
                                                    

   

-شـــاركت مـــوارد  بجــنـــاح خـــاص فـــي معـــرض عـقـاري جـو وذلـك  بـغـرض عـــرض وتـسـويـق مشـروع
 مدينــة الملك عبدهللا بـن عبـد العـزيـز.

- عـرضـت مـوارد ورقـة نقـاشيـة خـ��ل المنـتـدى حيــث قـام بعـرضهـا المهندسـة نـاديـا المومنـي بعـنـوان 
    King Abdullah Bin Abdul Aziz-Zarqa/Commercial Spine development 

  

- قـامت مـوارد بعمل Virtual Tour لمدينـة الملك عبـدهللا بـن عبـد العـزيـز

أخـبـار مـوارد

-اجتمعت المؤسسـة مـع وفـد عمانـي برئاسـة وزيـر ا��سكـان العماني، حيث كان الطرف الثاني معجبا
 بخبرة موارد ومتطلعا ��نشاء م��وع شبيـه في اليمن، فـأراد الطرف الثاني ا��ستفادة من خبـرات مـوارد.

- قـامـت المـؤسسـة بـتـوقــيـع اتـفـاقيـــة خــ��ل الـمـعـرض مـع شـركــة فـنـكـس (القـبـس سـابقـا)والتـي
 تضمنـت الـبـدء بـانـهـاء أعـمـال فلـل الشـركـة. 

 - شاركــت المـؤسسـة بمـنـتـدى وزراء العـرب الـذي تبـنـتــه مــؤسســة ا��سكــان الحـضـري.

-تـم انـشـاء True Teaser Video لمـديـنــة المـلـك عبــدهللا بـن عبـد العـزيــز

-تم عمل QR Code خاص بالمؤسسة مرتبط بالموقع ا��لكتروني والفيديـو

- تـم تصـويـر فـلـم يـروي قصـة نـشـأة المـديـنـة والتـطـلـعـات المسـتقبـلـيــة



                                                    

   

-تم توقيـع عقـد إيجـار مـع شـركـة أمنيـه للهواتـف المـتـنـقـلــه حيـث قـامـت باستـئـجـار أرض مــن أراضـي
قريـة العبدليـة في مدينـة الملك عبدهللا بـن عبـد العـزيـز من أجل إقامة وتشغيل شبكة اتصا��ت لتمكنه

مـن تأمـيـن زبائـنـه بخدمـات ا��تصـا��ت الخاصـة بـه /  أو بأي من ال��كـات المملـوكـة لـه.

أخـبـار مـوارد

-قامت موارد بتوقيع عقد إيجار مع ��كة البتراء ا��ردنية ل��تصا��ت المتنقلة (أورانج -موبايـل) حيث قامـت
باستئـجـار أرض مـن أراضـي قريــة العبدليــة في مدينــة المـلك عبداللـه بــن عبــد العــزيــز مـن أجـل إقامـة 
وتشغيل شبكة اتصا��ت له لتمكنه من تأميـن زبائنـه بخدمـات ا��تصا��ت الخاصـة بـه / أو بـأي من ال��كات

 المملوكــة لـه.

- وقـعـت مـوارد عقـد إيــجــار مـع ال��كــة ا��ردنـيــة لخـدمــات الـهــواتــف المـتـنـقـلــة (زيــن) حـيــث قـامــت
باستئـجـار أرض مـن أراضـي قريــة العبدليــة في مدينــة المـلك عبداللـه بــن عبــد العــزيــز مـن أجـل إقامـة 
وتـشـغـيـل شبـكـة اتـصـا��ت لـه لتـمكـنـه مـن تـأمـيـن زبائـنــه بــخـدمـات ا��تـصـا��ت الخـاصـة بــه / أو بــأي مــن

 الشـركـات الممـلـوكـة لـه.

- تـم توقيـع اتفـاقـيـة بيـن مـوارد و الشـركـة ا��ردنيـة لخدمات نقل البيانات بعد إحالة العطاء عليها، بغرض
تـنـفـيـذ التـمـديـدات ال��زمـة لتقـديـم خـدمـات ا��تصـا��ت المـختـلفـة لمتلقـي الخدمـات الراغبـيـن بالحصول

علـى هـذا النـوع مـن الخدمـات داخـل حـدود الموقـع.

