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لمعظمصاحب  الجلالة  الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ا



لعهدصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدهللا الثاني ولي ا



كلمة المدير العام

نبذة عن مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها

الأهداف الاستراتيجية والتنموية، الرؤية

ومهام المجلسمجلس الإدارة

رؤساء مجلس الإدارة

المؤسسة المتعاقبينمدراء

أعضاء مجلس الإدارة

الهيكل التنظيمي الحالي للمؤسسة

مشاريع المؤسسة وشراكاتها

مشروع العبدلي

أهم إنجازات المؤسسة

شفافيةالأداء الحكومي واللتميزالمشاركة في جائزة الملك عبدهللا الثاني

فهرس المحتويــات



.

مدير عام المؤسسـة

المهندس باسم طلفاح

الاستثماراتأوجهةلكافالداعمةالمعظمعبدهللاالملكجلالةالبلادقائدلرؤية"تحقيقاوتنمينهاالوطنيةالموارداستثمارمؤسسةُأنشأت

.والعالمييالمحلالمستوىعلىالإستثماربمفهومللنهوضوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةفيهاوبماالمستوياتكافةوعلى

للنهوضيدجدمؤسسيإدارينمطخلقفيتتمثلداخليةوعقباتوعالميةإقليميةتحدياتعدةالمؤسسةواجهتالسابقةالأعواموخلال

.وستواجههاواجهتهاالتيالتحدياتكافةمنبالمؤسسة

وقامت"(اسابقالشرقمدينة)عبدالعزيزبنعبدهللاالملكمدينةمشروعخلالمنالزرقاءمدينةفيأهدافهابتحقيقالمؤسسةبدأت

البلديةالخدماتةالمؤسسوتابعتومميزه،متطورةحضريةمدينةلانشاءومبانيهامنشآتهافيالمدينةفيهتتميزتصميمدليلبانشاء

الدفعبآليةنينالمواطعلىوالتسهيلللمدينةالتنظيميةالأمورجميعلمتابعةمشتركخدماتمجلسإنشاءخلالمنللسكانوالتنظيمية

المؤسسةشراكاتوتعددت.بالمدينةللنهوضالاستراتيجيةالخططجميعووضعeFAWATEERCOMنظاماعتمادخلالمنالمباشر

لتكونلعقارياوالتطويرللاستثمارالعبدليشركةمعشراكتهافيبهيحتدى"نموذجاوكانتالقطاعين،بينالشراكةمنظومةلتطوير

.مستقبليةعالميةلشراكات"وجسرابالحياةينبض"وسطا

ضيأراوتأجيرلبيعنظاممنعملهاتستمدخاصةقانونيةنماذجإعدادخلالمنالعقاريالتأجيرنظامبإستحداثالمؤسسةوقامت

.والمستقبليةالحاليةالتحدياتجميعمنبالمؤسسةوالنهوضأعمالهاتطويرلغاياتالمؤسسةوعقارات

بإظهارظمالمعالملكجلالةرؤيةلتحقيقثابتةخطىعلىالسيرلغاياتإلاهوما"مستقبلاالمؤسسةعملهتنويوماتقدمماوجميع

