
 

 

 كترونية لعملية التنازل عن عقارلدليل االجراءات اال 

 )بعد ابراء العقار من ضريبة االبنية والمسقفات(

 الستخراج مخطط موقع تنظيمي المرحلة االولى:

الى موقع الخدمات االلكترونية امانة عمان الكبرى على الرابط  ادخل .1
https://www.ammancity.gov.jo/ar/eservices/eservices.aspx 

نظيمي في خانة مخطط موقع ت كتابة)تستطيع  قطاع شؤون التخطيط / مخطط موقع تنظيمي اختر .2
 اسم الخدمة ليتم العثور عليها سريعا(

 
 الشركة العربية الوطنية للتاجير   قم بادخال اسم مقدم الطلب:    .3

 عمان   قم بادخال عنوان مقدم الطلب: 
 0790000000 خانات  10من  ادخل رقم هاتفك المحمول قم بادخال رقم هاتف مقدم الطلب: 

  مـنعقم باالشارة على  في خانة هل مقدم الطلب هو المالك: 
 انتظر قليال سيتم اكمال المعلومات بشكل اوتوماتيكي 

 

https://www.ammancity.gov.jo/ar/eservices/eservices.aspx


 

 

  تظهر لك الشاشة التالية ادخالاضغط  .4
 الرقم المميز قم باالشارة على 

التنازل عنه )يرجى  المرادادخل الرقم المميز وهو موجود على اسفل سند التسجيل الخاص بالعقار 
 (     CAPITAL LETTERSادخال االحرف 

 تحققاضغط 

 
 200022774  قم بادخال الرقم الوطني للشركة العربية : 

)المعلومات المدخلة على سبيل  على النحو التالي: حيث يتم اكمال المعلومات بشكل الي من النظام
 المثال(

 



 

 

 تظهر الشاشة التالية     ادخالاضغط:   .5
)يتم  SCANNERعن طريق ال سكانر  لتقوم بتحميل مخطط االراضي  Choose Fileاضغط  .6

ومن ثم  png / jpeg / gifضوئي لمخطط االراضي وتخزينة باحد طرق التخزين التالية:   مسحعمل 
المزدوج على صورة المخطط ( اذا كنت تعمل بواسطة الهاتف  الضغطارفاقه في هذه الخانه عن طريقة 

 مكن تصوير المخطط في هذه المرحلة.المحمول م
 

 
  200022774  : ادخل الرقم الوطني للشركة العربية

 يظهر اليا  الرقم المميز لسند التسجيل : 
 باستالم رسالة نصية: تظهر لك الرسالة التالية متضمنة  رقم الطلب هذا وستقوم  ادخالاضغط على  .7

باستقبال رسالة نصية اخرى تحوي  باالضافة الى انك ستقوم،  رقم الطلبعلى هاتفك المحمول تحمل 
 رقم الدفع االلكتروني 

 
مستخدما دنانير  10قيمة   " FawateerKom-E قم بالدفع االلكتروني عن طريق تطبيق "اي فواتيركم .8

 رقم الدفع االلكتروني الذي وصل لك من خالل الرسالة النصية 



 

 

استعالم  الخدمات االلكترونية المانة عمان الكبرى ، ادخل عند خانة اسم الخدمة:  عد الى شاشة .9
 -:تظهر لك الشاشة التالية  مخطط موقع تنظيمي

 

 
 تظهر لك الشاشة التالية:على االستعالم  اضغط .10

 

 
  



 

 

 البيانات حسب التالي: ةقم بتعبئ .11
 اسم المنطقة: حسب مخطط الموقع التنظيمي 

 
 من الرسالة النصيةادخل رقم الطلب : 
 نة الحالية(ـ)الس 2020ادخل سنة الطلب : 
 خانات 10من  هاتفك المحمولادخل رقم الهاتف : 

  استعالماضغط 
 قم بتحميل مخطط الموقع التنظيمي 

 .الة طابعة( الى )تحتاجقم بطباعة المخطط الرفاقه بالمعاملة  .12

  