-تم توقيـع مذكـرة تعـاون بيـن موارد و ��كـة بيت ا��ردن للترويج السياحي ، على أن يقوم الفريق التاني 
باستثمار وإحياء ممر المشاة في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز من خ��ل:

- إعـداد التـصـميـم الـخـاص لممـر المشـاة الرئـيـسـي
- إدارة وتـشـغـيـل واسـتـثـمار المـشـروع 

- القيـام بـكـافـة ا��نشـطـة التـسـويـقـيـة والتـرويـجـيـه
- استـقـطـاب مستـثمـريـن استـراتـيـجـييـن وشـركـاء لتـقـديـم الخـدمـات وخـلـق هـويـة خاصـة للـمكـان

-وقعـت مـوارد عقـد إيـجــار مـع  السـادة ��كــة المواقـف الحسنــاء لقطعتـي أرض مملوكــة للمؤسســة
فـي الـويـبـدة، حيـث يقـوم المسـتـأجـر بـتـنـفيـذ مشـروع سيـارات بـا��جـرة.

-تـم تـوقـيـع عقـد انشــاء وتطويـر واستثمـار مــع السيــد عيسـى الربابعــة حيــث قــام باستئجــار أرض فـي 
قريـة العبدليـة في مدينـة الملك عبدهللا بـن عبـد العـزيـز من أجل إقامة وتشغيل مواقف سيارات با��جرة.



                                                    

   

-قـــامت مـــوارد بتوقـيــع عقـد إيـجـار مـع السـيــد خـالـد عـبــدالــرزاق ديــاب يـوسـف حـيــث قـام باسـتـئـجـار
أرض في قرية العبدلية في مدينـــة الملك عبدهللا بـــن عبـــد العـزيـز ليتـم استخدامهـا كمواقـف سيـارات

لخدمـة البنـاء التجـاري المنـوي إقامتـه.

أخـبـار مـوارد

-قـــامت مـــوارد بتوقـيــــع عقـد إيـجـار واستثمار مـــع السـادة ��كـة الفـ��ح حيــــث قـام باستئجـار أرض
يـز ��قـامـة وتشغيـــل مشـروع تجــاري يـــة العبدليـــة فـي مدينـــة المـلك عبـدهللا بـن عبـــد العز فـــي قـر

 يتضـمـــن محـ��ت تجاريـة ومكـاتـــب مـحامـاة وخدمـات قانـونـيـة وترفـيــهـيـة.

-إقرار التعدي��ت على أسس تحديد قيمـة التأجيـر لقطع ا��راضـي وممتلكـات مؤسسـة استثمـار المـوارد 
الوطنـيـــة وتنميتهـــا فـي ضـوء صـدور نظـام بيـــع واستـثمـار أراضـي المـؤسسـة رقـم ( ٧٤ ) لـسنـة ٢٠٢١

* حيث تـــم منـح الص��حيـــات لمجلـس ا��دارة للـتـأجـيـر لـمـدة ٢٥ عـام.
* التسهي��ت فـــي نقـل ملـكيـات ا��راضـي.

www.mawared.jo   لمعرفـــة ا��ســـس كامـلة أرجـو زيـــارة الموقـع ا��لكترونـي الخـاص بالمؤسسـة      

- تــم إعــداد أســس إحـالــة الحـقـوق وا��لــتــزامـات والمـوافـقـة علـيـهـا مـن قـبـل مـجـلـس ا��دارة
والـتـي تـنـص علـى مـا يـلـي:

١.  ص��حية إحالة الحقوق وا��لتزامات
     يخضع قرار الموافقة على احالة الحقوق وا��لتزمات الى النصوص الت��يعية المرتبطـــة بما
     في ذلك نظام بيع أرا�� المؤسسة الساري المفعول وأية أنظمة ��حقة قد تصدر بالخصوص.
     كمــا تخضــع قــرارات احالــة الحقوق وا��لتزمات لموافقة مجلــس ا��دارة في كافة ا��حوال.

