-089&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/102-97/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/102-97/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-089&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-089&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-089&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 25 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

090 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2املغبه  104/97

الشقة الجنوبية الغربية من الطابق األرض ي عدا سطحها، 

الشقة مدخل مستقل مع تراس امامي مبلط سيراميك وكراج 

جانبي غير مبلط وتصوينه حجر والشقة عبارة عن صالون مع 

حمام للضيوف وصالة مع مطبخ مفتوح وغرفتين نوم واحدة مع 

برندا وواحدة ماستر مع حمام ومستودع حمام ، االرضيات 

لكامل الشقة سيراميك واالسقف زنار جبس وجزء من الصالة 

زنار جبسوم بورد ، املطبخ ارضيات وجدران سيراميك 

والحمامات ارضيات وجدران سيراميك واالطقم غير راكبة ، 

النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات يدوي وشبك حماية حديد 

واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو والرئيس ي خشب مقشط 

 زان والرئيس ي من التراس حديد.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

54,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

091 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2املغبه  111/97

الشقة الجنوبية الشرقية من الطابق األول عدا سطحها،  عبارة 

عن موزع مع صالون مع حمام للضيوف وصالة مع مطبخ مفتوح 

وغرفتين نوم واحدة مع برندا يخدمهما حمام مشترك وواحدة 

ماستر ، االرضيات لكامل الشقة سيراميك واالسقف زنار جبس 

زنار جبسوم بورد، املطبخ ارضيات وجدران  وجزء من الصالة

سيراميك والحمامات ارضيات وجدران سيراميك واالطقم غير 

راكبة، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات يدوي وشبك حماية 

حديد واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو والرئيس ي خشب 

مقشط زان والرئيس ي من التراس حديد ويتبع للشقة كراج سيارة 

 الخدمات غير جاهز.ضمن 

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/jAPg8zcuQRVHDmjX6
https://goo.gl/maps/jAPg8zcuQRVHDmjX6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-090&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-090&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-090&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-090&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-091&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-091&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-091&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-091&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 26 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

092 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 149 2املغبه  112/97

الشقة الشمالية الشرقية من الطابق األول عدا سطحها  الشقة 

ون للضيوف مع حمام خلفية وهي عبارة عن موزع يتبع صال

للضيوف االسقف جبسوم بورد واالرضيات سيراميك وصالة مع 

مطبخ مفتوح االرضيات سيراميك واالسقف للصالة جبسوم 

بورد واملطبخ زنار جبس وثالث غرف نوم واحدة ماستر وغرفة 

نوم واحدة مع برندا وحمام مشترك، االرضيات لكامل الشقة 

من الصالة والصالون زنار سيراميك واالسقف زنار جبس وجزء 

جبسوم بورد ، املطبخ ارضيات وجدران سيراميك والحمامات 

ارضيات وجدران سيراميك واالطقم غير راكبة، النوافذ املنيوم 

مفرد مع اباجورات يدوي وشبك حماية حديد واالبواب خشب 

قشرة مدهون ميجانو والرئيس ي خشب مقشط زان والرئيس ي 

شقة كراج سيارة ضمن الخدمات غير من التراس حديد ويتبع لل

 جاهز.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

093 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2املغبه  113/97

الشقة الشمالية الغربية من الطابق األول عدا سطحها، الشقة 

رة عن موزع يتبع صالون للضيوف مع حمام خلفية وهي عبا

للضيوف االسقف جبسوم بورد واالرضيات سيراميك وصالة مع 

مطبخ مفتوح على الصالة االرضيات سيراميك واالسقف للصالة 

جبسوم بورد واملطبخ زنار جبس وثالث غرف نوم واحدة ماستر 

وغرفة نوم واحدة مع برندا وحمام مشترك، االرضيات لكامل 

سيراميك واالسقف زنار جبس وجزء من الصالة الشقة 

والصالون زنار جبسوم بورد، املطبخ ارضيات وجدران سيراميك 

والحمامات ارضيات وجدران سيراميك واالطقم غير راكبة، 

النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات يدوي وشبك حماية حديد 

واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو والرئيس ي خشب مقشط 

 بع للشقة كراج سيارة ضمن الخدمات غير جاهز.زان ويت

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-092&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-092&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-092&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-092&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-093&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-093&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-093&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-093&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 27 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

094 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2املغبه  114/97

الشقة الجنوبية الغربية من الطابق األول عدا سطحها، الشقة 

صالون مع حمام للضيوف وصالة مع مطبخ مفتوح  عبارة عن

وغرفتين نوم واحدة مع برندا وواحدة ماستر مع حمام ومستودع 

)حمام(، االرضيات لكامل الشقة سيراميك واالسقف زنار جبس 

وجزء من الصالة زنار جبسوم بورد، املطبخ ارضيات وجدران 

 سيراميك والحمامات ارضيات وجدران سيراميك واالطقم غير

راكبة، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات يدوي وشبك حماية 

حديد واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو والرئيس ي خشب 

 مقشط زان والرئيس ي من التراس حديد.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

095 

008. 

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2املغبه  121/97

الشقة الجنوبية الشرقية من الطابق الثاني عدا سطحها، وهي 

عبارة عن موزع مع صالون  مع حمام للضيوف وصالة مع مطبخ 

مفتوح وغرفتين نوم واحدة مع برندا  يخدمهما  حمام مشترك 

ماستر، االرضيات لكامل الشقة سيراميك واالسقف زنار  وواحدة

جبس وجزء من الصالة والصالون زنار جبسوم بورد والجدران 

املشن ، املطبخ ارضيات وجدران سيراميك والحمامات ارضيات 

وجدران سيراميك واالطقم غير راكبة، النوافذ املنيوم مفرد مع 

ب قشرة اباجورات يدوي وشبك حماية حديد واالبواب خش

مدهون ميجانو والرئيس ي خشب مقشط زان والرئيس ي من 

التراس حديد ويتبع للشقة كراج سيارة ضمن الخدمات غير 

 جاهز.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/jAPg8zcuQRVHDmjX6
https://goo.gl/maps/jAPg8zcuQRVHDmjX6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-094&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-094&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-094&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-094&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-095&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-095&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-095&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-095&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 28 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

096 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 149 2املغبه  122/97

الشقة الشمالية الشرقية من الطابق الثاني عدا سطحها ، 

)الشقة الخلفية( وهي عبارة عن موزع يتبع صالون للضيوف مع 

حمام للضيوف االسقف جبسوم بورد واالرضيات سيراميك 

وصالة مع مطبخ مفتوح، االرضيات سيراميك واالسقف للصالة 

احدة ماستر جبسوم بورد واملطبخ زنار جبس وثالث غرف نوم و 

وغرفة نوم واحدة مع برندا وحمام مشترك، االرضيات لكامل 

الشقة سيراميك واالسقف زنار جبس وجزء من الصالة 

والصالون زنار جبسوم بورد ، املطبخ ارضيات وجدران سيراميك 

والحمامات ارضيات وجدران سيراميك واالطقم غير راكبة، 

شبك حماية حديد النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات يدوي و 

واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو والرئيس ي خشب مقشط 

 زان ويتبع للشقة كراج سيارة ضمن الخدمات غير جاهز.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

097 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2 املغبه 123/97

الشقة الشمالية الغربية من الطابق الثاني عدا سطحها، 

)الشقة الخلفية( وهي عبارة عن موزع يتبع صالون للضيوف مع 

حمام للضيوف االسقف جبسوم بورد واالرضيات سيراميك 

وصالة مع مطبخ مفتوح على الصالة االرضيات سيراميك 

ث غرف واالسقف للصالة جبسوم بورد واملطبخ زنار جبس وثال 

نوم واحدة ماستر وغرفة نوم واحدة مع برندا وحمام مشترك، 

االرضيات لكامل الشقة سيراميك واالسقف زنار جبس وجزء 

من الصالة والصالون زنار جبسوم بورد، املطبخ ارضيات 

وجدران سيراميك والحمامات ارضيات وجدران سيراميك 

رات يدوي واالطقم غير راكبة، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجو 

وشبك حماية حديد واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو 

والرئيس ي خشب مقشط زان ويتبع للشقة كراج سيارة ضمن 

 الخدمات غير جاهز.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-096&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-096&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-096&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-096&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/wn5jBCZeHNaHeYmv6
https://goo.gl/maps/wn5jBCZeHNaHeYmv6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-097&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-097&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-097&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-097&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 29 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

098 

008 .

 شقق

محافظة 

 -مة العاص

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2املغبه  124/97

الشقة الجنوبية الغربية من الطابق الثاني عدا سطحها، الشقة 

عبارة عن صالون مع حمام للضيوف وصالة مع مطبخ مفتوح 

وغرفتين نوم واحدة مع برندا وواحدة ماستر مع حمام ومستودع 

الشقة سيراميك واالسقف زنار جبس  )حمام(، االرضيات لكامل

وجزء من الصالة زنار جبسوم بورد والجدران املشن، املطبخ 

ارضيات وجدران سيراميك والحمامات ارضيات وجدران 

سيراميك واالطقم غير راكبة، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات 

يدوي وشبك حماية حديد واالبواب خشب قشرة مدهون 

مقشط زان والرئيس ي من التراس  ميجانو والرئيس ي خشب

 حديد.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

099 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2املغبه  131/97

شرقية من الطابق الثالث عدا سطحها ، الشقة الجنوبية ال

الشقة عبارة عن صالون مع حمام للضيوف وصالة مع مطبخ 

مفتوح وغرفتين نوم واحدة مع برندا وواحدة ماستر مع حمام 

ومستودع )حمام(، االرضيات لكامل الشقة سيراميك واالسقف 

زنار جبس وجزء من الصالة زنار جبسوم بورد ، املطبخ ارضيات 

يراميك والحمامات ارضيات وجدران سيراميك وجدران س

واالطقم غير راكبة، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات يدوي 

وشبك حماية حديد واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو 

والرئيس ي خشب مقشط زان والرئيس ي من التراس حديد ويتبع 

 للشقة كراج سيارة ضمن الخدمات غير جاهز.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/wn5jBCZeHNaHeYmv6
https://goo.gl/maps/wn5jBCZeHNaHeYmv6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-098&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-098&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-098&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-098&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-099&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-099&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-099&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-099&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 30 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

100 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 149 2املغبه  132/97

الشقة الشمالية الشرقية من الطابق الثالث عدا سطحها، 

)الشقة الخلفية( وهي عبارة عن موزع يتبع صالون للضيوف مع 

ورد واالرضيات سيراميك حمام للضيوف االسقف جبسوم ب

وصالة مع مطبخ مفتوح االرضيات سيراميك واالسقف للصالة 

جبسوم بورد واملطبخ زنار جبس وثالث غرف نوم واحدة ماستر 

وغرفة نوم واحدة مع برندا وحمام مشترك، االرضيات لكامل 

الشقة سيراميك واالسقف زنار جبس وجزء من الصالة 

دران املشن، املطبخ ارضيات والصالون زنار جبسوم بورد والج

وجدران سيراميك والحمامات ارضيات وجدران سيراميك 

واالطقم غير راكبة، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات يدوي 

وشبك حماية حديد واالبواب خشب قشرة مدهون ميجانو 

والرئيس ي خشب مقشط زان ويتبع للشقة كراج سيارة ضمن 

 الخدمات غير جاهز.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

101 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 6رقم 

 150 2املغبه  133/97

الشقة الشمالية الغربية من الطابق الثالث عدا سطحها ، 

ية( وهي عبارة عن موزع يتبع صالون للضيوف مع )الشقة الخلف

حمام للضيوف االسقف جبسوم بورد واالرضيات سيراميك 

وصالة مع مطبخ مفتوح على الصالة االرضيات سيراميك 

واالسقف للصالة جبسوم بورد واملطبخ زنار جبس وثالث غرف 

نوم واحدة ماستر وغرفة نوم واحدة مع برندا وحمام مشترك، 

كامل الشقة سيراميك واالسقف زنار جبس وجزء االرضيات ل

من الصالة والصالون زنار جبسوم بورد والجدران املشن، 

املطبخ ارضيات وجدران سيراميك والحمامات ارضيات وجدران 

سيراميك واالطقم غير راكبة، النوافذ املنيوم مفرد مع اباجورات 

يدوي وشبك حماية حديد واالبواب خشب قشرة مدهون 

والرئيس ي خشب مقشط زان ويتبع للشقة كراج سيارة  ميجانو

 ضمن الخدمات غير جاهز.

 أبو علندا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

47,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/jAPg8zcuQRVHDmjX6
https://goo.gl/maps/jAPg8zcuQRVHDmjX6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-100&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-100&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-100&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-100&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/wn5jBCZeHNaHeYmv6
https://goo.gl/maps/wn5jBCZeHNaHeYmv6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-101&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-101&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-101&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-101&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 31 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

106 

008 .

 شقق

محافظة 

قرية  -العاصمة 

أراض ي  -عمان 

 7لوحة  -عمان

636/112 
قطنه  2

 الي الشم
 2م174

القسم الشمالي من الطابق األول والقسم الشمالي من الطابق 

عدا سطحه دوبلكس / الدوبلكس القائم على  2م174الثاني 

و منظمة سكن أ  7لوحة رقم  2م 929قطعة ارض مساحتها 

والدوبلكس قائمة ضمن بناية من الحجر اربع واجهات والبناية 

وف وكل طابق عبارة عن مكونة من طابق ارض ي واول وثاني و رو 

شقة البناية غير مزودة  6شقتين بإجمالي عدد الشقق في البناية 

بمصعد والشقة طابق االول مكونة من صالونات وحمام ضيوف 

و وصالة سفرة ومطبخ يوجد درج داخلي يربط الطابق الثاني 

وهو مكون من ثالثة غرف نوم جميعها ماستر وصالة معيشة /م 

لية/ ارضيات كامل طابق االول وجزء من التشطيبات الداخ /

الثاني رخام /موزايكو لغرف النوم / جدران الحمامات واملطبخ 

سيراميك / شبابيك املنيوم دبل جليس مع اباجورات عادي و 

 كهرباء / ديكورات جبسمبورد / تدفئة مركزية /

املدينة 

 -الرياضية 

صرح 

 الشهيد

موقع 

 العقار
 140,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

107 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي  شمال 

قرية تالع  -عمان  

  -العلي  

 2م 197 بركه  4 2036/-102

 197الشقة الشرقية من طابق التسوية عدا سطحها بمساحة 

شرقي  / تالع العلي حي البركة شارع مدالج السلمي شمال 2م

مطعم جبري وشرق مسجد الطباع / الشقة ضمن بناية من 

الحجر اربع واجهات مكونة من ستة طوابق تسوية ثانية مواقف 

سيارات وخدمات وطابق تسوية أولى وارض ي واول وثاني وثالث 

بواقع شقتين في طابق بإجمالي عشرة شقق والشقة مقسومة الى 

 جزئين كل جزء له مدخل خاص

 الجاردنز
موقع 

 العقار
 102,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/wn5jBCZeHNaHeYmv6
https://goo.gl/maps/wn5jBCZeHNaHeYmv6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-106&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-106&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-106&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-106&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/jwXNnCpyEKP3wYyN9
https://goo.gl/maps/jwXNnCpyEKP3wYyN9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-107&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-107&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-107&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-107&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 32 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

125 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي غرب 

قرية  -عمان 

 -وادي السير 

 26لوحة 

 2م 191 الرونق 12 -1324/101

الشقة الجنوبية من طابق التسوية األولى عدا سطحها ومساحتها 

ومكونة من صالون وغرفة سفرة وغرفة معيشة و  2م 191

ثالثة غرف نوم احداها ماستر باإلضافة الى حمامين ومطبخ 

وغرفة غسيل، ويتبع للشقة تراس صغير مبلط وعليه مظلة 

ويوجد تدفئة مركزية وديكورات جبصين والشبابيك املنيوم دبل 

 جالس مع اباجورات سحاب ويوجد مدخل مستقل للشقة

دي بيادر وا

 -السير 

 السهل

موقع 

 العقار
 116,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

127 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية أبو  -عمان 

لوحة  -علندا 

 36رقم 

402/104 
صهاة  14

 بن عزيز
 2م 83

األرض ي عدا سطحها وتقع الشقة الجنوبية الغربية من الطابق 

ضمن مشروع املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري 

 باملستندة )سكن كريم( 

الشقة مكونة من صالون ضيوف وغرفتين نوم وحمامين ومطبخ 

مع بلكونة وتشطيباتها عادية والشبابيك املنيوم ومطلة على 

 الشارع والشقة معلقة

 املستندة
موقع 

 العقار
 21,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/4nHMEjHrVCXy1ETN9
https://goo.gl/maps/4nHMEjHrVCXy1ETN9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-125&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-125&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-125&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-125&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/mVgpEgEx9QZjboSCA
https://goo.gl/maps/mVgpEgEx9QZjboSCA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-127&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-127&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-127&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-127&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 33 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

128 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي غرب 

قرية  -عمان 

 -وادي السير 

 25لوحة رقم 

450/122 
دير  16

 غبار
 2م 161

الشقة الشمالية من الطابق الثاني ومكونة من ثالثة غرف نوم 

افي ومستودع صغير وغرفة احدهم ماستر ويوجد حمام اض

جلوس وصالون ضيوف وموزع ومطبخ خشب وبلكونة 

والشبابيك املنيوم ويوجد اباجورات وجميع واجهات البناء من 

 الحجر  

بيادر وادي 

 -السير 

 السهل

موقع 

 العقار
 92,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

131 

008 .

 شقق

محافظة 

العاصمة أراض ي 

 -شرق عمان 

 -قرية النويجس 

 11لوحة 

 2م 162 خنيفسة 3 5170/131

 9طوابق بمجموع  5الشقة طابق ثالث ضمن بناء مكون من 

 شقق في البناء

 تقع في حي رغدان على شارع النعمان بن مالك

الهاشمي 

 الشمالي

موقع 

 العقار
 52,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

134 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي غرب 

قرية  -عمان 

 وادي السير  

 2م 108 13السهل  848/122

الشقة الشمالية الغربية من الطابق الثاني في حي الرونق ضمن 

 سكن أ

 6عدد الطوابق : 

 شقة 15عدد الشقق : 

بيادر وادي 

 -السير 

 الرونق

موقع 

 العقار
 45,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

135 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية ابو  -عمان 

لوحة  -نصير 

26   

1100/102 
اصهي  10

 الفقير
  2م 123

كون من شقة أرض ي قرب صحارى مول في أبو نصير في بناء م

غرف نوم وصالون ضيوف مفتوح على  3شقة وتتكون من  12

 املطبخ وبلكونة مع احدى غرف النوم 

 أبو نصير
موقع 

 العقار
 43,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/BqL1fE7iDVNqpeQ3A
https://goo.gl/maps/BqL1fE7iDVNqpeQ3A
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-128&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-128&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-128&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-128&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/ERbEi9vxFfZYbJJS8
https://goo.gl/maps/ERbEi9vxFfZYbJJS8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-131&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-131&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-131&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-131&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/igipjYFZZGp9dQ5E9
https://goo.gl/maps/igipjYFZZGp9dQ5E9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-134&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-134&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-134&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-134&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/RqCkBvAFBMaFRKoN8
https://goo.gl/maps/RqCkBvAFBMaFRKoN8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-135&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-135&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-135&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-135&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 34 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

136 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

  2لوحة  -ياجوز 

500/132 
3 

 القصبات
 2م 159

 الشقة الجنوبية من الطابق الثالث 

 2م 159مساحة الشقة : 

 شارع مصطفى بني هاني -تقع في منطقة ياجوز 

 ياجوز 
موقع 

 العقار
 60,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

138 

008 .

