
الرقم طبٌعة العقار الموقع المدٌرٌة القرٌة رقم القطعة اسم الحوض رقم الحوض 2المساحة م نوع التنظٌم الحصص التً ٌملكها البنك مجموع الحصص

1 أرض حً الصناعة وادي السٌر غرب عمان وادي السٌر 1597 السهل 13 7951 صناعات خفٌفة كاملة

2 أرض صافوط شمال عمان صافوط 422 ام مرهف الجنوبً 6 500

2 أرض على الشارع الرئٌسً صوٌلح البقعه شمال عمان صوٌلح 210 عٌن ام جوزه 3 2439 / 7317 مهن حرفٌه ضمن سكن ب 1 3

3 شقة ضاحٌة الرشٌد شمال عمان ٌاجوز 102/280 ام حلٌلٌفه  7 198 سكن ب كامله

4 شقة الجبٌهة شمال عمان الجبٌهة _101/744 خربة مسلم 6 158 سكن ب كامله

5 بٌت سكنً شارع اإلستقالل بجانب نادي موظفً أمانة عمان عمان عمان 2037 جرٌنٌن الجنوبً 6 332.5 / 665 سكن ج 1 2

6 أرض طبربور بالقرب من فندق القوات المسلحة شرق عمان طبربور 1911 عٌن ارباط 3 536 سكن ج كامله

7 أرض طبربور بالقرب من فندق القوات المسلحة شرق عمان طبربور 2210 عٌن ارباط 3 507 سكن ج كامله

8 أرض طبربور بالقرب من فندق القوات المسلحة شرق عمان طبربور 2212 عٌن ارباط 3 709 سكن ج كامله

9 أبنٌه على شارع وادي الرمم/ القوٌسمة  جنوب عمان القوٌسمة 22 النهارٌة 3 3269 / 15061 صناعات خفٌفة ومنطقة خضراء 360078 1658992

10 أرض قرب دوار الجمارك/ القوٌسمة  جنوب عمان القوٌسمة 1673 الوسٌة 7 1539 / 6157 تجاري عادي ضمن سكن ج 48 192

11 أرض أبو علندا جنوب عمان أبوعلندا 23 ام لسان 32 26571 / 79715 خارج التنظٌم 1 3

12 بٌت سكنً بالقرب من شارع الحزام جنوب عمان أبو علندا 41 الدهامٌة 7 2 م260           بناء 2 م742أرض  صناعات حرفٌة كاملة

13 مزرعة زٌتون النتل_ شارع مأدبا  جنوب عمان النتل 24 السمسار 5 37000 خارج التنظٌم كاملة

14 أرض بالقرب من شارع المطار جنوب عمان ام العمد 273 النجمٌة 6 10680 خارج التنظٌم كاملة

15 أرض مقابل القرٌة األندلسٌة جنوب عمان ام رمانة 39 الطوال 4 9768 خارج التنظٌم كاملة

16 بٌت سكنً+ مزررعة زٌتون  بجانب القرٌة األندلسٌة جنوب عمان ام رمانة 25 الوسط 5 5123 خارج التنظٌم كاملة

17 أرض بجانب القرٌة األندلسٌة جنوب عمان ام العمد 96 الحوام 7 14948 خارج التنظٌم كاملة

18 أرض الجٌزه جنوب عمان الجٌزه 4800 الموارس 3 10148 خارج التنظٌم كاملة

19 أرض خلف مشروع بوابة عمان جنوب عمان ام رمانه 209 رجم الحجاوشة 10 22005 خارج التنظٌم كاملة

20 أرض القوٌسمة جنوب عمان القوٌسمة 6316 عوٌس 1 1575 تجاري بأحكام خاصة كاملة

21 شقة مرج الحمام ناعور ناعور 121/135 الطوال 4 214 سكن أ كاملة

22 أرض بالقرب من مدارس الحٌاه الخاصة السلط الفحٌص 131 راس الجندي 22 8172 خارج التنظٌم كاملة

23 أرض قرب مطعم الحمر/ الفحٌص  السلط الفحٌص 304 المقبلة 9 4202 سكن أخضر كامله

24 أرض الفحٌص/ السلط   السلط الفحٌص 218 المقبله 9 5539 سكن أخضر كامله

25 أرض السلط السلط السلط 13 خٌمة العواملة 131 251492 / 425556 خارج التنظٌم 119140 201600

26 هنجر ومكاتب على طرٌق الهاشمٌة بلعما المفرق الزنٌه 145 الصنع 8 2 م6500     هنجر 2 م32731أرض  صناعات متوسطة كامله

27 أرض بالقرب من فندق الموفنبٌك/ وادي موسى  وادي موسى وادي موسى 24 طور العقاب 24 30765 متعدد االستعمال كامله

28 مصنع جرش جرش جرش 577 المجر 1 2482.58 خارج التنظٌم كاملة

29 ثالث شقق/ عماره سكنٌة  جرش جرش جرش 761 البلد 6 2 م318           بناء 2 م211أرض  سكن د كاملة

30 مصنع الزرقاء/ الهاشمٌة  الزرقاء الهاشمٌة 307 الودي الغربً 7 5457 خارج التنظٌم كامله

31 بٌت سكنً قرب مطعم أبو جباره/ البلد / الزرقاء  الزرقاء الزرقاء 198 البلد 10 2 م258           بناء 2 م126أرض  تجاري طولً كاملة

32 مستودع العقبة العقبة العقبة _101/742 السالم 10 203 سكنً كاملة
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