٢(أ) المحال اليه شخص أو أشخاص طبيعيين ويحملون الجنسية ا��ردنية
     لحا��ت طلب احالة الحقوق وا��لتزامات المســببة بســبب اســتثنائي أو انســاني خاص مثل:

      حا��ت الوفاه أو المرض أو الســجن أو التخارج بين ال�ــ�كاء
٢(ب) المحال اليه شــخص طبيعي غير أردني (أجنبي)

     تطبق جميع بنود سياسة احالة الحقوق على شخص طبيعـــي غير أردني (أجنبي)يرغب في
     احالة الحقوق اليـــه ��يطة الحصول علـــى موافقـــة مجلـس الوزراء ومراعـاة قانـون الملكيـة

     العقاريـــة لسنة ٢٠١٩. 



                                                    

   

٣.   المحـال الـيـه شخـص حكـمـي
      في حال المحال اليه شخصا حكميـا فـ�� يتـم تطبيـق بنـود سياسـة احالـة الحقـوق اع��ه عليـه بـل يتـم

      دراسـة كـل حالـة مـن قبـل مجلـس ا��دارة علـى حـدى.

٤.    ارفـــاق هـذه السيـاسـة مـع عـقـد البـيـع
       

أخـبـار مـوارد

      تعــدل أحــكام المــادة المتعلقــة بإحالة الحقوق وا��لتزمــات بعقود البيع المبرمة مع المســتثمرين
       بحيـــث تصبـــح على النحـــو التـالي:

      يحــق للمســتثمر إحالــة أو تحويــل أي حــق من حقوقه أو التزاماتــه المحددة في هذا العقد الى أي
      طرف آخر بعد الحصول على موافقة المؤسســة الخطية المســبقة �ــ�يطة تطبيق سياســة إحالة

      الحقـــوق وا��لتـزامـــات المـصـــادق عليها مـــن قبـل مجلـــس إدارة المؤسسة المرفـق.

٥.   بـدء نـفـاذ العـمـل بـهـذه السـيـاسـة

-    بـاشـرت الـمـؤسـسـة بـتـطـبـيــق الـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي الـجـديـد

مجلس ا��دارة

وحدة الرقابة الداخليةأمين سـر المجلس

المدير العام

مجلس الخدمات المشترك لمدينة
الملك عبدهللا بن عبد العزيز

اللجنة اللوائية المشتركة
للتنظيم وا��بنية

المساعد ا��ستثمار
 وتطوير ا��عمال

مديرية التنظيم
والخدمات البلدية

وحدة ا��تصال والترويج وحدة الشؤون القانونيةمكتب المدير العام

قسم الخدمات البلدية

قسم الخدمات
 التنظيمية

قسم ا��عفاءات
 الجمركية

قسم الخدمات
 الزراعية والحدائق

مديرية الشؤون
 المالية

قسم المحاسبة

قسم الصندوق

قسم ا��داء
 المالي

مديرية الشؤون
 ا��دارية والخدمات

قسم 
المشتريات

قسم الخدمات
 المساندة

قسم الموارد
 الب��ية

مديرية العقارات
مديرية إدارة

المشاريع
مديرية ا��ستثمار
وتطوير ا��عمال

مديرية ا��داء المؤس��
وتكنولوجيا المعلومات

قسم ا��م��ك و
ا��صول

قسم العقود

قسم المبيعات

قسم التسويق

قسم المعلومات
الجغرافية

قسم ا����اف
والدراسات الهندسية

قسم محاسبة
 المشاريع

قسم محاسبة
 المشاريع

وحدة الدراسات
ا��ستثمارية
 والتخطيط

وحدة تطوير 
ا��عمال

قسم متابعة 
وتقييم ال��اكات

قسم معلومات
العبدلي

قسم الحكومة ا��لكترونية

قسم ا��داء المؤس��

قسم تكنولوجيا المعلومات


