
 بيع العقار بالمزاد بالظرف المختوم

  التشريعات والقوانين واألنظمه واللوائح التي تحكم الخدمة.
 1992( لسنة 28رقم ) قانون المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري. 

 م بقرار رق التعليمات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري 

 (.5/2/2015( تاريخ :) 3605)
 األردني.المواطن   الفئات المستفيدة من الخدمة

 زاد.مكتب نائب المدير العام لتقديم طلب الم -( 1المبنى الرئيسي رقم)  أماكن تقديم الخدمة

 .مبنى إدارة شؤون المستفيدين الستكمال اإلجراءات  

 تم الثامنة عشرة من عمره.أقد  أردني الجنسية المتقدمان يكون   شروط الحصول على الخدمة 
   أو من ينوب عنه بموجب وكالة( ان يتم تقديم الطلب من قبل المشتري شخصيا (. 

 ألحوال المدنية أو شهادة التعيين للعسكريين(هوية اصورة عن إثبات الشخصية )  الوثائق المطلوبة

 .شيك بنكي مصدق بقيمة التأمين المحدد باإلعالن  

  معبأالشراء طلب. 

 .سند وكالة معتمد  

 إجراءات تقديم الخدمة

 

 

  تقوم المؤسسسسسسة باإلعالن لي الصسسحل المحلية عن بيا عقارات بالمزاد بالمرل المختومي حيت يتم تحديد
ه ورقم العقار ومسسسسسساحته وسسسسسسعره ومدة اإلعالن وقيمة التأمين النقدي المطلوب اسسسسسسم المشسسسسسرو  وموقع

 وأسماء مندوبي المؤسسة وأرقام هواتفهم.
 .يقوم مندوبي المؤسسة بمرالقة المواطنين لتعريفهم بالعقارات المعروضة للبيا خالل أيام محددة 
 هذه ل المزاد لي الصندوق المخصص ليقوم المواطن بتقديم طلب الشراء معززا  بالوثائق وتوضا لي مغل

 الغاية. 
 .تقوم اللجنة بفتح العروض وتحديد الفائزين بعد انتهاء مدة اإلعالن واستالم عروض الشراء 
  بإعالم الفائزين الكترونيا  من خالل رسائل نصية.تقوم المؤسسة 



 ( يوما  إلسسسسستكمال تسسسسسديد ثمن العقاري وبخالل ذلك يصسسسسادر60يعطى الفائز مهلة ) ر مبلغ التأمين ويعتب
 مستنكفا  ولاقدا  حقة لي الشراء.

 .يقوم المواطنين غير الفائزين بمراجعة المؤسسة السترداد شيك التأمين 
  يعتبر يت حيقوم المواطن الفائز بمراجعة مبنى خدمة المسسسسستفيدين السسسسستكمال إجراءات تسسسسسديد باقي الثمن

 .العقارمبلغ تأمين المزاودة دلعة من ثمن 
 صدار إشعار تسليم العقار وتزويد المشتري نسخة منه.إعدا  د وا 
   صدار  .وتزويد المشتري نسخة منهشهادة بيا  إعداد وا 
    .أنمر خدمة نقل الملكية إذا كان المشرو  مفرز وصادر ليه سندات تسجيل 

 ال يوجد.   الخدمة المؤسسات الشريكة في تقديم

 .عالنإ( دينار بدل 20)  رسوم الخدمة

 انجاز الخدمةوقت 

 

 (30دقيقة تقديم طلب المزاد ). 

  (30 )جراءات تسديد الثمنإاستكمال  دقيقة. 

 (20.)( دقيقة إلسترداد شيك التأمين البنكي )غير الفائزين 

 