.والتحدياتالصعوباتكلرغمالعظيمالوطنلهذاالمشرقالجانبيعكس"حضريا"نموذجاالاستثمار

كلمة المدير العام



القانونبموجبوتنميتهاالوطنيةالموارداستثمارمؤسسةتأسست

طويرتبهدفوذلكالوزراء،رئيسبدولةوترتبط،2000لسنة(37)رقم

الأردنية؛المسلحةالقواتلاستعمالاتمخصصةخزينةأراضي

نحوةالرياديالأردنانطلاقةلدا  يتجسالمؤسسةمشاريعوتعتبر

ةالحضريالمناطقأواسطفيالواقعةالعسكريةالمواقعتحويل

.استثماريةمشاريعإلىوالحيوية

زالعزيعبدبنعبدهللاالملكمدينةلمشروعتطويرهاخلالومن

اراتالاستثممطوريأكبرأحدالمؤسسةتعتبرالعبدليومشروع

للمشاريعالحضريالتخطيطفيورائدةالمملكةفيالعقارية

حضريالوالتطويرالتخطيطمجالفيللريادةتسعىحيثالكبرى،

ينبةكار لشلا  حقيقينموذجا  تكونوأنالمنطقةمستوىعلى

خلالمنالوطنيالاقتصادودعموالخاص،العامالقطاعين

صفر وخلقواقتصادياجتماعيمردودذاتمشاريعفيالاستثمار

طاعيقوتنشيطللمواطنينعملوفرصالخاصللقطاعاستثمارية

وقراطيةالبير الإجراءاتوتقليللتسهيلإضافةوالخدمات،الإنشاءات

ذتنفيفيلمساعدتهموالأجنبيوالعربيالمحليللمستثمر

.الاستثماريةمشاريعهم

ميتهانبذة عن مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتن

مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز

مشروع العبدلي



تداممسمردودوتحقيقواقتصادي،اجتماعيمردودذاتمشاريعفيالاستثمارخلالمنالوطنيالاقتصاددعم✓

.الأردنيةالمسلحةالقواتلمنفعةللخزينة

.والخدماتالإنشاءاتقطاعيوتنشيطللمواطنينعملوفرصالخاصللقطاعاستثماريةفرصخلق✓

رأسمالنملهاكحصةالأراضيهذهتقديممعاستراتيجيةشراكاتخلالمنأومباشرةأراضيهاوتطويراستثمار✓

.الشراكاتهذه

.نشطةحضريةفراغاتوخلقالمدنأواسطفيالعمرانيةالبيئةتجديدعلىالتركيز✓

.ككلالمدينةعلىإيجابيتأثيرذووالنشاطالحيويةمنكاف  زخمإيجاد✓

.المدنسطاأووتطويرالحضريالتجديدجالمفيا  إقليميا  مرجعمستقبلا  لتصبحالمؤسسةنمو✓

.يع المختلفةالريادة كذراع الحكومة الاستثماري في مجال التطوير الحضري، وإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المشار 

