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32
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هواتف سلطة وادي األردن واملكاتب التابعة هلا
المديرية – المكاتب التابعة لها
مكتب األمين العام
وحدة الرقابة الداخلية
وحدة التطوير واألداء المؤسسي
إدارة التخطيط االسترتيجي والمياه اإلقليمية
وحدة االستثمارات
مساعد األمين العام للموارد البشرية والمستودعات
والنقليات
مديرية الموارد البشرية
مديرية المستودعات
مديرية الحركة والنقليات
مديرية العالقات العامة
مساعد األمين العام لألراضي والتنظيم
مديرية األراضي
مديرية التنظيم
مديرية تقدير االراضي
مساعد األمين العام للشؤون المالية والعطاءات
والمشتريات
مديرية الشؤون المالية
مديرية العطاءات والمشتريات
إدارة السدود
مديرية الحصاد المائي

العنوان

رقم الهاتف

مبنى وزارة المياه والري
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى وزارة المياه والري
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى وزارة المياه والري
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة وادي األردن  /عمان – شارع عبد
العزيز الثعاليب /الشميساني مبنى رقم ()6
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى وزارة المياه والري
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة المياه
سلطة وادي األردن  /الشميساني
مبنى سلطة وادي األردن  /عمان – شارع عبد
العزيز الثعاليب /الشميساني مبنى رقم ()6
مبنى سلطة وادي األردن  /عمان – شارع عبد
العزيز الثعاليب /الشميساني مبنى رقم ()6
مبنى سلطة وادي األردن  /عمان – شارع عبد
العزيز الثعاليب /الشميساني مبنى رقم ()6

06/5689517
06/5689654
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06/5689400
06/5689400
06/5689400
06/5689400
06/5666375
06/5689400
06/5689400
0780022236
0780022237
06/5689400
06/5689400
06/5689400
06/5689400
06/5689400
06/5689400
06/5689400
0780072222
0780022246
06/5697907
06/5697908

إدارة المشاريع
مديرية المختبرات النوعية والبيئية
مديرية المصادر المائية
مدير إدارة المشاغل واإلسناد
مديرية اإلسناد
مديرية المشاغل والمعدات
مديرية الصرف الجوفي
مساعد األمين العام لألغوار الشمالية والوسطى
مديرية تشغيل وصيانة األغوار الشمالية
مديرية تشغيل وصيانة األغوار الوسطى
مديرية الكرامة
مديرية التحكم وإدارة المياه
مساعد األمين العام لألغوار الجنوبية ووادي عربة
مديرية تشغيل وصيانة األغوار الجنوبية
مديرية المشاغل والمعدات وإسناد وادي عربة

مبنى سلطة وادي األردن  /عمان – شارع عبد
العزيز الثعاليب /الشميساني مبنى رقم ()6

0780022238

دير عال – األغوار الوسطى

053584532

مبنى سلطة وادي األردن  /عمان – شارع عبد
العزيز الثعاليب /الشميساني مبنى رقم ()6

06/5697907
06/5697908

فنوش – األغوار الوسطى
دير عال – األغوار الوسطى
فنوش – األغوار الوسطى
دير عال – األغوار الوسطى
دير عال
تل األربعين – القليعات
دير عال
الجواسرة – الشونة الجنوبية
دير عال – األغوار الوسطى
غور الصافي
غور الصافي
وادي عربة

05/3584876
05/3573012
05/3584876
05/3584682
0781112299
0780022268
0780022275
05/3591803
05/3570562
03/2302751
0781110568
0781110562
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خارطة وادي األردن (مراكز تقديم اخلدمة يف امليدان ويف

8

املركز)مباني مديريات السلطة يف األغوار

أوال :إدارة األراضي والتنظيم

أ.مديرية األراضي

9

خدمة رقم ()1
اسم اخلدمة والتعريف بها :
〜 اصدار وثيقة ختصيص مؤقتة لوحدة سكنية او زراعية.

شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد
الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 بطاقة احوال مدنية.
〜 براءة ذمة سلطة املياه عن ابار املياه املخالفة يف حال ختصيص الوحدات الزراعية.
اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 التأكد من قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن بتخصيص وحدات زراعية او سكنية للمواطن .
〜 اعداد مذكرة اىل الدائرة املالية يف حال ختصيص الوحدات السكنية لتسديد مثن الوحدة السكنية املخصصة .
〜 إصدار وثيقة ختصيص جديدة بامساء املتصرفني اجلدد.
〜 توقيع وثيقة التخصيص من رئيس جلنة انتقاء املزارعني ومدير األراضي واألمني العام او املفوض عنه
(مدير ادارة االراضي التنظيم).
〜 تسلم نسخة من التخصيص لصاحب العالقة بعد ختمها من الديوان املركزي.
املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمه من االبار املخالفة.
رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
وقت اجناز اخلدمة:
〜 ساعتان يف حال اكتمال كافة الوثائق وتواجد رئيس جلنة انتقاء املزارعني (يتواجد يومي االثنني واخلميس).

10

إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :جلان انتقاء املزارعني/االغوار.
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خدمة رقم ()2
 اسم اخلدمة والتعريف بها :
〜 إصدار سند تسجيل بدل من وثيقة ختصيص للوحدة الزراعية

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 وثيقة ختصيص صادرة عن السلطة.
〜 بطاقة أحوال مدنية للمتصرف بالوحدة.
〜 براءة ذمة من امللكيات السابقة ملتصرف الوحدة من مديرية تسجيل االراضي املعنية /دائرة االراضي واملساحة.
〜 براءة ذمة من االقراض الزراعي.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن االبار يف الوحدة الزراعية .
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديرية التشغيل والصيانة او املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم تسجيل األراضي ملراجعة اكتمال الوثائق.
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم الشؤون الفنية ملراجعة أرقام القطع القدمية واجلديدة.
〜 إعداد كتاب لدائرة األراضي إلصدار سند تسجيل برقم القطعة اجلديدة من قبل قسم تسجيل.األراضي وتوقيعه من رئيس
القسم ومدير االراضي .
〜 تسليم الكتاب اىل صاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على براءة ذمة عن االراضي السابقة للمتصرف ولتنفيذ مضمون الكتاب باصدار سند
تسجيل.
〜 االقراض الزراعي للحصول على براءة ذمة عن حصص املتصرف يف الوحدة الزراعية.
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة عن اآلبار املخالفة.
رسوم اخلدمة:
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية.

〜 ال يوجد.
وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )40دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()3
 اسم اخلدمة والتعريف بها :
〜 إصدار سند تسجيل بدل من وثيقة ختصيص للوحدة السكنية.

 مكان تقديم اخلدمة.
〜 املركز الرئيسي :السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :األغوار اجلنوبية ملالكي الوحدات السكنية الواقعة فيها نظرا لبعد املسافة.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 وثيقة ختصيص صادرة عن السلطة.
〜 بطاقة أحوال مدنية للمتصرف بالوحدة السكنية.
〜 تقريركشف بيانات الوحدة السكنية من مكتب اللجنة املعنية واملساح يف سلطة وادي االردن.
〜 براءة ذمة من مؤسسة االقراض الزراعي.
〜 براءة ذمة من االسكان العسكري.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه يف املنطقة.
〜 براءة ذمة من بلدية املنطقة.
〜 براءة ذمة من بنك اإلسكان.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة من مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم تسجيل األراضي ملراجعة اكتمال الوثائق وتدقيقها.
〜 إعداد كتاب لدائرة األراضي إلصدار سند تسجيل برقم القطعة اجلديد من قبل قسم تسجيل األراضي وتوقيعه من رئيس
القسم وقسم التدقيق ومدير االراضي .
〜 تسليم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 سلطة املياه و االسكان العسكري وبلدية املنطقة و االقراض الزراعي وبنك االسكان للحصول على براءات ذمة عن حصص
املتصرف يف الوحدة السكنية.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات السكنية.

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )40دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.

خدمة رقم ()4
 اسم اخلدمة والتعريف بها :
〜الموافقة على بيع وحدات زراعية هلا وثيقة ختصيص مؤقتة غري صادر بها سند تسجيل.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املتصرفني بالوحدات الزراعية الراغبني بالبيع.

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 حضور البائعني واملشرتين.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 وثيقة ختصيص مؤقتة صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 بطاقة احوال مدنية للبائعني واملشرتيني.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديرية التشغيل والصيانة او املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
〜 براءة ذمة من االقراض الزراعي عن حصص البائع يف الوحدة الزراعية املعنية.
〜 براءة ذمة من مديرية تسجيل االراضي املعنية التابعة لدائرة االراضي واملساحة عن امللكية السابقة.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن االبار يف الوحدة الزراعية .
〜 اقرار و تعهد عدلي من املشرتي بدفع القيم الرأمسالية عن احلصص اليت اشرتاها لدى السلطة ورسوم التسجيل يف
دائرة األراضي واملساحة حني احتساب القيم الرأمسالية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج املخصص للخدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 تدقيق الذمم املالية والرأمسالية يف قسم الشؤون الفنية.
〜 اعداد كتاب موجه لكاتب العدل مرفقاً معه التعهد العدلي من املشرتي بدفع القيم الرأمسالية عن احلصص اليت اشرتاها
لدى السلطة ورسوم التسجيل يف دائرة األراضي واملساحة حني احتساب القيم الرأمسالية.
〜 اعداد كتاب تنازل يف قسم تسجيل االراضي ويتم توقيع البائع واملشرتي على التنازل حبضور موظف يف القسم وشاهدين
ومن ثم توقيعه من رئيس القسم ومدير االراضي.
〜 اعداد مذكرة لدفع رسوم خدمة التنازل لدى الدائرة املالية .
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :ال يوجد.

〜 إصدار وثيقة ختصيص جديدة باسم املشرتي.
〜 توقيع وثيقة التخصيص املؤقتة من رئيس جلنة انتقاء املزارعني ومدير األراضي واألمني العام او املفوض عنه( مدير
ادارة االراضي والتنظيم).
〜 تسليم نسخة من التخصيص لصاحب العالقة بعد ختمها من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على براءة ذمة عن قطع االراضي السابقة للمتصرف واليت مت ختصيص الوحدة الزراعية له
بدهلا.
〜 االقراض الزراعي للحصول على براءة ذمة الوحدة الزراعية من اي حجوزات .
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة الوحدة الزراعية من االبار املخالفة.
〜 وزارة العدل  /كاتب عدل للتوقيع على اقرار وتعهد عدلي .
 رسوم اخلدمة:
〜 ( )1000دينار عن الوحدة الزراعية كامله أوحسب احلصص املباعة يف الوحدة.
〜 ( )500دينارعن الوحدة الزراعية كامله أوحسب احلصص املباعة يف حال البيع بني األصول والفروع .
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 يومان يف حال اكتمال الوثائق.

خدمة رقم ()5
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜املوافقة بيع وحدات زراعية صادر بها سند تسجيل.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار او املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
〜 بطاقات أحوال مدنية للبائع واملشرتي.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن االبار يف الوحدة الزراعية .
اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم تسجيل األراضي ملراجعة استكمال الوثائق.
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 اعداد كتاب املوافقة على البيع من قبل قسم تسجيل األراضي وتوجيهه لدائرة األراضي واملساحة وتوقيعه من رئيس
القسم ومدير األراضي.
〜 تسليم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة االبار املخالفة يف الوحدة الزراعية.
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب .
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية اليت صدر بها سند تسجيل الراغبني بالبيع.
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خدمة رقم ()6
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 بيوعات الوحدات السكنية الصادر بها وثيقة ختصيص مؤقتة غري صادر بها سند تسجيل.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان يكون قد مضى على ختصيص الوحدة السكنية ثالثة سنوات باستثناء البيع بني االصول والفروع.
〜 حضور البائعني واملشرتيني.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 تنازل موقع أمام رئيس اللجنة يف املنطقة املعنية يف االغوار ان امكن(ممكن االستعاضة عنه بالتنازل امام املوظف يف قسم
تسجيل االراضي يف املركز الرئيسي).
〜 وثيقة ختصيص صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 بطاقة أحوال مدنية للبائع واملشرتي.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه يف املنطقة.
〜 براءة ذمة من بلدية املنطقة.
〜 براءة ذمة من مؤسسة اإلقراض الزراعي.
〜 براءة ذمة من بنك االسكان.
〜 براءة ذمة من االسكان العسكري.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم تسجيل األراضي ملراجعة استكمال الوثائق.
〜 ان مل يتم التنازل امام رئيس اللجنة املعين يف االغوار يتم اعداد كتاب تنازل وتوقيع البائع واملشرتي والشهود امام موظف
يف قسم تسجيل االراضي.
〜 إعداد وثيقة ختصيص جديدة باسم املشرتي.
〜 حتويل الوثيقة اىل قسم التدقيق لتدقيقها وتوقيعها.
〜 توقيع وثيقة التخصيص املؤقتة من قبل رئيس اللجنة املعين ومدير االراضي واالمني العام او املفوض عنه ( مدير ادارة
االراضي والتنظيم).
〜 ختم وثيقة التخصيص من الديوان املركزي وتسليمها اىل صاحب العالقة.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات السكنية الراغبني يف البيع.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 سلطة املياه وبلدية املنطقة و اإلقراض الزراعي وبنك االسكان واالسكان العسكري للحصول على براءات ذمة.
 رسوم اخلدمة:
〜 ( )300دينار ملالك الوحدة أو حسب حصصه فيها.
〜 ( )150دينار ملالك الوحدة أو حسب حصصه فيها يف حال التنازل بني األصول والفروع.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ساعتان يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()7
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜

بيوعات وحدات اإلسكان اجلاهز واليت هلا وثيقة ختصيص غري صادر بها سند تسجيل.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان يكون قد مضى على ختصيص االسكان اجلاهز مخسة سنوات باستثناء البيع بني االصول والفروع.
〜 حضور البائعني واملشرتين.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 تنازل موقع أمام رئيس اللجنة يف املنطقة املعنية يف االغوار ان امكن( ممكن االستعاضة عنه بالتنازل امام املوظف يف قسم
تسجيل االراضي يف املركز الرئيسي).
〜 وثيقة ختصيص صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 بطاقة أحوال مدنية للبائع واملشرتي.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه يف املنطقة.
〜 براءة ذمة من بلدية املنطقة.
〜 براءة ذمة من مؤسسة اإلقراض الزراعي.
〜 براءة ذمة من بنك االسكان.
〜 براءة ذمة من االسكان العسكري.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم تسجيل األراضي ملراجعة استكمال الوثائق.
〜 إ ن مل يتم التنازل امام رئيس اللجنة املعين يف االغوار يتم اعداد كتاب تنازل وتوقيع البائع واملشرتي والشهود امام موظف
يف
قسم تسجيل االراضي.
〜 إعداد وثيقة ختصيص جديدة باسم املشرتي.
〜 حتويل الوثيقة اىل قسم التدقيق لتدقيقها وتوقيعها.
〜 توقيع وثيقة التخصيص املؤقتة من قبل رئيس اللجنة املعين ومدير االراضي واالمني العام او املفوض عنه( مدير ادارة
االراضي والتنظيم).
〜 ختم وثيقة التخصيص من الديوان املركزي وتسليمها اىل صاحب العالقة.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي وحدات اإلسكان اجلاهز الراغبني ببيع وحداتهم السكنية اجلاهزة.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 سلطة املياه وبلدية املنطقة واإلقراض الزراعي وبنك االسكان واالسكان العسكري للحصول على براءات ذمة.
رسوم اخلدمة:
〜 ( )500مخسمائة دينار.
وقت اجناز اخلدمة:
〜 ساعتان يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()8
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜املوافقة على تأجري الوحدة الزراعية.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار التابعة لسلطة وادي االردن.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان يكون املستأجر اردني اجلنسية وحيمل الرقم الوطين.
〜 تأجري الوحدة الزراعية بالكامل ومبوافقة كافة الشركاء وال جيوز تأجري جزء منها.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث أو وثيقة ختصيص مؤقتة.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن االبار املخالفة يف الوحدة الزراعية.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار او من املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
〜 بطاقة أحوال مدنية للمؤجر واملستأجر.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج املخصص للخدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم تسجيل األراضي للتدقيق ومراجعة الوثائق.
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسوية االمور املالية.
〜 اعداد وطباعة عقد اإلجياريف قسم تسجيل االراضي.
〜 توقيع املؤجر واملستأجر والشهود على عقد االجيار امام موظف يف قسم تسجيل االراضي.
〜 اعداد أمر قبض للدائرة املالية مرفقا عقد االجيار الستيفاء رسوم بدل االجيار باإلضافة للرسوم والطوابع املقررة.
〜 ارجاع العقد مع الوصل املالي اىل قسم تسجيل االراضي العطاء العقد رقم متسلسل وتوقيعه.
〜 توقيع العقد من رئيس قسم تسجيل االراضي و مدير األراضي.
〜 تسليم نسخة من عقد اإلجيار للمؤجر و نسخة اخرى للمستأجر بعد ختمهما من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها ( ان وجدت )
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة االبار يف الوحدة الزراعية.
 رسوم اخلدمة:
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜كافة املتصرفني بالوحدات الزراعية الراغبني بتأجري وحداتهم الزراعية.

〜 ( )5مخسة دنانري عن كل سنة مضافا إليها رسوم ( )0.003من امجالي قيمة العقد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )60دقيقة يف حال اكتمال الوثائق.

خدمة رقم ()9
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على تنفيذ حجة ارث لوحدات زراعية صادر بها سند تسجيل.

 مكان تقديم اخلدمة
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة /عمان.
〜 األماكن البديلة:اليوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها
〜 سند تسجيل حديث.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديرية التشغيل والصيانة او املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية .
〜 حجة ارث للمالك املتوفى حديثة مصدقة من وزارة العدل .
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن االبار يف الوحدة الزراعية .
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة لقسم تسجيل االرضي ملراجعة استكمال الوثائق.
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 اعداد كتاب موجه لدائرة األراضي واملساحة للموافقة على تنفيذ حجة االرث من قبل قسم تسجيل األراضي وتوقيعه من
رئيس القسم و مدير األراضي.
〜 تسليم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه يف الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 وزارة العدل للحصول على حجة ارث حديثة مصدقة.
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ عملية االرث.
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة
〜 ورثة مالكي الوحدات الزراعية اليت صدر بها سند تسجيل.

〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة االبار املخالفة يف الوحدة الزراعية.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.

خدمة رقم ()10
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تنفيذ حجة ارث لوحدات زراعية هلا وثيقة ختصيص مؤقته وغري صادر بها سند تسجيل.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 وثيقة ختصيص للمالك املتوفى.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديرية التشغيل والصيانة او املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
〜 حجة ارث للمالك املتوفى حديثة مصدقة من وزارة العدل .
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن االبار يف الوحدة الزراعية .
〜 براءة ذمة عن حصص املتوفى يف الوحدة الزراعية من االقراض الزراعي .
〜 بطاقات احوال مدنية جلميع الورثة .
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة لقسم تسجيل االرضي ملراجعة استكمال الوثائق.
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜اعداد وثيقة ختصيص مؤقته بامساء الورثة.
〜 توقيع الوثيقة من رئيس اللجنة املعنية ومدير األراضي واألمني العام او املفوض عنه( مدير ادارة االراضي والتنظيم).
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 ورثة مالكي الوحدات الزراعية اليت هلا وثيقة ختصيص مؤقتة.

