
 اإلستفادة من العقار السكني : ) أرض , شقة (

التشريعات والقوانين واألنظمه 
  واللوائح التي تحكم الخدمة

 ( لسنة 28قانون المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري رقم )1992. 

 .القرارات الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء 

 يمات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري.التعل 
 الذي تنطبق عليه الشروط حسب القانون. المواطن األردني  الفئات المستفيدة من الخدمة 

 مبنى خدمة الجمهور.  أماكن تقديم الخدمة
 .األقلمن عمره على الثامنة عشرة  أتمقد  أردنيايكون المستفيد  أن  شروط الحصول على الخدمة 

 أن  أو لسكناه في منطقة المشروع مناسبلعقار  ا  القاصرين مالك أبنائهمن  أواييكون المستفيد  أال
و أظروف المالية للمسااااتفيد الحصااااول عليه في ضااااوء ال أومثل هذا العقار  إنشاااااء ىعل يكون قادر

 .هأبنائ
 أية في جهة رسمي أيمن  كانإسشروع القاصرين قد انتفع بم أبنائهمن  اي أويكون المستفيد  أال 

 .منطقة
  ينه ويتم نشر التعليماتحللمشروع في  عن مجلس االدارةتضاف شروط أخرى حسب ما يصدر 

 وسائل اإلعالم للمواطنين. يات فمن خالل اإلعالن والشروط
الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول 

 عليها
 وأسماءنتهاء تحتوي على تاريخ الصدور واإل صورة عن دفتر العائلة ساري المفعول للصفحات التي 

 .لمعالين ومثبت عليه الرقم الوطنيا األسرة أفراد
 المدنية لمقدم الطلب األحوالوية صورة عن ه. 
 نيصورة عن شهادة التعيين للعسكري.  
  عملنوات الخدمة الفعلية ومكان الشهادة راتب رسمية لمقدم الطلب مبين عليها تاريخ التعيين وس. 
  والعسكريين( المدنيين )للمتقاعدينرة عن قرار التقاعد صو 

  ة اتور ف أوعامين وصور عنها  ألخرمقدم الطلب ممن هم في سن الدراسة  ألبناءالشهادات المدرسية
 لغايات اثبات مكان االقامه. مياه( أوكهرباء  أورضي أ)هاتف 

  صورةو  األصولحسب  ةومومختموقعة  اإلصدارمثبت عليها  األبيض( )الكرتبطاقة المعالجة 
 لغايات اثبات مكان االقامه عنها

  ينه ويتم نشر التعليمات من حأخرى حسب ما يصدر من تعليمات للمشروع في  وثائقتضاف
 وسائل اإلعالم للمواطنين. يات فخالل اإلعالن

الحصول على خدمة  إجراءات 
 /التنافس اإلستفادة من العقار السكني

 ع مساااااتفادة عبر وساااااائل اإلعالم المختلفة اساااااتقبال طلبات اإلتوزيع و عن  تقوم المؤساااااساااااة باإلعالن
 استقبال الطلبات.  وزمانومكان  المطلوبةالوثائق توضيح الشروط و 

 م موقعا  حساااب األصاااول من قبل مقد العقارطلب الحصاااول على تساااليم متلقي الخدمة بتعبئة و  يقوم
 الطلب شخصيا .

  دخاالمرفمطابقة البيانات المعبئة بالطلب مع الوثائق  سااااااااااااااتفادة والت كد منتدقيق طلبات اإل  لقة وا 
 ستفادة على النظام المحوسب.طلبات اإل

 بات ساااتفادة على الطلعملية التحري على جميع الطلبات المدخلة للت كد من انطباق شاااروط اإل إجراء
 المستلمة.



 

                                                 

 
 
 

   ملة لشااااروط مكتال غير باتنتائج التحري على النظام المحوسااااب بحيم يتم اسااااتبعاد الطل إدخاليتم
 ستفادة.اإل

   تبعة الم سلألساااااا وفقيتم احتسااااااب العالمات لجميع الطلبات المقبولة من خالل النظام المحوساااااب
 .لذلك

   نعالالمشروع واإلالقطع المتوفرة في  عددالعالمات بما يتناسب مع  وفقتحديد قائمة المؤهلين 
 ان وتاريخ المراجعة.عن قائمة المؤهلين بالصحف المحلية وتحديد مك

 لكل مؤهل. المخصص العقارعملية القرعة بين المؤهلين لتحديد  إجراء 

  يه مكان القرعة ومبين ف ةعملي انتهاءؤهلين والتوقيع عليها بعد التبليغ على الم إشعاراتتوزيع
 التخصيص وحفظ نسخة عن الوثيقة في ملف المستفيد. إجراءاتوموعد استكمال 

 يدين الراغبين باساااااااااااتكمال إجراءات التخصااااااااااايص وحفظ وثائق الطلب في ملف فتح ملفات للمساااااااااااتف
 المستفيد.

 وذلك إما بالتقسيط المباشر للمؤسسة أو السدادالثمن  دتسدي يقوم متلقي الخدمة باستكمال إجراءات 
 نقدا  أو عن طريق الجهات  التمويلية وفق التعليمات الصادرة عن المؤسسة للمشروع.

 صااااااادار كتاب تخصااااااايص العقار موجه للجهات التمويلية محدد بمدة يقوم الموظف الم عني بإعداد وا 
 زمنية ومن ثم تزويد المؤسسة بالموافقة )انظر خدمة الت مين على الدين( .

 إصدار إشعار تسليم القطعة. 

 إصدار شهادة تخصيص للمستفيد. 
اإلستفادة الحصول على خدمة  إجراءات

 راش/ التخصيص المبمن العقار السكني
 .التوجه إلى موظف اإلستقبال للحصول على رقم الدور واإلنتظار لحين المناداة من قبل النافذة المعنية 

 .يقوم الموظف بإدخال وتوثيق المعلومات الخاصة بمقدم الطلب والمشروع 

 سم طالب الخدمة والمشروع  1يقوم الموظف بإصدار بطاقة مراجعة تتضمن رقم طلب اإلستفادة وا 
 لطالب الخدمة موقعة من قبل مقدم الخدمة.وتسليمها 

 يقوم الموظف بعرض الشواغر المتوفرة في المشروع على متلقي الخدمة. 

  حسب آلية الدفع التي يتم اختيارها من قبل متلقي الخدمة  2يقوم الموظف بإصدار كتاب التخصيص
 وتوقيعه من قبل رئيس القسم والمدير.

 3راءات وفق آلية الدفع التي يختارهاتوجية متلقي الخدمة إلستكمال اإلج. 
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 ال يوجد.  وأدوارها )إن وجدت(

 ال يوجد.  رسوم الخدمة
 .عالن(ضمن اإل )تحددالمدة الزمنية إلنجاز اإلجراء   وقت انجاز الخدمة