الرؤيـــــة

الأهداف الاستراتيجية والتنموية



الأعضاءمنوعددرئيسمنمؤلفمجلسالمؤسسةإدارةيتولى

سيبتنعلىبناءالوزراءمجلسمنبقراريعينونسبعةعنيقللا

علىأحدهميكونأنعلىسنوات،أربعلمدةالوزراءرئيسمن

تقللابطضاالمشتركةالأركانهيئةرئيستوصيةعلى"وبناءالأقل

.ميةالساالملكيةبالإرادةالقراريقترنأنوعلىعميدعنرتبته

رئاسةفيتغييرأياجراءهذهوخلالذاتهابالطريقةويجوز

.وعضويتهالمجلس

:الإدارةمجلسمهام

.يذهالتنفاللازمةوالبرامجالخططووضعالعامةالسياسةرسم✓

هالأهداف"وفقاللمؤسسةاستثمارينشاطأيعلىالموافقة✓

.الغايةلهذهالموضوعةوالبرامجالخططوحسب

منالمتأتيةالمؤسسةعوائداستثمارإعادةعلىالموافقة✓

.استثماراتها

.للمؤسسةالتقديريةالسنويةالموازنةإقرار✓

ميةالختاوحساباتهاالمؤسسةأعمالعنالسنويالتقريرإقرار✓

.المنتهيةالماليةللسنة

.المؤسسةأنظمةبمشروعاتالوزراءلمجلسالتنسيب✓

مجلــس الإدارة



2001العام

.الصرايرةخالدالركنالفريقالسابقالمشتركةالأركانهيئةرئيس

2010العام

.الزبنمشعلالركنالفريقالسابقالمشتركةالأركانهيئةرئيس

2011العام

.قموةساميالسيدمعالي

.حدادينمنذرالمهندسد.أمعالي

2015لعاما

.جردانةبشرالمهندسسعادة

2019العام

.حدادينمنذرالمهندسالدكتورمعالي

.النجارمحمدالمهندسمعالي

.الكساسبةحمدالدكتورمعالي

رؤساء مجلس الإدارة المتعاقبين

2010-2002عطوفة المهندس أكرم أبو حمدان  •

2012-2010عطوفة الدكتور المهندس مؤيد السمان •

2015-2012مدير عام مكلف/ د المهندس منذر حدادين . معالي أ•

2018-2015عطوفة المهندس محمد المبيضين •

حتى تاريخه–2018عطوفة المهندس باسم طلفاح •

ــنمـدراء المؤسســة المتعاقبي



رئيس مجلس الإدارة

الدكتور معالي حمد الكساسبة

مدير القضاء العسكري

العميد القاضي حازم المجالي

مدير الاسكان العسكري

عطوفة العميد عيسى ارشيد

مدير المشتريات 

عطوفة العميد عمار الصرايرة
سعادة السيد مازن الحمود

المدير العام للمؤسسة

عطوفة المهندس باسم 

طلفاح

أمين عام وزارة المالية

عطوفة الدكتور عبد الحكيم 

الشبلي

2020أعضاء مجلس الإدارة للعــام 

عضو

مدير عام دائرة الأراضي 

والمساحة

عطوفة المهندس محمد 

الصوافين

عضو

أمين عام وزارة الأشغال

العامة والاسكان

المهندس مروان الجمعان

نائب رئيس مجلس 

الادارة

معالي المهندس 

سامي هلسة

عضوعضو

عضو عضو عضو عضو



ســةالهيكــل التنظيــمي للمؤس

مديرية الشؤون 
الإدارية والخدمات

مديرية الشؤون 
المالية

مديرية العقارات

مجــلس الإدارة

وحدة الاتصال
والترويج

ةوحدة الرقابة الداخلي

مكتب المدير
العام

قسم الأداء 
المالي

قسم الصندوق

قسم المحاسبة

قسم الموارد 
البشرية

قسم الخدمات 
المساندة

قسم 
المشتريات

قسم المبيعات

قسم العقود

قسم الأملاك 
والأصول

قسم محاسبة 
المشاريع

قسم الإشراف 
والدراسات 
الهندسية

قسم المعلومات 
الجغرافية

مديرية إدارة 

المشاريع

الالمساعد للاستثمار وتطوير الأعم

المـدير العـام

ةوحدة الشؤون القانوني

ةقسم الخدمات البلدي

قسم الخدمات 
التنظيمية

قسم الإعفاءات 
الجمركية

مديرية الأداء المؤسسي 

وتكنولوجيا المعلومات

قسم الحكومة 
الإلكترونية

قسم الأداء 
المؤسسي

قسم تكنولوجيا 
المعلومات

مديرية الاستثمار 

وتطوير الأعمال

وحدة الدراسات 
الاستثمارية 
والتخطيط

وحدة تطوير 
الأعمال

قسم متابعة 
اتوتقييم الشراك

مديرية التنظيم 
والخدمات البلدية

قسم معلومات 
العبدلي

مجلس الخدمات المشتركة لمدينة 
الملك عبدهللا بن عبد العزيز

اللجنة اللوائية المشتركة للتنظيم 
والأبنية

قسم العطاءات 
والعقود 
الهندسية

أمين سر المجلس                            

قسم التسويق

ة قسم الخدمات الزراعي
والحدائق



مشروع ماركامشروع العبدلي

شركة العبدلي للاستثمار 
والتطوير

مليون دينار 264: رأس المال

شركة العقارات 
المتحدة

(2.27٪)

شركة الأفق العالمية للتنمية 
والتطوير

(48.87٪)

ة مؤسسة استثمار الموارد الوطني
وتنميتها

(48.87٪)

مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها

شركة العبدلي للاستثمار 
والتطوير

(100٪)

مشروع العقبة

مؤسسة استثمار الموارد الوطنية 
وتنميتها

(0.76٪)

سرايا العقبة

شركة الطاقة المركزية

مليون40.4: رأس المال

يتهامؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنم

(8٪)

شركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير

(19٪)

شركة العبدلي للاستثمار والتطوير

(73٪)

مشروع مدينة الملك عبد هللا بن عبد 
العزيز

مؤسسة استثمار الموارد الوطنية 
وتنميتها

(100٪)