〜تسليم وثيقة التخصيص املؤقته للورثة بعد ختمها من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 وزارة العدل للحصول على حجة ارث مصدقة وحديثة.
〜 االقراض الزراعي للحصول على براءة ذمة للمتويف .
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة االبار املخالفة يف الوحدة الزراعية.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
وقت اجناز اخلدمة:
〜( )40دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق ووجود رئيس اللجنة املعنية.

خدمة رقم ()11
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على تنفيذ حجة ختارج لوحدات زراعية صادر بها سند تسجيل.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة/عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 اليوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار او املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
〜 حجة التخارج للمالك املتوفى حديثة مصدقة من وزارة العدل .
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن االبار يف الوحدة الزراعية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة لقسم تسجيل االرضي ملراجعة استكمال الوثائق .
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 اعداد كتاب موجه لدائرة األراضي واملساحة للموافقة على تنفيذ حجة التخارج من قبل قسم تسجيل األراضي
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 ورثة مالكي الوحدات الزراعية اليت صدر بها سند تسجيل.

وتوقيعه من رئيس القسم ومدير األراضي.
〜 تسليم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه يف الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 وزارة العدل للحصول على حجة ختارج حديثة مصدقة.
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ عملية التخارج.
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة عن اآلبار املخالفة يف الوحدة الزراعية.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()12
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تنفيذ حجة ختارج لوحدات زراعية هلا وثيقة ختصيص مؤقتة.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 وثيقة ختصيص للوحدة الزراعية العائدة للمالك املتوفى.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديرية التشغيل والصيانة او املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
〜 حجة ختارج للمالك املتوفى حديثة مصدقة من وزارة العدل .
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن اآلبار يف الوحدة الزراعية .
〜 براءة ذمة عن حصص املتوفى يف الوحدة الزراعية من االقراض الزراعي.
〜 بطاقات احوال مدنية للورثة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة لقسم تسجيل األراضي ملراجعة استكمال الوثائق.
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 اعداد امر قبض لدفع رسوم التخارج لدى الدائرة املالية يف سلطة وادي االردن.
〜 اعداد كتاب لكاتب العدل مرفقاً االقرار والتعهد العدلي من املتخارج له بدفع القيم الرأمسالية عن احلصص اليت أُخرجت له
ورسوم التسجيل يف دائرة االراضي واملساحة حني احتساب القيم الرأمسالية.
〜 اعداد وثيقة ختصيص مؤقته بامساء الورثة املتخارج هلم.
〜 توقيع الوثيقة من رئيس اللجنة املعنية ومدير األراضي واألمني العام او املفوض عنه( مدير ادارة األراضي والتنظيم).
〜 تسليم وثيقة التخصيص املؤقته للورثة املتخارج هلم بعد ختمها من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 وزارة العدل الحضار حجة التخارج حديثة مصدقة و عمل اقرار وتعهد عدلي من كاتب العدل .
〜 االقراض الزراعي للحصول على براءة ذمة املتويف من الرهونات.
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة املتويف عن االبار املخالفة.
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 ورثة مالكي الوحدات الزراعية اليت هلا وثيقة ختصيص مؤقتة.

 رسوم اخلدمة:
〜 ( )1000دينار عن الوحدة الزراعية كامله أوحسب احلصص املتخارج عنها يف الوحدة .
〜 ( )500دينار عن الوحدة الزراعية كامله أوحسب احلصص املتخارج عنها يف حال التخارج بني األصول والفروع.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ساعتان يف حال اكتمال كافة الوثائق ووجود رئيس اللحنة املعنية .
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خدمة رقم ()13
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تنفيذ حجة ارث للوحدات السكنية او االسكان اجلاهز والصادر بها وثيقة ختصيص مؤقتة غري صادر بها سند تسجيل.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد .
شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 حجة ارث مصدقة وحديثة للمتصرف املتوفى.
〜 وثيقة ختصيص مؤقتة صادرة عن السلطة.
〜 بطاقات احوال مدنية للورثة.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه يف املنطقة.
〜 براءة ذمة من بلدية املنطقة.
〜 براءة ذمة من مؤسسة اإلقراض الزراعي.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم تسجيل األراضي للتأكد من استكمال الوثائق.
〜 إعداد وثيقة ختصيص باسم الورثة.
〜 ارساهلا اىل قسم التدقيق لتدقيقها وتوقيعها.
〜 توقيع الوثيقة من رئيس اللجنة املعنية و مدير األراضي واألمني العام او املفوض عنه( مدير ادارة االراضي والتنظيم).
〜 تسليم وثيقة التخصيص اىل الورثة بعد ختمها من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 سلطة املياه و بلدية املنطقة و اإلقراض الزراعي للحصول على براءات ذمة.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
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الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 ورثة مالكي الوحدات السكنية واالسكان اجلاهز.

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )40دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()14
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تنفيذ حجة ختارج للوحدات السكنية او االسكان اجلاهز والصادر بها وثيقة ختصيص مؤقتة غري صادر بها سند تسجيل.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 حجة ختارج مصدقة وحديثة للمتصرف املتوفى.
〜 وثيقة ختصيص صادرة عن السلطة.
〜 بطاقات احوال مدنية للورثة.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه يف املنطقة .
〜 براءة ذمة من بلدية املنطقة.
〜 براءة ذمة من مؤسسة اإلقراض الزراعي.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم تسجيل األراضي ملراجعة استكمال الوثائق.
〜 اعداد مذكرة مالية للدائرة املالية لدفع رسوم بدل خدمات التخارج .
〜 اعداد وثيقة ختصيص مؤقته بامساء الورثة املتخارج هلم .
〜 حتويل الوثيقة لقسم التدقيق لتدقيقها وتوقيعها.
〜 توقيع الوثيقة من رئيس اللجنة املعنية ومدير األراضي واألمني العام او املفوض عنه.
〜 تسليم وثيقة التخصيص املؤقته للورثة املتخارج هلم بعد ختمها من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 سلطة املياه و بلدية املنطقة و اإلقراض الزراعي للحصول على براءات ذمة.
 رسوم اخلدمة:
〜 ( )300دينار ملالك الوحدة أو حسب حصصه فيها.
32
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 ورثة مالكي الوحدات السكنية واالسكان اجلاهز .

〜 ()150دينار ملالك الوحدة أو حسب حصصه فيها يف حال التنازل بني األصول والفروع.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ساعتان يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()15
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜املوافقة على إصدار وتثبيت وكالة خاصة غري قابلة للعزل للوحدات الزراعية اململوكة والصادر بها سند تسجيل.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار او من املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
〜 بطاقة أحوال مدنية.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن االبار يف الوحدة الزراعية .
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويله إىل قسم تسجيل األراضي ملراجعة استكمال الوثائق وتدقيقها.
〜 حتويله للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜اعداد كتاب لكاتب العدل باملوافقة على اصدار وكالة خاصة غري قابلة للعزل ولدائرة األراضي واملساحة لتثبيتها
وتوقيعه من رئيس القسم و مدير األراضي.
〜 تسليم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة عن االبار املخالفة.
〜 دائرة االراضي واملساحة و وزارة العدل لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية الراغبني بإصدار وتثبيت وكالة خاصة غري قابلة للعزل.

〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()16
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على رهن وحدات زراعية غري صادر بها سند تسجيل وهلا وثيقة ختصيص مؤقتة.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 وثيقة ختصيص مؤقتة صادرة عن السلطة.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديريات التشغيل والصيانة باألغوار او املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
〜 بطاقة أحوال مدنية للمتصرف يف الوحدة الزراعية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور يف سلطة وادي االردن.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم تسجيل األراضي ملراجعة استكمال الوثائق .
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسوية اموره املالية.
〜 إعداد كتاب موافقة على الرهن ملؤسسة اإلقراض الزراعي من قبل قسم تسجيل االراضي وتوقيعه من مدير
األراضي وختمه من الديوان املركزي وتسليمه لصاحب العالقة.
〜 إحضار الرهن من مؤسسة اإلقراض الزراعي على ضوء موافقة السلطة.
〜 تعبئة النموذج وإعطاء رقم مستند (احلجز) الرهن وتوقيعه من رئيس قسم االراضي ومدير االراضي.
〜 ختم النموذج من الديوان املركزي وتسليمه لصاحب العالقة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜مؤسسة اإلقراض الزراعي  :لتعبئة منوذج الرهن وإعادته للسلطة لتوقيعه.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية اليت مل يصدر بها سند تسجيل والراغبني باحلصول على قرض زراعي من مؤسسة االقراض
الزراعي.

〜 (  ) 3 -2ساعات يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()17
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜املوافقة على رهن وحدات سكنية او االسكان اجلاهز واليت هلا وثيقة ختصيص مؤقتة.

 مكان تقديم اخلدمة
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :مراكز جلان انتقاء املزارعني يف وادي األردن.
 شروط احلصول على اخلدمة
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها
〜 صورة عن وثيقة التخصيص املؤقتة للوحدة السكنية الصادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 بطاقة احوال مدنية.
 اجراءات تقديم اخلدمة
〜 تعبئة منوذج طلب الرهن يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم تسجيل األراضي ملراجعة استكمال الوثائق .
〜 حتويل املعاملة إىل الدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 إعداد كتاب موافقة على الرهن للجهة الراهنة (،مثال املؤسسة العامة لإلقراض الزراعي ،االسكان العسكري).
〜 إحضار كتاب باحلجز النهائي من اجلهة الراهنة.
〜 تعبئة النموذج من اجلهة الراهنة وتسليمه لقسم تسجيل االراضي إلعطاء رقم مستند (احلجز) الرهن وتوقيعه
من رئيس قسم تسجيل االراضي ومدير االراضي.
〜 ختم النموذج من الديوان املركزي وتسليمه لصاحب العالقة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها
〜 اجلهة الراهنة لتعبئة منوذج الرهن واعادته اىل السلطة لتوقيعه.
 رسوم اخلدمة
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة
〜 ( )3ساعات يف حال اكتمال كافة الوثائق باإلضافة للوقت املستغرق إلحضار كتاب باحلجز النهائي وتعبئة منوذج الرهن من
اجلهة الراهنة.
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة
〜 مالكي الوحدات السكنية ومالكي االسكان اجلاهز الراغبني برهن وحداتهم السكنية.
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خدمة رقم ()18
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 اقتطاع امثان الوحدات السكنية.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :مراكز جلان انتقاء املزارعني يف وادي األردن.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 موافقة خطية من صاحب االقتطاع.
〜 بطاقة أحوال مدنية.
〜 شروحات جلنة انتقاء املزارعني املعنية بثمن الوحدة السكنية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور وارفاق الوثائق املطلوبة.
〜 تسجيل االستدعاء يف الديوان املركزي.
〜 حتويل االستدعاء ملديرية األراضي /قسم تسجيل األراضي الحتساب الدفعة االوىل اليت جيب تسديدها واليت ال تقل
عن  %15من مثن الوحدة السكنية.
〜 اعداد أمر قبض اىل الدائرة املالية يف سلطة وادي االردن لقبض الدفعه االوىل.
〜 اعداد كتاب اقتطاع اىل اجلهه املعنية واليت يعمل بها املتصرف او الكفيل القتطاع باقي مثن الوحدة السكنية
شهريا و باألقساط من قبل قسم تسجيل األراضي.
〜 توقيع الكتاب من رئيس قسم تسجيل االراضي ومدير االراضي وختمه من الديوان املركزي وتسليمه لصاحب العالقة.
〜 احضار كتاب موافقة على االقتطاع من اجلهة الرمسية املعنية.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 اجلهة الرمسية اليت سيتم االقتطاع من خالهلا واليت يعمل بها املتصرف او الكفيل.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات السكنية الراغبني بتقسيط امثان وحداتهم السكنية من خالل اجلهة الرمسية اليت يعملون بها
او اليت يعمل بها الكفيل.

〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()19
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 وقف اقتطاع أمثان الوحدات السكنية.

مكان تقديم اخلدمة
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :مراكز جلان انتقاء املزارعني يف وادي األردن.
شروط احلصول على اخلدمة
〜 ال يوجد.
الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها
〜 بطاقة أحوال مدنية.
〜 وثيقة ختصيص مؤقتة.
اجراءات تقديم اخلدمة
〜 تقديم استدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 تسجيل االستدعاء يف الديوان املركزي.
〜 حتويل االستدعاء ملديرية األراضي /قسم تسجيل األراضي اىل الدائرة املالية لبيان الوضع املالي للمتصرف
ودفع ما تبقى عليه يف حال عدم تسديد كامل املبلغ املتبقى عليه.
〜 رفع احلجز عن الوحدة السكنية الكرتونيا.
〜 اعداد كتاب وقف اقتطاع اىل اجلهه املعنية واليت مت االقتطاع من خالهلا .
〜 اعداد كتاب لدائرة االراضي واملساحه لرفع حجزسلطة وادي االردن عن الوحدة السكنية وذلك يف حال وجود سند تسجيل.
املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها
〜 اجلهه الرمسية اليت سيتم االقتطاع من خالهلا واليت يعمل بها املتصرف او الكفيل.
〜 دائرة االراضي واملساحه لرفع احلجزعن الوحدة السكنية .
رسوم اخلدمة
〜 ال يوجد.
وقت اجناز اخلدمة
〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
42

إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

الفئة املستفيدة من اخلدمة
〜 مالكي الوحدات السكنية الذين قاموا بتقسيط امثان وحداتهم السكنية من خالل اجلهة الرمسية اليت يعملون بها او الذي
يعمل بها الكفيل.
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خدمة رقم ()20
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 رفع احلجز عن الوحدات السكنية اجلاهزة وقطع األراضي السكنية (وحدات سكنية).

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 كتاب من اجلهة احملجوزة لديها الوحدة السكنية برفع احلجز.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تسجيل الكتاب الوارد من اجلهة احملجوزة لديها الوحدة السكنية يف الديوان املركزي.
〜 حتويل الكتاب الوارد لقسم تسجيل األراضي للتدقيق.
〜 اعداد كتاب لدائرة االراضي واملساحة /املديرية املعنية من قبل قسم تسجيل االراضي لرفع احلجز يف حال وجود
سند تسجيل بالوحدة السكنية.
〜 توقيع الكتاب من مدير االراضي.ورئيس اللجنة املعين واالمني العام او املفوض عنه(مدير ادارة االراضي والتنظيم).
〜 ختم الكتاب من الديوان املركزي وتسليمه لصاحب العالقة.
〜 إعداد وطباعة كتاب اىل اجلهة املختصة بانه مت رفع إشارة احلجز عن قيد الوحدة السكنية ان طلب.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 اجلهة الراهنه من اجل تنفيذ مضمون الكتاب .
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة يف حال استكمال كافة الوثائق.
〜 ساعة يف حال اعداد وثيقة ختصيص مؤقتة ( وتواجد رئيس اللجنة املعين يف مركز السلطة ( االثنني واخلميس).
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات السكنية الذين استفادوا من القروض السكنية من مؤسسة االسكان العسكري او االقراض الزراعي.

خدمة رقم ()21
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تصحيح اسم متصرف يف وحدة زراعية أو سكنية.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :جلان انتقاء املزارعني يف االغوار.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث أو وثيقة ختصيص مؤقتة.
〜 حجة تصحيح اسم من القاضي الشرعي او حجة ارث اوختارج مصدق وحديث مذكور فيها .
〜 تصحيح االسم أو كتاب من دائرة األحوال املدنية واجلوازات.
〜 دفرت العائلة أو بطاقة األحوال املدنية او شهادة وفاة للمتويف.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص للخدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 تسجيل املعاملة يف الديوان املركزي أو ديوان الفرع املختص.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم تسجيل األراضي للتدقيق.
〜 يف حال عدم وجود حجة تصحيح اسم من القاضي الشرعي او حجة ارث او ختارج مذكور فيها تصحيح االسم يتم
خماطبة مدير عام دائرة األحوال املدنية لتأكيد مطابقة االسم و يف حال توفر احلجة املذكورة يتم اعتمادها مباشرة.
〜 اعداد كتاب لتصحيح االسم من االسم اخلاطئ اىل االسم الصحيح ويتم توقيعه من االمني العام لسلطة وادي االردن
وختمه بالديوان املركزي.
〜 خماطبة مدير عام دائرة األراضي واملساحة لتصحيح االسم بالوحدات اليت صدر بها سند تسجيل.
〜 تصحيح االسم لدى قيودنا يف سلطة وادي االردن للوحدات اليت بها وثيقة ختصيص.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة األحوال املدنية واجلوازات تتم خماطبتها ملطابقة االسم يف حال عدم توفر حجة تصحيح اسم.
〜 وزارة العدل إلصدار حجة تصحيح اسم من القاضي الشرعي او حجة ارث او ختارج مذكور فيها تصحيح االسم.
〜 دائرة األراضي واملساحة لتعديل القيود لديها باالسم الصحيح يف حال وجود سند تسجيل.
 رسوم اخلدمة:
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية والسكنية يف وادي األردن أو ورثتهم.

〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 (  )4ساعات يف حال اكتمال كافة الوثائق.

خدمة رقم ()22
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 اضافة رقم وطين ملتصرف يف وحدة زراعية.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث أو وثيقة ختصيص مؤقتة صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 بطاقة األحوال املدنية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص للخدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم تسجيل األراضي للتدقيق واعداد كتاب ملديرية تسجيل االراضي املعنية يف دائرة االراضي واملساحة
إلضافة الرقم الوطين للمتصرف يف حال وجود سند تسجيل.
〜 توقيع الكتاب من رئيس قسم تسجيل االراضي ومدير االراضي وختمه بالديوان املركزي.
〜 اضا فة الرقم الوطين لدى قيودنا يف سلطة وادي االردن للوحدات اليت بها وثيقة ختصيص وذلك باصدار وثيقة
ختصيص مؤقتة جديدة وتوقيعها من رئيس جلنة انتقاء املزارعني ومدير االراضي واالمني العام او املفوض عنه.
〜 ختم املعاملة من الديوان وتسليمها لصاحب العالقة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة األراضي واملساحة لتعديل القيود لديها باضافة الرقم الوطين لديها بالوحدات اليت صدر بها سند تسجيل.
 رسوم اخلدمة:
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية يف وادي األردن.

〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 (  ) 30دقيقة يف حال وجود سند تسجيل.
〜 (  )1ساعة يف حال وجود وثيقة ختصيص تتطلب توقيع رئيس جلنة انتقاء املزارعني والذي يتواجد يومي االثنني
واخلميس يف مركز السلطة.
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خدمة رقم ()23
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تصديق كتاب صادر او وثيقة ختصيص مؤقتة.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 بطاقة احوال مدنية.
〜 صورة عن الكتاب الصادر او وثيقة التخصيص املؤقتة ان وجدت.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 التدقيق على صالحية الكتاب الصادر املطلوب او وثيقة التخصيص املؤقتة يف قسم تسجيل االراضي بعد الرجوع اىل
سجالتنا.
〜 اعداد امر قبض اىل الدائرة املالية لدفع رسوم بدل تصديق الكتاب الصادر او وثيقة التخصيص املؤقتة املطلوبة.
〜 توقيع الكتاب الصادر او وثيقة التخصيص املؤقتة املطلوبة بتارخيه من قبل قسم تسجيل االراضي ثم من مدير
االراضي .
〜 تسليم الكتاب الصادر او وثيقة التخصيص املؤقتة املطلوبة لصاحب العالقة بعد ختمها من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 ال يوجد.
 رسوم اخلدمة:
〜 دينار واحد عن كل كتاب صادر او وثيقة ختصيص مؤقتة.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة .
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية او السكنية.

