االصدار الثالث 1212/21
Page 1 of 2

خدمة شمول منشأة/الحيازة الزراعية

إسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

اي مالك او مستأجر لحيازة زراعية (زراعة نباتية او حيوانية).
فروع المؤسسة.
امتالك حيازة زراعية سواء بصفة الملك او االستئجار.
اذا كان مقدم طلب شمول الحيازة الزراعية هو نفسه الشخص مالك الحيازة فتكون االوثائق المطلوبة

كالتالي _ :

 .1كتاب الحيازة الزراعية الصادر عن و ازرة الزراعة .

 .2سند تسجيل قطعة األرض الصادر بموجبها كتاب الحيازة الزراعية (ان وجد).
 .3البطاقة الشخصية لصاحب  /الحيازة الزراعية .

 .4كشف بأسماء العاملين في المنشأة ومقدار راتب كل منهم .

 .5البطاقة الشخصية للعامل األردني اذا ال يوجد له رقم تأمين سابق أو صورة عن جواز السفر
للعامل غير األردني اذا ال يوجد له رقم تأمين .

اذا كان مقدم طلب شمول الحيازة الزراعية هو شخص مستأجر للحيازة الزراعية فتكون الوثائق

الوثائق المطلوبة

المطلوبة كالتالي :

 .1كتاب الحيازة الزراعية الصادر عن و ازرة الزراعة .
 .2عقد ايجار األرض المقامة عليها الحيازة الزراعية .

 .3سند تسجيل قطعة األرض الصادر بموجبها كتاب الحيازة الزراعية .
 .4البطاقة الشخصية لصاحب العمل المستأجر للحيازة الزراعية .
 .5كشف بأسماء العاملين في المنشأة ومقدار راتب كل منهم.

 .6البطاقة الشخصية للعامل األردني اذا ال يوجد له رقم تأمين سابق أو صورة عن جواز
السفر للعامل غير األردني اذا ال يوجد له رقم تأمين.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

و ازرة الزراعة ،و ازرة العمل ،دائرة االراضي والمساحة.

 عند شمول اي عامل جديد يتوجب على صاحب الحيازة تسديد االشتراكات المستحقة عنه عن الـ ( )3اشهر االولى من
الشمول لغايات تفعيل شموله .
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 .1استقبال متلقي الخدمة والحصول على الوثائق المطلوبة كما هي أعاله .
 .2الدخول من النظام اآللي للسجل على شاشة المنشآت .

 .3من شاشة المنشآت اختيار المعلومات األساسية للمنشآت .

 .4الضغط على إدخال إلدخال معلومات المنشأة لغايات تسجيلها .
 .5اختيار من خانة نوع الخضوع حيازة زراعية .

 .6اختيار من الشمول وذلك حسب طلب صاحب المنشأة إما شمول كامل وبذلك تكون
المنشأة مشمولة بكافة التأمينات بنسبة اشتراكات  % 21.15أو يتم اختيار

شمول بإصابات العمل وبذلك تكون المنشأة مشمولة فقط بتأمين إصابات العمل بنسبة

 % 2فقط .

 .1تعبئة باقي الحقول حسب األصول ثم الضغط على ايقونة مالك الحيازة الموجودة في
اسفل الشاشة لتعبئة اسم مالك الحيازة سواء كان المالك لألرض نفسه او المستأجر
وتعبئة الرقم الوطني ،ويمكن تعبئة بيانات اكثر من مالك للحيازة الزراعية .

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .8يتم تعبئة بيانات الحيازة الزراعية من الوثائق الرسمية من حيث اسم صاحب الحيازة

وصفته مالك او مستأجر والمحافظة واسم الحوض والقرية ورقم الحوض ورقم اللوحة

ورقم قطعة األرض .

 .9يمكن لصاحب الحيازة تسمية ضابط ارتباط للمنشأة حسب األصول او ان يقوم هو
بأعمال ضابط االرتباط .

 .11بعد ادخال كافة البيانات يتم ارشفة الوثائق بالضغط على زر إضافة وثائق ويتم إعادة
الوثائق االصلية لصاحبها .

 .11يشترط ان يدفع صاحب المنشأة االشتراكات المستحقة عن األشهر الثالثة األولى لشمول
العاملين لديه وهذا ينطبق على شمول أي عامل جديد الحقا وذلك لغايات تفعيل شمول

العامل .

 .12ثم يتم من خالل السجل ادخال سريان العمال وإدخال اجر كل عامل .
رسوم الخدمة
مدة إنجاز الخدمة

ال يوجد وإنما يتطلب دفع االشتراكات الشهرية المستحقة .
( )3ايام عمل.
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