مشاريــع المؤسسـة وشـراكاتها

شركة بوليفارد العبدلي

مليون213.86: رأس المال



مشــروع العبـــدلــــي

خموأضأبرزأحدالعبدليمشروعإنشاءتمعّمانالعاصمةقلبفي

اكاةمحوأكثرهاالمتعّددةالاستخداماتذاتالتطويريةالمشاريع

رةمتطوّ تحتيةُبنىيمتلكمشروعوهوالعصري،الحياةلنمط

الاستدامةتحقيقمعالعالميةالتكنولوجيةالتقنياتأذكىويستخدم

ةالمنطقإلىوالعربيالأجنبيالاستثمارجذبإلىبالإضافة

.المملكةفيالعاملةالقوىمنالاستفادةعلىوتحفيزه

إنمائيمشروعأضخموهوعمانلمدينةجديدوسطلعبدلي

ألف384مساحةعلىتشييدهيتمحيثالعاصمةقلبفيمتكامل

مجمعاتتضممربعمترمليون3عنتزيدبناءومساحةمربعمتر

تجاريةمحلاتمخدومة،شققفنادق،تجارية،مكاتبسكنية،

.وترفيهيةطبيةومرافق

عامستتأسللمشروعالمطوروالتطويرللاستثمارالعبدليشركة

ةالوطنيالموارداستثمارمؤسسةبينشراكةثمرةوكانت2004

م،.م.ذويروالتطللتنميةالعالميةالأفقوشركةالحكوميةوتنميتها

ارباستثممتخصصالبناءعالمفيعالميتجمععنعبارةوهي

شكلبالشراكةهذهوتوسعتالكبيرة،العقاريةالمشاريعوتطوير

المملوكةالأردن–المتحدةالعقاراتشركةإليهاانضمتعندماأكبر

أضافمماKIPCOالقابضةالكويتيةالمشاريعشركةقبلمن

.المشروعلتطويروالخبرةالإمكانياتمنالمزيدللشركة
مشروع العبدلي



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة الخدمية

.ونقلهاالبلديةالنفاياتجمعبأعمالللقيامالمتخصصةالشركاتإحدىمعالمبرمالنظافةخدماتعقدإدارة✓

.العامةوالمرافقالوسطيةوالجزرالرئيسيةالمدينةلمداخلتجميلحملاتوتنظيمالعامة،الأماكنفيالأشجاروزراعةري✓

.المناسبةالحلولإيجادلحينالعلاقةذاتالجهاتمعوالمتابعةالمواطنينشكاوىاستقبال✓

.حسينهاوتالمدينةفيالخدماتلتطويرللسعيالعلاقةذاتالرسميةوغيرالرسميةالجهاتمعوالتنسيقالمستمرةالمتابعة✓

ذلكفيبما،والشوارعالأمطارمياهوتصريفالتحتيةالبنيةوشبكاتالمدينةمرافقلجميعاللازمةالعامةالصيانةأعمالمتابعة✓

.انقطاعاتدونعملهااستمراريةلضماناللازمةالدوريةالصيانةوإجراءوالكهرباءالإنارةشبكةمتابعة

كوروناائحةجتداعياتبسببالمملكةفيالتجولحظربفرضالقاضيةالدفاعأوامرتطبيقفترةأثناءالمدينةإدارةكوادرقيام✓

بائي،الوالوضعاستقرارعلىوالمحافظةالدفاعأوامرمخالفةوعدمالخدماتتقديماستمرارلضمانالإجراءاتمنعددبتطبيق

:الإجراءاتهذهومنالعاموالرأيالسكاناستحسانوالخططالتدابيرهذهولاقتالمجالهذافيأنموذجا  المدينةكانتحيث

كوادرطريقعننةالمديسكانلجميعإيصالهتمبحيثوتنظيمهاالمدينةفيالقاطنينالمواطنينعلىالخبزتوزيععمليةتنفيذ•

.المؤسسة



.والضروريةالأساسيةللموادالتزويدسلاسلاستمرارعلىوالمحافظةالأساسيةالغذائيةالموادتأمين▪

.العامةالسلامةوقواعدالدفاعأوامرتطبيقيضمنبماالمدينةفيالأعمالسيرومراقبةمتابعة▪

.ةالمدينفيالعامةوالمناطقوالمبانيللشوارعمستمرةتعقيمحملاتوتنظيمالنظافةمنعال  مستوىعلىالمحافظة▪

هللاعبدكالملمدينةحدودضمنالإغلاقأوالكليالحظرلتطبيقالعودةحالفياتباعهاسيتمالتيللإجراءاتاحترازيةخطةوضع▪

.العزيزعبدبن

.التحتيةالبنيةشبكاتوفاعليةالبلديةالخدماتجميعتقديماستمرارعلىلمحافظة▪

.المشكلةوحلتأمينهالحينعليهاوالوقوفومتطلباتهمالمواطنينشكاوىجميعمتابعة▪

أوامريقبتطبالالتزاممعالخدماتمستوىعلىللحفاظالزرقاءمحافظةوكوادرالعلاقةذاتالرسميةالجهاتجميعمعالتنسيق▪