 شقق

محافظة 

 -عاصمة ال

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

  7لوحة  -صويلح 

 2م 155 2الجبيهة  101-/299

شقق وعمر البناء حديث  9تقع الشقة ضمن بناء  مكون من 

 2018من عام 

 واجهات حجر 4البناء 

 قرب مدارس النمو التربوي سكن )ب(

الشقة تتكون من صالة وسفرة ، معيشة شبه مفتوحة على 

 ماستر (  1) غرف نوم  3املطبخ ، 

 طوابق  5

 صويلح
موقع 

 العقار
 50,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

143 

008 .

 شقق

محافظة 

العاصمة أراض ي 

 -شرق عمان 

قرية طبربور 

 11لوحة 

 2م 167 8امليالة  -3129/103

 الشقة الشرقية من طابق التسوية 

 بربور ، حي الخزنة منطقة ط

 ماستر(1غرف نوم ) 3

 صالون ضيوف مع معيشة مع ) فايربليس (

 حمامات 3مطبخ راكب ، غرفة غسيل ، 

 طبربور 
موقع 

 العقار
 70,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/vbWjJUuknLgzskbXA
https://goo.gl/maps/vbWjJUuknLgzskbXA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-136&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-136&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-136&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-136&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/RC3q4sjA1E7R5rZr5
https://goo.gl/maps/RC3q4sjA1E7R5rZr5
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-138&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-138&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-138&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-138&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/8ZTJqkgs9QkFXoe79
https://goo.gl/maps/8ZTJqkgs9QkFXoe79
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-143&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-143&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-143&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-143&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 35 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

145 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شرق 

قرية  - عمان

لوحة  -النويجس 

9 

 2م 166 3خنيسفة  102-/5813

 

 2م 166مساحة الشقة : 

 + طابق خدمات 4عدد الطوابق : 

 9عدد الشقق في البناية  : 

 بالقرب من مسجد األتراك ، سكن ج   

ضاحية 

االميرة 

 سلمى

موقع 

 العقار
 65,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

146 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 قرية عمان 

1066/101- 
جرينين  4

 الشرقي
  2م 150

 نوع السكن : سكن ج

 2م 150مساحة الشقة : 

ماستر ( صالون ، غرفة ضيوف ،  1نوم )  3عدد الغرف :  

 حمامات 3مطبخ ومعيشة و

 طوابق 5عدد الطوابق : 

 شارع األمير محمد الشنواني  -الرواق  املوقع : حي

ضاحية 

 األقص ى

موقع 

 العقار
 51,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/yypBkqDLUzLsXqbn9
https://goo.gl/maps/yypBkqDLUzLsXqbn9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-145&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-145&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-145&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-145&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/iPUSbWuj5g5xVxSs6
https://goo.gl/maps/iPUSbWuj5g5xVxSs6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-146&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-146&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-146&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-146&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 36 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

147 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي  ناعور 

 -قرية البنيات 

 1لوحة 

167 /132 
4 

 الرهوانية
 2م 206

من الطابق الثالث عدا سطحها املعتبر منافع  الشقة الشرقية

مشتركة ومؤلفة من صالون ضيوف وبرندة وصالة معيشة 

موصول مع املطبخ والبرندة وغرفة غسيل وموزع واربع غرف نوم 

 اثنتان منهم ماستر 

 سنة 11عمر البناء : 

 مرج الحمام
موقع 

 قارالع
 103,000 - - صور ال

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

148 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي غرب 

وادي  -عمان 

لوحة  -السير  

 0رقم 

-112/ 

2404 

خربة 

الصويفية 

15 

187 

الشقة الغربية من الطابق التسوية الثانية عدا سطحها، شقة 

مقسمة إلى أربع إستوديوهات كل منها مؤلف من غرفة معيشة 

 على مطبخ وغرفتين نوم وحمام مفتوحة

 الصويفية
موقع 

 العقار
 - - الصور 

132,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/TGQPYvydRbkcEUm29
https://goo.gl/maps/TGQPYvydRbkcEUm29
https://goo.gl/maps/TGQPYvydRbkcEUm29
https://goo.gl/maps/TGQPYvydRbkcEUm29
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-147&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-147&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-147&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-147&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-147&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-147&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/9esp8mNwtVh66UBWA
https://goo.gl/maps/9esp8mNwtVh66UBWA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-148&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-148&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-148&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-148&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 37 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

149 

008 .

 شقق

محافظة  

 -العاصمة 

أراض ي غرب 

وادي  -عمان 

لوحة  -السير  

 0رقم 

-111/ 

2404 

خربة 

الصويفية 

15 

188 

ن الطابق التسوية الثانية عدا سطحها شقة الشقة الشرقية م

مقسمة إلى أربع إستوديوهات كل منها مؤلف من غرفة معيشة 

 مفتوحة على مطبخ وغرفتين نوم وحمام

 الصويفية
موقع 

 العقار
 - - الصور 

132,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

153 

008 .

 شقق

محافظة 

 -عاصمة ال

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 -القويسمه 

 47لوحة رقم 

 2م 133 ام نوارة 2 111/3858

 

 2م 133مساحة الشقة : 

 طوابق تسويات  3طوابق علوية و 4عدد الطوابق : 

 الشقة تقع في الطابق االول 

 سنوات 7عمر البناء: 

 التنظيم: سكن ج

 حمامات + بلكونة ومطبخ 3غرف +  5عدد الغرف: 

 شارع باجس عبدهللا القاسم -حي العروبة   -في القويسمة تقع 

 -القويسمة 

 ام نوارة

موقع 

 العقار
 40,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/9esp8mNwtVh66UBWA
https://goo.gl/maps/9esp8mNwtVh66UBWA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-149&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-149&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-149&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-149&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/2w3cihmBHvdg1Xbi7
https://goo.gl/maps/2w3cihmBHvdg1Xbi7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-153&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-153&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-153&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-153&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 38 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

156 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي ناعور 

 -قرية ناعور 

 14لوحة 

102-/789 
ام  8

 السماق
 2م 230

 

 2م 230مساحة الشقة : 

 طوابق علوية و طابق خدمات  5عدد الطوابق : 

 الشقة تقع في طابق التسوية االولى

 التنظيم: سكن ب

 حمامات + مطبخ   3غرف +  5عدد الغرف: 

قرب مسجد زين   -شارع عبدهللا نوفل  -تقع في مرج الحمام 

 العابدين

 مرج الحمام
موقع 

 العقار
 92,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

157 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 30لوحة 

 2م 247 عبدون  27 263/-101

 

 2م 247مساحة الشقة : 

 1طوابق تسوية منها  3طوابق علوية و  4عدد الطوابق : 

 خدمات 

 بق التسوية االرضيةالشقة تقع في طا

 التنظيم: سكن ب بأحكام خاصة

حمامات + مطبخ  ويوجد تراس  3غرف +  5عدد الغرف: 

 خارجي

 قرب شرطة حماية البيئة  -شارع هاني الرفاعي  -تقع في عبدون 

 عبدون 
موقع 

 العقار
 160,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

160 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 -القويسمة 

 49لوحة 

 2م 142 النهارية 3 102/2397

 

 2م 142مساحة الشقة : 

 طوابق 2عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق االرض ي

 التنظيم: سكن د

 حمامات + مطبخ  2غرف +  5عدد الغرف: 

 قابل مقبرة القويسمة القديمةم -حي النهارية  -تقع في القويسمة 

 -القويسمة 

 النهارية

موقع 

 العقار
 34,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/RNF5xd3DpBFSiCHPA
https://goo.gl/maps/RNF5xd3DpBFSiCHPA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-156&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-156&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-156&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-156&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/NLw3Ca2EYMqbxsH59
https://goo.gl/maps/NLw3Ca2EYMqbxsH59
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-157&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-157&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-157&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-157&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/YmGGPpnspYZf2ZZc9
https://goo.gl/maps/YmGGPpnspYZf2ZZc9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-160&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-160&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-160&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-160&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 39 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

161 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 -القويسمة 

 49لوحة 

 2م 69 النهارية 3 111/2397

 

 2م 69:  مساحة الشقة

 طوابق 2عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق االول 

 التنظيم: سكن د

 حمام + مطبخ  1غرف +  2عدد الغرف: 

 مقابل مقبرة القويسمة القديمة -حي النهارية  -تقع في القويسمة 

 -القويسمة 

 النهارية

موقع 

 العقار
 12,000 - - الصور 

م تقد

بطلب 

 شراء

Apartments-

162 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 -القويسمة 

 49لوحة 

 2م 68 النهارية 3 112/2397

 

 2م 68مساحة الشقة : 

 طوابق 2عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق االول 

 التنظيم: سكن د

 حمام + مطبخ + بلكونة 1غرف +  3عدد الغرف: 

 مقابل مقبرة القويسمة القديمة -حي النهارية  -يسمة تقع في القو 

 -القويسمة 

 النهارية

موقع 

 العقار
 14,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

167 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 12لوحة رقم 

904/111 
الطهطور  7

 ماليالش
 2م 144

 

 2م 144مساحة الشقة : 

 طوابق + طابق خدمات 6عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق االول 

 التنظيم: سكن ج

 2حمامات + مطبخ + بلكونة عدد  3غرف +  4عدد الغرف: 

 شارع الجليل -شرق مستشفى االستقالل  -املوقع: جبل الحسين 

جبل 

 الحسين

موقع 

 العقار
 56,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/YmGGPpnspYZf2ZZc9
https://goo.gl/maps/YmGGPpnspYZf2ZZc9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-161&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-161&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-161&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-161&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-161&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-161&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/YmGGPpnspYZf2ZZc9
https://goo.gl/maps/YmGGPpnspYZf2ZZc9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-162&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-162&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-162&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-162&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/gvUdhnAmm2tt6KJm7
https://goo.gl/maps/gvUdhnAmm2tt6KJm7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-167&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-167&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-167&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-167&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 40 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

169 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شرق 

قرية  -عمان 

لوحة  -طبربور 

12 

 2م 167 امليالة 8 1028/113

 

 2م 167مساحة الشقة : 

 طوابق 8عدد الطوابق : 

 39رقم البناء حسب ترميز امانة عمان : 

 االول  الشقة في الطابق

 التنظيم: سكن ب

عدد الغرف: صالون ضيوف + معيشة + حمام ضيوف + بلكونة 

 + غرفة نوم ماستر واسعة جدا + مطبخ

 بالقرب من عريفة مول و مسجد عباس الشريدة -املوقع: طبربور 

 طبربور 
موقع 

 العقار
 58,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

170 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية تالع  -عمان 

 8لوحة  -العلي 

149/112 
التالع  5

 الشرقي
 2م 211

 

 2م 211مساحة الشقة : 

 طوابق + تسوية 4عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق االول 

 التنظيم: سكن ب

 16رقم البناء حسب ترميز امانة عمان : 

ن ضيوف وسفرة + بلكونة + حمام ضيوف + عدد الغرف: صالو 

غرف نوم اثنتان منهم ماستر + مطبخ  4معيشة مع فاير بليس + 

 + غرفة غسيل

بيانات اخرى: الشقة مزودة بالتدفئة ويوجد ديكورات جبسنبورد 

مع انارة سبوتات ويبتع للشقة تراس خلفي مبلط مع مظلة 

 قرميد وباربكيو

خلف الصندوق  -ل ذيب عصفور شارع جمي -املوقع: تالع العلي 

 الخيري الهاشمي

 تالع العلي
موقع 

 العقار
 103,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/N9hUsMQEJVNx2mUP8
https://goo.gl/maps/N9hUsMQEJVNx2mUP8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-69&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-69&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-69&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-69&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/u27fVBnM6ennY3eb9
https://goo.gl/maps/u27fVBnM6ennY3eb9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-170&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-170&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-170&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-170&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 41 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

171 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شرق 

قرية  -عمان 

لوحة  -طبربور 

22 

 2م 163 املدورة 5 -1179/111

 2م 163قة : مساحة الش

 طوابق + تسوية 5عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق التسوية االولى

 التنظيم: سكن ج

 54رقم البناء حسب ترميز امانة عمان : 

عدد الغرف: صالون ضيوف  + سفرة + غرفة جلوس + مطبخ + 

 3غرف نوم احداها ماستر + حمام عدد  3

لشقة تراس بيانات اخرى: يوجد تأسيس تدفئة مركزية ويتبع ل

ويوجد مدخل مستقل  2م 40خارجي مبلط رخام بمساحة 

للشقة اضافة الى توسعة اسفل ترس الشقة مدمج مع الصالون 

 وغير مرخصة

 شارع فائق الشلول  -املوقع: طبربور 

 طبربور 
موقع 

 العقار
 50,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

172 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 15لوحة 

1228/132 
الطهطور  9

 الجنوبي
 2م 67

 

 2م 67مساحة الشقة : 

 طوابق 4عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق الثالث

 التنظيم: سكن د

عدد الغرف: غرفة ضيوف + موزع + غرفة معيشة + غرفة نوم + 

 مطبخ + حمام

 مقابل مسجد أبو أيوب األنصاري  -بل الحسين املوقع: ج

جبل 

 الحسين

موقع 

 العقار
 12,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/jdYmT1suz1UFtF8z5
https://goo.gl/maps/jdYmT1suz1UFtF8z5
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-171&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-171&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-171&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-171&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/CEzoghsPaEKzxgPQ6
https://goo.gl/maps/CEzoghsPaEKzxgPQ6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-172&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-172&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-172&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-172&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 42 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

173 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية  -عمان 

لوحة  -الجبيهة 

33 

715/111- 
خربة مسلم 

6 
 2م 97

 2م 97شقة : مساحة ال

 طوابق + طابق خدمات 6عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق التسوية الثانية

 التنظيم: سكن ب

 8رقم البناء حسب ترميز امانة عمان: 

غرف نوم احداها ماستر  3عدد الغرف: غرفة ضيوف + حمام + 

 + مطبخ + حمام مشترك

مبلط  2م 26بيانات أخرى: يتبع للشقة ترس خارجي بمياحة 

ويوجد  2م 14سقوف ويستغل جزء منه كمطبخ بمساحة وم

 مدخلين لشقة + كراج خاص

بالقرب من حديقة الرحمة  وسوبر ماركت  -املوقع: الجبيهة 

 خلف مسجد باب الريان -شونيز 

 الجبيهة
موقع 

 العقار
 41,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

174 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية تالع  -عمان 

 4لوحة  -العلي 

 2م 181 1العمقة  207/121

 

 2م 181مساحة الشقة : 

 طوابق + طابق خدمات 4عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق الثاني

 التنظيم: سكن أ

 38رقم البناء حسب ترميز امانة عمان: 

معيشة وبلكونة + حمام  عدد الغرف: غرفة ضيوف وسفرة +

 غرف نوم احداها ماستر + مطبخ 3ضيوف + موزع+ 

 بيانات أخرى: يوجد تدفئة + موقف سيارة في طابق الخدمات

بالقرب  -شارع سفيان بن عوف  -حي بركة  -املوقع: تالع العلي 

 من جمعية سكينة

 تالع العلي
وقع م

 العقار
 92,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/Nrts6DwvrgCPqwYC7
https://goo.gl/maps/Nrts6DwvrgCPqwYC7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-173&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-173&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-173&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-173&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/AH2DjrAg4m1YCVCn7
https://goo.gl/maps/AH2DjrAg4m1YCVCn7
https://goo.gl/maps/AH2DjrAg4m1YCVCn7
https://goo.gl/maps/AH2DjrAg4m1YCVCn7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-174&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-174&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-174&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-174&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 43 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

175 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شمال 

قرية عين  -عمان 

لوحة  -الباشا 

19 

1605/131 
ام صفاتين 

9 
 2م 119

 

 2م 119مساحة الشقة : 

 طوابق 4عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق الثالث

 التنظيم: سكن ج

 3+ حمام ضيوف + مطبخ +  عدد الغرف: غرفة ضيوف وبلكونة

 غرف نوم + حمام

 بيانات أخرى: ال يوجد مصعد

بالقرب من مدرسة عين الباشا  -صافوط  -املوقع: عين الباشا 

 خلف بقالة أبو العربي -الثانوية للبنات 

 صافوط
موقع 

 العقار
 36,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

176 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 45لوحة 

1078/101- 

ام 

صويوينة 

الشمالي 

41 

 2م 87

 2م 87مساحة الشقة : 

 طوابق 5عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق التسوية االولى

 التنظيم: سكن ج

عدد الغرف: غرفة معيشة + مطبخ + حمام + غرفتين نوم 

متر +  40ماستر + حديقة خارجية مساحتها  واحدة منهم

 مدخلين للشقة

قرب مسجد خليل السالم ومستشفى  -املوقع: راس العين 

 شارع بحران -القدس 

 راس العين
موقع 

 العقار
 24,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/Bz8pHeG5fSmMqbxE7
https://goo.gl/maps/Bz8pHeG5fSmMqbxE7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-175&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-175&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-175&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-175&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/S54PcK9fahofEjvH7
https://goo.gl/maps/S54PcK9fahofEjvH7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-176&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-176&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-176&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-176&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 44 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

177 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 45لوحة 

1078/102- 

ام 

صويوينة 

الشمالي 

41 

 2م 77

 2م 77مساحة الشقة : 

 طوابق 5عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق التسوية الثانية

 التنظيم: سكن ج

عدد الغرف: غرفة معيشة + مطبخ + حمام + غرفتين نوم + 

 متر + مدخلين للشقة 34حديقة خارجية مساحتها 

قرب مسجد خليل السالم ومستشفى  -املوقع: راس العين 

 شارع بحران -القدس 

 راس العين
موقع 

 العقار
 21,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

178 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 45لوحة 

1078/122 

ام 

نة صويوي

الشمالي 

41 

 2م 82

 2م 82مساحة الشقة : 

 طوابق 5عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق الثاني

 التنظيم: سكن ج

عدد الغرف: صالون + مطبخ + حمام + غرفتين نوم واحدة منهم 

 ماستر + بلكونة

قرب مسجد خليل السالم ومستشفى  -املوقع: راس العين 

 شارع بحران -القدس 

 راس العين
موقع 

 العقار
 25,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

179 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 45لوحة 

1078/132 

ام 

صويوينة 

الشمالي 

41 

 2م 82

 2م 82مساحة الشقة : 

 طوابق 5عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق الثالث

 لتنظيم: سكن جا

عدد الغرف: صالون + مطبخ + حمام + غرفتين نوم واحدة منهم 

 ماستر + بلكونة

قرب مسجد خليل السالم ومستشفى  -املوقع: راس العين 

 شارع بحران -القدس 

 راس العين
موقع 

 العقار
 24,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/S54PcK9fahofEjvH7
https://goo.gl/maps/S54PcK9fahofEjvH7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-177&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-177&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-177&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-177&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/S54PcK9fahofEjvH7
https://goo.gl/maps/S54PcK9fahofEjvH7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-178&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-178&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-178&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-178&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/S54PcK9fahofEjvH7
https://goo.gl/maps/S54PcK9fahofEjvH7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-179&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-179&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-179&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-179&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 45 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

183 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شرق 

قرية  -عمان 

لوحة  -طبربور 

22 

 2م 140 5املدورة  -499/101

 2م 140مساحة الشقة : 

 طوابق + طابق خدمات 5عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق التسوية االولى

 التنظيم: سكن ب

 82رقم البناء حسب ترميز امانة عمان : 

 3غرف نوم +  3معيشة + مطبخ +  عدد الغرف: صالون +

حمامات + ساحة خارجية جزء منها مبلط والجزء االخر  حديقة 

 2م 75ومساحتها 

قرب مدارس  -قرب صالة ليالي الشرق لألفراح  -املوقع: طبربور 

 4إسكان حسين رباح  - 2التالل الذهبية فرع 

 طبربور 
موقع 

 العقار
 45,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Apartments-

186 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي شرق 

قرية  -عمان 

 -النويجيس 

 9لوحة 

 2م 140 خنيفسة 3 -6762/101

 2م 122مساحة الشقة : 

 طوابق 6عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق التسوية

 التنظيم: سكن ج

 57ن: رقم البناء حسب ترميز امانة عما

عدد الغرف: صالة متصلة مع الترس االمامي ولها مدخل خاص 

+ معيشة صغيرة مفتوحة على املطبخ ولها مدخل على الترس 

غرف نوم احداها ماستر وواحدة من الغرف لها  3الجانبي + 

 مدخل لترس جانبي اخر + حمام + موزع

بالقرب من مسجد عبدهللا  -رغدان  -املوقع: منطقة بسمان 

 بجانب عيادات الشعلة الطبية -املخيمرمفلح 

ضاحية 

االميرة 

 سلمى

موقع 

 العقار
 49,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/b1CNPg6TLtLPnqRq5
https://goo.gl/maps/b1CNPg6TLtLPnqRq5
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-183&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-183&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-183&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-183&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/SzsQTWGQ7CG8onKb6
https://goo.gl/maps/SzsQTWGQ7CG8onKb6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-186&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-186&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-186&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-186&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 46 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Apartments-

187 

008 .