خدمة رقم ()24
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تفويض سقاية لوحدة زراعية للموسم الزراعي احلالي.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار التابعة لسلطة وادي االردن.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 بطاقات االحوال املدنية للمتصرفني.
〜 بطاقة احوال مدنية للمفوض له .
〜 وثيقة ختصيص مؤقته للوحدة الزراعية او سند تسجيل حديث.
ا اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تدقيق وثيقة التخصيص املؤقتة وبطاقات االحوال املدنية من قبل قسم تسجيل االراضي.
〜 اعداد كتاب تفويض سقاية للموسم الزراعي احلالي وتوقيع املتصرفني ل  %50من كامل حصص الوحدة الزراعية
على االقل.
〜 توقيع الكتاب من قبل قسم تسجيل االراضي ورئيس قسم تسجيل االراضي ومدير االراضي .
〜 ختم الكتاب من الديوان املركزي وارسال نسخة بالفاكس اىل مديرية االغوار املعنية والتابعة لسلطة وادي االردن ثم تسلم
لصاحب العالقة.
〜 تسليم الكتاب لصاحب العالقة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 ال يوجد.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية الراغبني بتفويض سقاية الوحدة الزراعية لغريهم.

خدمة رقم ()25
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 مطابقة وقوع احداثيات بئر ضمن حدود الوحدة الزراعية.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 ا ملركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 كتاب سلطة املياه والذي حيدد به احداثيات البئر املعين.
〜 بطاقة احوال مدنية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم كتاب سلطة املياه إىل مديريه األراضي – قسم الشؤون الفنية لتحديد الوحدة الزراعية اليت تقع بها االحداثيات
املذكورة يف كتاب سلطة املياه.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم تسجيل االراضي للتأكد من امساء املتصرفني يف الوحدة الزراعية من خالل موقع دائرة االراضي
واملساحة االلكرتوني يف حال وجود سند تسجيل ،او من ملف الوحدة الزراعية لدى سلطة وادي االردن يف حال وجود وثيقة
ختصيص مؤقتة.
〜 إعداد كتاب إىل سلطة املياه وتوقيعه من قبل رئيس القسم ومدير االراضي.
〜 ختم الكتاب من الديوان املركزي وتسليمه لصاحب العالقة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 سلطة املياه لتزويدنا بارقام احداثيات البئر املعين.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية اليت يوجد بها ابار مياه.

خدمة رقم ()26
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تصديق خمطط إلفراز قطعة ارض مملوكة تقع خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية (األراضي األخرى).

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 ا ملركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 معاملة إفرازية مصدقة من مساح مرخص.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم املعاملة االفرازية إىل مديرية األراضي – قسم الشؤون الفنية لتدقيقها.
〜 إعداد كتاب إىل دائرة األراضي واملساحة /املديرية املعنية وتوقيعه من قبل رئيس القسم ومدير االراضي.
〜 تصدير الكتاب وختمه من الديوان املركزي وتسليمه لصاحب العالقة مع معاملة اإلفراز.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي األراضي الواقعة خارج حدود تنظيم البلديات وخارج مشاريع السلطة الزراعية و ضمن حدود وادي األردن.

ب.مديريــــــــة التنظيـــــم
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على بيوعات األراضي اململوكة اليت تقع خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية ضمن حدود وادي األردن (أراضي
أخرى).
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي قطع االراضي الواقعة خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية وضمن حدود وادي االردن(أراضي أخرى).
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث .
〜 بطاقة احوال مدنية للبائع واملشرتي.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة من مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل مديرية التنظيم/قسم املخططات لبيان موقع القطعة من مشاريع السلطةالزراعية والتنظيمية
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم التنظيم والرتاخيص إلعداد كتاب اىل مديرية تسجيل االراضي املعنية  /دائرة االراضي
واملساحة وتوقيعه من رئيس القسم ومدير التنظيم .
〜 تسليم الكتاب إىل صاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()27

خدمة رقم ()28
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على إصدار وتثبيت وكالة خاصة غري قابلة للعزل لألراضي اململوكة اليت تقع خارج مشاريع السلطة الزراعية
والتنظيمية ضمن حدود وادي األردن (أراضي أخرى).

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث.
〜 بطاقة احوال مدنية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة من مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل مديرية التنظيم /قسم املخططات لبيان موقع القطعة من مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية .
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم التنظيم والرتاخيص العداد كتاب للمحكمة باصدار وكالة غري قابلة للعزل.
〜 حتويل املعاملة إىل مديرية تسجيل االراضي املعنية /دائرة االراضي واملساحة لتثبيتها وتوقيع الكتاب من رئيس
القسم ومدير التنظيم .
〜 تسليم الكتاب إىل صاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 وزارة العدل إلصدار الوكالة.
〜 دائرة االراضي واملساحة لتثبيت الوكالة على سند التسجيل.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي قطع األراضي اليت تقع خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية و ضمن حدود وادي االردن (اراضي اخرى).

خدمة رقم ()29
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على تنفيذ حجة ارث او ختارج لألراضي اململوكة اليت تقع خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية وضمن حدود
وادي األردن (أراضي أخرى ).

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث.
〜 حجة االرث اوالتخارج مصدقة حديثة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة من مكتب خدمة اجلمهور .
〜 حتويل املعاملة إىل مديرية التنظيم/قسم املخططات لبيان موقع القطعة من مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية.
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 حتويله املعاملة إىل قسم التنظيم والرتاخيص إلعداد كتاب اىل مديرية تسجيل االراضي املعنية /دائرة االراضي
واملساحة وتوقيعه من رئيس القسم ومدير التنظيم .
〜 تسليم الكتاب إىل صاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ حجة االرث او التخارج.
〜 وزارة العدل للحصول على حجة ارث او ختارج حديثة مصدقة.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 ورثة مالكي القطع الواقعة خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية و ضمن حدود وادي االردن.

خدمة رقم ()30
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على رهن األراضي اململوكة اليت تقع خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية وضمن حدود وادي األردن (أراضي
أخرى).

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث .
〜 بطاقة احوال مدنية للمتصرف.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة من مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل مديرية التنظيم/قسم املخططات لبيان موقع القطعة من مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية .
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم التنظيم والرتاخيص إلعداد كتاب اىل مديرية تسجيل االراضي املعنية يف دائرة االراضي
واملساحة وتوقيعه من رئيس القسم ومدير التنظيم .
〜 تسليم الكتاب إىل صاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة .
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي قطع االراضي الواقعة خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية ضمن حدود وادي االردن الراغبني بالرهن.

خدمة رقم ()31
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على تأجري األراضي اململوكة اليت تقع خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية وضمن حدود وادي األردن (أراضي
أخرى).

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث.
〜 بطاقة احوال مدنية للمؤجر واملستأجر.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة من مكتب خدمة اجلمهور .
〜 حتويل املعاملة إىل مديرية التنظيم/قسم املخططات لبيان موقع القطعة من مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية.
〜 حتويل املعاملة للدائرة املالية لبيان الذمم املالية وتسويتها.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم التنظيم والرتاخيص إلعداد كتاب اىل مديرية تسجيل االراضي املعنية  /دائرة االراضي
واملساحة وتوقيعه من رئيس القسم ومدير التنظيم .
〜 تسليم الكتاب إىل صاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜( )30دقيقة.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية االراضي

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي قطع األراضي الواقعة خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية (أراضي أخرى) الراغبني بتأجري اراضيهم.

خدمة رقم ()32
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 إصدار خمطط موقع تنظيمي.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة  :مديرية الشمال.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 حضور صاحب العالقة او الوكيل عنه.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 خمطط أراضي من دائرة األراضي واملساحة.
〜 سند تسجيل أو وثيقة ختصيص مؤقتة حديثة مصدقة من سلطة وادي االردن.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة من مكتب خدمه اجلمهور.
〜 تدقيق املعاملة من قسم املخططات يف مديرية التنظيم.
〜 حتويل املعاملة إىل شعبة الرسم يف قسم املخططات واعداد امر قبض لدفع الرسوم يف الدائرة املالية.
〜 تدقيق املخطط من رئيس قسم املخططات و مدير مديرية التنظيم.
〜 إصدار املخطط وتسليمه لصاحب العالقة بعد ختمه يف الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة األراضي واملساحة للحصول على خمطط لألراضي.
 رسوم اخلدمة:
〜 ( )3دنانري.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 نصف ساعة.
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 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 كافة مالكي القطع ضمن صالحيات السلطة وخارج حدود تنظيم البلديات .

خدمة رقم ()33
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على إصدار وتثبيت وكالة خاصة غري قابلة للعزل لألراضي اململوكة الصادر بها سند تسجيل و الواقعة ضمن حدود
التنظيم.

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية وصورة عنها لطالب اخلدمة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتديد موقع القطعة من التنظيم على اخلرائط الرقمية من قسم املخططات يف مديرية التنظيم يف السلطة.
〜 حتويل املعاملة اىل الدائرة املالية لتسوية االمور املالية.
〜 اعداد كتاب موجه لدائرة االراضي واملساحة ووزارة العدل بعدم املمانعة من إصدار وتثبيت الوكالة على القطعة املشار إليها
من قبل مديريه التنظيم  /قسم التنظيم والرتاخيص.
〜 يسلم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة:
〜 وزارة العدل إلصدار الوكالة غري القابلة للعزل.
〜 دائرة األراضي واملساحة لتثبيت الوكالة على سند التسجيل.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية التنظيم

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي األراضي الواقعة ضمن حدود التنظيم.

خدمة رقم ()34
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 رفع اشارة االستيالء عن االراضي اململوكة واليت تقع خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية و ضمن حدود وادي األردن
(أراضي أخرى).

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :املركز الرئيسي  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 استدعاء مقدم من صاحب العالقة.
〜 سند تسجيل حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء لقسم املخططات لتحديد موقع القطعة من التنظيم بالرجوع اىل املخططات الورقية يف قسم املخططات يف
مديرية التنظيم يف السلطة.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم الشؤون الفنية يف مديرية االراضي لتحديد موقع القطعة من املشاريع الزراعية.
〜 حتويل املعاملة اىل /قسم االستمالك يف مديرية التقدير للدراسة .
〜 حتويل املعاملة اىل جلان انتقاء املزارعني لتحديد عدم حاجتهم للقطعة املذكورة للمشاريع املستقبلية .
〜 اعداد مذكرة من قبل قسم املخططات يف مديرية التنظيم يف السلطة باملوضوع لعرضه على جملس ادارة السلطة .
〜 بعد صدور قرار جملس االدارة باملوافقة يتم اعداد كتاب من قبل قسم املخططات ملديريات التسجيل املعنية والتابعة
لدائرة االراضي واملساحة.
〜 ختم الكتاب من الديوان املركزي وتسليمه لصاحب العالقة او ارساله بالربيد ملديريات التسجيل املعنية والتابعة
لدائرة االراضي واملساحة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد
 وقت اجناز اخلدمة:
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية التنظيم

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي قطع االراضي اليت تقع خارج مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية وتقع داخل حدود وادي األردن (أراضي أخرى).

〜 ثالثون يوماً ( حسب موعد انعقاد اجتماع جملس ادارة سلطة وادي االردن).
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خدمة رقم ()35
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على إعادة تسجيل قطع األراضي اململوكة ملالكيها بعد مشروع الرفع املساحي داخل التنظيم.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي قطع األراضي الواقعة ضمن حدود التنظيم.

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل لألراضي القدمية اململوكة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من صاحب العالقة وتسجيله بالديوان املركزي.
〜 حتويل املعاملة لقسم املخططات يف مديرية التنظيم يف السلطة لعمل مطابقه بني املخططات القدمية وخمططات
الرفع املساحي.
〜 إعداد كتاب موجه اىل دائرة االراضي واملساحة من قسم التنظيم والرتاخيص  /يف مديرية التنظيم يف السلطة
وتوقيعه من مدير مديرية التنظيم.
〜 تسليم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان املركزي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 (  )20دقيقة.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية التنظيم

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :املركز الرئيسي  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.

خدمة رقم ()36
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 إفراز أراضي للجمعيات واملشاريع الواقعة خارج حدود التنظيم واملشروع الزراعي.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي قطع األراضي الواقعة خارج حدود التنظيم وخارج املشروع الزراعي من مجعيات أو هيئات.

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 خمطط اراضي موضح عليه التعديالت املطلوبة من مساح مرخص.
〜 موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين ووزارة البيئة ووزارة السياحة واآلثار العامة واي جهات اخرى هلا عالقة يتم
حتديدها بناءً على طبيعة املنطقة وطبيعة املشروع.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من صاحب العالقة وتسجيله بالديوان املركزي.
〜 حتويل االستدعاء لقسم املخططات يف مديرية التنظيم يف السلطة لدراسة املوقع على خمطط استعماالت االراضي.
〜 عرض املوضوع على جملس إدارة سلطة وادي االردن من قبل مدير التنظيم .
〜 بعد موافقة جملس ادارة السلطة يتم تسليم اجلهة الطالبة لالفراز كتاب موجه اىل دائرة االراضي واملساحة باليد من
قبل قسم املخططات او قسم التنظيم والرتاخيص.
〜 ختم الكتاب من الديوان املركزي وتسليمه لصاحب العالقة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
〜 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين.
〜وزارة البيئة ووزارة السياحة واآلثار العامة.
〜 وأي جهات اخرى هلا عالقة يتم حتديدها بناءً على طبيعة املنطقة وطبيعة املشروع.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
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 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.

〜

(  )15يوم حبسب موعد انعقاد اجتماع جملس ادارة سلطة وادي االردن.
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خدمة رقم ()37
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 إفراز قطعة ارض واقعة ضمن حدود التنظيم ومل يصدر بها سند تسجيل وهلا وثيقة ختصيص.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املواطنني املخصص هلم األراضي الواقعة ضمن حدود التنظيم يف وادي األردن.

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 وثيقة ختصيص مؤقتة صادرة عن سلطة وادي االردن.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء وتسجيله يف الديوان املركزي.
〜 اعداد خمطط افرازي باملطلوب من قبل جلنة انتقاء املزارعني املعنية.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم املخططات يف مديرية التنظيم يف السلطة لتدقيقه.
〜 يتم إعداد كتاب من قبل قسم املخططات يف مديرية التنظيم يف السلطة إىل دائرة األراضي واملساحة باملوافقة من
خالل مدير مشروع الرفع املساحي وتوقيعه من قبل مدير التنظيم .
〜 احضار املعاملة باألرقام املؤقتة من دائرة األراضي واملساحة.
〜 توقيع املعاملة من مدير التنظيم بعد تدقيقها وتسليمها اىل صاحب العالقة مباشرة او عن طريق رئيس جلنه
إنتقاء املزارعني الستكماهلا يف دائرة االراضي واملساحة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 شهران.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/مديرية التنظيم

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.

خدمة رقم ()38
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 ترخيص بناء ضمن وحدة زراعية او على األراضي اململوكة خارج حدود التنظيم وخارج املشروع الزراعي (األراضي األخرى).
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املزارعون أصحاب الوحدات الزراعية واألراضي اململوكة خارج حدود التنظيم وخارج املشروع الزراعي (األراضي األخرى).

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 موافقة الشركاء.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل صادر عن دائرة االراضي واملساحة أو وثيقة ختصيص صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 خمطط هندسي مصدق من نقابة املهندسني.
〜 براءة ذمة امثان مياه وخمالفات عن الوحدة الزراعية من مديرية التشغيل والصيانة يف سلطة وادي االردن.
〜 كتاب موافقة من الشركاء ان وجدوا مصدق من خمتار املنطقة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور يف املنطقة املعنية وتسجيله يف ديوانها.
〜 إجراء الكشف امليداني من قبل املساح يف قسم التنظيم والرتاخيص باألغوار.
〜 احضار خمطط هندسي مصدق من نقابة املهندسني من قبل طالب اخلدمة مطابق للكشف امليداني .
〜 ارسال املعاملة عن طريق الفاكس من خالل املديرية املعنية او عن طريق رئيس اللجنة املعين اىل مركز السلطة
لدراسة الطلب والتأكد من ملكيته يف قسم تسجيل األراضي يف السلطة.
〜 حتويل املعاملة اىل الدائرة املالية يف مركز السلطة للتأكد من تسوية االمور املالية ويف حال خالف ذلك يتطلب من صاحب
العالقة الرجوع اىل املركز الرئيسي للسلطة لتسويتها.
〜 حتويل املعاملة يف قسم التنظيم والرتاخيص يف مديرية التنظيم يف السلطة اىل سلطة املياه للتاكد من براءة ذمة الوحدات
الزراعية من االبار املخالفة.
〜 ارجاع الكتاب بالفاكس اىل املديرية املعنية يف األغوار العداد مذكرة مالية للبناء املقرتح برسوم الرتخيص ورسوم اصدار
رخصة ورسوم اصدار خمطط موقع وترسيم ويضاف لذلك رسوم اصدار اذن اشغال (ايصال املياه والكهرباء) يف حال البناء
القائم.
〜 ادراج املوضوع على جدول اعمال اجللسة االسبوعية للجنة الرتاخيص الفرعية املعنية يف االغوار (املكونة من
مدير مديرية االغوار ورئيس اللجنة املعنية ومدير هندسة البلديات ومساح السلطة يف املنطقة املعنية)الختاذ
القرار املناسب باملوافقة على ترخيص البناء او عدمها (ويف بعض احلاالت يتوجب على اللجنة املركزية يف عمان اختاذ
قرار املوافقة على اصدار الرخصة).
〜 اعداد كتاب (رخصة) لصاحب العالقة وكتاب باملوافقة على ترخيص البناء سواء اكان قائما او منوي اقامته من قبل
مديرية التشغيل والصيانة يف األغوار .
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 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :شعب التنظيم والرتاخيص يف االغوار بالتعاون مع مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد

〜 تسليم الكتاب (الرخصة) لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان يف املديرية املعنية.
〜 يتم تصديق املخططات اهلندسية (خمططات موقع وترسيم) وتسليم نسخة لصاحب العالقة يف قسم التنظيم والرتاخيص
باألغوار.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة:
〜 نقابة املهندسني للحصول على خمطط هندسي.
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة من االبار املخالفة عن الوحدة الزراعية.
〜 مديرية الشؤون البلدية يف املنطقة املعنية ( هندسة البلديات )  /عضو يف جلنة الرتاخيص.

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 يومان.
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 رسوم اخلدمة:
〜 رسوم ترخيص للوحدات الزراعية:
 الطابق االرضي ضمن االرتداد القانوني ( 15مرت من حد كل وحدة زراعية ) ( )30قرش /م 2الطابق االول 5
دنانري /م 2بغض النظر عن املساحة.
 رسوم ترخيص لألراضي االخرى خارج حدود التنظيم وخارج املشروع الزراعي.
 للطابق االرضي واالول ( )30قرش /م 2عند موافقتها للشروط وان مل تكن موافقة للشروط  5دنانري /م.2
〜 رسوم اصدار خمطط موقع وترسيم ( 3دنانري).
〜 رسوم رخصة البناء ( 2دينار).
〜 رسوم اصدار اذن اشغال  :ايصال تيار كهربائي (  5دنانري).
〜 رسوم خدمة ايصال املياه (  5دنانري).