.الدفاع

أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة الخدمية



:ة أهم المشاريع المنفذة في المدين

:انجازات المؤسسة الخدمية

مةمحكمثلالعامةالخدماتمشاريعمنعدد احالي االمدينةتضم

ىوالمستشفالمدنيوالدفاعالعامالأمنومديريةالزرقاءبداية

مبانيمنلعددبالإضافةالشامل،الصحيوالمركزالحكومي

دمة،المقالخدمةونوعمساحاتهافيالمتابينةالتجاريةالمشاريع

متضمحليةتجاريةومجمعاتأفراحوصالةمحروقاتمحطات:مثل

شتملترئيسيةتجاريةمجمعاتوالمنطقةلسكاناليوميةالخدمات

.ريبوالتدوالترفيهالصحةمثلمختلفةقطاعاتفيخدماتعلى

دينة في المالمشاريع الخدمية والتجارية المقامة
2020حتى نهـاية العـام 

العــدد المنشأة

9 مدارس خاصة وحكومية

13 مباني ومشاريع تجارية

9 قطاع الخدمات ودور العبادة 

أهـم إنجـازات المؤسسـة



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:ة انجازات المؤسسة التشريعي

.سياسية إحالة الحقوق والالتزامات✓

.سياسية تسهيلات البيع الروتيني✓

.  سياسية التأجير✓

.  سياسية تنظيم أعمال لجنة الاستثمار✓

صادر بمقتضى المادتيين 2021لسنة ( 74)إصدار نظام بيع وتاجير وإستثمار اراضي مؤسسةإستثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم ✓

.2000لسنة ( 37)من قانون مؤسسة إستثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم ( 5)و( 4)

حيث تم اقرار 1/10/2020بتاريخ 5664الرسميه بالعدد رقم . للمؤسسة وتم نشرة بالجريدة2020لسنة ( 84)م اقرار التنظيم الاداري رقم ت✓

.الهيكل التنظيمي حسب التنظيم الاداري

.تم تطوير الموقع الالكتروني للمؤسسه و ادامتة واضافة كل ما هو جديد بشكل دوري✓

.  تم عمل اتفاقية مع شركة اي فواتيركم والعمل جاري على قبول جميع عمليات الدفع التي تخص المؤسسة الكترونيا✓



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة العقارية 

2020ة العـام أ حتى نهـاي-المرحلـة الثانيـة/ تفاصيـل العقـود مـع الجهات الرسمية والشركـات الاستثماريـة والأفــراد 

(1)جـــــدول رقـــــم   

إجمالي المساحة
(دونم) المباعةالقطععدد  الشركة

82،424 19 شركة المها للتطوير العقاري

196،385 153 شركة الأرض للاستثمار والتطوير العقاري 

100،321 83 شركة مدائن الشروق للاستثمار والتطوير العقاري

6،818 4 شركة هكتار للتطوير العقاري

99،615 133 شركة القبس للتطوير العقاري

5،606 1 شركة اليرموك للمحروقات

25،644 1 سيفوي-شركة بواني الأردن

36،830 3 شركة أرض القمر للاستثمار والتطوير العقاري

18،458 1 وزارة العدل الأردنية

12،221 1 وزارة التربية والتعليم

9،561 1 جمعية التنمية والخدمات الاجتماعية

14،059 2 الكنيسة المعمدانية

75،073 3 ضاحية الأميرة سلمى

2،624 1 مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني

97،149 172 المواطنون

782،788 578 المجموع



لمنح المؤسسة ضاحية الكرامة للديوان الملكي العامر( 8)و ( 7)يعود الفرق في إجمالي المساحة المباعة بالدونم بين الجدولين * 

2020لعـام أ حتى نهـاية ا-المرحلـة الثانيـة/ والأفــرادتفاصيـل العقـود مـع الجهات الرسمية والشركـات االستثماريـة 

(دونم)إجمالي المساحة  عدد القطع المباعة الشركة

120،557 108 مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري

30،638 4 وزارة التربية والتعليم

6،097 2 وزارة الصحة

9،562 6 وزارة الأوقاف

22،437 3 مدارس الزرقاء

10،877 1 مدارس العمرية

372،462 1145 المواطنين

768،669* 1718 المجموع

(2)جــــدول رقــــم 

196،039 449 (ضاحية الكرامة)الديوان الملكي العامر 

أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة العقارية 



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة العقارية 
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أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة العقارية 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

المجموع الكلي 26 40 6 251 405 145 41 85 78 47 46

سكني 26 39 5 249 399 145 36 83 76 45 44

تجاري 0 0 1 2 6 0 5 0 2 2 2
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أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة العقارية 
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أهم انجازات المؤسسة 