 شقق

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 38لوحة 

1483/101- 

الذراع 

الشمالي 

37 

 2م 126

 2م 126الشقة :  مساحة

 تسوية 2طوابق +  4عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق التسوية الثانية

 التنظيم: سكن د

عدد الغرف: غرفة ضيوف + حمام ضيوف + معيشة مع توسعة 

غرف نوم احداها ماستر + مطبخ مفتوح  3+  2م 12مساحتها 

 على املعيشة + حمام مشترك

مبلط + مستودع خارجي بيانات اخرى: يتبع للشقة ترس جانبي 

 2م 60بمساحة اجمالية 

 مقابل مدرسة شجرة الدر -الهالل  -املوقع: الذراع الغربي 

الذراع 

 الغربي

موقع 

 العقار
 37,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-002 

009 .

عقار 

 صناعي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

1326 
أبو صوانة  

3 

7075.3

 2م 90

سحاب وهي منطقة  -بناء صناعي في مدينة التجمعات الصناعية 

طوابق وتنظيم القطعة  4ومكون من  Oتنموية و يحمل الترميز 

صناعات خفيفة بأحكام خاصة وبمساحة بناء اجمالية تبلغ 

 2م 4839وعبارة عن طابق ارض ي بمساحة  2م 19356

وثاني  2م 4839واول بمساحة  2م 4839دد بمساحة وس

 واملبنى مؤجر 2م 4839بمساحة 

 سحاب
موقع 

 العقار
 2,729,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/cVXaECAqwMXd4ZwGA
https://goo.gl/maps/cVXaECAqwMXd4ZwGA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-187&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-187&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-187&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-187&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/saxZCRBsWuzjjUDr5
https://goo.gl/maps/saxZCRBsWuzjjUDr5
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 47 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Industrial-003 

009 .

عقار 

 صناعي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

1327 
وانة أبو ص 

3 

4,865.3

 2م 50

سحاب وهي منطقة  -بناء صناعي في مدينة التجمعات الصناعية 

طوابق وتنظيم القطعة  5ومكون من  Kتنموية و يحمل الترميز 

صناعات خفيفة بأحكام خاصة وتبلغ مساحة البناء االجمالية 

 2م 316وعبارة عن تسوية بمساحة  2م 15319تبلغ 

واول  2م 1827ساحة وسدد بم 2م 3294وارض ي بمساحة 

وثالث  2م 3294وثاني بمساحة  2م 3294بمساحة 

 واملبنى مؤجر 2م 3294بمساحة 

 سحاب
موقع 

 العقار
 2,068,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-004 

009 .

عقار 

 صناعي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 رقيمال

1339 
أبو صوانة  

3 

6,108.7

 2م 80

سحاب وهي منطقة  -بناء صناعي في مدينة التجمعات الصناعية 

طوابق وتنظيم القطعة  4ومكون من  Qتنموية و يحمل الترميز 

صناعات خفيفة بأحكام خاصة وتبلغ مساحة البناء االجمالية 

 2م 2206وعبارة عن طابق ارض ي بمساحة  2م 8824

وثاني  2م 2206واول بمساحة  2م 2206وسدد بمساحة 

ويوجد محطة تنقية مملوكة لشركة  2م 2206بمساحة 

 التجمعات االستثمارية املتخصصة واملبنى مؤجر

 سحاب
موقع 

 العقار
 1,624,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-007 

010 .

وحدة 

صناعية 

 في منطقة

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

111/1322 
أبو صوانة  

3 
 2م 862

وتقع  1322القائمة على قطعة ارض رقم  111الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

وعبارة  Trade Shop Aضمن املبنى الذي يحمل االسم 

بق االول عدا سطحه للبناء الشمالي عن املشغل الشرقي من الطا

 وهي مؤجرة

 سحاب
موقع 

 العقار
 176,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/bT4UQb1B2ir7eeU77
https://goo.gl/maps/bT4UQb1B2ir7eeU77
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-003&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-003&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-003&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-003&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/Errgqhg3ZnCJ9Msx6
https://goo.gl/maps/Errgqhg3ZnCJ9Msx6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-007&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-007&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-007&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-007&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 48 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Industrial-008 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

111/1996 
أبو صوانة  

3 
 2م 1287

وتقع  1996القائمة على قطعة ارض رقم  111الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

وعبارة عن القسم  IND Nضمن املبنى الذي يحمل رمز 

مساحته  1الجنوبي الغربي من طابق االول من البناء رقم 

ي عدا ويتبع له القسم الجنوبي الغربي من الطابق الثان 2م113

 وهي مؤجرة 2م1174مساحته  1سطحه من البناء 

 سحاب
موقع 

 العقار
 255,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-009 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

112/1322 
أبو صوانة  

3 
 2م 881

وتقع  1322القائمة على قطعة ارض رقم  112الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

وعبارة  Trade Shop Aضمن املبنى الذي يحمل االسم 

عن املشغل الغربي من الطابق االول عدا سطحه للبناء الشمالي 

 وهي مؤجرة

 سحاب
موقع 

 العقار
 184,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-011 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

122/1322 
أبو صوانة  

3 
 2م 881

وتقع  1322القائمة على قطعة ارض رقم  122الوحدة رقم 

سحاب  -ينة التجمعات الصناعية في منطقة تنموية وهي مد

وعبارة عن املشغل الغربي من الطابق الثاني للبناء الشمالي عدا 

 سطحه املعتبر خدمات مشتركة وهي مؤجرة

 سحاب
موقع 

 العقار
 182,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-012 

010 .

وحدة 

صناعية 

قة في منط

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

122/1996 
أبو صوانة  

3 
 2م 1175

وتقع  1996القائمة على قطعة ارض رقم  122الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

وعبارة عن القسم  IND Nضمن املبنى الذي يحمل رمز 

 1ابق الثاني عدا سطحه من البناء رقم الجنوبي الشرقي من الط

 وهي مؤجرة

 سحاب
موقع 

 العقار
 233,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-012&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-012&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-012&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-012&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 49 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Industrial-013 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

131/1317 
أبو صوانة  

3 
 2م 1889

وتقع  1317القائمة على قطعة ارض رقم  131الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

 وعبارة عن الطابق الثالث عدا سطحه وهي مؤجرة

 سحاب
موقع 

 العقار
 395,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-014 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

131/1996 
أبو صوانة  

3 
 2م 1174

وتقع  1996القائمة على قطعة ارض رقم  131الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

ابق الثاني من وعبارة عن سطح القسم الجنوبي الغربي من الط

 1البناء رقم 

 سحاب
موقع 

 العقار
 85,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-015 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

132/1996 
أبو صوانة  

3 
 2م 1187

وتقع  1996القائمة على قطعة ارض رقم  132الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

وعبارة عن سطح القسم الجنوبي الشرقي من الطابق الثاني من 

 1البناء رقم 

 سحاب
موقع 

 العقار
 86,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-016 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

133/1996 
أبو صوانة  

3 
 2م 1943

وتقع  1996القائمة على قطعة ارض رقم  133الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

الثاني من البناء وعبارة عن سطح القسم االوسط من الطابق 

 1رقم 

 سحاب
موقع 

 العقار
 134,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/rnRZV7kFWRxeVgAM6
https://goo.gl/maps/rnRZV7kFWRxeVgAM6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-013&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-013&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-013&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-013&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-014&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-014&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-014&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-014&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-016&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 50 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Industrial-017 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

134/1996 
أبو صوانة  

3 
 2م 1552

وتقع  1996القائمة على قطعة ارض رقم  134الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

وعبارة عن سطح القسم الشمالي من الطابق الثاني من البناء 

 1رقم 

 سحاب
موقع 

 العقار
 112,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-018 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

221/1322 
أبو صوانة  

3 
 2م 1327

وتقع  1322القائمة على قطعة ارض رقم  221الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

ء الجنوبي عدا وعبارة عن املشغل الشرقي من الطابق الثاني للبنا

 سطحه املعتبر خدمات مشتركة وهي مؤجرة

 سحاب
موقع 

 العقار
 250,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-019 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

222/1322 
ة أبو صوان 

3 
 2م 1010

وتقع  1322القائمة على قطعة ارض رقم  222الوحدة رقم 

سحاب  -في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية 

وعبارة عن املشغل الغربي من الطابق الثاني الجنوبي عدا 

 سطحه املعتبر خدمات مشتركة وهي مؤجرة

 سحاب
موقع 

 العقار
 209,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Industrial-020 

010 .

وحدة 

صناعية 

في منطقة 

 تنموية

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الرقيم

1335/103 
أبو صوانة  

3 
 2م 947

وتقع  1335القائمة على قطعة ارض رقم  103الوحدة رقم 

سحاب  - في منطقة تنموية وهي مدينة التجمعات الصناعية

وعبارة عن القسم الشمالي الثالث من الطابق األرض ي مع 

 وهو مؤجر كمشاغل Pسطحه من البناء رمز 

 سحاب
موقع 

 العقار
 275,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://goo.gl/maps/oguoaJjPwLo2XcSFA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-017&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-017&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-017&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-017&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-018&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-018&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-018&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-018&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://goo.gl/maps/VWqJbyRijpaViHjp8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-019&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-019&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-019&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-019&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/b4BAURP8VMQJyuNL8
https://goo.gl/maps/b4BAURP8VMQJyuNL8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Industrial-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 51 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Farms-006 
011 .

 مزارع

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

لوحة  -ةالسيفي

1 

173 
تالل 

 1الكنيعان 
 2م 9792

من نوع امللك زراعية خارج  2م 9792قطعة أرض مساحتها 

م  6م مفتوح وطريق بعرض  8التنظيم واقعة على شارع بعرض 

مفتوح وغير معبد محاطة بسور من الواجهة األمامية مع بوابة 

حديد وباقي الواجهات األرض مسيجة بسياج ويوجد ضمن 

من الطوب واألعمدة  2م 110ريفي بمساحة  القطعة منزل 

ويوجد بناء آخر في زاوية القطعة  2م70وتراسات بمساحة 

الستخدام الحارس وبرك مياه  2م 32الشرقية بمساحة 

مكشوفة وغرفة لتربية املواش ي من سقف الزينكو ، القطعة ذات 

تربة حمراء مخلوطة بتراب صحراوي مزروعة بأشجار الزيتون 

سنة، تفاصيل املنزل من الداخل مكون من  12إلى  8بأعمار من 

غرفة معيشة وغرفة نوم ومطبخ وحمام، التشطيبات الداخلية 

أرضيات موزايكو، شبابيك أملنيوم، ابواب الخارجية حديد 

 والداخلية خشب.

 القنيطرة
موقع 

 العقار 
 - الصور 

جولة 

 افتراضية
81,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-005 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

12 
العنفدان  

15 

 10,076 
 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 10,076 -مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
69,000 

دم تق

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/NrerCZVbmZM7XsKs7
https://goo.gl/maps/NrerCZVbmZM7XsKs7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/173/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/173/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/MTiA29ieH9TQFgrw5
https://goo.gl/maps/MTiA29ieH9TQFgrw5
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/m95W0AgpAxU
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 52 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Plots-006 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

16 
العنفدان  

15 

13,614 

 2م

مساحتها  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 13,614
 القنيطرة

 موقع

 العقار
 فيديو ور الص

جولة 

 افتراضية
79,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-011 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

21 
 العنفدان 

15 

10,053 
 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 10,053 -مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
81,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-018 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

38 
العنفدان  

15 

10,203 

 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 10,203 -ها مساحت - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
59,000 

تقدم 

 بطلب

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/E2TC99q1nHS9WMG38
https://goo.gl/maps/E2TC99q1nHS9WMG38
https://goo.gl/maps/E2TC99q1nHS9WMG38
https://goo.gl/maps/E2TC99q1nHS9WMG38
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/m95W0AgpAxU
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/yVHT5Kntkzba9t6D7
https://goo.gl/maps/yVHT5Kntkzba9t6D7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/m95W0AgpAxU
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/DvVGd3rMXvZHUzb57
https://goo.gl/maps/DvVGd3rMXvZHUzb57
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-018&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/m95W0AgpAxU
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-018&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-018&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-018&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 53 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Plots-020 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 اللبن

45 
حنو  

 7السكة 
 2م 850

حوض حنو  -قرية اللبن  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 منظمة سكن ب 2م 850 -مساحتها  - 7السكة 
 اللبن

موقع 

 عقارال
 28,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-023 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

49 
العنفدان  

15 

10,204 
 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 10,204 -مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
51,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-024 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

 قرية -عمان 

 القنيطرة

51 
العنفدان  

15 

10,508 
 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 10,508 -مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
63,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-027 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 اللبن

60 
حنو  

 7السكة 
 2م 771

حوض حنو  -قرية اللبن  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 منظمة سكن ب 2م 771 -مساحتها  - 7سكة ال
 اللبن

موقع 

 العقار
 20,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/Dxv1oFVtgScADqBe8
https://goo.gl/maps/Dxv1oFVtgScADqBe8
https://goo.gl/maps/Dxv1oFVtgScADqBe8
https://goo.gl/maps/Dxv1oFVtgScADqBe8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-020&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/JADeXhJGXs2SXng27
https://goo.gl/maps/JADeXhJGXs2SXng27
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/m95W0AgpAxU
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-023&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/tdT7oJW1wZK6WB4Z6
https://goo.gl/maps/tdT7oJW1wZK6WB4Z6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-024&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/m95W0AgpAxU
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-024&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-024&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-024&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/sf5mnfJPe1qCwEf88
https://goo.gl/maps/sf5mnfJPe1qCwEf88
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-027&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-027&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-027&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-027&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 54 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Plots-028 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 اللبن

61 
حنو  

 7السكة 
 2م 737

وض حنو ح -قرية اللبن  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 منظمة سكن ب 2م 737 -مساحتها  - 7السكة 
 اللبن

موقع 

 العقار
 22,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-031 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

67 
العنفدان  

15 

12,972 
 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 12,972 -مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
60,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-034 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 اللبن

70 
حنو  

 7السكة 
 2م 841

حوض حنو  -قرية اللبن  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 منظمة سكن ب 2م 841 -مساحتها  - 7السكة 
 اللبن

موقع 

 العقار
 27,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-036 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 اللبن

74 
حنو  

 7السكة 
 2م 884

حوض حنو  -قرية اللبن  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 منظمة سكن ب 2م 884 -مساحتها  - 7السكة 
 اللبن

موقع 

 العقار
 31,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/sf5mnfJPe1qCwEf88
https://goo.gl/maps/sf5mnfJPe1qCwEf88
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-028&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-028&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-028&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-028&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/KJCDL9FgYx5ExC7s8
https://goo.gl/maps/KJCDL9FgYx5ExC7s8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/m95W0AgpAxU
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-031&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/i5DaJdaRhad8S2VE9
https://goo.gl/maps/i5DaJdaRhad8S2VE9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-034&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/XeLq951T2oPUzufPA
https://goo.gl/maps/XeLq951T2oPUzufPA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-036&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-036&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-036&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-036&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 55 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Plots-037 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

78 
العنفدان  

15 

10,510 

 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 نظيمخارج الت 2م 10,510 -مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
61,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-038 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 اللبن

80 
حنو  

 7السكة 
 2م 754

حوض حنو  -قرية اللبن  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 منظمة سكن ب 2م 754 -مساحتها  - 7السكة 
 اللبن

ال موقع

 عقار
 25,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-039 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

84 
العنفدان  

15 

10,608 
 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 10,608 -مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو ر الصو 

جولة 

 افتراضية
61,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/wDtdvb19BWmh64ty7
https://goo.gl/maps/wDtdvb19BWmh64ty7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-037&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/m95W0AgpAxU
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/12-78/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-037&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-037&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-037&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/4BHXxUTX6ByY3WWk6
https://goo.gl/maps/4BHXxUTX6ByY3WWk6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-038&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-038&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-038&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-038&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/mKch384i5kQnaPUJ9
https://goo.gl/maps/mKch384i5kQnaPUJ9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/oSFudSWaJHg
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-039&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 56 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Plots-040 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

88 
 العنفدان 

15 

11,628 

 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 11,628 -مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

ال موقع

 عقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
67,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-042 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

105 
العنفدان  

15 

10,174 
 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 10,174 -حتها مسا - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
70,000 

تقدم 

طلب ب

 شراء

Plots-050 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القنيطرة

170 
العنفدان  

15 

10,335 
 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 10,335 -مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
52,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/u6Xrbyu9HB9XgU6F9
https://goo.gl/maps/u6Xrbyu9HB9XgU6F9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-040&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/oSFudSWaJHg
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-040&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-040&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-040&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/VpibEnpjTC3LShE18
https://goo.gl/maps/VpibEnpjTC3LShE18
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-042&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/oSFudSWaJHg
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-042&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-042&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-042&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/qETwc9sGAmxu6d3y9
https://goo.gl/maps/qETwc9sGAmxu6d3y9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-050&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/oSFudSWaJHg
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-050&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-050&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-050&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 57 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Plots-052 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 نيطرةالق

179 
العنفدان  

15 

10,302 

 2م

حوض  -قرية القنيطرة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 خارج التنظيم 2م 10,302-مساحتها  - 15العنفدان 
 القنيطرة

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
52,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-071 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

 -اراض ي املوقر 

 قرية سالم

627 
الحنو  

 4الجنوبي 

571.31 

 2م

 4نوبي حوض الحنو الج -قرية سالم  -اراض ي املوقر  -العاصمة 

ضمن اسكان امانه عمان خارج  2م 571.31 -مساحتها  -

 التنظيم بأحكام سكن ج

 املوقر
ال موقع

 عقار
 12,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-072 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

 -اراض ي املوقر 

 قرية سالم

673 
الحنو  

 4الجنوبي 

734.58

 2م 0

 4حوض الحنو الجنوبي  -قرية سالم  -اراض ي املوقر  -العاصمة 

ضمن اسكان امانه عمان خارج  2م 734.580 -مساحتها  -

 التنظيم بأحكام سكن ج

 املوقر
موقع 

 العقار
 16,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-085 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 القويسمه

 7الوسية   968
1,322 

 2م

حوض  -قرية القويسمة  -اراض ي جنوب عمان  -العاصمة 

 منظمة سكن د 2م 1,322-مساحتها  - 7الوسية 
 ام الحيران

موقع 

 العقار
 70,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/G59VffNzGUbEkbb88
https://goo.gl/maps/G59VffNzGUbEkbb88
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-052&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/oSFudSWaJHg
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/84-179/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-052&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-052&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-052&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/TXTMSUD2hjKUzifb9
https://goo.gl/maps/TXTMSUD2hjKUzifb9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-071&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-071&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-071&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-071&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/Eafwx6trv7YwPXvM7
https://goo.gl/maps/Eafwx6trv7YwPXvM7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-072&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-072&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-072&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-072&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/P8NyhNczdNCjgx2F9
https://goo.gl/maps/P8NyhNczdNCjgx2F9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-085&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-085&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-085&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-085&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 58 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Plots-095 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

 -اراض ي املوقر 

قرية ذهيبه 

 الشرقية

 2الحنو   2195
1,444.9

 2م 4

حوض الحنو  -قرية ذهيبه الشرقية  -اراض ي املوقر  -العاصمة 

 منظمة سكن أ 2م 1,444.94 -مساحتها  - 2
 املوقر

موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية
25,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-111 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 الزيتونة

62 
الزباير 

 1الشرقي 

30,083 
 2م

القطعة من نوع امللك وهي خارج التنظيم تقع شمال شرق 

م وهي منتظمة الشكل مستوية  750روع االندلسية بحدود مش

ذات تربة حمراء صالحة للزراعة والبناء مخدومة بطريق عرضه 

م غير ممهد من جهتها  6م ترابي من جهتها الغربية و طريق  6

م غير  10الشمالية وجزء من جهتها الشرقية مخدومة بطريق 

ي بحدود م الغرب 6ممهد ، طول واجهة القطعة على طريق 

 م 110وعرض واجهة القطعة  2م 273

 الزيتونة
موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية
1,100,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-120 

012 .

