
 التنازل أو بيع العقار 

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

 ( 30/06/2014( تاريخ ) 3529قرار مجلس اإلداره رقم.) 

 ( لسنة 72نظام بدل خدمات المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري رقم )2014. 

   .شخص طبيعي أو معنوي منتفع من خدمات المؤسسه 

   خدمة الجمهور.مبنى 

   مرور )سننننتين(  لى تخ نننيص الع ار او الوحده السنننكنيه للمسنننتفيد بموجع قرار  نننادر  ن مجلس
 إدارة المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حالة التنازل  ن قطع اإلنتفاع.

  الثامنة  شره من  مره.الجنسيه أتم  أردني أن يكون المتنازل إليه 

  المستح ه  لى الع ار للمؤسسه. لتزامات الماليةتسديد كافة اإل  

  .دم وجود مخالفات تنظيميه  لى الع ار  

 .تبرئة ذمة الع ار من الضرائع والرسوم المفروضه 

  أن يكون الع ار غير مفرز او مفروز ضننننننننمن شننننننننروط )مثل تعثر المسننننننننتفيدين في سننننننننداد ا قسنننننننناط
 المستح ه(.

  انطباق شنننروط اإلسنننتفاده  لى المتنازل إليه في حال كان الع ار مخ ننن نننا) باإلسنننتفاده ) التنازل مع
 ب اء األقساط(.

 .(مواف ة الجهة الراهنه في حال كان الع ار أو الوحده السكنيه مرهونا 

 من  همواف ة دائرة األراضننننننننني والمسننننننننناحه  لى التمل  للير األردنيين في حال كان الع ار المتنازل  ن
   ارات مشاريع الشراكه مع ال طاع الخاص.

  وشاهدين للمؤسسة.)أو من ينوع  نهم بموجع وكاله( حضور الطرفين المتنازل والمتنازل له 



  في حال التنازل  ن   ارات مشننناريع الشنننراكه مع ال طاع الخاص احضنننار مواف ه خطيه من الشنننركه
  التي قامت بالبيع بالسماح له بالت رف بالع ار.

  هوية األحوال المدنية ) سارية المفعول ( أو شهادة تعيين للعسكريين أو جواز سفر ساري المفعول
 للير األردنيين.

 .وكاله  دليه معتمده في حال اإلنابه  ن المستفيد 

  إحضار شهادة وفاه وحجة إرث وحجة و ايه وحجة تخارج إن وجدت م دقه في حال كان
  يل متوفيا).المستفيد األ

 .كتاع  دم وجود مخالفات وتبرئة ذمة الع ار من الرسوم والضرائع المستح ه 

 .مواف ة الجهه التمويليه الراهنه 

 .سند وكالة معتمد 



 لإلستفسار  ن الخدمه والح ول  لى طلع التنازل المطلوع.ست بال اإل مكتع إلى التوجه 

 سننتد اء للح ننول  لى مواف ات في ما يتعلق بالتسننويه الماليه الم دمه من قبلهي وم المسننتفيد بت ديم ا 
 في حال كان هنا  أقساط مستح ه  لى المستفيد.

 .)ي وم متل ي الخدمه بتعبئة طلع التنازل ) المتنازل والمتنازل إليه أو من ينيبونهم 

 بل ر لحين المناداه  ليه من فالتوجه إلى موظف اإلسنننت بال للح نننول  لى ورقة الدور ا لي واإلنتظا
 النافذه المعنيه.

 .ي وم الموظف بتدقيق الطلع مبدئيا) ومن ثم توجيه متل ي الخدمه للديوان لتسجيل المعامله 

  ي وم موظف الديوان بتسنننجيل المعامله وختمها وتحويلها لموظف خدمة الجمهور لبيان الوضنننع المالي
 للمستفيد.

 ان الوضنننع المسننناحي لمعاملة المسنننتفيد حيث من الممكن أن يسنننتد ي يتم تحويل المعامله للمسننناح لبي
 األمر كشف ميداني أو إحالة المعامله إلى مديرية التنظيم.

  في حال وجود أية مخالفات أو التزامات ماليه يتم منح المستفيد كتاع رسمي للجهات الخدمية المعنيه
 من أي رسوم أو ضرائع مستح ه. إلحضار كتاع بتسوية أمور المخالفات وتبرئة ذمة الع ار

 .ي وم متل ي الخدمه بإحضار كافة الوثائق المطلوبه والتوجه لتسجيلها لدى الديوان 

 .الح ول  لى ورقة الدور اآللي واإلنتظار للمناداه من قبل النافه المعنيه 

  ل ندوق.لي وم الموظف بتحديد بدل التنازل وأية مبالغ مستح ه  لى الع ار وتحويل متل ي الخدمه 

 .حضار فيشة إيداع حسع األ ول  ي وم متل ي الخدمه بالدفع وا 

  ي وم الموظف بإتمام  ملية التنازل والتواقيع  لى التنازل النهائي وتحويل المعامله إلى رئيس ال سنننننننننننننم
 المعني ومدير مديرية خدمة الجمهور ومدير إدارة شؤون المستفيدين للتوقيع  ليها أ وليا).

 ليه شهادة التخ يص أو البيع.منح المتنازل إ  



  .أمانة  مان الكبرى , البلديات , مفوضية منط ة الع به اإلقت اديه الخا ه 

 .المديريات التابعه لوزارة الماليه  

  (1 % - 3% ) ع ض المشنننننناريالع ار الم دره لدى المؤسننننننسننننننه للمشنننننناريع غير المفرزه وبع من قيمة
 المفرزه التي تضطر المؤسسه إلى قبول إجراءات التنازل لديها نظرا) لتعثر المستفيدين بالسداد. 

  (10 .دنانير اإلنت ال باإلرث أو التخارج ) 

  (20  دينار بدل خروج موظف المؤسسه  ستماع إقرار المتعاقدين خارج المؤسسه لحا ت المرض )
 وكبار السن واإل اقات.

 ن  ند ت دبم الطلع.سا تا 

   حضننننار الوثائق المطلوبه من الجهات الخارجيه ) براءة الذمه, ف سننننا ه بعد إجراء  ملية الكشننننف وا 
  .الرهن, دفع الضرائع والرسوم المستح ه

 

 


