
 (15خدمة رقم )

 :اسم اخلدمة والتعريف بها   

 .الصةاعي املشروع / اململوكة لالراضي مشاريع واقامة االستثمارات لغايات يزيةةاخل اراضي قطع تأجري 〜

 
 الفئة املستفيدة من اخلدمة: 

 .االفراد والشركات و املؤسسات الراغبة باالستثمار يف املةاطق املخصصة لذلك 〜
 

 مكان تقديم اخلدمة: 
 سلطة  وادي االردن . –وحدة االستثمارات  –املركيز الرئيسي  〜
 ال يوجد االماكن البديلة: 〜

 

 شروط احلصول على اخلدمة: 
 ان تكون االرض املراد استثمارها تتوافق مع خمططات استعماالت االراضي. 〜

 .الشركاء ان وجدوا يف حالة االراضي اململوكةموافقة  〜

    
 الوثائق املطلوبة واماكن احلصول عليها: 

 من وزارة الصةاعة والتجارة وللجمعيات من املؤسسة التعاونية. سجل جتاري للشركة او املؤسسة ساري املفعول 〜
 .دراسة جدوى اقتصادية للمشروع املراد اقامته 〜
  .ونبذة عن املشروعخمطط اولي للمشروع  〜
 .يف حال االراضي اليت تعود للخيزيةة مساح مرخصمن  باإلحداثياتخمطط للموقع مبني  〜
 .بطاقة احوال مدنية لطالب اخلدمة او كتاب تفويض للشخص املفوض عن الشركة او املؤسسة حسب االصول 〜
 مبيةا باالحداثيات. االراضي اململوكةسةد تسجيل وخمطط اراضي صادر  من دائرة االراضي واملساحة يف حال  〜

 
 اجراءات تقديم اخلدمة: 

 وتسجيله بالديوان املركيزي. بإقامتهتقديم استدعاء من طالب اخلدمة موضحا به املشروع الذي يرغب  〜

 دراسة املعاملة ومدى مطابقة املشروع املراد اقامته للشروط لدى جلةة الرتاخيص يف سلطة وادي االردن. 〜

 خماطبة وزارة الصةاعة والتجارة و وزارة االشغال وهيئة تةظيم قطاع الطاقة والتعدين  ووزارة البيئة واييتم  〜

 على طبيعة املشروع املةوي اقامته وموقعه للموافقة على اقامة ذلك املشروع. جهات اخرى هلا عالقة يتم حتديدها بةاًء     

 يتم اعداد مذكرة جمللس ادارة سلطة وادي االردن باملوضوع من قبل يف حال املوافقة املبدئية على اقامة املشروع 〜

 قسم العقود.      

 عةد صدور قرار جملس ادارة السلطة  باملوافقة على اقامة املشروع  يتم خماطبة رئاسة الوزراء للموافقة عليه من 〜

 لعقود.اقبل قسم      

 كتاب رمسي باملوافقة على اقامة مشروعه.مبوجب  طالب اخلدمة  بأعالماذا كانت االراضي مملوكة يقوم قسم العقود  〜

 يف حال ان االرض عائدة خليزيةة اململكة االردنية اهلامشية يتم تةظيم عقد اجيار لدى قسم العقود ما بني املستثمر 〜

 حسب االصول.  االردن وسلطة وادي      
 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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 توقيع عقد االجيار من قبل املستثمر واالمني العام املمثل لسلطة وادي االردن.  〜

 ختم عقود االجيار من الديوان املركيزي وتسليم املستثمر نسخته.  〜
 

 املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة وادوارها:  
 .يف حال اراضي اخليزيةة التأجريرئاسة الوزراء للموافقة على قرار جملس ادارة سلطة وادي االردن على  〜

 الصةاعة والتجارة و وزارة االشغال وهيئة تةظيم قطاع الطاقة والتعدين  و وزارة البيئة او اي جهات هلا عالقة 〜

 .على اقامة املشروع حبيث ال يتعارض مع االنظمة والقوانني السارية موافقة للحصول على     

 .خمطط اراضي إلصداردائرة االراضي واملساحة  〜
 

 رسوم اخلدمة: 
 .هو حمدد او سيحدد بقرار جملس ادارة سلطة وادي االردن او جلان التقدير لدى السلطة رسوم بدل االجيار حسب ما 〜

 
 وقت اجناز اخلدمة: 

 .كافة الوثائق اكتماليوما يف حال ( 54)  〜