خدمة رقم ()39
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على إيصال التيار الكهربائي للمنزل الريفي املقام على قطعة ارض مملوكة خارج حدود التنظيم (األراضي األخرى).
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 كافة مالكي األراضي الواقعة خارج حدود التنظيم وخارج حدود املشروع الزراعي والواقعة ضمن حدود وادي األردن.

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 موافقة الشركاء.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 استدعاء بهذا اخلصوص من صاحب العالقة.
〜 سند تسجيل حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 خمطط أراضي حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 صورة عن رخصة بناء حديثة صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 كتاب موافقة من الشركاء ان وجدوا مصدق من خمتار املنطقة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور يف املنطقة املعنية وتسجيله يف ديوانها.
〜 حتويل املعاملة اىل شعب التنظيم والرتاخيص باألغوار للكشف على املوقع والتحقق من مطابقة املبنى للشروط و
التحقق من عدم زيادة مساحة البناء اليت مت اعطاء الرخصة بناءً عليها ويف حال خالف ذلك بتم استيفاء رسوم
الرتخيص ملساحة البناء الزائدة.
〜 حتويل املعاملة اىل الدائرة املالية يف مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار الستيفاء رسوم املوافقة على ايصال
التيار الكهربائي ورسوم الرتخيص للمساحة الزائدة ان وجدت.
〜 إعداد كتاب باملوافقة لشركة الكهرباء يف مديرية التشغيل والصيانة يف املنطقة وتوقيعه من قبل مدير املديرية.
〜 تسليمه لصاحب العالقة بعد ختمه من من الديوان يف املديرية املعنية.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة:
〜 دائرة األراضي واملساحة للحصول على خمطط اراضي.
〜 شركة الكهرباء لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ( )5مخسة دنانري.
 وقت اجناز اخلدمة:
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 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :شعب التنظيم والرتاخيص يف االغوار بالتعاون مع مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 االماكن البديلة :مركز السلطة /عمان.

〜 يومان.
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خدمة رقم ()40
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على إيصال التيار الكهربائي للوحدات الزراعية (كهرباء ألغراض زراعية) او للمنزل الريفي املقام على وحدة زراعية
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املتصرفني بالوحدات الزراعية والراغبني بإيصال تيار كهربائي هلا.

〜 املركز الرئيسي :شعب التنظيم والرتاخيص يف االغوار بالتعاون مع مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 االماكن البديلة :مركز السلطة /عمان.

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 موافقة الشركاء يف حال وجودهم
〜 يتطلب تسوية االمور املالية للوحدة الزراعية كاملة (كافة املنشآت يف الوحدة الزراعية لكافة الشركاء)يف حال ايصال تيار
كهربائي ألغراض زراعية ( 3فاز )  ،اما يف حال ايصال تيار كهربائي ملنزل ريفي ( 1فاز ) يتطلب تسوية االمور املالية لصاحب
اخلدمة فقط.

 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث أو وثيقة ختصيص مؤقتة صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 كتاب موافقة من الشركاء ان وجدوا مصدق من خمتار املنطقة.
〜 خمطط أراضي حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 براءة ذمة من االبار املخالفة عن الوحدة الزراعية صادر عن سلطة املياه.
〜 صورة عن رخصة بناء حديثة صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 براءة ذمة امثان مياه وخمالفات عن الوحدة الزراعية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية.

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور يف املنطقة املعنية وتسجيله يف ديوانها.
〜 تدقيق امثان املياه واملخالفات من مديريات التشغيل باألغوار وتسويتها.
〜 حتويل املعاملة بواسطة الفاكس اىل مركز السلطة  /عمان للتأكد من تسوية االمور املالية ويف حال خالف ذلك يتطلب من
صاحب العالقة الرجوع اىل املركز الرئيسي للسلطة لتسويتها.
〜 حتويل املعاملة اىل شعب التنظيم والرتاخيص باألغوار للكشف على املوقع والتحقق من مطابقة املبنى للشروط و وجود
املتطلبات الالزمة إليصال التيار الكهربائي ألغراض زراعية.
〜 التحقق من عدم زيادة مساحة البناء يف حال وجوده و اليت مت اعطاء الرخصة بنا ًء عليها (يف حال خالف ذلك بتم استيفاء
رسوم الرتخيص ملساحة البناء الزائدة).
〜 إعداد كتاب لشركة الكهرباء باملوافقة من قبل مديرية التشغيل والصيانة يف املنطقة وتوقيعه من قبل مدير املديرية يف
املنطقة.
〜 تسليم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان يف مديرية التشغيل والصيانة يف املنطقة.
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 مكان تقديم اخلدمة:

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة:
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمة من االبار املخالفة.
〜 دائرة األراضي واملساحة للحصول على خمطط اراضي.
〜 شركة الكهرباء لتنفيذ مضمون الكتاب.

 رسوم اخلدمة:
〜 ( )5مخسة دنانري.

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 يومان.
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خدمة رقم ()41
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على إيصال مياه الشرب للمنزل الريفي املقام على وحده زراعية.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية الراغبني بإيصال مياه شرب ملنازهلم الريفية املقامة عليها.

〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 خمطط أراضي حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 صورة عن رخصة بناء حديثة صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 براءة ذمة امثان مياه وخمالفات عن الوحدة الزراعية من مديرية التشغيل والصيانة يف املنطقة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور يف املنطقة املعنية وتسجيله يف ديوانها.
〜 حتويل املعاملة اىل شعب قسم التنظيم والرتاخيص باألغوار للكشف على املوقع للتحقق من مطابقة املبنى للشروط.
〜 حتويل املعاملة اىل شعب التنظيم والرتاخيص باألغوار للكشف على املوقع والتحقق من مطابقة املبنى للشروط
والتحقق من عدم زيادة مساحة البناء اليت مت اعطاء الرخصة بناءً عليها ويف حال خالف ذلك بتم استيفاء رسوم
الرتخيص ملساحة البناء الزائدة.
〜 حتويل املعاملة اىل الدائرة املالية يف مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار الستيفاء رسوم املوافقة على ايصال
مياه الشرب ورسوم الرتخيص للمساحة الزائدة ان وجدت.
〜 إعداد كتاب لسلطة املياه باملوافقة يف مديرية التشغيل والصيانة يف املنطقة وتوقيعه من قبل مدير املديرية يف املنطقة.
〜 تسليم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان يف مديرية التشغيل والصيانة يف املنطقة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة:
〜 دائرة األراضي واملساحة للحصول على خمطط اراضي.
〜 سلطة املياه لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ( )5مخسة دنانري
 وقت اجناز اخلدمة:
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 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :شعب التنظيم والرتاخيص يف االغوار بالتعاون مع مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار.

〜 يومان.
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خدمة رقم ()42
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 بيع أراضي مملوكة ضمن حدود التنظيم وصادر بها سند تسجيل.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي األراضي الواقعة ضمن حدود التنظيم.

 شروط احلصول على اخلدمة
〜 حضور صاحب العالقة والوكيل عنه.
〜 مرور ثالثة سنوات على ختصيص االراضي.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 خمطط أراضي صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 خمطط موقع وترسيم من البلدية املعنية.
〜 إبراز وثيقة إثبات شخصية للبائع واخذ صورة عنها.
〜 بطاقة االحوال املدنية للمشرتي وصورة عنها.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور يف املنطقة املعنية وتسجيله يف ديوانها.
〜 حتديد موقع القطعة من التنظيم يف شعب التنظيم والرتاخيص يف األغوار او يف قسم املخططات يف مديرية التنظيم
يف املركز الرئيسي.
〜 حتويل املعاملة (اذا قدمت باألغوار بواسطة الفاكس اىل مركز السلطة  /عمان) للدائرة املالية للتأكد من تسوية
االمور املالية ويف حال خالف ذلك يتطلب من صاحب العالقة الرجوع اىل املركز الرئيسي للسلطة لتسويتها.
〜 اعداد كتاب بعدم املمانعة على بيع القطعة املشار إليها من قبل مديرية التشغيل والصيانة يف املنطقة وتوقيعه من مدير
املديرية املعنية ،او اعداده يف قسم التنظيم والرتاخيص يف مديرية التنظيم يف املركز وتوقيعه من مديرها.
〜 يسلم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان يف املديرية املعنية.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة األراضي واملساحة للحصول على خمطط لألراضي ولتنفيذ مضمون الكتاب.
〜 البلدية املعنية إلحضار خمطط موقع وترسيم.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
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 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :شعب التنظيم يف االغوار بالتعاون مع مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 األماكن البديلة :مركز السلطة  /عمان.

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ()30دقيقة.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()43

〜 املوافقة على رهن أراضي مملوكة وصادر بها سند تسجيل ضمن حدود التنظيم.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي األراضي الواقعة ضمن حدود التنظيم.

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 حضور صاحب العالقة والوكيل عنه.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 خمطط أراضي صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 خمطط موقع وترسيم من البلدية املعنية.
〜 بطاقة االحوال املدنية وصورة عنها لطالب اخلدمة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور يف املنطقة املعنية وتسجيله يف ديوانها.
〜 حتديد موقع القطعة من التنظيم يف شعب التنظيم والرتاخيص يف األغوار او يف قسم املخططات يف مديرية التنظيم
يف املركز الرئيسي.
〜 حتويل املعاملة (اذا قدمت باألغوار بواسطة الفاكس اىل مركز السلطة  /عمان) للدائرة املالية للتأكد من تسوية
االمور املالية ويف حال خالف ذلك يتطلب من صاحب العالقة الرجوع اىل املركز الرئيسي للسلطة لتسويتها.
〜 اعداد كتاب بعدم املمانعة من رهن القطعة املشار إليها من قبل مديرية التشغيل والصيانة يف املنطقة او من قسم
التنظيم والرتاخيص يف مديرية التنظيم وتوقيعه من مديرها.
〜 يسلم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان يف املديرية املعنية.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة األراضي واملساحة للحصول على خمطط لألراضي ولتنفيذ مضمون الكتاب.
〜 البلدية املعنية إلحضار خمطط موقع وترسيم.
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 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :شعب التنظيم يف االغوار بالتعاون مع مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار
〜 األماكن البديلة :مركز السلطة  /عمان.

 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜( )30دقيقة.
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 املوافقة على تنفيذ حجة إرث او ختارج لألراضي اململوكة والصادر بها سند تسجيل ضمن حدود التنظيم.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 ورثة مالكي األراضي الواقعة ضمن حدود التنظيم.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :شعب التنظيم يف االغوار بالتعاون مع مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار
〜 األماكن البديلة :مركز السلطة  /عمان.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 حضور احد الورثة او وكيال عنهم.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث صادر عن دائرة االراضي واملساحة.
〜 حجه إرث او ختارج مصدقة حديثة من احملكمة املعنية  /وزارة العدل.
〜 بطاقة االحوال املدنية الحد الورثة وصورة عنها يف حال معاملة حجة ارث او بطاقات االحوال املدنية وصور
عنها للمتخارج واملتخارج هلم.
〜 خمطط موقع وترسيم من البلدية املعنية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور املعين وتسجيله يف الديوان.
〜 حتديد موقع القطعة من التنظيم يف شعب التنظيم والرتاخيص يف األغوار او يف قسم املخططات يف مديرية
التنظيم يف املركز الرئيسي.
〜 حتويل املعاملة (اذا قدمت باألغوار بواسطة الفاكس اىل مركز السلطة  /عمان) للدائرة املالية للتأكد من تسوية
االمور املالية ويف حال خالف ذلك يتطلب من صاحب العالقة الرجوع اىل املركز الرئيسي للسلطة لتسويتها.
〜 اعداد كتاب بعدم املمانعة لتنفيذ حجه اإلرث على القطعة املشار إليها من قبل مديرية التشغيل والصيانة يف املنطقة وتوقيعه
من مدير املديرية او يف قسم التنظيم والرتاخيص يف مديرية التنظيم يف عمان وتوقيعه من مديرها.
〜 يسلم الكتاب لصاحب العالقة بعد ختمه بالديوان يف املديرية املعنية.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 وزارة العدل للحصول على حجة ارث مصدقة حديثة.
〜 دائرة األراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
〜 البلدية املعنية إلحضار خمطط موقع وترسيم.
 رسوم اخلدمة:
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〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ()30دقيقة.

ج.جلان انتقاء املزارعني
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 ختصيص وحدات سكنية (قطع أراضي خمصصة للسكن).
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 كافة املواطنني املقيمني حاليا يف وادي االردن و أصحاب األبنية املقامة عليها.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مراكز جلان انتقاء املزارعني يف وادي األردن (اللجنة الرابعة يف مركز السلطة /عمان).
〜 األماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان يكون مقدم الطلب رب اسرة وحيمل دفرت عائلة حدد به مكان االقامة ضمن حدود وادي االردن.
〜 من كان ميلك ارض داخل حدود التنظيم ومت استمالكها لغاية التنظيم.
مالحظة :يرجى الرجوع ألسس ختصيص الوحدات السكنية الصادرة مبوجب املادة ( )23من قانون تطوير وادي االردن
وتعديالته رقم ( )19لسنة .1988
الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 ختصيص االراضي اخلالية ضمن اراضي اخلزينة:
ختصيص الوحدة السكنية اخلالية.
 دفرت العائلة مصدق يتضمن االقامة ضمن املنطقة. بطاقه األحوال املدنية. براءة ذمة من سلطة وادي االردن. شهادات مدرسية مصدقة ملن هم على مقاعد الدراسة الخر ثالثة سنوات. فواتري كهرباء او ماء او اي وثائق اخرى تثبت اقامته يف الوادي. شهادة من البلدية تتضمن مكان االقامة. شهادة حتري ملكية من دائرة األراضي واملساحة. ختصيص بناء قائم سواء اكان مقيما او غري مقيم:
 دفرت العائلة يتضمن مكان االقامة. بطاقة األحوال املدنية. براءة ذمة من سلطة وادي االردن. شهادة حتري ملكية من دائرة األراضي واملساحة. شهادة بلدية للبناء القائم تتضمن تاريخ انشاء البناء. شهادات مدرسية مصدقة ملن هم على مقاعد الدراسة الخر ثالثة سنوات. تاريخ اشرتاك الكهرباء ومياه الشرب.〜 االراضي اململوكة املستوىل عليها لغايات التنظيم:


ان يكون البناء القائم يعود للمالك الذي مت االستيالء على ارضه حسب املادة /23ب.1 -
 دفرت العائلة يتضمن مكان االقامة.79
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 بطاقة األحوال املدنية. -شهادة حتري ملكية من دائرة األراضي واملساحة.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها :
〜 البلدية يف املنطقة املعنية – إلحضار شهادة اقامة.
〜 دائرة االراضي واملساحة – إلحضار شهادة ملكية باألراضي القدمية وتصديق عقد االجيار.
〜 شركة الكهرباء و سلطة املياه إلحضار فواتري تثبت االقامة.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 شهر يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء لدى اللجنة املعنية.
〜 دراسة الطلب لدى رئيس جلنة انتقاء املزارعني والتحقق من صحة امللف.
〜 دراسة املوضوع يف امليدان من قبل جلنة انتقاء املزارعني .
〜 تدقيق الطلب مع مدير ادارة االراضي والتنظيم.
〜 عرض املوضوع على جلنة االراضي يف سلطة وادي االردن.
〜 عرض املوضوع على جملس إدارة سلطة وادي االردن الختاذ القرار املناسب.
〜 يتم اعالم صاحب العالقة مبضمون القرار ويف حال املوافقة على ختصيص الوحدة السكنية يقوم صاحب
العالقة مبراجعة سلطة وادي االردن لتسوية االمور املالية اليت تتعلق بثمن الوحدة السكنية واستكمال االجراءات
للحصول على وثيقة ختصيص مؤقتة .

خدمة رقم ()46
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 ختصيص وحدات زراعية.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املواطنني الذين ينطبق عليهم تعريف املتصرف بأحكام الفقرة (أ) من املادة ( )2من قانون تطوير وادي االردن
وتعديالته رقم ( )19لسنة  1988واملذكورة يف الشروط ادناه.

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان يكون اردني اجلنسية حيمل الرقم الوطين.
〜 أسس ختصيص الوحدة الزراعية يف املادة ( )22بقانون تطوير وادي االردن وتعديالته رقم ( )19لسنة .1988
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 دفرت عائلة وبطاقة االحوال املدنية.
〜 شهادة ملكية من دائرة األراضي واملساحة أو سند تسجيل بامللكية السابقة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء بهذا اخلصوص وتسجيله بالديوان املركزي.
〜 دراسة الطلب لدى جلنة انتقاء املزارعني .
〜 عرض املوضوع على جلنة االراضي للموافقة.
〜 عرض املوضوع على جملس إدارة سلطة وادي االردن الختاذ القرار املناسب.
〜 اعالم صاحب العالقة شفويا مبضمون القرار ويف حالة املوافقة يقوم صاحب العالقة مبراجعة سلطة وادي
االردن واستكمال االجراءات للحصول على وثيقة ختصيص مؤقتة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة إلحضار شهادة مبلكيات االراضي السابقة .
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ما يقارب شهر حسب موعد انعقاد اجتماع جملس ادارة سلطة وادي االردن و يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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 مكان تقديم اخلدمة:
〜 ا ملركز الرئيسي :مراكز جلان انتقاء املزارعني يف وادي األردن.
〜 األماكن البديلة :مركز السلطة  /عمان.

خدمة رقم ()47
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 ختصيص فضالت للوحدات الزراعية او السكنية.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 كافة مالكي الوحدات السكنية او الزراعية احملاذي هلا فضالت.

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تكون الوحدات السكنية اململوكة من صاحب الطلب حماذيا هلا فضالت وال تكون خمدومة بشارع يف حال
لوحدات الزراعية حماذيا هلا فضالت مستغلة من قبل صاحب الوحدة الزراعية احملاذية وغري خمدومة بشارع
وان تكون غري خمصصة وميكن توفري املياه هلا.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 وثيقة ختصيص او سند تسجيل للوحدة السكنية او الزراعية صادرة عن سلطة وادي االردن .
〜 بطاقة االحوال املدنية.
اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء باملطالبة بتخصيص الفضلة.
〜 حتويل الطلب إىل جلنة انتقاء املزارعني املختصة الجراء كشف مع مساح السلطة على الفضلة.
〜 عرض املوضوع على جلنة االراضي.
〜 عرض املوضوع على جملس ادارة سلطة وادي االردن الختاذ القرار املناسب.
〜 يتم اعالم صاحب العالقة مبضمون القرار ويقوم صاحب العالقة مبراجعة سلطة وادي االردن لتسوية االمور املالية
فيما يتعلق بثمن الفضلة واستكمال االجراءات.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 ال يوجد.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜ما يقارب شهر حسب موعد انعقاد اجتماع جملس ادارة سلطة وادي االردن.
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 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :مراكز جلان انتقاء املزارعني يف وادي األردن.