:انجازات المؤسسة العقارية

1

756

673

430

83

243

115

136

102

7

427

96

217

331

21

0

100

200

300

400

500

600

700

800

األراضي المطورة من المباعة (دونم)األراضي المباعة (دونم)إجمالي المساحة 
(دونم)

األراضي غير المطورة من المباعة (دونم)األراضي غير المباعة 
(دونم)

م 
ون

لد
با
ة 

ح
سا

لم
ا

Axis Title

2020أ حتى نهاية عام -الوضع  الراهن لقطع الاراضي ضمن المرحلة الثانية 

أراضي سكنية

أراضي تجارية

أراضي خدمية



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة الاستثمارية 

منالتشغيليةالنفقاتتغطيةمنالمؤسسةيمكنبماللدخلالمدرةالمشاريععلىالتركيزتضمنتشاركيةاستراتيجيةاعتماد✓

.واستثمارهاالأراضيتأجيرفيالتوسعذلكويشملأمكنماالأصوللبيعاللجوءدونالمشاريعهذهريع

قطاعلواقعالصحيحالفهمعلىبناءالخطةهذهتطويرجاءوقد،(2023-2021)الزمنيةللفترةللمؤسسةالحاليةالعملخطةاعداد✓

تضمنتكاملةمعملمصفوفةالخطةتضمنت.والمستفيدينوالشركاءالقرارمتخذيمعتشاركيوبمنهجوالمؤسسة،الاستثمار

.المؤسسةوارباحمبيعاتزيادة

ممكنعدداكبرلتستقطبالعزيزعبدبنعبدهللاالملكمدينةفيالكبرىالتنمويةالمشاريعمنلعدداستثماريةخارطةتطوير✓

مجمعخاصة،رعايةمراكزمنهاالتنافسيةوميزاتهاالفعليةواحتياجاتهاتتناسبالزرقاءمحافظةأبناءمنالعملعنالعاطلينمن

.جاريتومركزالشابةللعائلاتسكنيةوضاحيةتراثي،مركزالأورام،لعلاجمتخصصمستشفىطبية،ومختبراتعيادات

.اتالقطاعمختلففيالاستثماريةوالفرصالافكارمنلمجموعةارادةبرنامجمعبالتعاوناقتصاديةجدوىدراساتإعداد✓

المشاةممروتأهيلتطويراعادةمشروعمنهالهامستثمرينواستقطابواقليميا  محليا  الفرصهذهترويجبهدفلاقتصاديةا✓

.ومستشفىفروسيةنادينجوم،3فندقالمدينة،فيالرئيسي

التشاركيةوامهاقالعقاريوالتطويرللاستثمارالقمرأرضوشركةالعقاريوالتطويرللاستثمارالأرضشركةمعتفاهممذكرةتوقيع✓

مولمنهاالمدينةفيالحياةأوجهمجملعلىبالنفعلتعودتنمويةمشاريع(5)إنشاءفيللمساهمةوالخاصالعامالقطاعينبين

.وحديقةرئيسيةساحةاسلامي،ومركزمسجدخاص،مستشفىالمدينة،بابسوق



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة الاستثمارية 

مشروعمنولكلالمحافظةمستوىعلىنوعهمنتنمويمشروعأكبرالمدينة،بابسوقلمشروعالأساسحجروضع✓

.الوزراءرئيسدولةبحضورالاسلاميوالمركزالخاصالمستشفى

.المحتملينتثمرينللمسالتمويلإجراءاتلتسهيلالاقتصاديةالمشاريعلتطويرالأردنيةوالمؤسسةالمحليةالبنوكمعالتنسيق✓

فرصإيجادلوالتجاريالصناعيوالقطاعوالتجارةالصناعةوغرفةالزرقاءمحافظةمجلسمثلالرسميةالجهاتبعضمعالتنسيق✓

.القطاعاتمختلففيلمشاريعاستثمارية

وتشجيعتالخدماتجويدمنالمؤسسةيمكنبماتنظيمهابهدفالمؤسسةممتلكاتتأجيرعمليةلتنظيمسياسةووضعإعداد✓

العزيزعبدبنعبدهللاالملكمدينةفيالتطويروزيادةالاقتصادعجلةتحريكفيتساهمالتيالمشاريعإقامةعلىالمستثمرين