 

 

 تنظيم عقد البيع :الثانيةالمرحلة 

ادخل الى موقع الخدمات االلكترونية امانة عمان الكبرى على الرابط  .1
https://www.ammancity.gov.jo/ar/eservices/eservices.aspx 

 تقديم طلب براءة ذمة بيوع اراضي:قطاع الشؤون المالية واالدارية /  اختر .2

 ، تظهر لك الشاشة التالية: تقديم طلب براءة ذمة بيوعات االراضياختر الخيار االول :  .3

 

https://www.ammancity.gov.jo/ar/eservices/eservices.aspx


 

 

سيتم اكمال ) غير مفرز، طوابق وشقق، تسوية ارض خالية، عقاريتم وضع اشارة عند صفة العقار ،  .4
 النموذج على اساس انها طوابق وشقق(

 
 على النحو التالي: اعاله  البياناتتعبأة قم ب .5

 كالموضح بالصورة يتم استخراجه من مخطط الموقع التنظيمي رقم القرية :

 
  وحسب المتطلبات: (الكوشان) سند التسجيل منجميع البيانات االخرى في هذه المرحلة يتم استخراجها 

 من سند التسجيل )الكوشان( :ادخل رقم الحوض

 من سند التسجيل )الكوشان( : ادخل رقم الحي

 من سند التسجيل )الكوشان(  : ادخل القطعة

رقم الشقة على سند التسجيل  يكون)على النحو التالي: شقة ورقم الطابق ورقم ال ادخل رقم البناية
: رقم 3: رقم الطابق، 2: رقم البناية، 1ويوزع على النحو التالي   123)الكوشان( كالتالي: 

 الشقة

 



 

 

 ، تظهر لك الشاشة التالية:اضغط تحقق من معلومات العقار  .6

 
 يتم ادخال معلومات البائع على النحو التالي:  .7

 للتاجيرالشركة العربية الوطنية   البائع:
 ( منشأت )شركات او مؤسسات صفة البائع: 

 200022774 ضع  الرقم الوطني للمنشأة:تظهر لك الشاشة التالية 

 



 

 

 
 تحقق من معلومات المنشأةاضغط  .8
 ظهر لك الشاشة التالية :ت،  اضافة معلومات البائعاضغط  .9

 
 تم االنتهاء من اضافة البائعين للعقارضع عالمة عند  .10

 التالية: تظهر لك الشاشة

 
)وعلى سبيل المثال  بالهوية الوطنية لالفراد او بالسجل التجاري للشركاتباالستعانة  البياناتة ئيتم تعب

 (كان المتنازل له افراد

 
 

 تحقق من معلومات المشترياضغط  .11



 

 

 .اضافة معلومات مشترياضغط  .12
 .عند تم االنتهاء من اضافة مشتريضع عالمة  .13

رقم هاتفكم )يرجى ادخال  رقم الهاتف للبائع ورقم هاتف للمشتريتظهر الشاشة التالية ، قم باضافة 
الخاص على الخانتين البائع والمشتري حتى تصلك رسالة نصية من دائرة االراضي على  المحمول

 هاتفك المحمول(
 

 
 

 حفظ المعلومات واستكمال الطلباضغط  .14
 وستقوم باستالم رسالة نصية على هاتفك المحمولقبول  الطلب من دائرة االراضي والمساحة يتم  .15

 عليه ان وجدت الالزمةساعه( يتم فيها ابالغك برقم الطلب والمتابعة  48خالل 
بمندوب الشركة وابلغه قم باالتصال عند تلقيك رسالة من دائرة االراضي بان معاملة االراضي جاهزة  .16

 بترتيب، وقم ( 0799003061، محمود حميدة:  07990030693)رامي تركي: بانتهاء االجراءات 
 موعد مناسب بينكما التمام عملية التنازل في دائرة االراضي والمساحة 

 
 ،،،شكرا لتعاونكم
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