د.مديرية تقديراالراضي
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 صرف التعويضات املالية لألراضي املستملكة لغايات مشاريع السلطة وما عليها من حتسينات.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املواطنني املستملكة أراضيهم لغايات مشاريع السلطة.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.
〜 األماكن البديلة :جلان انتقاء املزارعني باالغوار.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 شهادة حتري ملكية من دائرة االراضي واملساحة حديثة.
〜 شروحات من جلان انتقاء املزارعني على مامت ختصيصه مقابل ملكيتهم السابقة.
 اجراءات تقديم اخلدمة.
〜 تقديم االستدعاء اىل مدير ادارة االراضي والتنظيم وتسجيله بديوان االراضي 10 .دقائق
〜 حتويل االستدعاء اىل مدير تقدير االراضي ومن ثم قسم االمالك واالستمالك للدراسة 30 .دقيقة
〜 حتويل الطلب ملديرية التنظيم  /قسم املخططات الصدار خمطط لتوضيح موقع القطعه املستملكة من مشاريع السلطة.
 30دقيقة
〜 حتويل الطلب للدائرة املالية لبيان الوضع املالي للمتصرف لعمل تسوية مالية عند صرف التعويض 15.دقيقة
〜 إذا كانت القطعة داخل املشروع الزراعي يتم خماطبة الدائرة املالية مباشرة.
〜 يتم إرسال مذكرة للدائرة املالية إلصدار حتويل مالي باسم مدير تسجيل االراضي املعين  /دائرة االراضي
واملساحة باإلضافة لوظيفته.ساعة واحدة
〜 يتم إرسال كتاب ملدير تسجيل االراضي املعين/دائرة االراضي واملساحة مرفقا التحويل املالي لصرف التعويض للمتصرفني
وتسجيل القطعة باسم السلطة 30.دقيقة
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة الحضار شهادة حتري ملكية و لتنفيذ مضمون الكتاب.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
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خدمة رقم ()48

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 غري حمدد( مرتبط مبيزانية السلطة وبتقدير قطع االراضي القدمية).
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خدمة رقم ()49
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 اعرتاض على قيمة تقدير االراضي.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي األراضي ضمن صالحية سلطة وادي األردن واليت مت تقديرها.

〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 بطاقة أحوال مدنية.
〜 سند التسجيل أوشهادة حتري ملكية من دائرة االراضي واملساحة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء يتضمن اعرتاض خطي على قيمة التقدير واملعلنة جبريدتني رمسيتني ملدة يومني متتاليني وتسجيله يف
الديوان املركزي.
〜 اعداد مذكرة مالية اىل وزارة املالية لدفع رسوم بدل االعرتاض من قبل قسم التقدير.
〜 تدقيق املعاملة ورفعها اىل رئيس اللجنة االستئنافية التابعة لسلطة وادي االردن .
〜 اعداد كتاب باالعرتاض على قيمة التقدير من قبل قسم التقدير موجه من عطوفة االمني العام اىل رئيس
اللجنة االستئنافية صدور قرار قطعي من قبل اللجنة االستئنافية بالقرار القطعي واعادة القرار اىل االقسام
املعنية لتنفيذ مضمون القرار.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة الحضار سند التسجيل او شهادة حتري ملكية.
 رسوم اخلدمة:
〜 ( )15دينار عن كل قطعة ارض معرتض عليها.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )3شهور.
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إدارة األراضـــــــي والتنظيم/لجان انتقاء المزارعين

 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مركز السلطة  /عمان.

ثانياً :وحدة االستثمارات
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()50

〜 تأجري قطع اراضي اخلزينة لغايات االستثمارات واقامة مشاريع لالراضي اململوكة  /املشروع السياحي .
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 االفراد والشركات و املؤسسات واجلمعيات الراغبة باالستثمار يف املناطق املخصصة لذلك.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي – وحدة االستثمارات – سلطة وادي االردن .
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تكون طبيعة املشروع تتوافق مع خمططات استعماالت االراضي.
〜 موافقة الشركاء ان وجدوا يف حالة االراضي اململوكة.

〜 لالطالع املادتني (  )33،34من قانون وادي االردن رقم  19لسنة .1988
〜 سجل جتاري للشركة او املؤسسة ساري املفعول من وزارة الصناعة والتجارة وللجمعيات من املؤسسة التعاونية.
〜 دراسة جدوى اقتصادية للمشروع املراد اقامته.
〜 خمطط اولي للمشروع ونبذة عن املشروع.
〜 خمطط للموقع مبني باإلحداثيات من مساح مرخص يف حال االراضي اليت تعود للخزينة.
〜 بطاقة احوال مدنية لطالب اخلدمة او كتاب تفويض للشخص املفوض عن الشركة او املؤسسة حسب االصول.
〜 سند تسجيل وخمطط اراضي صادر من دائرة االراضي واملساحة يف حال االراضي اململوكة مبينا باالحداثيات.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من طالب اخلدمة موضحا به املشروع الذي يرغب بإقامته وتسجيله بالديوان املركزي.
〜 دراسة املعاملة ومدى مطابقة املشروع املراد اقامته للشروط لدى قسم العقود.
〜 يتم خماطبة دائرة السياحة واالثار العامة و وزارة البيئة واي جهات اخرى هلا عالقة يتم حتديدها بناءً على
طبيعة املشروع املنوي اقامته وموقعه للموافقة على اقامة ذلك املشروع.
〜 يف حال املوافقة املبدئية على اقامة املشروع يتم اعداد مذكرة جمللس ادارة سلطة وادي االردن باملوضوع من قبل
قسم العقود.
〜 عند صدور قرار جملس ادارة السلطة باملوافقة على اقامة املشروع يتم خماطبة رئاسة الوزراء للموافقة عليه من
قبل قسم العقود.
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الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:

〜 اذا ك انت االراضي مملوكة يقوم قسم العقود بإعالم طالب اخلدمة مبوجب كتاب رمسي باملوافقة على اقامة
مشروعه وحسب املخططات املرفقة.
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〜 يف حال ان االرض عائدة خلزينة اململكة االردنية اهلامشية يتم تنظيم عقد اجيار لدى قسم العقود ما بني املستثمر
وسلطة وادي االردن حسب االصول.
〜 احتساب رسوم بدل االجيار من قبل جلان تقدير االراضي املعمول بها يف سلطة وادي االردن.
〜 اعداد مذكرة للدائرة املالية لدى قسم العقود ليقوم املستثمر بدفع رسوم بدل االجيار مضافا اليها الرسوم القانونية.
〜 توقيع عقد االجيار من قبل املستثمر واالمني العام املمثل لسلطة وادي االردن.
〜 ختم عقود االجيار من الديوان املركزي وتسليم املستثمر نسخته.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة:
〜 رئاسة الوزراء للموافقة على قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن على التأجري.
〜 دائرة االثار العامة و وزارة البيئة او اي جهات هلا عالقة للحصول على موافقة على اقامة املشروع حبيث ال يتعارض مع
االنظمة والقوانني السارية.
〜 دائرة االراضي واملساحة إلصدار خمطط اراضي.
 رسوم اخلدمة:
〜 رسوم بدل االجيار حسب ما هو حمدد او سيحدد بقرار جملس ادارة سلطة وادي االردن او جلان التقدير لدى السلطة.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )45يوما يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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خدمة رقم ()51
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تأجري قطع اراضي اخلزينة لغايات االستثمارات واقامة مشاريع لالراضي اململوكة  /املشروع الصناعي.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 االفراد والشركات و املؤسسات الراغبة باالستثمار يف املناطق املخصصة لذلك.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي – وحدة االستثمارات – سلطة وادي االردن .
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تكون االرض املراد استثمارها تتوافق مع خمططات استعماالت االراضي.
〜 موافقة الشركاء ان وجدوا يف حالة االراضي اململوكة.

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من طالب اخلدمة موضحا به املشروع الذي يرغب بإقامته وتسجيله بالديوان املركزي.
〜 دراسة املعاملة ومدى مطابقة املشروع املراد اقامته للشروط لدى جلنة الرتاخيص يف سلطة وادي االردن.
〜 يتم خماطبة وزارة الصناعة والتجارة و وزارة االشغال وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين ووزارة البيئة واي
جهات اخرى هلا عالقة يتم حتديدها بناءً على طبيعة املشروع املنوي اقامته وموقعه للموافقة على اقامة ذلك املشروع.
〜 يف حال املوافقة املبدئية على اقامة املشروع يتم اعداد مذكرة جمللس ادارة سلطة وادي االردن باملوضوع من قبل
قسم العقود.
〜 عند صدور قرار جملس ادارة السلطة باملوافقة على اقامة املشروع يتم خماطبة رئاسة الوزراء للموافقة عليه من
قبل قسم العقود.
〜 اذا كانت االراضي مملوكة يقوم قسم العقود بأعالم طالب اخلدمة مبوجب كتاب رمسي باملوافقة على اقامة مشروعه.
〜 يف ح ال ان االرض عائدة خلزينة اململكة االردنية اهلامشية يتم تنظيم عقد اجيار لدى قسم العقود ما بني املستثمر
وسلطة وادي االردن حسب االصول.
〜 احتساب رسوم بدل االجيار من قبل جلان تقدير االراضي املعمول بها يف سلطة وادي االردن.
〜 اعداد مذكرة مالية للدائرة املالية لدى قسم العقود ليقوم املستثمر بدفع بدل االجيار مضافا اليها الرسوم القانونية.
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 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سجل جتاري للشركة او املؤسسة ساري املفعول من وزارة الصناعة والتجارة وللجمعيات من املؤسسة التعاونية.
〜 دراسة جدوى اقتصادية للمشروع املراد اقامته.
〜 خمطط اولي للمشروع ونبذة عن املشروع.
〜 خمطط للموقع مبني باإلحداثيات من مساح مرخص يف حال االراضي اليت تعود للخزينة.
〜 بطاقة احوال مدنية لطالب اخلدمة او كتاب تفويض للشخص املفوض عن الشركة او املؤسسة حسب االصول.
〜 سند تسجيل وخمطط اراضي صادر من دائرة االراضي واملساحة يف حال االراضي اململوكة مبينا باالحداثيات.
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〜 توقيع عقد االجيار من قبل املستثمر واالمني العام املمثل لسلطة وادي االردن.
〜 ختم عقود االجيار من الديوان املركزي وتسليم املستثمر نسخته.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 رئاسة الوزراء للموافقة على قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن على التأجري يف حال اراضي اخلزينة.
〜 الصناعة والتجارة و وزارة االشغال وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين و وزارة البيئة او اي جهات هلا عالقة
للحصول على موافقة على اقامة املشروع حبيث ال يتعارض مع االنظمة والقوانني السارية.
〜 دائرة االراضي واملساحة إلصدار خمطط اراضي.
 رسوم اخلدمة:
〜 رسوم بدل االجيار حسب ما هو حمدد او سيحدد بقرار جملس ادارة سلطة وادي االردن او جلان التقدير لدى السلطة.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )45يوما يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()52

〜 تأجري قطع اراضي اخلزينة لغايات االستثمارات واقامة مشاريع لالراضي اململوكة/املشروع الزراعي.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 االفراد والشركات او اجلمعيات و املؤسسات الراغبة باالستثمار يف املناطق املخصصة لذلك.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي – وحدة االستثمارات – سلطة وادي االردن .
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تكون االرض املراد استثمارها تتوافق مع خمططات استعماالت االراضي.
〜 موافقة الشركاء ان وجدوا يف حالة االراضي اململوكة.

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من طالب اخلدمة موضحا به املشروع الذي يرغب بإقامته وتسجيله بالديوان املركزي.
〜 دراسة املعاملة ومدى مطابقة املشروع املراد اقامته للشروط لدى قسم العقود.
〜 يتم خماطبة وزارة الزراعة و وزارة البيئة واي جهات اخرى هلا عالقة يتم حتديدها بناءا على طبيعة املشروع
املنوي اقامته وموقعه للموافقة على اقامة ذلك املشروع.
〜 يف حال املوافقة املبدئية على اقامة املشروع يتم اعداد مذكرة جمللس ادارة سلطة وادي االردن باملوضوع من قبل
قسم العقود.
〜 عند صدور قرار جملس ادارة السلطة باملوافقة على اقامة املشروع يتم خماطبة رئاسة الوزراء للموافقة عليه من
قبل قسم العقود.
〜 اذا كانت االراضي مملوكة يقوم قسم العقود بإعالم طالب اخلدمة مبوجب بكتاب رمسي باملوافقة على اقامة مشروعه.
〜 يف حال أن االرض عائدة خلزينة اململكة االردنية اهلامشية يتم تنظيم عقد اجيار لدى قسم العقود ما بني املستثمر
وسلطة وادي االردن حسب االصول.
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 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سجل جتاري للشركة او املؤسسة ساري املفعول الصادر من دائرة مراقبة الشركات /وزارة الصناعة والتجارة.
〜 سجل اجلمعية املسجل يف املؤسسة التعاونية مرفقا به امساء االعضاء على ان يكونوا من ابناء املنطقة.
〜 دراسة جدوى اقتصادية للمشروع املراد اقامته.
〜 خمطط اولي للمشروع ونبذة عن املشروع وخربات الفئة املستفيدة من اخلدمة يف اجملال الزراعي.
〜 خمطط للموقع مبني باإلحداثيات من مساح مرخص.
〜 حتديد املصدر املائي للجمعية.
〜 بطاقة احوال مدنية لطالب اخلدمة او كتاب تفويض للشخص املفوض عن الشركة او املؤسسة او اجلمعية حسب االصول.
〜 سند تسجيل وخمطط اراضي صادر من دائرة االراضي واملساحة يف حال االراضي اململوكة.
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〜 احتساب رسوم بدل االجيار من قبل جلان تقدير االراضي املعمول بها يف سلطة وادي االردن.
〜 اعداد مذكرة مالية للدائرة املالية لدى قسم العقود ليقوم املستثمر بدفع بدل االجيار مضافا اليها الرسوم القانونية.
〜 توقيع عقد االجيار من قبل املستثمر واالمني العام املمثل لسلطة وادي االردن.
〜 ختم عقود االجيار من الديوان املركزي وتسليم املستثمر نسخته.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 رئاسة الوزراء للموافقة على قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن على التأجري.
〜 وزارة الزراعة و وزارة البيئة او اي جهات هلا عالقة للحصول على موافقة على اقامة املشروع حبيث ال يتعارض مع االنظمة
والقوانني السارية.
〜 دائرة االراضي واملساحة إلصدار خمطط اراضي.
〜 وزارة الصناعة والتجارة الحضار سجل جتاري للشركة او املؤسسة.
〜 املؤسسة التعاونية الحضار سجل رمسي للجمعية.
 رسوم اخلدمة:
〜 رسوم بدل االجيار لألفراد او الشركات حسب ما هو حمدد او سيحدد بقرار جملس ادارة سلطة وادي االردن او جلان التقدير
لدى السلطة.
〜 اما خبصوص رسوم بدل االجيار للجمعيات فهو ( )7دنانري للدومن الواحد.
〜 استنادا اىل قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن رقم ( )8928وموافقة رئاسة الوزراء مبوجب كتاب رقم
( )7587/1/12/59تاريخ .2013/6/23
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )45يوما يف حال اكتمال كافة الوثائق.
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜

خدمة رقم ()53

تأجري قطع اراضي اخلزينة لغايات االستثمارات واقامة مشاريع لالراضي اململوكة/مشروع مرامل او كسارة.

 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 االفراد والشركات و املؤسسات الراغبة باالستثمار يف املناطق املخصصة لذلك.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي – وحدة االستثمارات – سلطة وادي االردن .
〜 االماكن البديلة :ال يوجد

 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سجل جتاري للشركة او املؤسسة ساري املفعول صادر من دائرة مراقبة الشركات /وزارة الصناعة والتجارة.
〜 دراسة جدوى اقتصادية للمشروع املراد اقامته.
〜 خمطط اولي للمشروع ونبذة عن املشروع.
〜 خمطط للموقع مبني باإلحداثيات من مساح مرخص.
〜 بطاقة احوال مدنية لطالب اخلدمة او كتاب تفويض للشخص املفوض عن الشركة او املؤسسة حسب االصول.
〜 سند تسجيل وخمطط اراضي صادر من دائرة االراضي واملساحة يف حال االراضي اململوكة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من طالب اخلدمة موضحا به املشروع الذي يرغب باقامته وتسجيله بالديوان املركزي.
〜 دراسة املعاملة ومدى مطابقة املشروع املراد اقامته للشروط واالسس املتبعة الصادرة عن جملس االدارة وموافقة رئاسة
الوزراء لتأجري املرامل او الكسارات يف منطقة وادي االردن لدى قسم العقود.
〜 يتم خماطبة و وزارة االشغال وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين و وزارة البيئة ووزارة السياحة واالثار العامة ووزارة
الزراعة ودائرة االثار العامة يتم حتديدها بناءً على طبيعة املشروع املنوي اقامته وموقعه للموافقة على اقامة
ذلك املشروع.
〜 يف حال املوافقة املبدئية على اقامة املشروع يتم اعداد مذكرة جمللس ادارة سلطة وادي االردن باملوضوع من قبل
قسم العقود.
〜 عند صدور قرار جملس ادارة السلطة باملوافقة على اقامة املشروع يتم خماطبة رئاسة الوزراء للموافقة عليه من
قبل قسم العقود.
〜 اذا ك انت االراضي مملوكة يقوم قسم العقود باعالم طالب اخلدمة بكتاب رمسي باملوافقة على اقامة مشروعه.
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 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تكون االرض املراد استثمارها تتوافق مع خمططات استعماالت االراضي.
〜 موافقة الشركاء ان وجدوا يف حالة االراضي اململوكة .
〜 ان ال تقل مساحة االرض املنوي اقامة املشروع عليها عن ( 10دومنات).
〜 كفالة مالية بقيمة ( 20الف دينار ) لضمان عدم االعتداء على اراضي اخلزينة او االخالل بشروط عقد االجيار.
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〜 يف حال ان االرض عائدة خلزينة اململكة االردنية اهلامشية يتم تنظيم عقد اجيار لدى قسم العقود ما بني املستثمر
واالمني العام املمثل لسلطة وادي االردن.
〜 يتم احتساب رسوم بدل االجيار واعداد مذكرة مالية للدائرة املالية لدى قسم العقود ليقوم املستثمر بدفع بدل
االجيار مضافا اليها الرسوم القانونية.
〜 توقيع عقد االجيار من قبل املستثمر واالمني العام املمثل لسلطة وادي االردن.
〜 ختم عقود االجيار من الديوان املركزي وتسليم املستثمر نسخته.
〜 خماطبة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين من اجل توثيق عقد االجيار.

 رسوم اخلدمة:
〜 حسب ماهو وارد يف اسس تأجري املرامل والكسارات واحلجارة والتعدين والتنقيب بقرار جملس ادارة سلطة وادي االردن
رقم( )6678تاريخ  2006/1/26وموافقة رئاسة الوزراء بالكتاب رقم ( )6663/1/12/59تاريخ 2006/5/16
وما ورد عن تعديل اسعار بدل اجيار املرامل والكسارات واحلجارة والتعدين والتنقيب يف قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن
رقم( )9032تاريخ  2013/12/21وموافقة رئاسة الوزراء بالكتاب رقم ( )3798/1/12/59تاريخ . 2014/2/2
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )45يوما يف حال اكتمال كافة الوثائق
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 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 رئاسة الوزراء للموافقة على قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن على التأجري.
〜 الصناعة والتجارة و وزارة االشغال وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين و وزارة البيئة او اي جهات هلا عالقة
للحصول على موافقة على اقامة املشروع حبيث ال يتعارض مع االنظمة والقوانني السارية.
〜 دائرة االراضي واملساحة إلصدار خمطط اراضي.
〜 وزارة الصناعة والتجارة الحضار سجل جتاري للشركة او املؤسسة.