قطع 

 أراض ي

ة محافظ

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 41لوحة 

719 
جحرة  40

 الشمالي
768 

قطعة ارض سكنية ضمن منطقة فلل حديثة مطلة على 

كوريدور عبدون تقع بالجهة املقابلة ملبنى الشرطة النسائية وهي 

مستطيلة الشكل مع ميالن يخدم وضع القطعة باتجاه الشمال 

 خاصة الى الجنوب ومنظمة سكن ب بأحكام

ضاحية 

 الياسمين

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
250,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-121 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 41لوحة 

715 
جحرة  40

 الشمالي
780 

قطعة ارض سكنية ضمن منطقة فلل حديثة مطلة على 

كوريدور عبدون تقع بالجهة املقابلة ملبنى الشرطة النسائية وهي 

ل مستطيلة الشكل مع ميالن يخدم وضع القطعة باتجاه الشما

 الى الجنوب ومنظمة سكن ب بأحكام خاصة

ضاحية 

 الياسمين

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
254,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/3uUtM618Q14UGjAD9
https://goo.gl/maps/3uUtM618Q14UGjAD9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-095&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/2195/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/2195/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-095&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-095&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-095&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/xKWu1miNBNsjySwc7
https://goo.gl/maps/xKWu1miNBNsjySwc7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-111&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/62/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/62/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-111&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-111&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-111&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/NtfQFDX527UygMrcA
https://goo.gl/maps/NtfQFDX527UygMrcA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-120&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/STpSnRQ-8Lk
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/jahraalshamali/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/jahraalshamali/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-120&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-120&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-120&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/22B6dRLeosYSvv5h9
https://goo.gl/maps/22B6dRLeosYSvv5h9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-121&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/STpSnRQ-8Lk
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/jahraalshamali/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/jahraalshamali/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-121&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-121&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-121&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 59 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

Plots-122 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 41لوحة 

716 
جحرة  40

 الشمالي
762 

قطعة ارض سكنية ضمن منطقة فلل حديثة مطلة على 

كوريدور عبدون تقع بالجهة املقابلة ملبنى الشرطة النسائية وهي 

الن يخدم وضع القطعة باتجاه الشمال مستطيلة الشكل مع مي

 الى الجنوب ومنظمة سكن ب بأحكام خاصة

ضاحية 

 الياسمين

موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
248,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-124 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

اراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 اللبن

37 
عراق ابو 

 16جسار  

15952.

  2م 2

 2عراق أبو جسار لوحة   16حوض  37قطعة األرض رقم 

ى شارعين منظمة سكن أ واقعة عل 2م 15952.2مساحتها 

 والقطعة ضمن منطقة مرتفعة ومطلة

 اللبن
موقع 

 العقار
 - - الصور 

396,000 

* 

تقدم 

بطلب 

 شراء

Plots-125 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي غرب 

قرية  -عمان 

 البصة

85 
السليحات 

2 

20,166 
 2م

د امانة تقع ضمن حدو  2م 20,166قطعة ارض مساحتها 

عمان الكبرى تقع على شارع شرقي معبد تنظيمها سكن اخضر 

ج بأحكام خاصة وخالية من األبنية واالنشاءات ومزروعة 

 بأشجار الزيتون 

بيادر وادي 

 -السير 

 البصة

موقع 

 العقار
 1,200,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/22B6dRLeosYSvv5h9
https://goo.gl/maps/22B6dRLeosYSvv5h9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-122&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/STpSnRQ-8Lk
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/jahraalshamali/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/jahraalshamali/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-122&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-122&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-122&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/nnCjrACMhCigNayg8
https://goo.gl/maps/nnCjrACMhCigNayg8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-124&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-124&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-124&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-124&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/ghu38bXJt16S9Nqq8
https://goo.gl/maps/ghu38bXJt16S9Nqq8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-125&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-125&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-125&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-125&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 60 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

plots-127 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية ام  -عمان  

 العمد 

 أبو لحم  5 117
14319.

 2م 28

من نوع امللك خارج  2م 14319.28قطعة ارض بمساحة 

التنظيم / سليخ خالية من االنشاءات ضمن منطقة ام العمد 

اراض ي جنوب عمان / القطعة منتظمة الشكل مخدومة بكافة 

 ء وقريبة من شارع مادبا عمانالخدمات مستوية و تربتها حمرا

 ام العمد
موقع 

 العقار
 - الصور 

جولة 

 افتراضية
511,000 

تقدم 

بطلب 

 شراء

plots-129 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

راض ي جنوب أ

 قرية نتل  -عمان  

 البستان  2 36
50943.

 2م 4

من نوع امللك زراعية  2م 50943.4قطعة ارض بمساحة 

خارج التنظيم / سليخ خالية من االنشاءات / مستوية ضمن 

 منطقة نتل اراض ي جنوب عمان

 نتل
موقع 

 العقار
 225,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 ءشرا

plots-137 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

لوحة  -العبدلية 

1 

42 
املقرن  1

 الشمالي

36125 
 2م

 2م 36,125مساحة قطعة األرض: 

األرض خالية من األبنية واالنشاءات ومستطيلة الشكل وشبه 

منتظمة وذات تربة صخرية ويوجد اقتطاع شارع تنظيمي على 

ويقسم القطعة الى  2م 12,600بمساحة حوالي  القطعة

 قسمين وبها أبراج ضغط عالي

 املوقع: شرق جامعة االسراء

 احد
موقع 

 العقار
 115,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

plots-138 

012 .

قطع 

 أراض ي

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

لوحة  -الطنيب 

1 

567 
السكة  2

 الغربي

1002.2 

 2م

 2م 1,002.2مساحة قطعة األرض: 

األرض خالية من األبنية واالنشاءات وذات تربة حمراء وتقع على 

 شارعين وغير منفذين ومزروعة بزراعة موسمية

 املوقع: شرق جامعة االسراء

 الطنيب
موقع 

 العقار
 70,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/vAQtTLCZahgQHY6x7
https://goo.gl/maps/vAQtTLCZahgQHY6x7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-127&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
http://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/117/index.html
http://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/117/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-127&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-127&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-127&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/KWjtgP2ne2bo5MeYA
https://goo.gl/maps/KWjtgP2ne2bo5MeYA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=plots-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=plots-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=plots-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=plots-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=plots-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=plots-129&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/wtapJes5qJfuFDPf9
https://goo.gl/maps/wtapJes5qJfuFDPf9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-137&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-137&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-137&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-137&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/uKSUUPzHzBKfZCWFA
https://goo.gl/maps/uKSUUPzHzBKfZCWFA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-138&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-138&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-138&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-138&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 61 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 محافظة العاصمة

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم 

طلب 

 شراء

ROOF-001 
013 .

 سطح

محافظة 

 -العاصمة 

أراض ي جنوب 

قرية  -عمان 

 -القويسمة 

 49لوحة 

 2م 142 النهارية 3 121/2397

 

 2م 142مساحة السطح : 

 طوابق 2عدد الطوابق : 

 السطح فارغ ويوجد به سند تسجيل مستقل

 التنظيم: سكن د

 0عدد الغرف:

 قابل مقبرة القويسمة القديمةم -حي النهارية  -تقع في القويسمة 

 -القويسمة 

 النهارية

موقع 

 العقار
 8,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

ROOF-002 
013 .

 سطح

محافظة 

 -العاصمة 

 -أراض ي عمان 

 -قرية عمان 

 30لوحة 

 2م 315 عبدون  27 121/234

 

 2م 315مساحة السطح : 

ويوجد به سند  2م 142روف بمساحة  السطح مقام عليه بناء

 تسجيل مستقل

 التنظيم: سكن د

 عدد الغرف:غرفتين نوم + صالون + معيشة + مطبخ + حمامين

 قرب تاج مول والشرطة البيئية - 24بناء رقم  -تقع في عبدون 

 عبدون 
موقع 

 العقار
 121,000 - - الصور 

تقدم 

بطلب 

 شراء

 يد من املعلومات يرجى االتصال على:للمز 

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0795982333  / 0799229848 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joالبريد االلكتروني:  

 

 

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/YmGGPpnspYZf2ZZc9
https://goo.gl/maps/YmGGPpnspYZf2ZZc9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=ROOF-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=ROOF-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=ROOF-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=ROOF-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/UPfZQyjPMQoZSB7T7
https://goo.gl/maps/UPfZQyjPMQoZSB7T7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=ROOF-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=ROOF-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=ROOF-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=ROOF-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo
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 البلقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة 

 الشقة /

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Villas-004 
 . فلل003

محافظة 

 -البلقاء 

أراض ي السلط 

قرية السلط  -

لوحة رقم  -

12 

187 
عرقوب  38

 الخاخة

11,961.980 

 2م

 2م 11,961.980مساحة األرض: 

 2م 1000مساحة العقار االجمالية : 

)ارض ي + اول + ثاني +  3عدد الطوابق : 

 رووف(

 التنظيم: زراعي خارج حدود التنظيم

ومكون  2م 250الرض ي : مساحته الطابق ا

من صالون ومعيشة مع بلكونة + غرفة نوم + 

 + مطبخ 2حمام عدد

ومكون من  2م 250الطابق االول: مساحته 

+ فاير  2غرف نوم + حمام عدد  3صالة + 

 بليس

مكون من  2م 250الطابق الثاني : مساحته 

 2غرف نوم + حمام عدد  3صالة جلوس + 

 + غرفة خادمة

ومكون من صالة  2م 250ساحته رووف: م

جلوس + غرفة غسيل + غرفة خادمة + 

 غرفة نوم + ترس مع سقف قرميد

بيانات اخرى: القطعة محاطة بسنسال 

حجري من جميع الجهات ويوجد تراسات 

وبركة سباحة واحواض زراعية مزروعة 

شجر حلويات وزينة + غرف جانبية فرعية 

 مستخدمة للخيل + غرفة حارس

العقار بحاجة الى اعادة تأهيل مالحظة: 

 وصيانة شاملة

 قرب محكمة بداية السلط -املوقع: السلط 

 السلط
موقع 

 العقار
 Villas-004 415,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/TWjsH1yRorogYps5A
https://goo.gl/maps/TWjsH1yRorogYps5A
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 63 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 البلقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة 

 الشقة /

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Villas-005 003فلل . 

محافظة 

 -البلقاء 

أراض ي السلط 

قرية السلط  -

لوحة رقم  -

46 

413 
لسرو ا 53

 الجنوبي
 2م 2,165

 2م 2165مساحة األرض: 

 2م 788مساحة العقار االجمالية : 

)تسوية + ارض ي + اول +  4عدد الطوابق : 

 رووف(

ومكون  2م 174طابق التسوية: مساحته 

من غرفة نوم خادمة مع حمام وصالة وغرفة 

غسيل وغرفة بويلر وغرفة خزين ومطبخ 

 ومبلط 2م 100وكراج مساحته 

وهو  2م 274ق االرض ي : مساحته الطاب

شقة سكنية مكونة من صالة ضيوف وغرفة 

مكتب وغرفة نوم وصالة جلوس ومطبخ 

 ومجمع حمامات ومغاسل.

مؤلف من  2م 214الطابق االول مساحته 

غرفتي نوم رئيسية وصالة جلوس وصالة 

 معيشة وحمام وترسات

 2م 126الطابق الثاني )رووف( مساحته 

ف وغرفة نوم وغرفة مكون من صالة ضيو 

مالبس ومطبخ وحمامين ضمن احدهما 

 جاكوزي باإلضافة الى ترسات خارجية

بيانات اخرى: يوجد مصعد كهربائي من 

الطابق االرض ي وتشطيبات الفيال سوبر 

ديلوكس ويحيط قطعة االرض اسوار من 

الحجر ويوجد ساحات مبلطة حول البناء 

 2م 200بحوالي 

لألثاث  BIG Saleخلف  -املوقع: السلط 

 للمالبس Dr Jeansبالقرب من  -

 السلط
موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتر اضية
600,000 Villas-005 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/XYSVcHD1tFb8LKN9A
https://goo.gl/maps/XYSVcHD1tFb8LKN9A
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/HLCNRMG7v2s
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/413/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/413/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/413/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/413/index.html


                                                                                                                                                           

 64 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 البلقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة 

 الشقة /

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Villas/farms-

001 

. فلل 004

 ومزارع

محافظة 

 -البلقاء 

 -السلط 

اراض ي السلط 

 قرية السلط -

40 
وادي الناقة  

 27الشمالي 
 2م 7,325

وهي ارض  2م 7,325قطعة ارض مساحتها 

من نوع ميري خارج التنظيم ومقام عليها فيال 

 قيد االنشاء مكونة مما يلي:

ثالث  2م 54ية ثالثة مساحته طابق تسو 

واجهات حجر ومن الداخل مقصور قصارة 

 ناعمة.

ثالث  2م 244وطابق تسوية ثانية مساحته 

واجهات حجر ومن الداخل مقصور قصارة 

 ناعمة.

ثالث  2م 244طابق تسوية اولى مساحته 

واجهات حجر ومن الداخل مقصور قصارة 

 ناعمة.

واجهاته  2م 206وطابق ارض ي مساحته 

الربعة مطعمة بالحجر ومن الداخل مقصور ا

 قصارة ناعمة

واجهاته  2م 80وطابق روف مساحته 

االربعة مطعمة بالحجر ومن الداخل مقصور 

 قصارة ناعمة.

 2م 137ويوجد بركة سباحة مساحتها 

برك دائرية  3متر وهي عبارة عن  1.8بعمق 

 متصلة مع بعضها.

 السلط
موقع 

 العقار
 579,000 - - الصور 

Villas/farms-

001 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/sh6HDLiU5rLYMhLf6
https://goo.gl/maps/sh6HDLiU5rLYMhLf6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas/farms-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 65 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 البلقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة 

 الشقة /

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Residential-

027 

. عقار 005

 سكني

محافظة 

 -البلقاء 

أراض ي دير 

قرية أبو  -عال 

 -الزيغان 

 7لوحة رقم 

 2م 811.490 أبو الزيغان 3 71

من  2م 811.490قطعة ارض بمساحة 

مات نوع امللك خارج التنظيم /  ومؤمنة بالخد

متر باإلضافة الى  6ويحدها طريق عرض 

طريق غير نافذ ومحاط بسور من الدكة 

والطوب من جميع الجهات ويعلوه شيك 

حديد ويوجد ضمن القطعة ساحات وممرات 

مبلطة واحواض زراعية وبناء رئيس ي مكون 

من طابق واحد جميع واجهاته حجر + بناء 

 فرعي

 املاسورة  طريق -أبو الزيغان  -املوقع: دير عال 

 دير عال
موقع 

 العقار
 54,000 - - الصور 

Residential-

027 

House-005 
. منزل 006

 مستقل

محافظة 

 -البلقاء 

أراض ي  

الشونة 

 -الجنوبية 

 -قرية الكرامة 

  28لوحة 

199 
البلد  4

 الغربي
 2م 263

قطعة أرض منزل مكون من طابقين على 

تنظيم سكن ج تقع في  2م 288مساحتها 

 450الحي الغربي لقرية الكرامة وعلى بعد 

 متر من مسجد شهداء الكرامة.

