
 تأجير العقارات التجارية بالمزاد بالظرف المختوم

 .المواطن االردني  الفئات المستفيدة من الخدمة
  قسم اإليجارات/ إدارة األمالك/ مبنى ضاحية الحسين.  أماكن تقديم الخدمة

 قد اتم الثامنة عشرة من عمره. مواطن أردني طالب اإليجار ان يكون  شروط الحصول على الخدمة 
  شخصيًا. طالب اإليجاران يتم تقديم الطلب من قبل 

 الوثائق المطلوبة
 

 لمفعول. صورة عن البطاقة الشخصية سارية ا 

 نسخة من سند قبض التأمين النقدي.  

 بالمزاد بالظرف المختوم. طلب استئجار مخزن تجاري  
تقوم المؤسسسسسسسسسسسسسسسسة باإلعالن يي الصسسسسسسسحف المحلية عن تأجير مخازن تجارية بالمزاد بالظرف   إجراءات تقديم الخدمة

جار بدل اإليوقيمة المختوم، حيث يتم تحديد اسسسسسسسم المشسسسسسسروم وموقعر ورقم العقار ومسسسسسسساحتر 
 عالن وقيمة التأمين النقدي المطلوب.ومدة اإل السنوي

  يقوم موظفو قسسسسسم اإليجارات بمرايقة المواطنين لتعريفام بالمخازن المعروضسسسسة لليجار خالل
 ايام محددة.

 مكتسب نسائسب المسدير العسام/ مبنى جبسل اإليجسار يي  المزاوده على يقوم المواطن بتقسديم طلسب
ف مل الوثائق المطلوبة وتوضسسسسسسسل يي الصسسسسسسسندوق المخصسسسسسسس  لا ه ويوضسسسسسسسل يي م ل عمان 
 ال اية. 

  تقوم لجنة االمالك بفتح العروض ثم اإلسسسسسستئجاربعد انتااء مدة االعالن واسسسسسستالم عروض ،
 تحديد الفائزين بالمزاد.

  يتح ملفات لام.ليتم  يجاراتاإلترسل اسماء الفائزين الى قسم 

  تسليمام كتب رسمية بالموضوم.يتم تبليغ الفائزين هاتفيًا ومن ثم 



  سسسسسسسسسسسسسسسترجسسام مبلغ التسسأمين النقسسديإل المسسديريسسر المسساليسسريقوم المواطنين غير الفسسائزين بمراجعسسة 
 مالك.دارة األإوبالتنسيق مل 

 أمر قبض + بطاقة المعلومات )للحصسسول على  تيقوم المواطن الفائز بمراجعة قسسسم اإليجارا
بل ج المديرير المالير يي لمأجور( وال هاب الىالخاصسسسة بر + م كرة رسسسسمية بكاية تفاصسسسيل ا

 جراءات.عمان الستكمال اإل

  المؤسسسسسسسسسسسسسسة يي جبللدى صسسسسسسندوق  يجار السسسسسسسنوي للمأجوربدل اإل الفائز بديل المواطنيقوم 
 .المأجورويعتبر مبلغ تأمين المزاودة ديعة من ثمن  عمان

  جراءاتإالحسسسين السسستكمال االيجارات يي مبنى ضسساحية قسسسم  بمراجعة الفائز  المواطنيقوم 
 .التأجير

 رسالر و  من قبل المستأجرحسب األصول يجار وتوقيعر يجارات بإعداد عقد اإليقوم قسم اإل ا 
 .إلى عطوية المدير العام المفوض بالتوقيل على العقد

 جيل يجارات وتسسساشسسعار تسسسليم المأجور من قسسسم اإلو  نسسسختر من عقد اإليجار يسسستلم المواطن
 أجرين لديام لتوثيق ما تم تأجيره.  بيانات المست

 .امانة عمان  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 البلديات. 

 شركات المياه، شركات الكارباء، شركة اإلتصاالت(.الجاات الخدمية المختلفة ( 
 .( دينار بدل اعالن20)  الخدمة بدل

 (1دينار بدل طلب ). 
 .لمزاد( دقيقة تقديم طلب ا30)  وقت انجاز الخدمة

 تحديد الفائزين بعد انتااء يترة االعالن مباشرة. 



 (30 يوم استكمال اجراءات ).توقيل العقد أصوليًا 
 