.فيهاللمواطنينالتنوعوتقديمالخدماتمستوىورفع



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة المالية

قائمة المركز المالي

2019 2020

الموجودات الغير المتداولة

(اراضي متوفرة للبيع)استثمارات  93,414,795 94,543,383

أراضي غير مطورة 22,417,257 22,417,257

4,271,260 ------- مشاريع تحت التنفيذ

ممتلكات ومعدات 814,731 783,529

استثمار في شركات حليفة 111,626,392 127,818,993

موجودات مالية متوفرة للبيع 6,000,000 6,000,000

(جهات ذات علاقة)ذمم مدينة  12,692,832 12,328,849

الموجودات المتداولة

57,653 ذمم مدينة 40,878

النقد لدى البنوك 5,446,323 4,793,193

مجموع الموجودات 252,453,208 273,014,117



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة المالية

2019 2020
حقوق الملكية والمطلوبات

ةالأراضي الاستثمارية المحولة للمؤسس 91,305,097 91,305,097

(116,796,738) (138,543,381) العجز المتراكم

(25,491,641) (47,238,284) صافي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

187,446,078 187,443,126 ذمم دائنة

(جهات ذات علاقة)ذمم دائنة  54,588,638 54,588,638

أمانات مبيعات أراضي الزرقاء 46,939,390 45,448,123

الضمان الاجتماعي-قرض   10,000,000 10,000,000

المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة أخرى 720,338 1,022,919

مجموع المطلوبات 299,691,492 298,505,758

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 252,453,208 273,014,117



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة المالية
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أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة المالية
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أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة المالية

المبالغ المحصلة من المبيعات السنة

3.515.604 2010

937.869 2011

17.147.645 2012

5.775.193 2013

16.228.139 2014

5.647.420 2015

3.947.152 2016

4.184.686 2017

6.130.548 2018

2.547.102 2019

3.247.039 2020

مليون دينار مقابل اسكان الكرامة( 15.8)تم تحصيل مبلغ :  2012

مليون من الاسكان والتطوير الحضري( 4.5: )تم تحصيل المبالغ التالية:  2014

مليون من وزارة التربية والتعليم( 1.5)



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة المالية

التدفق النقدي

2020 2019

النقد بداية المدة 5,532,975 4,793,193

المبالغ المقبوضة 3,270,125 3,429,747

(2,776,617) (4,019,110) المبالغ المدفوعة

- الغـــــــــاء شيكات 9,203

النقد نهاية المدة 4,793,193 5,446,323



أهـم إنجـازات المؤسسـة

:انجازات المؤسسة المالية

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

20192020

التدفق النقدي

التدفق الداخل التدفق الخارج



33

المواطنينمنالمقدمةالإعمارومشاريعمخططاتدراسة✓

مرانيالعالتخطيطلاستراتيجيةملاءمتهاومدىوالمستثمرين

لغتبوقداللازمةالموافقاتومنحهاالمؤسسةفيبهاالمعمول

.2020العامفي312و2019العامفي287المنجزةالمعاملاتعدد

ظيميةالتنوالأحكامالاستعمالاتوتعديللتغييرالدراساتإعداد✓

طيطوالتخالشموليالمخططمعيتناسبوبماالمدينةلأراضي

(ج)نسكأحكامتعديلأهمهاومنالسكانيةوالاحتياجاتالحضري

إلىيالشعبالسكنتحويلأ،-الثانيةالمرحلةفيخاصةبأحكام

قطعللالرئيسيالتجاريأحكامتعديلخاصة،بأحكام(ب)سكن

(ب)سكناستعمالصفةتغييروالشرقشارععلىالواقعة

.(ج)سكنلىإخاصةحكامأب

قاتالموافلأخذاللازمةوالتنظيميةالتعديليةالمخططاتإعداد✓

.التعديلمقترحاتعلىاللازمةالرسمية

.البياناتقواعدعلىترخيصمعاملة(350)حوسبة✓

.البياناتقواعدعلىإشغالإذنمعاملة(336)حوسبة✓

.تنظيميمخطط(1500)عنيزيدماإصدار✓

أهم انجازات المؤسسة 

(دراسات، تنفيذ، إشراف، تنسيق) أهم انجازات المؤسسة الهندسية والعمرانية



2020و2019العطــاءات والعقـــود والدراسات للأعــوام 

(2019/29/موارد)

الزرقاء /زعطاء تنفيذ أعمال بنية تحتية في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزي

(2018/2/موارد)