البناء مكون من طابقين طابق أرض ي 

متر مكون من : غرفتين نوم  120بمساحة 

وغرفة ضيوف وصالة ومعيشة ومطبخ 

 وحمامين 

 متر بحال العظم 111الطابق األول مساحة 

 متر  2يط بالقطعة سور ارتفاع يح

الشونة 

 الجنوبية

موقع 

 العقار
 House-005 32,000 - - الصور 

Apartments-

019 
 . شقق008

محافظة 

 -البلقاء 

 -السلط 

اراض ي السلط 

 قرية السلط -

 2م 94 43البحيرة   132/300

لث عدا الشقة الغربية من الطابق الثا

ومكونة من  2م 94سطحها ومساحتها 

غرفتي نوم وصالون ضيوف وفرندة ومطبخ 

وحمامين ويوجد مطبخ املنيوم راكب وال 

 يوجد تدفئة ويوجد مصعد

 السلط
موقع 

 العقار
 29,000 - - الصور 

Apartments-

019 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/8tPGokKBUx61H7jSA
https://goo.gl/maps/8tPGokKBUx61H7jSA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-027&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/Xn1timxZMMqUEz5cA
https://goo.gl/maps/Xn1timxZMMqUEz5cA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/RNQAiFqHm5NuGftX6
https://goo.gl/maps/RNQAiFqHm5NuGftX6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-019&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 66 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 البلقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة 

 الشقة /

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

056 
 . شقق008

افظة مح

 -البلقاء 

 -السلط 

اراض ي السلط 

 قرية السلط -

300/-

113 
 2م 102 43البحيرة  

الشقة الجنوبية الشرقية من طابق التسوية 

ومكونة  2م 102عدا سطحها ومساحتها 

غرف نوم وصالون ضيوف وموزع  3من 

ومطبخ وحمامين يوجد تراس مسقوف 

كرميد وواجهات املنيوم زجاج، العمارة 

د بالط األرضيات رخام مخدومة بمصع

وعادي لغرف النوم شبابيك املنيوم مع 

 اباجورات، حمامات واملطبخ مبلطة سيراميك

 السلط
موقع 

 العقار
 35,000 - - الصور 

Apartments-

056 

Plots-086 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -البلقاء 

اراض ي الشونه 

 -ه الجنوبي

قرية مزرعة 

 سويمة

998 
سويمة  

 1الشمالي 
 2م 444.4

قرية  -اراض ي الشونة الجنوبية  -البلقاء 

 - 1حوض سويمة الشمالي  -مزرعة سويمة 

تنظيم سكن د  2م 444.4 -مساحتها 

 ومنتظمة الشكل ومخدومة بكافة الخدمات

الشونة 

 الجنوبية

موقع 

 العقار
 Plots-086 39,000 - - الصور 

Plots-087 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -البلقاء 

اراض ي الشونه 

 -الجنوبيه 

قرية مزرعة 

 سويمة

1028 
سويمة  

 1الشمالي 
 2م 249.960

قرية  -اراض ي الشونة الجنوبية  -البلقاء 

 - 1حوض سويمة الشمالي  -مزرعة سويمة 

ن د تنظيم سك 2م 249.960 -مساحتها 

 ومنتظمة الشكل ومخدومة بكافة الخدمات

الشونة 

 الجنوبية

موقع 

 العقار
 Plots-087 22,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/nAoDfMCcr6bwQmQ3A
https://goo.gl/maps/nAoDfMCcr6bwQmQ3A
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-056&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/zTgbS1W1QEhSrDnu7
https://goo.gl/maps/zTgbS1W1QEhSrDnu7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-086&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/kAEEqStGyaSYrzuHA
https://goo.gl/maps/kAEEqStGyaSYrzuHA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-087&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 67 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 البلقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة 

 الشقة /

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Plots-088 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -البلقاء 

اراض ي الشونه 

 -الجنوبيه 

قرية مزرعة 

 سويمة

1029 
سويمة  

 1الشمالي 
 2م 249.960

قرية  -اراض ي الشونة الجنوبية  -لبلقاء ا

 - 1حوض سويمة الشمالي  -مزرعة سويمة 

تنظيم سكن د  2م 249.960 -مساحتها 

 ومنتظمة الشكل ومخدومة بكافة الخدمات

الشونة 

 الجنوبية

موقع 

 العقار
 Plots-088 22,000 - - الصور 

Plots-089 
قطع  .012

 أراض ي

محافظة 

 -البلقاء 

اراض ي الشونه 

 -الجنوبيه 

قرية مزرعة 

 سويمة

1030 
سويمة  

 1الشمالي 
 2م 249.96

قرية  -اراض ي الشونة الجنوبية  -البلقاء 

 - 1حوض سويمة الشمالي  -مزرعة سويمة 

تنظيم سكن د  2م 249.96 -مساحتها 

 ومنتظمة الشكل ومخدومة بكافة الخدمات

الشونة 

 بيةالجنو 

موقع 

 العقار
 Plots-089 22,000 - - الصور 

Plots-108 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -البلقاء 

أراض ي السلط 

 -قرية عالن  -

 5لوحة رقم 

 أم عسكر 6 151
1,379.950 

 2م

قطعة ارض تنظيمها سكن ب تقع ضمن 

ن حدود بلدية السلط منطقة بلدية عال 

بالقرب من مدرسة عالن األساسية وهي من 

نوع ملك قريبة من الخدمات و منتظمة 

الشكل ويوجد بها ميال ويوجد على حدها 

 روض صغير

 السلط
موقع 

 العقار
 Plots-108 21,000 - - الصور 

plots-135 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -البلقاء 

لسلط أراض ي ا

قرية بيوضة  -

 1لوحة  -

 2م 1,200 املسيكرانة 7 123

متر ضمن حدود بلدية  1200أرض 

منطقة بيوضة تنظيمها  -العارضة الجديدة 

 سكن ب .

واصلها جميع الخدمات منتظمة الشكل , 

كاشفة ومطلة مزروعة ببعض أشجار 

 الزيتون 

 السلط
موقع 

 العقار
 plots-135 26,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/kAEEqStGyaSYrzuHA
https://goo.gl/maps/kAEEqStGyaSYrzuHA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-088&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-089&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-108&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/U7M3qUTBzFDYutT68
https://goo.gl/maps/U7M3qUTBzFDYutT68
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-135&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 68 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 البلقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة 

 الشقة /

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

plots-140 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -البلقاء 

أراض ي دير 

قرية أبو  -عال 

 -الزيغان 

 7لوحة رقم 

 2م 931.890 أبو الزيغان 3 69

من  2م 931.890قطعة ارض بمساحة 

نوع امللك خارج التنظيم / سليخ خالية من 

األبنية و االنشاءات ومؤمنة بالخدمات 

حدها شارعين إضافة الى جدار من الدكة وي

والطوب مع امتداد الشارعين وضمنها بعض 

 األشجار بشكل متفرق 

 طريق املاسورة -أبو الزيغان  -املوقع: دير عال 

 دير عال
موقع 

 العقار
 plots-140 17,000 - - الصور 

plots-141 
. قطع 012

 أراض ي

افظة مح

 -البلقاء 

أراض ي دير 

قرية أبو  -عال 

 -الزيغان 

 7لوحة رقم 

 2م 823.200 أبو الزيغان 3 70

من  2م 823.200قطعة ارض بمساحة 

نوع امللك خارج التنظيم / سليخ خالية من 

األبنية و االنشاءات ومؤمنة بالخدمات 

ويحدها شارعين إضافة الى جدار من الدكة 

ن وضمنها بعض والطوب مع امتداد الشارعي

 األشجار بشكل متفرق 

 طريق املاسورة -أبو الزيغان  -املوقع: دير عال 

 دير عال
موقع 

 العقار
 plots-141 15,000 - - الصور 

 لمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:ل

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -لعقارية / مركز املحفظة ا 065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0795982333  / 0799229848 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joالبريد االلكتروني:  

 

 

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/8tPGokKBUx61H7jSA
https://goo.gl/maps/8tPGokKBUx61H7jSA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-140&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/8tPGokKBUx61H7jSA
https://goo.gl/maps/8tPGokKBUx61H7jSA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-141&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo


                                                                                                                                                           

 69 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Villas-007 
 . فلل003

محافظة الزرقاء 

أراض ي الزرقاء  -

قرية مزرعة  -

 -وادي الظليل 

 10حة لو 

314 
رجوم  2

 ضيف هللا
 2م 1,006

 2م 1,006مساحة األرض: 

 2م 200مساحة العقار االجمالية : 

 )ارض ي( 1عدد الطوابق : 

 التنظيم: سكن أ

ومكون  2م 200الطابق االرض ي : مساحته 

من غرفة ضيوف مع بلكونة سقفها قرميد 

غرف نوم  3+ معيشة +  2م50بمساحة 

 مطبخ احداها ماستر + حمام عربي +

بيانات اخرى: الفيال محاطة بأسوار 

 وتشطيبه سوبر ديلوكس

بالقرب  -حي الظليل الغربي  -املوقع: الزرقاء 

 من مسجد االنوار

 -الزرقاء 

 الضليل

موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 70,000 - - الصور 

Residential-

005 

. عقار 005

 سكني

رقاء محافظة الز 

اراض ي الزرقاء  -

 قرية بيرين -

 2م 4461 10الحبل   340

 2م 4461مساحة األرض: 

 2م 1891مساحة العقار االجمالية : 

 )تسوية + ارض ي + اول( 3عدد الطوابق : 

 التنظيم: سكن ج

وعبارة  2م 711طابق التسوية: مساحته 

 عن صالة واحدة

 8  2م 1082الطابق األرض ي: مساحته 

 حمام غرف + مطبخ +

عبارة عن  2م 98الطابق االول: مساحته  

غرفتين نوم واحدة منهم ماستر + بوفيه + 

 حمام

بالقرب من مسجد  -بيرين  -املوقع: الزرقاء 

 خلف مصنع مياه الشوف -ذيب الغويري 

 بيرين
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 313,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/NGojWAzTHaSuzGy86
https://goo.gl/maps/NGojWAzTHaSuzGy86
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-007&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Villas-007&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-005&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 70 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Residential-

017 

. عقار 005

 سكني

محافظة الزرقاء   

أراض ي الزرقاء     -

 قرية البتراوي   -

8503 
البتراوي  4

 الجنوبي 
 2م 897

 2م 897مساحة األرض: 

 2م 544مساحة العقار االجمالية : 

طوابق )تسوية + ارض ي +  3عدد الطوابق : 

 اول(

عبارة عن  2م 72طابق التسوية: بمساحة 

 غرفة بويلرخدمات و 

عبارة  2م 299الطابق االرض ي : بمساحة 

 عن شقة واحدة

عبارة عن  2م 173الطابق االول: بمساحة 

 شقة واحدة

بالقرب من مخابز  -البتراوي  -املوقع: الزرقاء 

 االزدهار

بيانات اخرى: يوجد ساحات ومالعب وكراج 

 سيارة وبئر ماء

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 220,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-017&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-017&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 71 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Residential-

028 

. عقار 005

 سكني

محافظة الزرقاء 

أراض ي الزرقاء  -

 -قرية البتراوي  -

 21لوحة 

4522 
البتراوي  4

 الجنوبي
 2م 731

 2م 731مساحة األرض: 

 2م 440مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم: سكن ب

 طوابق )ارض ي + اول( 2عدد الطوابق : 

مكون  2م 220الطابق االرض ي : مساحته 

غرف نوم احداها  3من صالون + معيشة + 

ماستر + حمام ضيوف + حمام عائلي + 

 مطبخ

وهو عظم  2م 220الطابق االول: مساحته 

مقطع من الداخل طوب والحمامات مبلطة 

ويوجد تأسيس شبكة صرف صحي ومياه 

مدخل من مكرر ويوجد به مكرر درج معلق و 

 الدرج

بيانات اخرى: االرض محاطة بسور واجهته 

االمامية من الحجر ويوجد باب كراج وباب 

 مستقل لألفراد

شمال شارع  -البتراوي  -املوقع: الزرقاء 

 قرب مدارس الرباط -الفالتر 

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 155,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/CCfDzLEa1zNC4nGBA
https://goo.gl/maps/CCfDzLEa1zNC4nGBA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-028&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-028&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 72 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

068 
 . شقق008

محافظة الزرقاء 

اراض ي الزرقاء  -

 قرية الزرقاء -

701/101 
وادي  13

 الحجر
 2م 101

الشقة الشمالية من طابق االرض ي ضمن 

)كتاب التخصيص (  K1/892بناية رقم 

حسب ترقيم مؤسسة التطوير الحضري 

الشقة قائمة ضمن بناية من الطوب 

عمة بالحجر عن واجهات واالعمدة مط

% البناية 5البالكين ونسبة الحجر تمثل 

 701قائمة على القطعة ذات الرقم املؤقت 

والبناية مكونة من طابق تسوية عبارة عن 

شقة واحدة وطابق ارض ي واول وثاني وثالث 

كل طابق عبارة عن ثالثة شقق بإجمالي عدد 

شقة الشقة مكونة من  13الشقق في البناية 

ع فرندة وغرفتين نوم ومطبخ صالة م

 وحمامين 

عام / التشطيبات الداخلية  15عمر البناية 

ارضيات كامل الشقة سيراميك / شبابيك 

املنيوم عادي مع حديد حماية ال يوجد 

اباجورات / ال يوجد تدفئة / ال يوجد 

ديكورات / دهان عادي وشعبي / ال يوجد 

 خزائن مطبخ فقط قواطع من الرخام

وادي 

 رالحج

موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 20,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-068&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-068&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 73 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

108 
 . شقق008

محافظة الزرقاء 

أراض ي الزرقاء  -

 قرية البتراوي  -

 2م 147 بركة برخ  7 133/5767

شقة تقع في الجهة لشمالية الشرقية طابق 

مشتركة  ثالث عدا سطحها واملعتبر منافع

/ الزرقاء الجديدة /  2م 147بمساحة 

شارع املصفاة ) شارع الجيش ( خلف مبنى 

سلطة املياه الزرقاء الجديد والشقة ضمن 

بناية من الحجر اربع واجهات مكونة من 

طابق تسوية خدمات ومواقف سيارات واربع 

طوابق مكررة بواقع اربع شقق في طابق 

 شقة 16بإجمالي عدد الشقق 

ء الزرقا

 الجديدة

موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 35,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-108&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-108&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 74 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

109 
 . شقق008

محافظة الزرقاء 

أراض ي الزرقاء  -

 قرية العبدلية  -

 2م 91 بسمان  2 113/908

الشقة الشمالية الشرقية من الطابق األول 

ن بناية ضم 2م 91بمساحة  113رقمها 

والواقعة في الزرقاء  N45تحمل الرقم 

مدينة الشرق املرحلة الثانية قرب بقالة 

جردات والشقة ضمن بناية من طوب 

واالعمدة مكونة من خمسة طوابق بإجمالي 

 عشرون شقة

مدينة 

 الشرق 

موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 20,000 - - الصور 

Apartments-

112 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 0رقم 

  2م 138 بركة برخ  7 131/3436

الشقة الجنوبية من الطابق الثالث عدا 

سطحها املعتبر خدمات مشتركة وهي عبارة 

عن صالون ضيوف وصالة معيشة ومطبخ 

مفتوح على املعيشة مع فرنده وغرفتين نوم 

مع شاوربوكس وغرفة نوم ماستر وحمام 

بحمام مع شاوربوكس، الشبابيك أملنيوم مع 

اباجورات املنيوم واالرضيات بورسالن 

للصالونات وسيراميك للغرف، الحمامات 

واملطبخ ارضيات وجدران سيراميك، 

ديكورات جسيم بورد السقف الصالونات مع 

 اسبوتات انارة

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

43,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/Khvz9bkeLkSW1doy5
https://goo.gl/maps/Khvz9bkeLkSW1doy5
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-109&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-109&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-112&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-112&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 75 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

113 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 0رقم 

 2م 143 بركة برخ  7 112/3436

الشقة الشمالية من الطابق االول عدا 

سطحها وهي عبارة عن صالون ضيوف 

املعيشة وصالة معيشة ومطبخ مفتوح على 

مع فرنده وغرفتين نوم وحمام مع 

شاوربوكس وغرفة نوم ماستر بحمام مع 

شاوربوكس، الشبابيك أملنيوم مع اباجورات 

املنيوم واالرضيات بورسالن للصالونات 

وسيراميك للغرف، الحمامات واملطبخ 

ارضيات وجدران سيراميك، ديكورات جسيم 

 بورد السقف الصالونات مع اسبوتات انارة

 بتراوي ال
موقع 

 العقار
 - - الصور 

46,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

Apartments-

114 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 0رقم 

  2م 138 بركة برخ  7 111/3436

الشقة الجنوبية من الطابق االول عد ا 

سطحها وهي عبارة عن صالون ضيوف 

وصالة معيشة ومطبخ مفتوح على املعيشة 

وغرفتين نوم وحمام مع مع فرنده 

شاوربوكس وغرفة نوم ماستر بحمام مع 

شاوربوكس، الشبابيك أملنيوم مع اباجورات 

املنيوم واالرضيات بورسالن للصالونات 

وسيراميك للغرف، الحمامات واملطبخ 

ارضيات وجدران سيراميك، ديكورات جسيم 

 بورد السقف الصالونات مع اسبوتات انارة

 البتراوي 
موقع 

 رالعقا
 - - الصور 

45,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-113&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-113&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-114&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-114&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 76 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

115 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 0رقم 

-102/ 

3436 
 2م 143 بركة برخ  7

الشقة الشمالية من الطابق التسوية االولى 

عدا سطحها وهي عبارة عن صالون ضيوف 

وصالة معيشة ومطبخ مفتوح على املعيشة 

نوم وحمام مع مع فرنده وغرفتين 

شاوربوكس وغرفة نوم ماستر بحمام مع 

شاوربوكس، الشبابيك أملنيوم مع اباجورات 

املنيوم واالرضيات بورسالن للصالونات 

وسيراميك للغرف، الحمامات واملطبخ 

ارضيات وجدران سيراميك، ديكورات جسيم 

 بورد السقف الصالونات مع اسبوتات انارة

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

41,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

Apartments-

116 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 0رقم 

-101/ 

3436 
  2م 138 بركة برخ  7

الشقة الجنوبية من الطابق التسوية االولى 

عدا سطحها وهي عبارة عن صالون ضيوف 

معيشة ومطبخ مفتوح على املعيشة وصالة 

مع فرنده وغرفتين نوم وحمام مع 

شاوربوكس وغرفة نوم ماستر بحمام مع 

شاوربوكس، الشبابيك أملنيوم مع اباجورات 

املنيوم واالرضيات بورسالن للصالونات 

وسيراميك للغرف، الحمامات واملطبخ 

ارضيات وجدران سيراميك، ديكورات جسيم 

 ات مع اسبوتات انارةبورد السقف الصالون

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

40,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-115&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-115&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://goo.gl/maps/QRXciU1vM28mWbxt7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-116&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-116&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 77 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

117 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 22رقم 

111/2190 
البتراوي  4

 الجنوبي 
 2م 170

ول عدا الشقة الشرقية من الطابق اال 

سطحها وهي عبارة عن صالون ضيوف حرف 

L  ومطبخ مفتوح على الصالون وموزع

وغرفتين نوم وحمام مع شاوربوكس وغرفة 

نوم ماستر بحمامها مع شاوربوكس مع 

فرنده،الشبابيك املنيوم عادي وأباجورات 

املنيوم وحماية حديد واالرضيات بورسالن 

للصالونات وسيراميك للغرف والحمامات 

طبخ ارضيات وجدران سيراميك، مع وامل

ديكورات جسيم بورد السقف الصالونات مع 

 اسبوتات انارة.

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

55,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

Apartments-

118 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 22رقم 

101/2190 
البتراوي  4

 الجنوبي 
 2م 165

الشقة الشرقية من الطابق االرض ي عدا 

سطحها وهي عبارة عن صالون ضيوف حرف 

L  ومطبخ مفتوح على الصالون وموزع

وغرفتين نوم وحمام مع شاوربوكس وغرفة 

نوم ماستر بحمامها مع شاوربوكس مع 

فرنده، وللشقة مدخل مستقل من الشارع 

دخل من بيت الدرج ويتبع الجنوبي عدا  امل

للشقة ساحات مبلطة وساحة ترابية 

تقريبا، الشبابيك  2م65بمساحة اجمالية 

املنيوم عادي وأباجورات املنيوم وحماية 

حديد واالرضيات بورسالن للصالونات 

وسيراميك للغرف والحمامات واملطبخ 

ارضيات وجدران سيراميك، مع ديكورات 

مع اسبوتات جسيم بورد السقف الصالونات 

 انارة.

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

58,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://goo.gl/maps/5qobbdjWqCdjSPdp9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-117&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-117&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-118&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-118&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 78 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

119 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 22رقم 

-111  /

2190 

البتراوي  4

 الجنوبي 
 2م 165

الشقة الشرقية من طابق التسوية االولى 

عدا  سطحها  وهي عبارة عن صالون ضيوف 

مطبخ مفتوح على الصالون وموزع و  Lحرف 

وغرفتين نوم وحمام مع شاوربوكس وغرفة 

نوم ماستر بحمامها مع شاوربوكس , 

الشبابيك املنيوم عادي وأباجورات املنيوم 

وحماية حديد واالرضيات بورسالن 

للصالونات وسيراميك للغرف والحمامات 

واملطبخ ارضيات وجدران سيراميك، مع 

سقف الصالونات مع ديكورات جسيم بورد ال 

 اسبوتات انارة.