خدمة رقم ()54
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 تأجري قطع اراضي اخلزينة لغايات االستثمارات واقامة مشاريع لالراضي اململوكة  /مشروع التعدين والتنقيب( حجر ترافرتني،
كاولني ،جبص ،رخام ،وغريه ).
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 االفراد والشركات و املؤسسات الراغبة باالستثمار يف املناطق املخصصة لذلك.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي – وحدة االستثمارات – سلطة وادي االردن .
〜 االماكن البديلة :ال يوجد

 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سجل جتاري للشركة او املؤسسة ساري املفعول صادر عن دائرة مراقبة الشركات وزارة الصناعة والتجارة.
〜 دراسة جدوى اقتصادية للمشروع املراد اقامته.
〜 خمطط اولي للمشروع ونبذة عن املشروع.
〜 خمطط للموقع مبني باإلحداثيات من مساح مرخص.
〜 بطاقة احوال مدنية لطالب اخلدمة او كتاب تفويض للشخص املفوض عن الشركة او املؤسسة حسب االصول.
〜 سند تسجيل وخمطط اراضي صادر من دائرة االراضي واملساحة يف حال االراضي اململوكة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من طالب اخلدمة موضحا به املشروع الذي يرغب بإقامته وتسجيله بالديوان املركزي.
〜 دراسة املعاملة ومدى مطابقة املشروع املراد اقامته للشروط لدى قسم العقود.
〜 يتم خماطبة وزارة االشغال وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين و وزارة البيئة ووزارة السياحة واالثار العامة
ووزارة الزراعة واي جهات اخرى هلا عالقة يتم حتديدها بناءً على طبيعة املشروع املنوي اقامته وموقعه للموافقة
على اقامة ذلك املشروع.
〜 يف حال املوافقة املبدئية على اقامة املشروع يتم اعداد مذكرة جمللس ادارة سلطة وادي االردن باملوضوع من قبل
قسم العقود.
〜 عند صدور قرار جملس ادارة السلطة باملوافقة على اقامة املشروع يتم خماطبة رئاسة الوزراء للموافقة عليه من
قبل قسم العقود.
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 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تكون االرض املراد استثمارها تتوافق مع خمططات استعماالت االراضي.
〜 موافقة الشركاء ان وجدوا يف حالة االراضي اململوكة .
〜 ان ال تقل مساحة االرض املنوي اقامة املشروع عليها عن  4دومنات.
〜 كفالة مالية بقيمة ( 20الف دينار ) لضمان عدم االعتداء على اراضي اخلزينة او االخالل بشروط عقد االجيار.

〜 اذا كانت االراضي مملوكة يقوم قسم العقود بإعالم طالب اخلدمة مبوجب كتاب رمسي باملوافقة على اقامة مشروعه.
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〜 يف حال ان االرض عائدة خلزينة اململكة االردنية اهلامشية يتم تنظيم عقد اجيار لدى قسم العقود ما بني املستثمر
وسلطة وادي االردن حسب االصول.
〜 توقيع عقد االجيار من قبل املستثمر واالمني العام املمثل لسلطة وادي االردن .
〜 احتساب رسوم بدل االجيار لدى قسم العقود واعداد مذكرة مالية لدفعها يف الدائرة املالية.
〜 ختم عقود االجيار من الديوان املركزي وتسليم املستثمر نسخته.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 رئاسة الوزراء للموافقة على قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن على التأجري.
〜 الصناعة والتجارة و وزارة االشغال وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين و وزارة البيئة او اي جهات هلا عالقة
للحصول على املوافقة على اقامة املشروع حبيث ال يتعارض مع االنظمة والقوانني السارية.
〜 دائرة االراضي واملساحة إلصدار خمطط اراضي.

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )45يوما يف حال اكتمال كافة الوثائق.

102

وحـــــــــــدة االســــــــــــتثمارات

 رسوم اخلدمة:
〜 حسب ماهو وارد يف اسس تأجري املرامل والكسارات واحلجارة والتعدين والتنقيب بقرار جملس ادارة سلطة وادي االردن
رقم( )6678تاريخ  2006/1/26وموافقة رئاسة الوزراء بالكتاب رقم ( )6663/1/12/59تاريخ 2006/5/16
وما ورد عن تعديل اسعار بدل اجيار املرامل والكسارات واحلجارة والتعدين والتنقيب يف قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن
رقم( )9032تاريخ  2013/12/21وموافقة رئاسة الوزراء بالكتاب رقم ( )3798/1/12/59تاريخ .2014/2/2

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()55

〜 ترخيص املشاريع االستثمارية والعقارات /استنادا للمادة رقم (33أ) من قانون تطوير وادي االردن وتعديالته رقم  19لسنة
1988
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 االفراد والشركات و املؤسسات واجلمعيات الراغبة باالستثمار يف املناطق املخصصةيف وادي االردن لذلك من كافة القطاعات.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي – وحدة االستثمارات – سلطة وادي االردن
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.

 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 خمططات هندسية مصدقة من نقابة املهندسني وكافة اجلهات املعنية.
〜 وصف املشروع ودراسة جدوى اولية للمشروع االستثماري واخلربات السابقة يف جمال االستثمارات.
〜 سند تسجيل وخمطط اراضي صادر من دائرة االراضي واملساحة يف حال االراضي اململوكة.
〜 بطاقة احوال مدنية لطالب اخلدمة او كتاب تفويض للشخص املفوض عن الشركة او املؤسسة حسب االصول.
〜 السجل التجاري للشركة والصادر من دائرة مراقبة الشركات  /وزارة الصناعة والتجارة.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء بطلب ترخيص املشروع االستثماري وتسجيله من الديوان املركزي.
〜 دراسة املعاملة ومدى مطابقة املشروع املراد اقامته للشروط لدى جلنة ترخيص املشاريع االستثمارية.
〜 يتم توجيه طالب اخلدمة للجهات املعنية اليت هلا عالقة بطبيعة املشروع املنوي اقامته وطبيعة املنطقة للموافقة على
اقامة ذلك املشروع مثال (مشروع اقامة حمطة بنزين يتم خماطبة هيئة تنظيم الطاقة والتعدين والدفاع املدني ،اقامة
مشروع الربكسات للدجاج يتطلب موافقة وزارة البيئة ....اخل ).
〜 عرض املوضوع على جملس ادارة سلطة وادي االردن من اجل املوافقة على اقامة املشروع.
〜 يف حال املوافقة من قبل جملس ادارة سلطة وادي االردن يتم الطلب من اصحاب العالقة بتزويدنا باملخططات اهلندسية
كاملة موقعة حسب االصول.
〜 ا عداد كتاب من قبل قسم دراسات االستثمار العالم طالب اخلدمة باملوافقة على طلبه مبينا رسوم بدل خدمة الرتخيص
املستحقة عليه.
〜 عند مراجعة طالب اخلدمة يتم اعداد مذكرة مالية ببدل رسوم اخلدمة لدفعها يف الدائرة املالية.
〜 تصديق املخططات اخلاصة باملشروع يف قسم دراسات االستثمار.
〜 خماطبة املستدعي من اجل دفع رسوم بدل الرتخيص يف قسم دراسات االستثمار وتوقيعه من مدير وحدة االستثمارات
واالمني العام.
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 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تكون االرض املراد استثمارها تتوافق مع خمططات استعماالت االراضي ومطابق الحكام التنظيم يف املنطقة.
〜 موافقة الشركاء ان وجدوا يف حالة االراضي اململوكة.

〜 تسليم كتاب املوافقة واملخططات املصدقة لصاحب العالقة بعد ختمها بالديوان املركزي.
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 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 اجلهات اليت هلا عالقة بطبيعة املشروع وطبيعة املوقع للحصول على موافقة على اقامة املشروع حبيث ال يتعارض مع
االنظمة والقوانني السارية.
〜 دائرة االراضي واملساحة إلصدار خمطط اراضي.

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )15يوما يف حال اكتمال كافة الوثائق وحسب طبيعة املعاملة املقدمة.
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 رسوم اخلدمة:
〜 كما هو وارد يف نظام االبنية والرتخيص (االراضي االخرى) يف وادي االردن.

خدمة رقم ()56
اسم اخلدمة والتعريف بها :
〜 االستعالم عن قطعة أرض بهدف التأكد أنها ضمن صالحيات سلطة وادي األردن .
الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 كافة مراجعي وحدة االستثمارات بقسميها الدراسات والعقود.
مكان تقديم اخلدمة:
〜 وحدة االستثمارات /قسم الغقود.
شروط احلصول على اخلدمة:
〜تقديم استدعاء من قبل صاحب العالقة.
الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل.
〜 إحداثيات القطعة املراد اإلجراء عليها.
اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 كتابة استدعاء باخلدمة املطلوبة يف مكتب خدمة اجلمهور .
〜 حتويل املعاملة إىل مدير وحدة االستثمارات للتوقيع.
〜 حتويل املعاملة إىل قسم العقود أو قسم الدراسات حيث يقوم الوظف املختص بالتحقق من كافة املعلومات
عن قطعة األرض من خالل تنزيلها على برناج نظم املعلومات اجلغرافية.
〜 تنظيم مذكرة تتضمن كافة املعلومات املتعلقة بقطعة األرض الختاذ القرار.
〜 تبليغ صاحب العالقة بالقرار خطياً واستكمال اإلجراءات داخل السلطة أو مع الشركاء اخلارجيني. .
املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة األراضي واملساحة.
〜 هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.
〜 وزارة البيئة.
〜 وزارة السياحة واآلثار.
〜 وزارة الزراعة.
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رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
وقت اجناز اخلدمة:
〜 يوم واحد.
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜

خدمة رقم ()57

صيانة مآخذ الوحدات الزراعية وخطوط الري الرئيسية.

الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املتصرفني بالوحدات الزراعية.
مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي  :مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان يكون املستدعي متصرف بالوحدة الزراعية.
〜 أن تكون الوحدة الزراعية بريئة الذمة ماليا من مديرية التشغيل والصيانة وغري معلقة (اي مت ايقاف اسالة املياه عنها
ألي سبب كان )

اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان يف املديرية املعنية.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية للتحقق من براءة ذمة الوحدة الزراعية ماليا.
〜حتويل االستدعاء اىل رئيس قسم الصيانة للدراسة.
〜 حتويل املعاملة اىل فرق الصيانة للقيام بالكشف ميداني وإلجراء اخلدمة املطلوبة.
〜 حساب الكلفة االمجالية للصيانة واالصالح من قبل فريق الصيانة والتشغيل .
〜 اعداد مطالبة مالية بقيمة الكلفة ليقوم طالب اخلدمة بتسديدها يف الدائرة املالية يف املديرية املعنية بعد عملية الصيانة
واالصالح اذا كان عبث متعمد يف جهاز الري.
〜 توثيق العمل يف السجالت وملف الوحدة يف قسمي الصيانة والتشغيل.
املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجداذا كان خلال فنيا .
〜 على نفقة املزارع اذا كان اخللل ناجتا عن عبث وتعتمد على كلفة االصالح والرتكيب الصادرة عن قسم الصيانة
(االيدي العاملة واملواد املصروفة لالصالح والوقت الالزم).
وقت اجناز اخلدمة:
〜 يومان
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الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث يف دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()58

〜 نقل جهاز الري للوحدات الزراعية.
الفئة املستفيدة من اخلدمة
〜 اصحاب الوحدات الزراعية.
مكان تقديم اخلدمة
〜 املركز الرئيسي  :مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
شروط احلصول على اخلدمة
〜 ضعف مياه يف جهاز الري.
〜 ان ال يؤثر نقل اجلهاز على الوحدات الزراعية اجملاورة.
〜 موافقة الشركاء .
الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها
〜 سند تسجيل حديث يف دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية.

املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد اذا كان بسب ضعف يف تدفق املياه.
〜 على نفقة املزارع يف احلاالت االخرى وتعتمد على كلفة االصالح والرتكيب الصادرة عن قسم الصيانة (االيدي العاملة واملواد
املصروفة لالصالح والوقت الالزم).
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اجراءات تقديم اخلدمة
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان يف املديرية املعنية.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية للتحقق من براءة ذمة الوحدة الزراعية ماليا.
〜 حتويل االستدعاء اىل مدير مديرية التشغيل والصيانه ثم اىل قسم التشغيل للدراسة من النواحي الفنية واهليدروليكية.
〜 حتويل املعاملة اىل فرق الصيانة والتشغيل للقيام بكشف ميداني واعداد تقرير بذلك.
〜 يف حال موافقة مساعد االمني لالغوار الشمالية والوسطى حتول املعاملة اىل مدير مديرية التشغيل والصيانة ومن
ثم اىل قسم الصيانة لتنفيذ نقل جهاز الري.
〜 يتم اعالم قسم التشغيل الستكمال اجراءاته.
〜حساب الكلفة االمجالية للنقل من قبل فريق الصيانة بعد عملية النقل واعداد مطالبة مالية بقيمة الكلفة
ليقوم طالب اخلدمة بتسديدها يف قسم االدارة واملالية يف املديرية املعنية (باستثناء نقل جهاز الري بسبب
وجود ضعف يف املياه تكون عملية النقل جمانا).
〜 توثيق العمل يف السجالت وملف الوحدة يف قسمي الصيانة والتشغيل.

وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )20يوم .
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()59

〜 تركيب جهاز ري لوحدة زراعية مستحدثة.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 اصحاب الوحدات الزراعية الذين خصص هلم وحدة زراعية بقرار جملس ادارة سلطة وادي االردن.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي  :مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 وجود قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن بتخصيص الوحدة الزراعية سواء اكان بها وثيقة ختصيص او سند تسجيل.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث من دائرة االراضي واملساحة او وثيقة ختصيص مؤقتة صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( ) 20يوم.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان يف املديرية املعنية.
〜 حتويل املعاملة اىل مديرية املشاريع التابعة لسلطة وادي االردن يف املركز لدراسة امكانية ايصال املياه للوحدة الزراعية.
〜 ارجاع املعاملة اىل مديرية التشغيل والصيانة لرتكيب جهاز الري من قبل فريق الصيانة يف املديرية.
〜 اعالم مديرية التحكم التابعة لسلطة وادي االردن النشاء سجل مالي واداري للوحدة الزراعية اليت مت تركيب جهاز
ري هلا على برنامج ادارة املعلومات املائية ) (wmisمن خالل مدير املديرية.
〜 اعالم قسم التشغيل إلسالة املياه للوحدة الزراعية من خالل مدير املديرية.
〜 توثيق العمل يف السجالت وملف الوحدة الزراعية يف قسمي الصيانة والتشغيل.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()60

〜 تركيب جهاز ري ثاني للوحدة الزراعية.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 اصحاب الوحدات الزراعية.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي  :مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تنطيق عليه الشروط الوارد يف قرار جملس السلطة رقم 8474تاريخ .2014/5/19
〜 موافقة الشركاء.
〜 كلفة تركيب جهاز الري الثاني على نفقة طالب اخلدمة ويدفع املبلغ االولي من كلفة تركيب اجلهاز مسبقا وهو ()500
دينار.

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية للتحقق من براءة ذمة الوحدة الزراعية ماليا.
〜 حتويل االستدعاء اىل مدير مديرية التشغيل والصيانه ثم اىل رئيس قسم التشغيل للدراسة من حيث املوقع
واملساحة القابلة للري بعد الكشف امليداني من قبل فريق التشغيل والصيانة.
〜 يف حال املوافقة املبدئية من قبل مدير املديرية يتم خماطبة مساعد االمني لالغوار الشمالية والوسطى للدراسة
وعرضها على امني عام سلطة وادي االردن الختاذ القرار النهائي.
〜اعالم طالب اخلدمة بالقرار النهائي ويف حال املوافقة عليه مراجعة املديرية املعنية .
〜 اعداد مطالبة مالية بالكلفة التقديرية للجهاز اجلديد ( 500دينار) من قبل فريق الصيانة والتشغيل وحتويلها لقسم
االدارة
واملالية.
〜 تركيب جهاز الري الثاني من قبل فريق الصيانة.
〜 اعداد مطالبة مالية نهائية بالكلفة احلقيقية لرتكيب جهاز الري الثاني يف قسم الصيانة لتسوية اموره املالية.
〜 اعالم مديرية التحكم من خالل مدير املديرية املعين بالعمل من اجل تعديل التدفق يف سجل الوحدة الزراعية
على احلاسوب.
〜 توثيق العمل يف السجالت وملف الوحدة من قبل قسمي الصيانة والتشغيل.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
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 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث من دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية.

〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
 رسوم اخلدمة:
〜  500دينار املبلغ تأميين اولي.
〜 املبلغ النهائي وتعتمد على كلفة االصالح والرتكيب الصادرة عن قسم الصيانة ( االيدي العاملة واملواد املصروفة
لالصالح والوقت الالزم).
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 شهرين.
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()61

〜 طلب استبدال اداة حمدد التدفق جلهاز الري العائد للوحدة الزراعية.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املتصرفني يف الوحدات الزراعية.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي  :مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار  /مكاتب املراحل.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد .
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 عدم حصول الوحدة الزراعية على حصتها املائية كاملة.
〜 عدم وجود ساعات كافية إلعطاء الوحدة الزراعية مستحقاتها املائية.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث يف دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
 رسوم اخلدمة:
〜  10دينار اذا كان لري حمصول معني لفرتة حمدودة ( مثال :قمح ،البصل).
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان .
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية للتحقق من براءة ذمة الوحدة الزراعية ماليا.
〜 حتويل االستدعاء اىل مدير مديرية التشغيل والصيانه ثم اىل رئيس قسم الصيانة للدراسة.
〜 حتويل املعاملة اىل فرق الصيانة والتشغيل للقيام بكشف ميداني للتحقق من ضعف تدفق املاء واعداد تقرير بذلك.
〜 يف حال وجود ما يلزم لزيادة التدفق جلهاز الري يتم خماطبة مدير املديرية املعين الختاذ القرار املناسب.
〜 اجراء الالزم من زيادة تدفق املياه جلهاز الري من قبل فريق الصيانة بناءا على توجيهات مدير املديرية املعين.
〜 اعالم مديرية التحكم بناءا على توجيهات مدير املديرية املعين بتوثيق التعديل على سجل الوحدة الزراعية
على احلاسوب.
〜 يتم اعالم املراحل والشعبة املالية بناءا على توجيهات مدير املديرية املعين باإلجراء.
〜 توثيق العمل يف السجالت وملف الوحدة من قبل قسمي الصيانة والتشغيل.
〜 يف حالة طلب استبدال اداة حمدد التدفق لري حمصول معني ولفرتة حمدودة يتم حساب الكلفة االمجالية الستبدال
اداة حمدد التدفق من قبل فريق الصيانة بعد االجراء واعداد مطالبة مالية بقيمة الكلفة ليقوم طالب اخلدمة بتسديدها
يف قسم االدارة واملالية يف املديرية املعنية.

〜 ال يوجد ( جمانا)اذا كان ضعف يف مستحقات الوحدة املائية.
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 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )7ايام
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()62

〜 االعرتاض على خمالفات ظبوطات اسالة مياه الري للوحدة الزراعية بطرق غري مشروعة او امثان املياه املستهلكة.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 اصحاب الوحدات الزراعية.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار  /املراحل.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث يف دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )14يوم.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية وشعبة االراضي لتوثيق االعرتاض على املخالفة و امثان املياه املعرتض عليها.
〜 حتويل االستدعاء اىل جلنة االعرتاض على املخالفات او جلنة االعرتاض على امثان املياه املستهلكة يف املديرية املعنية لدراسة
االعرتاض.
〜 يتم اعالم مدير مديرية التشغيل والصيانة خطيا بقرار اللجنة.
〜 يتم اعالم املستدعي خطيا بقرار اللجنة من قبل قسم االدارة واملالية.
〜 اذا اعرتض املستدعي على قرار اللجنة يتم رفع األعرتاض اىل مساعد األمني العام لالغوار الشمالية والوسطى
للتنسيب اىل األمني العام إلختاذ القرار ويكون قرارا نهائيا.
〜 يتم ابالغ املستدعي بالقرار النهائي خطيا من قبل قسم االدارة واملالية.
〜 توثيق العمل يف السجالت وملف الوحدة من قبل قسمي الصيانة والتشغيل.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()63

〜 طلب ايصال مياه ( اسالة) للوحدة الزراعية.
الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املتصرفون بالوحدات الزراعية.
مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تكون الوحدة الزراعية هلا استحقاق مائي.
الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث يف دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية .

املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
وقت اجناز اخلدمة:
〜 يوم.
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اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية للتحقق من براءة ذمة الوحدة الزراعية ماليا.
〜 حتويل االستدعاء اىل رئيس قسم التشغيل للدراسة.
〜 حتويل املعاملة اىل مكتب املرحلة املعنية التابعه اىل قسم التشغيل العطاء امر اسالة للمياه الكرتونيا بناءا
على احلصص املائية املقررة
〜 توثيق العمل يف السجالت وملف الوحدة الزراعية من قبل قسمي الصيانة والتشغيل.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()63

〜 اعادة اسالة املياه بعد عملية اغالق مآخذ املياه للوحدة الزراعية.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املتصرفون بالوحدات الزراعية الذين مت فصل املياه عنهم السباب خمتلفة.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار  /مكاتب املراحل.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 حضور صاحب العالقة ( املتصرف بالوحدة الزراعية ) للحصول على اخلدمة.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث يف دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية او وكالة او تفويض خطي منه.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
 رسوم اخلدمة:
〜 ( )2دينار.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 يومان.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية للتحقق من براءة ذمة الوحدة الزراعية ماليا.
〜 حتول اىل قسم الصيانة لإلجراء.
〜 اعداد مطالبة مالية بتكاليف فك واعادة جهاز الري (حتققات مالية :يتم اضافة هذه الرسوم اىل السجل املالي
للوحدة الزراعية لتسديدها الحقا).
〜 اعالم قسم التشغيل بانه مت اعادة االسالة ليتم اعادة االسالة الكرتونيا عن طريق مكاتب املراحل املعنية والتابعة ملديرية
التشغيل والصيانة املعنية.
〜 توثيق العمل يف السجالت وملف الوحدة الزراعية من قبل قسمي الصيانة والتشغيل.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()65

〜 املوافقة على زراعة االشجار مثل النخيل  ،العنب ،الزيتون وغريه يف الوحدات الزراعية.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املتصرفون الوحدات الزراعية.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار
〜 االماكن البديلة :ال يوجد.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان تنطبق على الوحدة الزراعية اسس جملس ادارة سلطة وادي االردن اخلاص بزراعات اشجار النخيل والعنب والزيتون.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث يف دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية او وكالة او تفويض خطي منه.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 (  )20يوم.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية للتحقق للتحقق من براءة ذمة
الوحدة الزراعية ماليا.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم التشغيل و املرحلة املعنية لدراسة النمط الزراعي على احلاسوب والواقع.
〜 حتول من قبل مدير املديرية املعين ملساعد االمني لالغوار الشمالية والوسطى لعرضها على امني عام سلطة
وادي االردن الختاذ القرار النهائي.
〜 اعالم املستدعي خطيا بقرار األمني العام.
〜 تكلف املرحلة املعنية والتابعة ملديرية التشغيل والصيانة مبتابعة تنفيذ القرار وذلك بالكشف على واقع احلال
لضبط عملية الزراعة وعدم جتاوز املساحة املزروعة املسموح بها.
〜 توثيق العمل يف السجالت وملف الوحدة الزراعية.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()66

〜 جتميع املياه بني الوحدات الزراعية العائدة لنفس املتصرف اواملزارع فيها.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 اصحاب الوحدات الزراعية املالكني الكثر من وحدة زراعية او املستأجر او املزارع يف تلك الوحدات.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي  :مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ان يكون ثلثي مساحة الوحدة الزراعية بور(اي غري مزروعة باالشجار املرخصة).
〜 عدم املطالبة بزيادة االستحقاق املائي.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث يف دائرة االراضي واملساحة.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية او وكالة او تفويض خطي منه.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ()3ايام.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية للتحقق من براءة ذمة الوحدة الزراعية
من امثامنياه وخمالفات.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم التشغيل للقيام بالكشف امليداني والدراسة واعداد تقرير بذلك.
〜 حتويل املعاملة اىل مدير املديرية املعين الختاذ القرار املناسب.
〜 اعداد كتاب من قبل قسم االدارة واملالية عند موافقة مدير املديرية املعين على جتميع املياه.
〜 توقيع الكتاب من مدير املديرية املعين وتسليمه لصاحب العالقة بعد ختمه من الديوان.
〜 ارسال نسخة من الكتاب اىل قسم الصيانة لفصل جهاز الري عن الوحدة الزراعية اليت ستجمع مياها اىل جهاز الري االخر.
〜 ارسال نسخة لقسم االدارة واملالية من اجل تنظيم االمور املالية بعد التجميع ونسخة اخرى حتفظ يف ملف ا
لوحدة الزراعية.

123

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()67

〜 رهن وحدات زراعية صادر بها سند تسجيل.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 مالكي الوحدات الزراعية اليت صدر بها سند تسجيل والراغبني باحلصول على قرض من اجلهات املاحنة أو الراغبني برهنها
جلهات اخرى.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديريات التشغيل والصيانة يف األغوار.
〜 األماكن البديلة :مركز السلطة  /عمان.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور.
〜 حتويل املعاملة إىل شعبة االراضي يف املديرية املعنية( او قسم تسجيل االراضي يف مركز السلطة يف عمان) ملراجعة استكمال
الوثائق وتدقيقها.
〜 حتويل املعاملة( بالفاكس ان كانت املعاملة يف مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار) إىل الدائرة املالية يف مركز
السلطة /عمان لبيان الذمم املالية وتسوية اموره املالية.
〜 ارجاع املعاملة اىل مديرية التشغيل والصيانة املعنية (او اىل مديرية االراضي يف مركز السلطة يف عمان) إلعداد كتاب عدم
ممانعة بالرهن موجه ملديرية التسجيل املعنية  /دائرة االراضي واملساحة وتوقيعه من رئيس شعبة االراضي
ومدير املديرية املعين (او رئيس قسم االراضي ومدير االراضي يف مركز السلطة يف عمان).
〜 ختم الكتاب يف الديوان املعين وتسليمه لصاحب العالقة.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وأدوارها:
〜 دائرة األراضي واملساحة لتنفيذ مضمون الكتاب.
〜 سلطة املياه للحصول على براءة ذمه من االبار املخالفة.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
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 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث.
〜 بطاقة احوال مدنية.
〜 براءة ذمة أمثان مياه وخمالفات من مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار او املركز الرئيسي عن الوحدة الزراعية.
〜 براءة ذمة من سلطة املياه عن االبار يف الوحدة الزراعية .

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ( )30دقيقة يف حال اكتمال كافة الوثائق.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()68

〜 طلب براءة ذمة امثان مياه وخمالفات.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 اصحاب الوحدات الزراعية الذين هلم حقوق مياه.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديرية التشغيل والصيانة يف االغوار.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد .
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 حضور صاحب العالقة او املفوض عنه.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل حديث يف دائرة االراضي واملساحة او وثيقة ختصيص صادرة عن سلطة وادي االردن.
〜 بطاقة االحوال املدنية لصاحب الوحدة الزراعية او وكالة او تفويض خطي منه.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜دائرة االراضي واملساحة للحصول على سند تسجيل حديث.
 رسوم اخلدمة:
〜 دينار واحد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 ()30دقيقة.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تعبئة النموذج اخلاص باخلدمة يف مكتب خدمة اجلمهور وتسجيله يف الديوان.
〜 حتويل املعاملة اىل قسم االدارة واملالية يف مديرية التشغيل والصيانة املعنية لبيان ذمم الوحدة الزراعية من اي
مستحقات مالية و يف حال تربئة ذمة الوحدة الزراعية يتم دفع رسوم اخلدمة.
〜 اعداد براءة الذمة عن الوحدة الزراعية وختمها بالديوان وتسليمها لطالب اخلدمة.

رابعاً :مديرية الصرف اجلويف
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خدمة رقم ()69
 اسم اخلدمة والتعريف بها:
〜 صيانة شبكات الصرف اجلويف.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املزارعني (مالكي الوحدات الزراعية).

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 جيب ان تكون الوحدة الزراعية مصنفة وهلا حقوق املياه .
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل للوحدة الزراعية املراد خدمتها من دائرة األراضي واملساحة او وثيقة ختصيص مؤقتة صادرة من
سلطة وادي االردن.
〜 بطاقة االحوال املدنية.
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من املتصرف بالوحدة الزراعية مباشرة او وكيل املزارع الذي حيمل عقد إجيار رمسي لنفس
الشخص وتسجيله بالديوان املعين يف مديرية الصرف اجلويف او مكتب الصرف اجلويف يف الشمال  /القلعيات او
يف مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار الرساله اىل مديرية الصرف اجلويف.
〜 حتويل املعاملة اىل مدير مديرية الصرف اجلويف ثم اىل رئيس قسم الصيانة والدراسات لدراسة احلالة.
〜 القيام بكشف ميداني من قبل فريق حيدد يف مديرية الصرف اجلويف لتحديد احلالة وعمل تقرير فيها من قبل رئيس قسم
الصيانة.
〜 توجيه فرق الصيانة للتنفيذ حسب توجيهات مدير مديرية الصرف اجلويف و رئيس القسم الصيانة والدراسات .
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 ال يوجد.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 من يوم – اسبوع ( حسب نوع الصيانة ودرجة اإلغالق ) .
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 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديرية الصرف اجلويف يف دير عال  /املركز الرئيسي.
〜 االماكن البديلة :مكتب الصرف اجلويف بالشمال /القليعات.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()70

〜 دراسة مشاكل الصرف اجلويف وتنفيذ شبكة صرف جويف ان لزم داخل الوحدات الزراعية غري املخدومة.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املزارعني (مالكي الوحدات الزراعية).
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديرية الصرف اجلويف يف دير عال  /املركز الرئيسي.
〜 االماكن البديلة :مكتب الصرف اجلويف بالشمال /القليعات.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 جيب ان تكون الوحدة الزراعية مصنفة وهلا حقوق املياه .
〜 وجود االمكانيات الفنية خلدمة الوحدة الزراعية بشبكات الصرف اجلويف.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 سند تسجيل للوحدة الزراعية املراد خدمتها من دائرة األراضي واملساحة او وثيقة ختيص مؤقتة صادرة من سلطة
وادي االردن.
〜 بطاقة االحوال املدنية.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 ال يوجد.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
وقت اجناز اخلدمة:
〜 اسبوع (تعتمد على اطوال الشبكة واقطارها واملنوي تنفيذها حسب الدراسة)
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من املتصرف بالوحدة الزراعية مباشرة او وكيل املزارع الذي حيمل عقد إجيار رمسي لنفس
الشخص وتسجيله بالديوان املعين يف مديرية الصرف اجلويف او مكتب الصرف اجلويف يف الشمال  /القليعات او يف
مديريات التشغيل والصيانة يف االغوار الرساله اىل مديرية الصرف اجلويف
〜 حتويل املعاملة اىل مدير مديرية الصرف اجلويف ثم اىل رئيس قسم الصيانة والدراسات لدراسة احلالة.
〜 القيام بكشف ميداني من قبل فريق حيدد يف مديرية الصرف اجلويف لتحديد احلالة وعمل تقرير فيها من قبل
فين الدراسات.
〜 يقوم مدير مديرية الصرف اجلويف ورئيس قسم الصيانة والدراسات بدراسة التقرير املعد الختاذ قرار تنفيذ شبكة صرف
للوحدة الزراعية املعنية ان لزم.
〜 يف حال اختاذ قرار تنفيذ شبكة صرف يتم توجيه فرق التنفيذ لتنفيذ شبكة الصرف حسب توجيهات مدير
مديرية الصرف اجلويف و رئيس قسم الصيانة والدراسات و خالف ذلك يتم اخبار طالب اخلدمة هاتفيا بان احلالة
ال تتطلب تنفيذ شبكة صرف واخباره مبراجعة املديرية الستالم التقرير ان رغب.
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()71

〜 صيانة مهارب الصرف اجلويف املكشوفة.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 املزارعني (مالكي الوحدات الزراعية ).
〜 اجملتمع احمللي يف وادي االردن .
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديرية الصرف اجلويف يف دير عال  /املركز الرئيسي.
〜 االماكن البديلة  :مكتب الصرف اجلويف بالشمال /القليعات.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 أن يكون املتقدم بطلب اخلدمة مالك وحدة زراعية.
〜 أن يكون املتقدم بطلب اخلدمة احد السكان اجملاورين للمهرب.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 وثيقة ختصيص مؤقتة صادرة من سلطة وادي االردن او سند تسجيل للوحدة الزراعية او سند ملكية للمنزل
اجملاور للمهرب من دائرة االراضي واملساحة.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 ال يوجد.
 رسوم اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 حسب طول املهرب وكمية املخلفات.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء من املتصرف بالوحدة الزراعية مباشرة او وكيل املزارع الذي حيمل عقد إجيار رمسي لنفس
الشخص وتسجيله بالديوان املعين يف مديرية الصرف اجلويف او مكتب الصرف اجلويف يف الشمال  /القليعات او يف مديريات
التشغيل والصيانة يف االغوار إلرساله اىل مديرية الصرف اجلويف .
〜 حتويل املعاملة اىل مدير مديرية الصرف اجلويف ثم اىل رئيس قسم الصيانة والدراسات لدراسة احلالة.
〜 القيام بكشف ميداني من قبل فريق حيدد يف مديرية الصرف اجلويف لدراسة احلالة على الواقع وعمل تقرير فيها من
قبل رئيس قسم الصيانة.
〜 توجيه فرق الصيانة للتنفيذ حسب توجيهات مدير مديرية الصرف اجلويف و رئيس القسم الصيانة والدراسات .
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خامساً :مديرية املختريات والبيئة
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()72

〜 فحص مياه الري.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜 اصحاب الوحدات الزراعية او اي مواطن له رغبة باالستفادة من اخلدمة لغايات زراعية او الشركات الزراعية او
شركات االمسدة.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي  :مديرية املختربات والبيئة.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 بطاقة االحوال املدنية.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜 الشركات الزراعية او شركات االمسدة.
 رسوم اخلدمة:
〜 تعتمد على قيمة التحاليل املطلوبة بالتسعرية املعتمدة يف مديرية املختربات و البيئة يف سلطة وادي االردن.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 () 4ايام.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 تقديم استدعاء لطالب اخلدمة وتوقيع املراجع عليه وتسجيله بالديوان يف مديرية املختربات والبيئة.
〜 تقدير كلفة فحص العينات واعداد املطالبة املالية بناءا على تسعرية الفحص واعداد منوذج ادخال العينات والتوقيع
عليها من قبل رئيس قسم املختربات.
〜 يدقق رئيس قسم الشؤون االدارية واملالية املطالبة املالية ويستلم قيمتها من املراجع الصدار وصل مالي بقيمة التحاليل
املطلوبة ثم يوقع مدير مديرية املختربات والبيئة عليها .
〜 اخذ عينات املاء من قبل فين املياه ميدانيا من املكان املعين يف حال مل تقدم من قبل طالب اخلدمة.
〜 تسليم العينات ومنوذج ادخاهلا للمخترب بعد توقيع مدير مديرية املختربات والبيئة على منوذج االدخال وتسجيلها
يف سجالت املخترب واجراء التحاليل ومن ثم اصدار تقرير النتائج التحليلية من قبل فين خمترب حتليل املياه.
〜 حيول تقرير النتائج التحليلية اىل رئيس قسم املختربات والبيئة لتدقيقه وتوقيعه.
〜 حيول تقرير النتائج التحليلية اىل مديرمديرية املختربات والبيئة ملراجعتها وتوقيعها.
〜 يقوم رئيس قسم االدارة واملالية بتسليم تقريرالنتائج النهائي والوصل املالي لطالب اخلدمة.
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〜 فحص الرتبة.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة
〜 اصحاب الوحدات الزراعية او اي مواطن له رغبة باالستفادة من اخلدمة لغايات زراعية او الشركات الزراعية او
شركات االمسدة.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜 املركز الرئيسي :مديرية املختربات والبيئة.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜 بطاقة االحوال املدنية.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜الشركات الزراعية او شركات االمسدة.
 رسوم اخلدمة:
〜 تعتمد على قيمة التحاليل املطلوبة بالتسعرية املعتمدة يف مديرية املختربات و البيئة يف سلطة وادي االردن.
135

مديرية المختبرات والبيئة

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜تقديم استدعاء لطلب اخلدمة وتوقيع املراجع عليه وتسجيله بالديوان يف مديرية املختربات والبيئة.
〜 تقدير كلفة فحص العينات واعداد املطالبة املالية اعتمادا على التسعرية املعتمدة ومنوذج ادخال العينات والتوقيع
عليها من قبل رئيس قسم املختربات.
〜 يقوم رئيس قسم الشؤون االدارية واملالية بتدقيق املطالبة املالية واستالم قيمتها من املراجع الصدار وصل مالي بقيمة
التحاليل املطلوبة ثم يوقع مدير مديرية املختربات والبيئة عليها
〜 ا خذ عينات الرتبة من قبل فريق فين متخصص حتت اشراف رئيس قسم الرتبة من املكان املعين يف حال
مل تقدم العينات من قبل طالب اخلدمة.
〜 تسليم العينات ومنوذج ادخاهلا للمخترب بعد توقيع مدير مديرية املختربات والبيئة على منوذج االدخال وتسجيلها
يف سجالت املخترب وحتضري العينات واجراء التحاليل ومن ثم اصدار تقرير النتائج التحليلية من قبل فين خمترب
كيمياء او فيزياء لرتبة.
〜حيول تقرير النتائج التحليلية اىل رئيس قسم املختربات لتدقيقه وتوقيعه.
〜حيول تقرير النتائج التحليلية اىل مديراملختربات والبيئة ملراجعتها وتوقيعها.
〜يقوم رئيس قسم االدارة بتسليم تقريرالنتائج والوصل املالي لطالب اخلدمة.

