
 نقل الملكية والحصول على سند التسجيل 

التشريعات والقوانين 
واألنظمه واللوائح التي 

 تحكم الخدمة

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

  لإلسكانمن قانون المؤسسة العامة  16و 8صادر بموجب المادتين  2007تعليمات تنظيم الرهن لسنة 
  .1992 لسنة 28والتطوير الحضري وتعديالته رقم 

  ( 22/1/2013( تاريخ )  3357قرار مجلس اإلداره الخاص بنفقات اإلفراز رقم .) 

الفئات المستفيدة من 
 الخدمة

 .المستفيدون من مشاريع المؤسسه و مشاريع سكن كريم ومشاريع الشراكه مع القطاع الخاص 

 خدمة الجمهور.مبنى   أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على 
 الخدمة 

 باستثناء مشاريع الشراكه  التخصيصعلى صدور قرار مجلس اإلدارة ب مرور سنتين على األقل
 عقارات المباعه بالحد األدنى أو المزاد.وال

 لملكية التزامات المالية المستحقة للمؤسسة أو أي جهة ممولة أو رسمية قبل تاريخ نقل تسديد كافة اإل
 بما في ذلك بدل نفقات اإلفراز وبدل اتعاب ومصاريف خاصه بمشاريع الشراكه. 

  ود مخالفات تنظيميه.الضرائب والرسوم المستحقه وعدم وجتبرئة ذمة العقار من 

 .) الحصول على الموافقات المطلوبه ) الوارده في بند الوثائق 

 شهادة تعيين للعسكريين. هوية األحوال المدنية أو  الوثائق المطلوبة

 .) جواز السفر لغير األردنيين وموافقة الشركه للمتعاقد ) مشاريع الشراكه مع القطاع الخاص 

 م ارتكاب مخالفات تنظيميه ودفع الرسههههههههوم والضههههههههرائب المسههههههههتحقه على شهههههههههاده من الجهات المعنيه بعد
 العقار.

  ا  كان العقار مرهون إذاالتمويلية موافقة الجهة. 



 إجراءات تقديم الخدمة
 
 

  على نموذج الخدمة المطلوبة الحصولمكتب االستقبال لالستفسار عن الخدمة ومن ثم  إلىالتوجه. 

   االستقبال للحصول على ورقة الدور والتوجه لموظفذج المطلوب يقوم متلقي الخدمة بتعبئة النمو 
 واالنتظار لحين المناداة من قبل النافذة المعنية

  د المستفي المالي لمعاملةيقوم موظف الديوان بتسجيل المعاملة وختمها وتحويلها لبيان الوضع 

  ألمر لكشف الميداني إذا تطلب اوايتم تحويل المعاملة للمساح لبيان الوضع المساحي لمعاملة المستفيد
 ذلك.

  قار وتبرئة ذمة العكتاب عدم وجود مخالفات  إلحضاريتم منح المستفيد كتاب رسمي للجهات الخدمية
 من الضرائب والرسوم المقرره والجهات التمويليه إن وجدت.

  كافة الوثائق المطلوبة والتوجه لتسجيلها لدى الديوان بإحضاريقوم متلقي الخدمة 

 من قبل النافذة المعنية ةار للمناداواالنتظ اآلليصول على الدور الح 

  مبالغ مستحقة على العقار وتحويل متلقي الخدمة للصندوق  ةوأي اإلفرازيقوم الموظف بتحديد بدل 

  األصولحسب  إيداع وصلفي صندوق المؤسسة بموجب  عالخدمة بالدفيقوم متلقي. 

 لمؤسسه اسم اراضي المختصه لنقل ملكية العقار من سجيل األلمديرية ت كتاب يتم منح متلقي الخدمه
  إلسم المواطن.

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة

 .امانة عمان الكبرى او البلديه او اللجنه اللوائيه او سلطة منطقة العقبه االقتصاديه الخاصه 

 .المديريه الماليه التابعه لوزارة الماليه وفق منطقة المشروع 

 ( دينار اذا كان العقار مخصص استفاده )بدل نفقات افراز (35.) الخدمةرسوم 

 (100دينار )  بدل نفقات افراز( لمزادبا او األدنى بالحد اذا كان العقار مباع( 

 .مشاريع الشراكه يتم استيفاء بدل تسهيالت وخدمات حسب اتفاقية كل مشروع 

  ( يستثنى من ذلك مشاريع المبادره الملكيه لإلسكان) سكن كريم. 



 وساعتان عند احضار المستفيد للوثائق المطلوبه النجاز المعامله. ساعتان عند تقديم الطلب  وقت انجاز الخدمة

 

 
 
 
 