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

50,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

Apartments-

120 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 22رقم 

-101  /

2190 

البتراوي  4

 الجنوبي 
 2م 165

الشقة الشرقية من طابق التسوية الثانية 

ضيوف  عدا سطحها وهي عبارة عن صالون 

ومطبخ مفتوح على الصالون وموزع  Lحرف 

وغرفتين نوم وحمام مع شاوربوكس وغرفة 

نوم ماستر بحمامها مع شاوربوكس وللشقة 

مدخل مستقل من الطريق الشمال عدا 

املدخل من بيت الدرج ويتبع للشقة ساحات 

مبلطة وساحة ترابية بمساحة اجمالية 

تقريبا، )وهي مع منسوب الطريق  2م120

شمالي(، الشبابيك املنيوم عادي وأباجورات ال

املنيوم وحماية حديد واالرضيات بورسالن 

للصالونات وسيراميك للغرف والحمامات 

واملطبخ ارضيات وجدران سيراميك، مع 

ديكورات جسيم بورد السقف الصالونات مع 

 اسبوتات انارة.

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

53,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-119&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-119&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-120&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-120&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 79 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

121 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 22رقم 

-112  /

2190 

البتراوي  4

 الجنوبي 
  2م 150

الشقة الغربية من طابق التسوية االولى عدا 

سطحها وهي عبارة عن صالون ضيوف حرف 

L  ومطبخ مفتوح على الصالون وموزع

وغرفتين نوم وحمام مع شاوربوكس وغرفة 

حمامها مع شاوربوكس , نوم ماستر ب

الشبابيك املنيوم عادي وأباجورات املنيوم 

وحماية حديد واالرضيات بورسالن 

للصالونات وسيراميك للغرف والحمامات 

واملطبخ ارضيات وجدران سيراميك، مع 

ديكورات جسيم بورد السقف الصالونات مع 

 اسبوتات انارة.

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

45,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

Apartments-

122 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 22رقم 

-102 

/2190 

البتراوي  4

 الجنوبي 
  2م 150

الشقة الغربية من طابق التسوية الثانية عدا 

سطحها وهي عبارة عن صالون ضيوف حرف 

L  ومطبخ مفتوح على الصالون وموزع

ة وغرفتين نوم وحمام مع شاوربوكس وغرف

نوم ماستر بحمامها مع شاوربوكس , 

الشبابيك املنيوم عادي وأباجورات املنيوم 

وحماية حديد واالرضيات بورسالن 

للصالونات وسيراميك للغرف والحمامات 

واملطبخ ارضيات وجدران سيراميك، مع 

ديكورات جسيم بورد السقف الصالونات مع 

 اسبوتات انارة.

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 - - الصور 

48,000 

* 
 طلب شراءتقدم ب

https://hbtf.com/ar/realestate
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-121&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-121&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-122&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-122&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-122&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-122&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 80 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

123 
 . شقق008

أراض ي محافظة  

قرية  -الزرقاء  

لوحة  -البتراوي 

 22رقم 

132/2190 
البتراوي  4

 الجنوبي 
  2م 150

الشقة الغربية من الطابق الثالث عدا 

سطحها املعتبر خدمات مشتركة وهي عبارة 

ومطبخ مفتوح  Lعن صالون ضيوف حرف 

وم وحمام مع على الصالون وموزع وغرفتين ن

شاوربوكس وغرفة نوم ماستر بحمامها مع 

شاوربوكس , الشبابيك املنيوم عادي 

وأباجورات املنيوم وحماية حديد واالرضيات 

بورسالن للصالونات وسيراميك للغرف 

والحمامات واملطبخ ارضيات وجدران 

سيراميك، مع ديكورات جسيم بورد السقف 

 الصالونات مع اسبوتات انارة.

 وي البترا
موقع 

 العقار
 - - الصور 

46,000 

* 
 تقدم بطلب شراء

Apartments-

126 
 . شقق008

محافظة الزرقاء 

أراض ي الزرقاء  -

 -قرية البتراوي  -

 17لوحة 

2086/113 
البتراوي  4

 الجنوبي
 2م 154

طوابق وكل  5الشقة تقع في بناية مكونة من 

 شقق ويوجد بها مصعد. 4طابق مكون من 

نة من غرفة وتقع الشقة بالطابق االول ومكو 

ضيوف وغرفة معيشة متصلين مع بعضهم 

البعض ويوجد ديكورات كورنيش جبس 

وسقفها من الحبيبات، إضافة الى حمام 

ضيوف في بداية مدخل الشقة وبجانبه 

مطبخ غير راكب يقابله بلكونة باإلضافة الى 

غرفتين نوم يخدمهما حمام مشترك وبجانبها 

 كونة.غرفة ماستر تتضمن حمام يوجد بها بل

ارضيات الشقة من البورسالن والحمامات 

من السيراميك ويوجد بها اباجورات وال يوجد 

شبك حماية وجميع دهانات الغرف من 

 15االملشن األبيض والشقة يقارب عمرها 

 عام.

 البتراوي 
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 41,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-123&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-123&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/49mVgPYhPMzE3jKr9
https://goo.gl/maps/49mVgPYhPMzE3jKr9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-126&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-126&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 81 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

137 
 . شقق008

محافظة الزرقاء 

أراض ي الزرقاء  -

 قرية العبدلية   -

 2م 108 2بسمان  880/114

شقة في مدينة امللك عبدهللا بن عبد العزيز ) 

 الزرقاء  ( -مدينة الشرق 

 متر 200تقع  شرق مسجد زين العابدين ب 

 2م 166مساحة الشقة : 

 4عدد الطوابق في العقار  :  

 16في العقار :   عدد الشقق

مدينة 

 الشرق 

موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 22,000 - - الصور 

Apartments-

151 
 . شقق008

محافظة الزرقاء 

أراض ي  -

محافظة الزرقاء 

قرية الهاشمية  -

 15لوحة رقم  -

121/616 
الودي  7

 الغربي
 2م 122

 

 2م 122مساحة الشقة : 

 3عدد الطوابق : 

 سنة 14عمر البناء: 

 التنظيم: سكن د

 + حمام ومطبخ 2عدد الغرف: 

 تقع بالقرب من سوبر ماركت النور 

 الهاشمية
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 20,000 - - الصور 

Apartments-

155 
 . شقق008

محافظة الزرقاء 

زرقاء أراض ي ال -

 قرية العبدلية -

104/179 

 مؤقت
 2م 118 بسمان  2

 

 2م 118مساحة الشقة : 

طوابق علوية و طابق  5عدد الطوابق : 

 خدمات 

 الشقة تقع في الطابق االرض ي

 سنة 12عمر البناء: 

 التنظيم: سكن أ

حمامات + مطبخ  2غرف +  5عدد الغرف: 

 ويوجد بلكونة 

الحرمين  اسكان خادم -تقع في مدينة الشرق 

 قرب مسجد زين العابدين  -

مدينة 

 الشرق 

موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 21,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/QoDKLyhagaFgctFD9
https://goo.gl/maps/QoDKLyhagaFgctFD9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-137&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-137&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/FGtoM1DTcgPd4JvV9
https://goo.gl/maps/FGtoM1DTcgPd4JvV9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-151&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-151&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/EF9d31CA4QNk1ezq7
https://goo.gl/maps/EF9d31CA4QNk1ezq7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-155&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-155&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 82 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Apartments-

168 
 . شقق008

محافظة الزرقاء 

أراض ي الزرقاء  -

 -قرية السخنة  -

 5لوحة 

 2م 177 قحويان 6 279/111

 

 2م 177مساحة الشقة : 

 طوابق 2عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق االول 

 التنظيم: سكن ب

حمامات + مطبخ  2غرف +  4عدد الغرف: 

 + بلكونة

 -بالقرب من مخابز عزوز  -املوقع: الزرقاء 

 شارع البلدية

 -الزرقاء 

 السخة

موقع 

 العقار
 اءتقدم بطلب شر  40,000 - - الصور 

Farms-002 011مزارع . 

محافظة الزرقاء 

اراض ي الزرقاء  -

 قرية املسرة -

 5السناد   300
23,000 

 2م

قطعة ارض شبه منتظمة وتقع على طريق 

زراعي معبد ويصلها املاء والكهرباء وهي داخل 

حدود البلدية وخارج التنظيم ومن نوع ملك 

ومحاطة بسنسال حجري مكحل باإلسمنت 

ع زوايا أعمدة حديدية بارتفاع ويعلوه شبك م

متر وجزء منها مزروع بأشجار  2.5حوالي 

الزيتون والفواكه والسرو والبلوط ولها 

مدخل حديد و مقام عليها بناء ريفي مطعم 

بشحف حجريه عبارة عن طابق ارض ي 

وتشطيباتهم  2م 75بمساحة اجمالية 

جيدة املزرعة محاطة من الجهة الشمالية 

ية بجدار حجري مكحل والشرقية والجنوب

ويعلوه أسالك شائكة ومن الجهة الغربية 

أسالك شائكة فقط وبوابة حديد ويعلوها 

كرميد، يوجد ساحات مبلطة ومظالت 

 وديكورات.

 بيرين
موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
 تقدم بطلب شراء 270,000

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/tX8KLSErksMc1Cgk8
https://goo.gl/maps/tX8KLSErksMc1Cgk8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-168&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-168&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-168&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-168&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/JYburfPKpFNTrJVc6
https://goo.gl/maps/JYburfPKpFNTrJVc6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/a0oUmx5RiGg
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/senad/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/senad/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-002&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 83 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Farms-003 011مزارع . 

محافظة الزرقاء 

اراض ي الزرقاء  -

 قرية املسرة -

 5السناد   301
16,267 

 2م

قطعة ارض شبه منتظمة وتقع على طريق 

اء والكهرباء والقطعة زراعي معبد ويصلها امل

قسم منها ينخفض عن مستوى الطريق 

متر ومحاطة بسنسال  3-2الزراعي بحدود 

حجري مكحل باإلسمنت ويعلوه شبك مع 

متر  2.5زوايا أعمدة حديدية بارتفاع حوالي 

وجزء منها مزروع بأشجار الزيتون والفواكه 

 وبها تنك ماء

 بيرين
موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتراضية
 تقدم بطلب شراء 179,000

Farms-004 011مزارع . 

محافظة الزرقاء 

اراض ي الزرقاء  -

 رةقرية املس -

 2م 7,022 5السناد   474

قطعة ارض غير منتظمة وتقع على طريق 

زراعي معبد ويصلها املاء والكهرباء وتنحدر 

باتجاه الغرب واتجاه الوادي ومحاطة 

بسنسال حجري مكحل باإلسمنت ويعلوه 

 2.5شبك مع زوايا أعمدة حديدية بارتفاع 

متر من كل الجهات عدا الجهة الشمالية 

مزروع باألشجار والزيتون  وجزء من القطعة

 والفواكه والسرو 

 بيرين
موقع 

 العقار
 فيديو الصور 

جولة 

 افتر اضية
 تقدم بطلب شراء 81,000

Plots-063 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة الزرقاء 

اراض ي الزرقاء  -

 قرية قاع خنا -

 3ضبيعة   403
10,000 

 2م

 -قرية قاع خنا  -اراض ي الزرقاء  -الزرقاء 

 10,000 -مساحتها  - 3حوض ضبيعة 

 خارج التنظيم ومنتظمة الشكل 3لوحة  2م

 قاع خنا
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 5,000 - - الصور 

Plots-064 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة الزرقاء 

اراض ي الزرقاء  -

 قرية قاع خنا -

 3ضبيعة   407
11,784 

 2م

 -قرية قاع خنا  -اراض ي الزرقاء  -الزرقاء 

 11,784 -مساحتها  - 3حوض ضبيعة 

 خارج التنظيم ومنتظمة الشكل 3لوحة 2م

 ناقاع خ
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 5,000 - - الصور 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/erUmTgpDEepLCbeJ8
https://goo.gl/maps/erUmTgpDEepLCbeJ8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-003&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/a0oUmx5RiGg
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/senad/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/senad/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-003&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/wDRDDb9arGmvftck9
https://goo.gl/maps/wDRDDb9arGmvftck9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://youtu.be/a0oUmx5RiGg
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/senad/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/senad/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/senad/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/senad/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/pj238Bkgz34ZapvE8
https://goo.gl/maps/pj238Bkgz34ZapvE8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-063&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-063&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/KPxxjvMm33eYbxyB9
https://goo.gl/maps/KPxxjvMm33eYbxyB9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-064&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-064&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 84 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الزرقاءمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 تقديم طلب شراء السعر

Plots-065 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة الزرقاء 

اراض ي الزرقاء  -

 قرية قاع خنا -

 3ضبيعة   416
14,263 

 2م

 -قرية قاع خنا  -اراض ي الزرقاء  -الزرقاء 

 14,263 -مساحتها  - 3حوض ضبيعة 

 رج التنظيم ومنتظمة الشكلخا 3لوحة 2م

 قاع خنا
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 7,000 - - الصور 

Plots-092 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة الزرقاء 

اراض ي الزرقاء  -

قرية مزرعة  -

 الرحيل

 4أالعنة   1326
537.54 

 2م

قرية مزرعة الرحيل  -اراض ي الزرقاء  -الزرقاء 

 537.54 -مساحتها  - 4حوض أالعنة  -

شبه مثلثة الشكل ومنظمة  9لوحة رقم  2م

 سكن ج

ضاحية 

االميرة 

هيا بنت 

 الحسين

موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 16,000 - - الصور 

Plots-117 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة الزرقاء 

أراض ي الزرقاء  -

 -قرية جريبا  -

 11 لوحة

329 
جوفة  11

 ذياب
770 

 2م 770قطعة ارض سليخ مساحنها 

قرية  11جوفة ذياب لوحة  11حوض 

جريبا منتظمة الشكل وخالية من االنشاءات 

واالبنية وهي داخل التنظيم وتنظيمها سكن 

ج تقع ضمن حدود بلدية الرصيفة منطقة 

 الرشيد ومخدومة بكافة الخدمات

 جريبا
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 18,000 - - الصور 

plots-132 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة الزرقاء 

أراض ي الزرقاء  -

 -قرية جريبا  -

 43لوحة 

 2م 657 نصار 43 261

سليخ  2م 657قطعة ارض مساحتها 

وخالية من األبنية واالنشاءات واألشجار وهي 

غير منتظمة الشكل وتقع على شارعين 

عبدين ومقابل مدرسة حي نصار األساسية م

 الثانوية للبنين وجميع الخدمات متوفرة

 جريبا
موقع 

 العقار
 تقدم بطلب شراء 28,000 - - الصور 

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0795982333  / 0799229848 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joالبريد االلكتروني:  

 

 

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/qQoqGFhsyxmHVnnp8
https://goo.gl/maps/qQoqGFhsyxmHVnnp8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-065&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-065&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/e2S4dwH1xMWYWLqY9
https://goo.gl/maps/e2S4dwH1xMWYWLqY9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-092&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-092&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/Zia53H4hsdL5nofs6
https://goo.gl/maps/Zia53H4hsdL5nofs6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-117&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-117&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/pxXUuDEeRauFG9Ww7
https://goo.gl/maps/pxXUuDEeRauFG9Ww7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-132&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-132&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo
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 اربدمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

لقطعة / رقم ا

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Residential-
011 

. عقار 005

 سكني

محافظة اربد 

أراض ي بني  -

قرية  -كنانة 

حي رقم  -ابدر 

12 

 البلد 3 714
521.640 

 2م

 2م 521.640مساحة األرض: 

 2م 90ة العقار االجمالية : مساح

 1عدد الطوابق : 

 التنظيم : سكن ج

 الطابق االرض ي : مكون من غرفتين + مطبخ + حمام

قرب مسجد إبدر الكبير  -قرية ابدر  -املوقع: اربد 

 )زيد بن حارثه(

 بيانات أخرى: العقار بحاجة الى صيانة عامة وشاملة

 ابدر
موقع 

 العقار
 12,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Residential-

030 

. عقار 005

 سكني

محافظة اربد 

 -أراض ي اربد  -

قرية حوفا 

 -الوسطية 

 -حي البلدية 

 14لوحة 

 البلد 8 706
390.440 

 2م

 2م 390.440مساحة األرض: 

 2م 141مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم: سكن د

 ق : طابق واحد + مطلع درجعدد الطواب

مكون من  2م 141الطابق االرض ي : مساحته 

غرف نوم + مطبخ +  2غرفة ضيوف + صالون + 

 حمام

 بيانات اخرى: تشطيبات البناء شعبية ومستحدثة

بالقرب من مضافة آل  -حي البلدية  -املوقع: اربد 

 مطالقة

 اربد
موقع 

 العقار
 23,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/WuQHuqvn5Rb3RL5C6
https://goo.gl/maps/WuQHuqvn5Rb3RL5C6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-011&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/Ekjn4HqSLazJS7qm8
https://goo.gl/maps/Ekjn4HqSLazJS7qm8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-030&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-030&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-030&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
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 اربدمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

لقطعة / رقم ا

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

House-003 
. منزل 006

 مستقل

محافظة اربد 

 -أراض ي اربد  -

 -قرية فوعرة 

لوحة رقم 

19 

 2م 502 جدار البلد 3 721

غير منتظمة الشكل  2م 502قطعة ارض مساحتها 

وشبه مستوية ومقام عليها بناء من االعمدة والطوب 

 من طابقينوالخرسانة املسلحة ومؤلف 

: ومكون من 2م 140الطابق األرض ي مساحته 

غرفتين نوم وصالة معيشة وغرفة ضيوف وصالة 

 ومطبخ راكب وحمامين وتشطيباته جيدة.