 وقت اجناز اخلدمة:
〜 اسبوع.
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:
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〜فحص وحتليل النبات.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜اصحاب الوحدات الزراعية او اي مواطن له رغبة باالستفادة من اخلدمة لغايات زراعية او الشركات الزراعية او
شركات االمسدة.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜املركز الرئيسي :مديرية املختربات والبيئة.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜بطاقة االحوال املدنية.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜الشركات الزراعية او شركات االمسدة.
 رسوم اخلدمة:
〜تعتمد على قيمة التحاليل املطلوبة بالتسعرية املعتمدة يف مديرية املختربات و البيئة يف سلطة وادي االردن
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜تقديم استدعاء لطلب اخلدمة وتوقيع املراجع عليه وتسجيله بالديوان يف مديرية املختربات والبيئة.
〜 تقدير كلفة فحص العينات واعداد املطالبة املالية اعتمادا على التسعرية املعتمدة ومنوذج ادخال العينات والتوقيع
عليها من قبل رئيس قسم املختربات.
〜 يقوم رئيس قسم الشؤون االدارية واملالية بتدقيق املطالبة املالية واستالم قيمتها من املراجع الصدار وصل مالي بقيمة
التحاليل املطلوبة ثم يوقع مدير مديرية املختربات والبيئة عليها .
〜 اخذ عينات النبات من قبل فريق فين متخصص حتت اشراف رئيس قسم الرتبة او البيئة من املكان املعين يف حال مل تقدم
عينات من قبل طالب اخلدمة.
〜 تسليم العينات ومنوذج ادخاهلا للمخترب بعد توقيع مدير مديرية املختربات والبيئة على منوذج االدخال وتسجيلها
يف سجالت املخترب واجراء التحاليل ومن ثم اصدار تقرير النتائج التحليلية من قبل فين خمترب حتليل النبات.
〜حيول تقرير النتائج التحليلية اىل رئيس قسم املختربات لتدقيقه وتوقيعه.
〜حيول تقرير النتائج التحليلية اىل مدير مديرية املختربات والبيئة ملراجعتها وتوقيعها.
〜يقوم رئيس قسم االدارة بتسليم تقريرالنتائج النهائي والوصل املالي لطالب اخلدمة.

 وقت اجناز اخلدمة:
〜اسبوعني.
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〜فحص وحتليل السماد.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜اصحاب الوحدات الزراعية او اي مواطن له رغبة باالستفادة من اخلدمة لغايات زراعية او الشركات الزراعية او
شركات االمسدة.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜املركز الرئيسي :مديرية املختربات والبيئة.
〜االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜بطاقة االحوال املدنية.

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜الشركات الزراعية او شركات االمسدة.
 رسوم اخلدمة:
〜تعتمد على قيمة التحاليل املطلوبة بالتسعرية املعتمدة يف مديرية املختربات و البيئة يف سلطة وادي االردن.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜شهر.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜تقديم استدعاء لطلب اخلدمة وتوقيع املراجع عليه وتسجيله بالديوان يف مديرية املختربات والبيئة.
〜 تقدير كلفة فحص العينة واعداد املطالبة املالية بتسعرية الفحص ومنوذج ادخال العينات من قبل رئيس قسم املختربات.
〜يقوم رئيس قسم الشؤون االدارية واملالية بتدقيق املطالبة املالية واستالم قيمتها من املراجع الصدار وصل مالي بقيمة
التحاليل املطلوبة ثم يوقع عليها مدير مديرية املختربات.
〜 استالم العينات من طالب اخلدمة ومنوذج ادخاهلا بعد توقيع مدير مديرية املختربات على منوذج االدخال وتسجيلها
ي سجالت
املخترب واجراء التحاليل ومن ثم اصدار تقرير النتائج التحليلية من قبل فين خمترب حتليل السماد.
〜حيول تقرير النتائج التحليلية اىل رئيس قسم املختربات وتدقيقه وتوقيعه.
〜حيول تقرير النتائج التحليلية اىل مدير املختربات ملراجعتها وتوقيعها.
〜يقوم رئيس قسم االدارة بتسليم تقرير النتائج النهائي والوصل املالي لطالب اخلدمة.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()76

〜تصنيف الرتبة ودراسة اخلصوبة.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜اصحاب الوحدات الزراعية او اي مواطن له رغبة باالستفادة من اخلدمة لغايات زراعية او الشركات الزراعية او شركات
االمسدة.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜املركز الرئيسي :مديرية املختربات والبيئة.
〜االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜بطاقة االحوال املدنية.
〜اثبات ملكية لطالب اخلدمة سواء سند تسجيل من دائرة االراضي واملساحة او وثيقة ختصيص او عقد
اجيار صادرين من سلطة وادي االردن.
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 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜تقديم استدعاء لطالب اخلدمة وتسجيله بالديوان يف مديرية املختربات والبيئة.
〜حتويل االستدعاء اىل رئيس قسم االدارة واملالية يف مديرية املختربات والرتبة لقبض  50دينار كتأمني حتت احلساب
حلني انتهاء االجراء وتسجيل االستدعاء وحتويله ملدير مديرية املختربات والبيئة.
〜حتويل املعاملة إىل رئيس قسم الرتبة لطلب خمططات تصنيف الرتبة من مديرية االراضي وطلب مساحات االراضي
املروية من مديريات الري املختصة والذهاب إىل امليدان وحتديد مواقع احلفر االختبارية ودراسة مقاطع الرتبة
ميدانيا ومجع عينات الرتبة حسب طبقات الرتبة وكذلك دراسة االحتياجات السمادية للرتبة لتحديد النقص يف
العناصر الغذائية من اجل التوصية بكميات السماد الالزم اضافتها للرتبة.
〜يستلم رئيس قسم املختربات عينات الرتبة ثم يقدر كلفة فحص العينة ويقوم بإعداد املطالبة املالية واعداد منوذج ادخال
العينات والتوقيع عليه.
〜يدقق رئيس قسم االدارة واملالية املطالبة املالية وحيتسب الفرق عن  50دينار اليت دفعها طالب اخلدمة وتوقيع مدير
مديرية
املختربات والبيئة عليها واالحتفاظ بها حلني صدور تقرير النتائج املخربية.
〜يستلم فين خمترب حتضري العينات وكيمياء او فيزياء الرتبة العينات ومنوذج ادخاهلا وتسجيلها ويقوم بالتحاليل
الالزمة ومن ثم اصدار تقرير النتائج التحليلية.
〜 يستلم رئيس قسم املختربات تقرير النتائج التحليلية ويدققه ويوقعه ثم حتول اىل مدير مديرية املختربات
والبيئة ملراجعته وتوقيعه.
〜يستلم رئيس قسم الرتبة النتائج التحليلية من املختربات لدراستها وإلعداد تقرير فين يتضمن اصناف الرتب الي خضعت
للدراسة وتعديل التصنيف واملساحة املروية حسب النتائج املخربية والدراسة امليدانية وكذلك اعداد التوصيات املتعلقة
باألمسدة والصرف اجلويف ان لزم االمر واالتصال باملراجع لتسوية االمور املالية حسب قيمة املطالبة املالية ومن ثم استالم

التقرير الفين متضمنا تقرير النتائج التحليلية وخمطط تصنيف الرتبة.
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〜حيول التقرير الفين اىل مدير مديرية املختربات والبيئة ملراجعته وتوقيعه.
〜 حتول املعاملة اىل رئيس قسم االدارة واملالية لعمل تسوية مالية بقيمة التحاليل.
〜تعود املعاملة اىل رئيس قسم االدارة واملالية يف مديرية املختربات ليسلم املعاملة اىل املراجع مع الوصل املالي.
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜الشركات الزراعية او شركات االمسدة.
 رسوم اخلدمة:
〜()50دينار مبلغ اولي تأميين.
〜واملبلغ النهائي يعتمد على قيمة التحاليل املطلوبة بالتسعرية املعتمدة يف مديرية املختربات و البيئة يف سلطة وادي االردن.
 وقت اجناز اخلدمة:
〜 اسبوع
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()77

〜مراقبة نوعية مياه الري.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜مديريات التشغيل والصيانة .إدارة مجعيات مستخدمي مياه الري  .إدارة الشؤون الفنية  .وأصحاب الوحدات الزراعية أو
أي مزارع له الرغبة باالستفادة من اخلدمة لغايات زراعية أو الشركات الزراعية
 مكان تقديم اخلدمة:
〜مديرية املختربات والبيئة.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜اليوجد

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜ال يوجد.
 رسوم اخلدمة:
〜ال يوجد
 وقت اجناز اخلدمة:
〜دورية التحليل ( -:يومي .شهري .نصف سنوي )..
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مديرية المختبرات والبيئة

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜إعداد برنامج رقابي لنوعية مياه الري (يومي  .اسبوعي .شهري ) .اعتمادا على أهمية املصدر املائي وأثره على
متلقي اخلدمة..
〜مجع عينات مياه الري املعنية وفق الربنامج الرقابي
〜إدخال العينات لقسم املختربات إلجراء الفحوصات احملددة يف الربنامج الرقابي
〜إصدار تقرير النتائج املخربية وتوقيعه بعد مراجعته من قبل رئيس قسم املختربات ومدير املديرية
〜إرسال تقرير النتائج املخربية إىل رئيس قسم نوعية املياه والبيئة لتفسري النتائج املخربية
〜إعداد تقرير فين (شهري .سنوي .عند الطلب) .يصنف مصادر املياه وفق املواصفة األردنية لنوعية مياه الري
رقم .JS 766:2014
〜إرسال التقرير الفين إىل اجلهات ذات العالقة .مثل مساعد األمني العام للشؤون الفنية .مساعد األمني العام لتشغيل
وصيانة األغوار الشمالية والوسطى ومساعد األمني العام لألغوار اجلنوبية ومدير إدارة مجعيات مستخدمي مياه
الري ومدير إدارة التخطيط واملياه اإلقليمية.
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()78

〜مراقبة نوعية الرتبة والنبات.
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜اجلهات الرقابية يف سلطة وادي األردن وأصحاب الوحدات الزراعية أو أي مزارع له الرغبة باالستفادة من اخلدمة
لغايات زراعية أو الشركات الزراعية.
 مكان تقديم اخلدمة:
〜مديرية املختربات والبيئة.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜اليوجد

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜مديرية البيئة وإعادة االستخدام  /سلطة املياه
 رسوم اخلدمة:
〜ال يوجد
 وقت اجناز اخلدمة:
〜مومسي..
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مديرية المختبرات والبيئة

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜إعداد برنامج رقابي لنوعية الرتبة والنبات (شهري .مومسي ) .اعتمادا على نوعية مصدر املياه املستخدم يف ري
املنطقة املستهدفة بتنفيذ الربنامج الرقابي .
〜مجع عينات مياه الري املعنية وفق الربنامج الرقابي
〜إدخال العينات لقسم املختربات إلجراء الفحوصات احملددة يف الربنامج الرقابي
〜إصدار تقرير النتائج املخربية وتوقيعه بعد مراجعته من قبل رئيس قسم املختربات ومدير املديرية
〜إرسال تقرير النتائج املخربية إىل (القائم باعمال الرتبة) لتفسري النتائج
〜فيما يتعلق بالربنامج الرقابي الذي تنفذه سلطة وادي األردن يقوم (القائم باعمال الرتبة) بإعداد التقارير الفنية
الالزمة .أما فيما يتعلق بالربنامج الرقابي الذي تنفذه خمتربات سلطة وادي األردن بالتنسيق مع مديرية البيئة
واعادة االستخدام يف سلطة املياه فيصار اىل إعداد تقرير فين مشرتك.
〜إرسال التقارير الفنية إىل اجلهات ذات العالقة.

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()79

〜التزويد بطعوم مصائد الذباب
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜البلديات .الدوائر احلكومية .الشركات الزراعية .املزارعون
 مكان تقديم اخلدمة:
〜مديرية املختربات والبيئة.
〜 االماكن البديلة :ال يوجد
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜ال يوجد.
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜اليوجد

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜اليوجد
 رسوم اخلدمة:
〜ال يوجد
 وقت اجناز اخلدمة:
〜نصف ساعة..
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مديرية المختبرات والبيئة

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜يطلب متلقي اخلدمة من مدير مديرية املختربات والبيئة خطيا .تزويده بعدد معني من الطعوم الالزمة ملصائد الذباب
〜يوعز مدير مديرية املختربات والبيئة إىل رئيس قسم نوعية املياه والبيئة بتجهيز الطعوم الالزمة حسب عدد املصائد
اليت طلبها متلقي اخلدمة
〜يطلب رئيس قسم نوعية املياه والبيئة من مأمور املستودع تزويده باملواد
〜يقوم املوظف املعين بتوزين املواد الالزمة لكل مصيدة على انفراد يف عبوات خاصة وتسليمها ملتلقي اخلدمة
〜يقوم رئيس قسم نوعية املياه والبيئة بتسليم متلقي اخلدمة نسخة ورقية يوضح فيها طريقة حتضريوجتهيز
الطعوم وتشرح ملتلقي اخلدمة الطريقة بالتفصيل ليتسنى له استخدامها بالشكل الصحيح والفعال
〜يراجع متلقي اخلدمة مديرية املشاغل واملعدات الستالم صناديق مصائد الذباب (اليت يوضع املطعوم فيها) كونها تصنع
يف مديرية املشاغل واملعدات
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سادساً :إدارة مجعيات مستخدمي املياه
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 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()80

〜استالم و تدقيق املطالبة املالية
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜البلديات .الدوائر احلكومية .الشركات الزراعية .املزارعون
 مكان تقديم اخلدمة:
〜مديرية التشغيل و الصيانة التابعة هلا اجلمعية.
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜ا التفافية املربمة مابني سلطة وادي االردن و اجلمعية.
〜عقود العمل للكادر الفين للجمعية مع بداية كل اتفاقية
〜املطالبة املالية حسب امللحق يف االتفاقية مصدقة حسب االصول

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜استالم املطالبة املالية و الواردة من مديرية التشغيل و الصيانة
〜تدقيق املطالبة حسب االتفاقية و حسب عقود كوادر اجلمعية
〜تنفيذ اي حسومات واردة من مديرية التشغيل و الصيانةعلى قيمة املطالبة
〜تقديم املطالبة مدققة حسب االصول اىل الدائرة املالية يف سلطة وادي االردن
〜متابعة اصدار الشيكات و تسليمها اىل اجلمعيات
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜الدائرة املالية يف سلطة وادي االردن  /عمان
 رسوم اخلدمة:
〜ال يوجد
 وقت اجناز اخلدمة:
〜(  3اىل  ) 4ايام
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إدارة جمعيات مستخدمي المياه

 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜كشف اقتطاع مالي من الضمان االجتماعي مرفق مع املطالبة املالية
〜كشف مبؤشرات االداء الصادر من اجلمعية مرفق مع املطالبة

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()81

〜نقل مهام ادارة املياه من سلطة وادي االردن للجمعيات
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜البلديات .الدوائر احلكومية .الشركات الزراعية .املزارعون
 مكان تقديم اخلدمة:
〜مديرية متابعة اجلمعيات.

 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜اتفاقية نقل املهام مع السلطة
〜اسس احتساب اجور كوادر اجلمعية
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜املشاركة التطوعية للجمعيات يف نشاطات توزيع املياه مع مديرية التشغيل و الصيانة املعنية .
〜 متابعة اداء اجلمعية من اجل التاكد من مقدرة و كفاءة اجلمعية لتولي مهام و توزيع وإدارة املياه .
〜اعداد اتفاقية املهام اخلاصة باجلمعية و منطقة عملها
〜ابرام االتفاقية ما بني سلطة وادي االردن و اجلمعية
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜املؤسسة التعاونية
 رسوم اخلدمة:
〜رسوم طوابع االتفاقية حسب االصول
 وقت اجناز اخلدمة:
〜(  2اىل  ) 3اشهر
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إدارة جمعيات مستخدمي المياه

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜 اجلمعية مرخصة حسب االصول من املؤسسة التعاونية ( صورة مصدقة عن شهادة التسجيل).
〜تزويد السلطة ( مديرية املتابعة)بالنظام الداخلي للجمعية
〜موافقة مديرية التشغيل والصيانة املعنية على نقل املهام لتلك اجلمعية
〜قرار جلنة ادارة اجلمعية باملوافقة على توقيع اتفاقية نقل املهام و تفويض من ينوب عنهم بالتوقيع

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()82

〜دعم املزارعني يف تأسيس مجعية
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜البلديات .الدوائر احلكومية .الشركات الزراعية .املزارعون
 مكان تقديم اخلدمة:
〜مديرية متابعة اجلمعيات.

 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜النظام الداخلي للجمعيات التعاونية
〜طلب التأسيس
〜عقد التأسيس
〜كشف باحلالة اإلجتماعية لألعضاء
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜توعية املزارعني من خالل اللقاءات الفردية واالجتماعات املصغرة بضرورة التشاركية يف ادارة املياه.
〜الدعوة الجتماع موسع لكافة املزارعني يف املنطقة املنوي تاسيس اجلمعية فيها.
〜اختيار جلنة حتضريية من املزارعني من اجل اجراءات تاسيس اجلمعية
〜رفع االوراق والوثائق املطلوبة لتاسيس اجلمعيةاىل املؤسسة التعاونية االردنية
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜املؤسسة التعاونية
 رسوم اخلدمة:
〜ال يوجد
 وقت اجناز اخلدمة:
〜(  2اىل  ) 3اشهر
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إدارة جمعيات مستخدمي المياه

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜ان تكون ملديرية التشغيل و الصيانة خطة شاملة لتغطية املنطقة باإلدارة التشاركية
〜وجود رغبة لدى املزارعني يف املنطقة لتأسيس مجعية مستخدمي مياه الري

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()83

〜الدعم املؤسسي و التدريب
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜البلديات .الدوائر احلكومية .الشركات الزراعية .املزارعون
 مكان تقديم اخلدمة:
〜مديرية دعم اجلمعيات.

 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜تقرير احتياجات اجلمعية من الدعم والتدريب
 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜 زيارة اجلمعيات و املديريات املعنية باالدارة التشاركية للمياه و حتديد االحتياجات الالزمة لتطوير و حتسني االداء.
〜حتليل االحتياجات و حتديد االولويات
〜اعداد خطة للدعم و التدريب
〜التنسيق مع اجلهات ذات العالقة من اجل تنفيذ خطة الدعم و التدريب
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜اجلهات املاحنة و دورها املساهمة يف تنفيذ خطة الدعم و التدريب
 رسوم اخلدمة:
〜ال يوجد
 وقت اجناز اخلدمة:
〜اعداد اخلطة يتطلب (  ) 3اشهر و التدريب على مدار العام
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إدارة جمعيات مستخدمي المياه

 شروط احلصول على اخلدمة:
〜مؤسسة تعاونية مؤسسة حسب االصول معينة بإدارة املياه
〜ن تكون ضمن نطاق وادي االردن واالغوار اجلنوبية
〜تقديم طلب من اجلمعية باالحتياجات التدريبية

 اسم اخلدمة والتعريف بها:

خدمة رقم ()84

〜تقديم الدعم اللوجسيت للجمعيات
 الفئة املستفيدة من اخلدمة:
〜البلديات .الدوائر احلكومية .الشركات الزراعية .املزارعون
 مكان تقديم اخلدمة:
〜مديرية دعم اجلمعيات او مبنى اجلمعية
 شروط احلصول على اخلدمة:
〜تقوم اجلمعية بتحديد إحتياجاتها وضمن خطتها السنوية

 اجراءات تقديم اخلدمة:
〜حتديد اجلهات املاحنة والعاملة مع سلطة وادي االردن.
〜اعداد خطط عمل مشرتكة مع اجلهات املاحنة لتحقيق االهداف املرجوة من االدارة التشاركية يف مياه الري
〜 ابرام مذكرات تفاهم مع اجلهات الداعمة للعملية التشاركية سواء كانت اجلهات داخلية او خارجية
〜االشراف و املتابعة على تنفيذ خطط العمل املتفق عليها
〜تنفيذ البنود اخلاصة بدعم االدارة التشاركيةو املدرجة يف خطة السلطة االسرتاتيجية
 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:
〜وزارة التخطيط
 رسوم اخلدمة:
〜ال يوجد
 وقت اجناز اخلدمة:
〜حسب اخلطة االسترياتيجية و حسب توفر املشاريع
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 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها:
〜خطة سلطة وادي االردن االسرتاتيجية
〜املشاريع العاملة مع السلطة  /وثائق املشاريع
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