مراحل تسلسل اعمال المشاري ع وحالتها
التسلسل

اسم ر
المشوع

1

الزرقاء  -الكمشة - 2الميدان

2

البية
الزرقاء  -الكمشة - 1ر

3

الزرقاء  -جريبا  -ابو معود

4

جرش  -سوف

5

جرش  -عنيبة 2

6

عمان  -الطنيب - 2السكة ر
الش يق

7

عمان  -الذهيبة الغربية 2

8

عمان  -الرجاحة  -البحاث

9

عمان قرية سالم 2

10

عمان  -شفا بدران  -طاب كراع

11

نصي  -المربط 2
عمان  -ابو ر

12

عمان  -زينات الربوع  -المكمان

14

عمان  -اللب  -المحطة

15

السلط  -الجبيهة

16

البحر الميت الجلد 2

17

المفرق  -الحصنيات

18

البساتب  -ام اليك
ام
ر

20

عمان  -جلول  - 4التل االخض

21

قصي  -المصارة
عمان  -ام
ر

22

مهندسب
موظفب و
عمان  -الزيتونة - 6
ر
ر

23

الشمال
عمان اللب  -الخمان
ي

24

الغرب
عمان الطنيب  - 5+4+3السكة
ي

25

بابب
عمان  -ام رمانة  -ابو ر

26

عمان  -مادبا  -الجبيل

27

الكرك  -الثنية

28

اربد  -الحصن  -ابو السوس

29

عمان  -الطنيب  - 6السكة ر
الش يق

30

عمان  -حوارة  -الهبجة

31

عمان  -جلول  - 2الظهرة

32

عمان  -جلول  - 3ربي البيت

33

المفرق  -ثغرة الجب

34

الزيتونة 7

موافقة اولية (بلوكات)

تنفيذ

اض  /بلوكات (نقل ملكية)
ار ي

اصدار سندات لبلوكات

قرعة

موافقة نهائية

اض  /افراز تجزئة
ار ي

اصدار السندات للقطع
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يف وزارة البلديات

يف مرحلة التصاميم








يف مرحلة التصاميم

يف وزارة البلديات









يف مرحلة التصاميم


يف مرحلة التصاميم
يف مرحلة التصاميم
يف مرحلة التصاميم

تعديل موافقة اولية










يف مرحلة التصاميم





يف مرحلة التصاميم
يف مرحلة التصاميم







يف الوزارة



اعادة تصديق يف الوزارة





البيع باالختيار












االخي من 2019
القرعة يف الرب ع
ر
االخي من 2019
القرعة يف الرب ع
ر





القرعة تاري خ 2019-8-6


االخي من 2019
القرعة يف الرب ع
ر




خالل شهر 8/2019































متوقف يف بلدية ربيين لدفع العوائد





يف هندسة البلديات







متوقف يف بلدية السلط لدفع العوائد
اض
يف االر ي



















النهائ
المعاملة يف التدقيق
ي