: ومكون من 2م 140الطابق األول مساحته 

غرفتين نوم وصالة معيشة وغرفة ضيوف وبلكونة 

 ومطبخ وحمامين وتشطيباته جيدة

 فوعرة
موقع 

 العقار
 48,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

House-007 
. منزل 006

 مستقل

محافظة اربد 

أراض ي بني  -

قرية  -كنانة 

حي  -ملكا 

 -الشمالي 

 71لوحة 

721 

بلد  80

الباشا 

 الجنوبي

613.930 

 2م

 

 2م 110مساحة البناء : 

 عدد الطوابق : طابق واحد 

 التنظيم: سكن ج

 غرف + حمام + مطبخ  3رف: عدد الغ

قرب مسجد  -وسط البلد  -املنصورة  -تقع في اربد 

 البلدة

 اربد
موقع 

 العقار
 19,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Apartments-

069 
 . شقق008

محافظة اربد 

 -أراض ي اربد  -

 -قرية البارحة 

لوحة رقم 

11 

1842/-

102 
 2م 87 املطلع 9

الشقة الشرقية من طابق التسوية ومؤلفة من غرفة 

نوم وغرفة ضيوف وصالة جلوس ومطبخ رخام 

 واملنيوم وحمام وبحاجة الى صيانة

 البارحة
موقع 

 العقار
 11,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/4YW8R4ytf2Niek9x9
https://goo.gl/maps/4YW8R4ytf2Niek9x9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-003&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-003&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-003&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/U78jwAte9BuWk2yY8
https://goo.gl/maps/U78jwAte9BuWk2yY8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-007&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-007&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-007&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/cPt8vqt6XrQUKn9eA
https://goo.gl/maps/cPt8vqt6XrQUKn9eA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-069&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-069&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-069&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
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 اربدمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

لقطعة / رقم ا

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Apartments-

103 
 . شقق008

محافظة اربد  

 -راض ي اربد ا -

 -قرية ايدون  

 8لوحة 

  2م150 11العيون  389/112

الشقة الجنوبية من الطابق االول عدا سطحها 

لوحة  2م 743والقائمة على قطعة ارض مساحتها 

و منظمة سكن ب و الشقة قائمة ضمن  8رقم 

بناية من الحجر اربع واجهات والبناية مكونة من 

سيارات  طابق تسوية عبارة عن خدمات ومواقف

ومحول كهرباء وشقة وطابق ارض ي واول وثاني وثالث 

ورووف وكل طابق عبارة عن شقتين بإجمالي عدد 

شقة البناية مزودة بمصعد  13الشقق في البناية 

والشقة مكونة من غرفة ضيوف مع حمام وصالة 

معيشة مع فرندة ومطبخ خزائن علوية وسفلية من 

ثة غرف نوم الخشب مفتوح على صالة املعيشة وثال

اعوام  8احداهما ماستر وحمام اوالد /عمر البناية 

التشطيبات الداخلية ارضيات كامل الشقة  /

سيراميك / جدران الحمامات واملطبخ سيراميك / 

شبابيك املنيوم مع اباجورات عادي / ديكورات 

 جبسمبورد / تأسيس تدفئة مركزية /

 ايدون 
موقع 

 العقار
 52,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/FzVWtGBt7T3UWdnU7
https://goo.gl/maps/FzVWtGBt7T3UWdnU7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-103&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-103&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-103&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
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 اربدمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

لقطعة / رقم ا

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Apartments-

104 
 . شقق008

محافظة اربد  

 -اراض ي اربد  -

 -قرية اربد   

 13لوحة 

1158/132 
الشيخ  14

 خليل 
  2م137

الشقة الوسطى من الطابق الثالث عدا سطحها 

 2م 1158والقائمة على قطعة ارض مساحتها 

ن ب و الشقة قائمة و منظمة سك 13لوحة رقم 

ضمن بناية من الحجر اربع واجهات والبناية مكونة 

من طابق تسوية عبارة عن خدمات ومواقف 

سيارات وطابق ارض ي عبارة عن شقتين واربعة 

مخازن تجرية وطابق اول وثاني وثالث وكل طابق 

عبارة عن ثالثة شقق بإجمالي عدد الشقق في البناية 

د والشقة مكونة من شقة البناية مزودة بمصع 14

غرفة ضيوف مع حمام وصالة معيشة ومطبخ 

وغرفتين نوم وحمام اوالد / التشطيبات الداخلية 

ارضيات كامل الشقة موزايكو / شبابيك املنيوم مع 

 اباجورات عادي

حي 

 النزهة

موقع 

 العقار
 32,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Apartments-

132 
 . شقق008

محافظة اربد 

أراض ي  اربد  -

 -قرية اربد  -

  13لوحة 

1713/141 
الشيخ  14

 خليل
 2م 167

 2م 167روف مبني بالكامل مساحة 

غرف نوم ،  3خلف صالة الشرق في اربد يتكون من 

 صالون ، مطبخ ، بلكونة 

حي 

 الحكمة

موقع 

 العقار
 38,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Apartments-

133 
 . شقق008

محافظة اربد 

أراض ي  اربد  -

 -قرية اربد  -

 9لوحة 

 2م 115 الصبيح 10 -796/101

مع مدخلين منهم  2م 115شقة شبه أرضية 

مدخل خاص مع الترس األمامي في منطقة هادئة في 

 منطقة الروضة قرب دوار الدرة 

 ويةطابق التس

 2ماستر ( حمام عدد  1غرف نوم )  3تتكون من : 

 صالة ضيوف وغرفة جلوس ومطبخ

 5عدد الطوابق : 

 10عدد الشقق : 

 الروضة
موقع 

 العقار
 31,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/bFUb7Z5cLEtisfGq8
https://goo.gl/maps/bFUb7Z5cLEtisfGq8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-104&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-104&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-104&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/fXLhJ1GvShHGccWu8
https://goo.gl/maps/fXLhJ1GvShHGccWu8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-132&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-132&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-132&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/ZDP5eh1SxAkcnei47
https://goo.gl/maps/ZDP5eh1SxAkcnei47
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-133&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-133&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-133&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
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 اربدمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

لقطعة / رقم ا

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Apartments-

159 
 . شقق008

محافظة اربد 

 -أراض ي اربد  -

 -اربد قرية 

 12لوحة 

726/121 
قروق الغربي 

13 
 2م 163

 2م 163مساحة الشقة : 

 طوابق 5عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق الثاني

 التنظيم: سكن ب

عدد الغرف: غرفة ضيوف + حمام ضيوف + صالة 

غرف نوم احداها ماستر +  3مفتوحة على املطبخ + 

 2حمام مشترك + غرفة غسيل + بلكونة عدد 

اخرى: يوجد مصعد + ديكورات جبصين بيانات 

 والشقة بحاجة الى صيانة

خلف حلويات  -حي الزهراء  -الروضة  -املوقع: اربد 

 مجدي القاض ي

 اربد
موقع 

 العقار
 40,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Apartments-

184 
 . شقق008

محافظة اربد 

أراض ي بني  -

قرية  -نانة ك

 -كفرسوم 

 1لوحة رقم 

 2م 122 21البلد  39/111

 2م 122مساحة الشقة : 

 طوابق 3عدد الطوابق : 

 الشقة في الطابق االول 

 التنظيم: سكن د + تجاري طولي

عدد الغرف: غرفة ضيوف + غرفتين نوم + حمام + 

 مطبخ + بلكونة

قرب امللعب البلدي ومقابل  -كفرسوم  -املوقع: اربد 

 جد كفرسوم القديممس

 اربد
موقع 

 العقار
 18,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Plots-021 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة اربد 

اراض ي دير  -

 -ابي سعيد 

قرية دير ابي 

 سعيد الغربي

 10الرفيف   46
103,453 

 2م

ابي سعيد قرية دير  -اراض ي دير ابي سعيد  -اربد 

 -مساحتها  - 10حوض الرفيف  -الغربي 

خارج التنظيم مختلفة التضاريس  2م 103,453

 والقطعة مطلة ومرتفعة

دير ابي 

 سعيد

موقع 

 العقار
 273,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/2MBRsfjuAjbUzY636
https://goo.gl/maps/2MBRsfjuAjbUzY636
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-159&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-159&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-159&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/GwsgNBk2n1BKeE8DA
https://goo.gl/maps/GwsgNBk2n1BKeE8DA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-184&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-184&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-184&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/YjB1f6zAdWkxk1xb7
https://goo.gl/maps/YjB1f6zAdWkxk1xb7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
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 اربدمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

لقطعة / رقم ا

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Plots-051 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة اربد 

اراض ي دير  -

 -ابي سعيد 

قرية دير ابي 

 سعيد الغربي

 2م 5,211 12بلوطة   175

قرية دير ابي سعيد  -اراض ي دير ابي سعيد  -اربد 

 5,211 -مساحتها  - 12حوض بلوطة  -الغربي 

منتظمة الشكل ومنظمة سكن أ وواقعة على  2م

 شارعين

دير ابي 

 سعيد

موقع 

 ارالعق
 104,000 - - الصور 

قدم بطلب ت

 شراء

Plots-101 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة اربد 

 -أراض ي اربد  -

قرية الحصن 

لوحة رقم  -

44 

33 
نومرة  39

 وخديجة 

51,608 
 2م

اربد  -قطعة ارض سليخ خالية من اإلنشاءات 

 ( تنظيم زراعي داخل حدود البلدية2/4)حصص 
 الحصن

موقع 

 العقار
 88,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Plots-109 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة اربد 

 -أراض ي اربد  -

قرية الحصن 

لوحة رقم  -

44 

58 
نومرة  39

 وخديجة 

38,057 
 2م

قطعة ارض تنظيمها زراعي خارج التنظيم تقع ضمن 

حدود بلدية اربد بالقرب من شركة الفهد للباطون 

توية بعد عمل الجاهز وهي مثلثة الشكل وشبه مس

جرف وتسوية القطعة ويوجد عليها بناء قديم 

 مهجور غير صالح لالستعمال

 الحصن
موقع 

 العقار
 105,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/daNB8yhPZsrt3sBH8
https://goo.gl/maps/daNB8yhPZsrt3sBH8
https://goo.gl/maps/daNB8yhPZsrt3sBH8
https://goo.gl/maps/daNB8yhPZsrt3sBH8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-051&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-051&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-051&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-051&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-051&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/8xcX9yP7S2fQXDg38
https://goo.gl/maps/8xcX9yP7S2fQXDg38
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-101&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-101&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-101&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/HikheRFrqkszxgLg7
https://goo.gl/maps/HikheRFrqkszxgLg7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-109&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-109&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-109&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
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 اربدمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

لقطعة / رقم ا

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

plots-133 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة اربد 

أراض ي  -

قرية  -الرمثا 

لوحة  -الرمثا 

125 

290 

الزوايد 

اني الوسط

59 

21,836 
 2م

قطعة ارض خاليه شبه منتظمة الشكل طبيعتها 

 جبلية مرتفعة 

تقع بالجهة الشرقية من مدينة الرمثا بالقرب من 

جابر بحوالي  -بلدة األكيدر ، شمال شارع الرمثا 

 متر 200

متر , الجزء الشرقي  6يحدها من الغرب طريق 

 مزروع أشجار زيتون 

 متر 300تبعد عنها خدمات الكهرباء 

 الرمثا
موقع 

 العقار
 76,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

hanger.001 014هناجر . 

محافظة اربد 

أراض ي  -

قرية  -الرمثا 

لوحة  -الرمثا 

73 

 2م 1,774 جلهم 36 305

 2م 1,774مساحة األرض: 

 2م 178مساحة الهنجر : 

 1عدد الطوابق : 

 كن جالتنظيم : س

وصف الهنجر: هنجر قائم على قطعة ارض منتظمة 

الشكل ومستوية وعبارة عن طوب اسمنتي واعمدة 

من جسور الحديد والسقف زينكو ويستخدم 

لصناعة الحجر الصناعي ويحده بناء مالصق على 

شكل غرف من الطوب االسمنتي )بدون اعمدة( 

 2م 60بمساحة 

 -ابو عبيدة  قرب مسجد -قرية الرمثا  -املوقع: اربد 

 بجانب مقبرة ليلى االسالمية

 الرمثا
موقع 

 العقار
 35,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

 لمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:ل

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0795982333  / 0799229848 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joالبريد االلكتروني:  

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/wdLcQBEp7UCJZQeX6
https://goo.gl/maps/wdLcQBEp7UCJZQeX6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-133&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-133&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-133&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/s4mAvMc3AXV9Mjob8
https://goo.gl/maps/s4mAvMc3AXV9Mjob8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=hanger-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=hanger-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=hanger-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo
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 املفرق محافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة واملديرية 

 ريةوالق

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Residential-
026 

. عقار 005

 سكني

 -محافظة املفرق 

 -أراض ي املفرق 

 -قرية ثغرة الجب 

لوحة  -حي الجامع 

14 

 2م 1027.45 العلم 1 705

 

 2م 190ة العقار : مساح

 عدد الطوابق : طابق واحد 

 التنظيم: سكن ج

 سنة 15عمر البناء : 

حمامات + غرفة  3غرف نوم +  4عدد الغرف: 

ضيوف + مطبخ  ويوجد ساحات مبلطة وكراج 

 سيارة مسقوف قرميد

بالقرب من  -ثغرة الجب  -تقع في املفرق 

 سوبرماركت أبو ناصر

ثغرة 

 الجب

موقع 

 العقار
 60,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

House-004 
. منزل 006

 مستقل

 -محافظة املفرق 

 -أراض ي املفرق 

قرية حيان املشرف 

 70الحي رقم  -

 2م 902.810 البلد 7 706

وهي من  2م 902.810قطعة ارض مساحتها 

 - النوع ملك ضمن حدود بلدية املفرق الكبرى 

منطقة ايدون بني حسن وتنظيمها سكن ج 

ومقام عليها بناء سكني من االسمنت املسلح 

تشطيباته عادية ويوجد  2م 140بمساحة 

من البلوك املقصور  2م 12مستودع مساحته 

من  2م 4وسقفه بالط وحمام مساحته 

البلوك واعمال خارجية سياج من ثالثة جهات 

ر مثمرة من السلك الشائك ومزروع عليها اشجا

 3وعنب عدد  4وتين عدد  15)زيتون عدد 

 سنة 20( وعمرها اكثر من 1وليمون عدد 

 ام اللولو
موقع 

 العقار
 20,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/wAx3aZaSPVEFK2vU9
https://goo.gl/maps/wAx3aZaSPVEFK2vU9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-026&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-026&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-026&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/QftP4YTDxLpo4Czv7
https://goo.gl/maps/QftP4YTDxLpo4Czv7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=House-004&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 93 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 املفرق محافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة واملديرية 

 ريةوالق

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Plots-030 
. قطع 012

 أراض ي

 -محافظة املفرق 

 -اراض ي املفرق 

 قرية ام اللولو

 9املسطاح   66
12,814.390 

 2م

حوض  -قرية ام اللولو  -اراض ي املفرق  -املفرق 

 2م 12,814.390 -مساحتها  - 9املسطاح 

 زراعية خارج التنظيم 12لوحة 

 ام اللولو
موقع 

 العقار
 23,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Plots-035 
. قطع 012

 أراض ي

 -محافظة املفرق 

 -فرق اراض ي امل

 قرية ام اللولو

 9املسطاح   70
12,867.42 

 2م

حوض  -قرية ام اللولو  -اراض ي املفرق  -املفرق 

 2م 12,867.42 -مساحتها  - 9املسطاح 

 زراعية خارج التنظيم . 12لوحة 

 ام اللولو
موقع 

 العقار
 23,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Plots-056 
. قطع 012

 أراض ي

 -محافظة املفرق 

 -اراض ي املفرق 

قرية عين و 

 املعمرية

245 
أخو مريم  

5 
 2م 620.74

 -قرية عين و املعمرية  -اراض ي املفرق  -املفرق 

 620.74 -مساحتها  - 5حوض أخو مريم 

منتظمة الشكل تنظيم سكن خاص وواقعة  2م

 على شارعين

عين 

 واملعمرية

موقع 

 العقار
 6,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Plots-058 
. قطع 012

 أراض ي

 -محافظة املفرق 

 -اراض ي املفرق 

لوحة  -قرية املفرق 

27 

306 
املفرق  

 4الجنوبي 
 2م 1,364.64

حوض  -قرية املفرق  -اراض ي املفرق  -املفرق 

 1,364.64 -مساحتها  - 4املفرق الجنوبي 

نتظمة الشكل واقعة على شارع و القطعة م 2م

 منظمة سكن ج ومخدومة بكافة الخدمات

 الضاحية
موقع 

 العقار
 48,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/uWymgTkxPRDZ4Cvn8
https://goo.gl/maps/uWymgTkxPRDZ4Cvn8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-030&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-030&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-030&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/sSdC9nV1DMYwkZxW9
https://goo.gl/maps/sSdC9nV1DMYwkZxW9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-035&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-035&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-035&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/RKZjyfs7AbagsQV5A
https://goo.gl/maps/RKZjyfs7AbagsQV5A
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-056&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-056&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-056&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/1s5x7R8yecMmQz93A
https://goo.gl/maps/1s5x7R8yecMmQz93A
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-058&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-058&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-058&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 94 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 املفرق محافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة واملديرية 

 ريةوالق

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم 

الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Plots-069 
. قطع 012

 أراض ي

 -محافظة املفرق 

 -اراض ي املفرق 

 قرية ثغرة الجب

485 
منشية  

 4الزعتري 
 2م 13,032

 -قرية ثغرة الجب  -اراض ي املفرق  - املفرق 

 -مساحتها  - 4حوض منشية الزعتري 

 زراعية خارج التنظيم 4لوحة  2م 13,032

 الخالدية
موقع 

 العقار
 26,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

 لمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:ل

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0795982333  / 0799229848 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joالبريد االلكتروني:  

 

 

  
 

 

 

 

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/qGtJ7ZsmUxroMVs49
https://goo.gl/maps/qGtJ7ZsmUxroMVs49
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-069&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-069&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-069&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo


                                                                                                                                                           

 95 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 جرشمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 الوصف

 املنطقة

 فيديو الصور  املوقع
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Complex-
006 

. عقار 001

 تجاري 

محافظة 

أراض ي  -جرش 

 قرية -جرش 

لوحة  -جرش 

9 

 2م 2,571 باب عمان 9 348

 2م 2,571مساحة األرض: 

 2م 705مساحة البناء االول: 

 2م 172مساحة البناء الثاني: 

 التنظيم: سكن ب

البناء االول مكون من طابقين )تسوية + ارض ي 

 مخازن تجارية( /

وارتفاعه  2م 300طابق التسوية: مساحته 

تخدم متر وعبارة عن مخازن وتس 5حوالي 

 محطة غيار زيت ومستودعات.

وهو عبارة  2م 405الطابق االرض ي: مساحته 

عن طابق سدد من الخرسانة املسلحة + ابواب 

حديد وهي مؤجر للمؤسسة االستهالكية 

 املدنية.

البناء الثاني مكون من طابق واحد بمساحة 

وهو عبارة عن مغسلة سيارات  2م 172

 سانةمفتوحة من الجانبين ومسقوفة بالخر 

بيانات اخرى: يوجد غرفة من الطوب وساحة 

 معبدة بين البنائين

 املؤسسة االستهالكية املدنية -املوقع: جرش 

 340,000 - - الصور  موقع العقار جرش
تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/SR851Tr1869UsUJc6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Complex-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Complex-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Complex-006&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 96 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 جرشمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 الوصف

 املنطقة

 فيديو الصور  املوقع
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Farms-

001 
 . مزارع011

محافظة 

اراض ي  -جرش 

قرية  -جرش 

 عنيبة

 2م 5,626 1امح املر   345

 -القطعة تقع غرب الشارع العام النافذ جرش 

الزرقاء وهي تربة حمراء صالحة للزراعة، جزء 

منها مزروع وموصولة بالخدمات و مقام عليها 

واجهات حجر املطعم بين  4بناء ريفي 

املسمسم واملفجر مكون من طابقين بمساحة 

سقف الطابق االول من  2م 140اجمالية 

 شطيباتهم جالقرميد وت

 - الصور  موقع العقار عنيبة
جولة 

 افتراضية
104,000 

تقدم بطلب 

 شراء

Plots-045 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

اراض ي  -جرش 

قرية  -جرش 

 الكتة

 2م 10,081 4نجيب   114

حوض  -قرية الكتة  -اراض ي جرش  -جرش 

لوحة  2م 10,081 -مساحتها  - 4نجيب 

خارج التنظيم ضمن حدود بلدية  4رقم 

املعراض منطقة الكتة شبه منتظمة الشكل بها 

 ميل بسيط

 - الصور  موقع العقار الكتة
جولة 

 افتراضية
70,000 

تقدم بطلب 

 شراء

Plots-093 
. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

اراض ي  -جرش 

قرية  -جرش 

 جرش

1602 
الخضرا  

 7الفوقا 
 2م 1,904

حوض  -قرية جرش  -اراض ي جرش  -جرش 

 2م 1,904 -مساحتها  - 7الخضرا الفوقا 

منظمة سكن ب ومستوية وواقعة  12لوحة 

 على شارعين

 - الصور  موقع العقار جرش
جولة 

 افتراضية
78,000 

تقدم بطلب 

 شراء

 االتصال على:للمزيد من املعلومات يرجى 

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0799229848/  0795982333 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joالبريد االلكتروني:  

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/19LU12aZxKabTfs57
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/345/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/345/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Farms-001&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/DpNVkNqjVVhoQPV46
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-045&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/114/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/114/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-045&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-045&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/S966PgSNed29vLMbA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-093&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1602/index.html
https://www.true-markets.net/media/360tour/housing-bank/1602/index.html
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-093&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-093&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo
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 مادبامحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Plots-075 

. قطع 012

 يأراض 

 -محافظة مادبا 

 -اراض ي ذيبان 

 -قرية العالية 

 حي وادي ذيب

 8البلد   712
5,038.290 

 2م

حوض  -قرية العالية  -اراض ي ذيبان  -مادبا 

حي  2م 5038.290 -مساحتها  - 8البلد 

زراعية  24لوحة رقم  1وادي الذيب رقم 

 خارج التنظيم

 9,000 - - الصور  موقع العقار ذيبان
تقدم بطلب 

 شراء

 للمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0799229848/  0795982333 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joد االلكتروني:  البري

 

 

 

 

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/7FMRRyZ2zvJxskCR6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-075&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-075&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-075&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo
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 الكركمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 يديوف الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Residential-
009 

. عقار 005

 سكني

 -محافظة الكرك

 -أراض ي الكرك 

لوحة  -قرية الكرك

 11رقم 

61 
بطين أم 

 16العقارب 
 2م 784

 2م 784مساحة األرض: 

 2م 1203مساحة العقار االجمالية : 

 تسوية + ارض ي + اول( 3) 5عدد الطوابق : 

 ة االولى: عبارة عن خدماتطابق التسوي

طابق التسوية الثانية: مكون من شقتين وكل شقة 

غرف نوم + صالة + موزع + حمام +  2مؤلفة من 

 + مطبخ 2بلكونة عدد 

طابق التسوية الثالثة: مكون من شقتين وكل شقة 

غرف نوم + صالة + موزع + حمام +  2مؤلفة من 

 + مطبخ 2بلكونة عدد 

 بق االول: غير مكتمل )عظم(الطابق االرض ي والطا

 -قرب مدرسة املرج االساسية  -املوقع: الكرك 

 وخلف ديوان الخدمة املدنية فرع الكرك

 الكرك
موقع 

 العقار
 149,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Residential-

021 

. عقار 005

 سكني

 -محافظة الكرك 

 -كرك أراض ي  ال

لوحة  -قرية ادر 

38  

327 
البلد  12

 الشمالي
 2م 262

 2م 828مساحة األرض: 

 2م 262مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم: سكن ج

 طوابق )تسوية + ارض ي( 2عدد الطوابق : 

 وهو فارغ 2م 45طابق التسوية: بمساحة 

 3مكون من  2م 147الطابق االرض ي : بمساحة 

 غرف + مطبخ + حمام

وهو بناء  2م 70بناء منفصل بمساحة  يوجد

 قديم

بجانب محطة  -املوقع: لواء قصبة الكرك 

محروقات الشيخ حسين بن احمد املعايطة أبو 

 محمد

 الكرك
موقع 

 العقار
 37,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/1ZeUSGAEkoFeDFTL8
https://goo.gl/maps/1ZeUSGAEkoFeDFTL8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/i4LCAQbkBeA9KpJj7
https://goo.gl/maps/i4LCAQbkBeA9KpJj7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-021&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
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 الكركمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 يديوف الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Residential-

022 

. عقار 005

 سكني

 -كرك محافظة ال

 -أراض ي  الكرك 

  7لوحة  -قرية املرد 

 2م 344 7تلعة شاهة  117

 2م 500مساحة األرض: 

 2م 344مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم: سكن ج

 طوابق )تسوية + ارض ي( 2عدد الطوابق : 

وهو عبارة عن  2م 135طابق التسوية: بمساحة 

غرف نوم + حمامين + مطبخ غير راكب +  3

 صالون 

مكون من  2م 209طابق االرض ي : بمساحة ال

غرفتي نوم + موزع + صالة + حمامين + مطبخ 

 راكب + ترس امامي 

 -شارع املستشفى الحكومي  -املوقع: املشيرفة 

الجهة الشمالية من قاعات الرويال ومجمع طه 

 م300الشرفا بحوالي 

بيانات اخرى: البناء بحاجة الى صيانة عامة 

 وشاملة

 املشيرفة
موقع 

 العقار
 60,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Residential-

029 

. عقار 005

 سكني

 -محافظة الكرك 

أراض ي االغوار 

قرية  -الجنوبية 

 1لوحة  -النقع 

 البلد 1 22
461.870 

 2م

 2م 461.870مساحة األرض: 

 2م 195مساحة العقار االجمالية : 

 التنظيم: سكن

 عدد الطوابق : طابق واحد

مكون من  2م 195الطابق االرض ي : مساحته 

+  2غرف نوم + موزع + حمام عدد  3صالون + 

 مطبخ

بيانات اخرى: يخدم البناء ترس امامي بمساحة 

 + مطلع درج 2م 45

 حي البلد -النقع  -االغوار الجنوبية  -املوقع: الكرك 

 الكرك
موقع 

 العقار
 30,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/UaYrDyLiasLCUD5R9
https://goo.gl/maps/UaYrDyLiasLCUD5R9
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-022&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-022&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-022&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/LQePxAKsD7bAjCCv7
https://goo.gl/maps/LQePxAKsD7bAjCCv7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-029&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-029&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Residential-029&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
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 الكركمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 يديوف الصور  املوقع املنطقة الوصف
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Plots-053 
. قطع 012

 أراض ي

 -محافظة الكرك 

اراض ي املزار 

قرية  -الجنوبي 

 24لوحة  -الطيبه 

 24املشاريق   181
1,867.3 

 2م

 -قرية الطيبة  -اراض ي املزار الجنوبي  -الكرك 

 2م 1,867.3 -مساحتها  - 24حوض املشاريق 

 منظمة سكن ب 27لوحة 

املزار 

 الجنوبي

موقع 

 العقار
 9,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

plots-142 
. قطع 012

 أراض ي

 -محافظة الكرك 

اراض ي املزار 

قرية  -الجنوبي 

 5لوحة  -العمقة 

8 
جور جمعة 

11 

31,638 
 2م

ت بمساحة قطعة ارض خالية من االنشاءا

وتنظيمها زراعي وهي مستوية  2م 31,638

ومنتظمة الشكل ومزودة بكافة الخدمات وتصلح 

للزراعة والبناء ويحيط بها العديد من األبنية 

 السكنية ومطلة على بلدة الحسينية

 قرب مثلث الحارثية -املوقع: الكرك 

 الكرك
وقع م

 العقار
 158,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

 للمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0799229848/  0795982333 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joي:  البريد االلكترون

 

 

 

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/9xmn8TWMskFBFJtV6
https://goo.gl/maps/9xmn8TWMskFBFJtV6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-053&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-053&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-053&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/snDGVsKcr6G7CZhaA
https://goo.gl/maps/snDGVsKcr6G7CZhaA
https://goo.gl/maps/snDGVsKcr6G7CZhaA
https://goo.gl/maps/snDGVsKcr6G7CZhaA
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-142&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-142&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-142&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo
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 الطفيلةمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Plots-
008 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -الطفيلة 

اراض ي الطفيلة 

 قرية الطفيلة -

 2م 3,728 58التين   926

 -قرية الطفيلة  -اراض ي الطفيلة  -الطفيلة 

 2م 3,728-مساحتها  - 58حوض التين 

 منظمة سكن ج 21لوحة 

 9,000 - - الصور  موقع العقار الطفيلة
تقدم بطلب 

 شراء

Plots-

009 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -الطفيلة 

اراض ي الطفيلة 

 قرية الطفيلة -

136 
الرض ى الشرقي  

44 
 2م 930.66

 -قرية الطفيلة  -اراض ي الطفيلة  -الطفيلة 

 -مساحتها  - 44حوض الرض ى الشرقي 

 منظمة سكن 153لوحة  2م 930.66

 5,000 - - الصور  موقع العقار لةالطفي
تقدم بطلب 

 شراء

Plots-

013 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -الطفيلة 

اراض ي الطفيلة 

 قرية الطفيلة -

161 
الرض ى الغربي  

45 
 2م 5,511

 -قرية الطفيلة  -اراض ي الطفيلة  -الطفيلة 

-مساحتها  - 45حوض الرض ى الغربي 

 منظمة سكن أ 2م 5,511

 28,000 - - الصور  موقع العقار الطفيلة
تقدم بطلب 

 شراء

Plots-

015 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -الطفيلة 

اراض ي الطفيلة 

 قرية الطفيلة -

 2م 1,924 61الغوير   31

 -قرية الطفيلة  -اراض ي الطفيلة  -الطفيلة 

 1,924 -احتها مس - 61حوض الغوير 

منظمة سكن زراعي بأحكام خارج  2م

 التنظيم

 3,000 - - الصور  العقار موقع الطفيلة
تقدم بطلب 

 شراء

Plots-

048 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -الطفيلة 

اراض ي الطفيله 

 قرية الطفيلة -

 2م 26,219 78املياسر   19

 -قرية الطفيلة  - اراض ي الطفيلة -الطفيلة 

 26,219 -مساحتها  - 78حوض املياسر 

 خارج التنظيم 96لوحة  2م

 21,000 - - الصور  موقع العقار الطفيلة
تقدم بطلب 

 شراء

Plots-

049 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -الطفيلة 

اراض ي الطفيله 

 قرية الطفيلة -

 2م 21,204 29أم بوير   165

 -قرية الطفيلة  -اراض ي الطفيلة  -الطفيلة 

 21,204 -املساحة  - 29حوض أم بوير 

 زراعية خارج التنظيم 312لوحة  2م

 32,000 - - الصور  موقع العقار الطفيلة
تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/m5RPwy5iroPQM4hN6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/UWEexNq83nwhXBX67
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-009&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/FRYaFR3CSPh57WuJ7
https://goo.gl/maps/FRYaFR3CSPh57WuJ7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-013&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-013&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-013&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/ZnfxsUtPH4T5sfD6A
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-015&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/89hQagfrbgziTyZj6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-048&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-048&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-048&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/ho6eWeuotxPee6FM7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-049&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-049&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-049&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 102 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 الطفيلةمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي
املحافظة 

 واملديرية والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Plots-

060 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -الطفيلة 

اراض ي الطفيله 

 الطفيلة قرية -

 2م 22,984 54صافح   8

 -قرية الطفيلة  -اراض ي الطفيلة  -الطفيلة 

 22,984 -مساحتها  - 54حوض صافح 

 زراعية خارج التنظيم 133لوحة  2م

 14,000 - - الصور  موقع العقار الطفيلة
تقدم بطلب 

 شراء

Plots-

061 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -لة الطفي

اراض ي الطفيله 

 قرية الطفيلة -

 2م 1,663 59قرة   383

 -قرية الطفيلة  -اراض ي الطفيلة  -الطفيلة 

 2م 1663 -مساحتها  - 59حوض قرة 

منتظمة الشكل منظمة سكن ب يوجد بها 

 ميال

 7,000 - - الصور  موقع العقار الطفيلة
تقدم بطلب 

 شراء

Plots-
008 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

 -الطفيلة 

اراض ي الطفيلة 

 قرية الطفيلة -

 2م 3,728 58التين   926

 -قرية الطفيلة  -اراض ي الطفيلة  -الطفيلة 

 2م 3,728-مساحتها  - 58حوض التين 

 منظمة سكن ج 21لوحة 

 9,000 - - الصور  موقع العقار الطفيلة
لب تقدم بط

 شراء

 للمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0799229848/  0795982333 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joالبريد االلكتروني:  

 

 

 

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/v8weKERLQ3FhTiaV7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-060&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-060&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-060&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/znZMCVX71KgctiS37
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-061&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-061&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-061&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/m5RPwy5iroPQM4hN6
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-008&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo


                                                                                                                                                           

 103 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 معانمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض 

 العقار /
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 السعر

ديم طلب تق

 شراء

  -نعتذر 
 
 ال يوجد عقارات في هذه املحافظة حاليا

 للمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0799229848/  0795982333 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joالبريد االلكتروني:  

 

 

 

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo


                                                                                                                                                           

 104 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 العقبةمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة وصفال
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Apartments-
079 

 . شقق008

محافظة العقبة 

أراض ي العقبة  -

 -قرية العقبة -

 37لوحة رقم 

111/137 
السكنية  19

 الخامسة  
 2م 139

الشقة الجنوبية الشرقية من طابق االول عدا 

اية الشقة ضمن بن 2م 139سطحها بمساحة 

من الحجر اربع واجهات مكونة طابق تسوية 

وارض ي واول وثاني وطابق رووف بواقع اربع شقق 

في الطابق باستثناء طابق الرووف عبارة عن 

شقتين بإجمالي ثمانية عشر شقة / البناية مزودة 

بمصعد / والشقة مكونة من صالون ومطبخ 

وحمام ضيوف وثالث غرف نوم احداهما / 

لية ارضيات كامل الشقة من التشطيبات الداخ

سيراميك جدران املطبخ والحمامات سيراميك مع 

 اطقم / شبابيك املنيوم عادي مع اباجورات /

السكنية 

 الخامسة

موقع 

 العقار
 55,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

Apartments-

054 
 . شقق008

محافظة العقبة 

العقبة  اراض ي -

قرية وادي  -

لوحة  -اليتم   

  13حي  13

122/731 
املقص 

  1الشمالي 
91 

شقة طابق ثاني في العقبة منطقة السابعة شمال 

مدارس االتحاد وهي الشقة الجنوبية من الطابق 

 2م  91بمساحة  122الثاني عدا سطحها رقم 

 2م  32بمساحة  2يتبع لها تراس مكشوف عدد 

لحجر الواجهة االمامية وهي ضمن بناية من ا

مكونة من ثالثة طوابق بإجمالي سته شقق وهي 

مكونة من صالة مفتوحة على املطبخ وغرفتي نوم 

احداهما ماستر يوجد حمام ضيوف / سيراميك 

لألرضيات وجدران املطبخ والحمامات / شابيك 

املنيوم مقطع خاص زجاج مزدوج مع اباجورات / 

 البناية مزودة بمصعد

السكنية 

 السادسة

موقع 

 العقار
 - - الصور 

49,000 

* 

تقدم بطلب 

 شراء

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/onyWddVLBNqZ3n3D8
https://goo.gl/maps/onyWddVLBNqZ3n3D8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-079&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-079&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-079&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/CXC2cnfZnz81mr7t7
https://goo.gl/maps/CXC2cnfZnz81mr7t7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-054&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-054&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-054&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=


                                                                                                                                                           

 105 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 العقبةمحافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة 

االرض / 

 العقار

 فيديو الصور  املوقع املنطقة وصفال
جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Apartments-

080 
 . شقق008

محافظة العقبة 

أراض ي العقبة  -

 -قرية العقبة -

لوحة رقم 

152 

 2م 93 االتحاد   31 124/2846

الشقة الشمالية الوسطى من طابق الثاني عدا 

الشقة ضمن بناية من  2م 93ة سطحها بمساح

االعمدة و الطوب املقصور مكونة طابق ارض ي 

واول وثاني وثالث بواقع ستة شقق في الطابق مع 

وجود مدخلين للبناية كل مدخل ) بيت درج ( 

يخدم ثالثة شقق في الطابق بإجمالي اربعة 

وعشرون شقة / والشقة مكونة من صالون 

بات الداخلية ومطبخ وحمام غرفتين نوم / التشطي

ارضيات كامل الشقة من سيراميك جدران املطبخ 

والحمامات سيراميك مع اطقم / شبابيك املنيوم 

 عادي مع اباجورات /

 الشامية
موقع 

 العقار
 22,000 - - الصور 

تقدم بطلب 

 شراء

 للمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -/ مركز املحفظة العقارية  065005555هاتف رقم:  السكانبنك ا

 0799229848/  0795982333 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 portfolio@hbtf.com.jorealestateالبريد االلكتروني:  

 

 

 

 

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/PXLsdytU6RBpmhbS7
https://goo.gl/maps/PXLsdytU6RBpmhbS7
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-080&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-080&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Apartments-080&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo


                                                                                                                                                           

 106 موقع البنك االلكترونية أوال بأول يرجى زيارة ولالطالع على عقارات بنك اإلسكان محدث 2022-08-08هذا الكشف يتضمن عقارات بنك اإلسكان كما هي بتاريخ 

 عجلون محافظة 

 التصنيف الرقم املرجعي

املحافظة 

واملديرية 

 والقرية

رقم القطعة / 

 الشقة

اسم الحوض 

 ورقمه

مساحة االرض / 

 العقار
 فيديو الصور  املوقع املنطقة الوصف

جولة 

 افتراضية
 السعر

تقديم طلب 

 شراء

Plots-
106 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

أراض ي  -عجلون 

قرية  -عجلون 

 -الهاشمية 

 15لوحة رقم 

 العرش 3 302
5,945.910 

 2م

قطعة ارض تنظيمها سكن ريفي تقع ضمن حدود 

شمال مسجد املهاجرين وهي  -وتنظيم بلدية الشفا 

غير منتظمة الشكل وصالحة للزراعة ومحاطة 

 باألبنية السكنية من كافة الجهات

 87,000 - - الصور  موقع العقار الهاشمية
تقدم بطلب 

 شراء

Plots-

107 

. قطع 012

 أراض ي

محافظة 

أراض ي  -عجلون 

قرية  -عجلون 

 -الهاشمية 

 22لوحة رقم 

 2م 7,010 العرش 3 345

قطعة ارض تنظيمها زراعي خارج التنظيم تقع ضمن 

جنوب بلدية الهاشمية بحوالي  -حدود بلدية الشفا 

م  4ديوان ال غرايبة على شارع بعرض كم قرب  2

غير مفتوح وهي قطعة ارض سليخ خالية من 

 االنشاءات

 25,000 - - الصور  موقع العقار الهاشمية
تقدم بطلب 

 شراء

 للمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:

 2837/   5082/  1804/  2379األرقام الداخلية التالية:  -قارية / مركز املحفظة الع 065005555هاتف رقم:  بنك االسكان

 0799229848/  0795982333 /0795137779 /  0795263621رقام الهواتف : ا

 realestateportfolio@hbtf.com.joالبريد االلكتروني:  

 

 

  

 

 

 العودة الى خريطة عقارات بنك االسكان

https://hbtf.com/ar/realestate
https://goo.gl/maps/q1P3KTBgWK8bNgUF8
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-106&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-106&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-106&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://goo.gl/maps/RfUyroFPQ5pTmGR58
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-107&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-107&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
https://hbtf.com/ar/realestate?RealEstateSearch%5Breference_number%5D=Plots-107&RealEstateSearch%5Bcategory%5D=&RealEstateSearch%5Bprovince%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangFrom%5D=&RealEstateSearch%5BpriceRangTo%5D=
mailto:realestateportfolio@hbtf.com.jo