العبدلي/عطاء الأسوار والأعمال الخارجية لمبنى المؤسسة الرئيسي

(2019/30/إحالة)

زرقاءال/إدارة عقد استحداث رمبة وجدار في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

(2018/3/إحالة)

الزرقاء/إدارة عقد تنفيذ جدار استنادي في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

(2020/1/موارد)

الزرقاء/عطاء درابزين مبنى المبيعات في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

(2018/4/موارد)

إدارة عقد عطاء صيانة الشوارع ومعالجة أماكن تجمع مياه الأمطار في مدينة 

الزرقاء/الملك عبد هللا بن عبد العزيز

(2020/2/موارد)

اءالزرق/عطاء تصريف مياه الأمطار في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

(2018/5/موارد)إعادة طرح مزاودة 

إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات ضمن قطعة الأرض رقم

الزرقاء/البركة في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز( 1)حوض( 1023)

(2020/3/موارد)

عطاء استحداث وصلات صرف صحي في مدينة الملك عبد هللا بن عبد 

الزرقاء/العزيز

(2018/6/موارد)

عبد في مدينة مدينة الملك عبد هللا بن( ج)إدارة عقد عطاء وصلات مياه سكن 

الزرقاء/العزيز

(2020/4/موارد)

ك لتجميل دوار الشهيد الزيود في مدينة الملالمخططات ووثائق العطاء إعداد

الزرقاء/عبد هللا بن عبد العزيز

(2019/1/إحالة)

 بن إدارة عقد استحداث مكاتب في مبنى المبيعات في مدينة الملك عبد هللا

الزرقاء/عبد العزيز

(2020/6/موارد)

الزرقاء/عطاء خدمات التنظيف في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

(2019/13/إحالة )

إدارة عقد عطاء تنفيذ جدار استنادي  في مدينة الملك عبد هللا بن عبد 

الزرقاء/العزيز

(2020/8/موارد)

الزرقاء/عطاء أغطية المناهل في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

(2019/14/إحالة )

د إدارة عقد استحداث وصلات صرف صحي  في مدينة الملك عبد هللا بن عب

الزرقاء/العزيز

اء إلىالزرق/إعداد دراسة تحويل إنارة شوارع مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

LEDموفرة للطاقة وحدات 

(2019/19/موارد)

الزرقاء/عطاء إفراز قطع أراضي في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

إعداد وثائق استدراج عروض لفك وشراء المواد المغّلفة لخزان مياه ضاحية

الزرقاء/الأميرة سلمى في مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

(2019/19/إحالة )

إدارة عقد تنفيذ مدة أرضية ورصيف  في مدينة الملك عبد هللا بن عبد

الزرقاء/العزيز

إسكان تحضير ملف بنية تحتية لشركة الكهرباء بخصوص كيبل كهرباء من

الزرقاء/الصحفيين إلى مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز

(2019/20/موارد)

 Photovoltaicتصميم وتوريد وتركيب وربط وصيانة نظام خلايا شمسية

System

أهم انجازات المؤسسة 

(دراسات، تنفيذ، إشراف، تنسيق) أهم انجازات المؤسسة الهندسية والعمرانية



الأبنيةعنالمسؤولةالجهةلتكون،2003العامفياللوائيةاللجنةتشكيلتم

ينةمد)الزرقاءفيالمسلحةالقواتمعسكراتتطويرلمشروعوالتنظيم

سسةمؤمنوهوالرئيسمناللجنةوتتألف(العزيزعبدبنعبدهللاالملك

ؤونالشووزارةالمؤسسةمنوالأعضاءوتنميتهاالوطنيةالموارداستثمار

.الزرقاءوبلديةالبلدية

ادقةوالمصالقراراتلاتخاذالمؤسسةمكاتبفياجتماعاتهااللجنةتعقد

قعالموفيالبناءمراقبةأعمالبمتابعةالمؤسسةكوادروتقومعليها،

لىععرضهاقبلالمعاملاتجميعتدقيقالىبالإضافةالمخالفاتورصد

المحافظةفيالعاملةوالكوادراللجنةجهودساهمتوقداللجنة،أعضاء

شريعاتوالتالتنظيميةبالأحكامللالتزامأنموذجا  المدينةتبقىأنعلى

.فيهاوالإنشاءالبناءعملياتوتنظيمبالمخالفاتالسماحوعدم

اللجنة اللوائية المشتركة للتنظيم والأبنية

أهم انجازات المؤسسة 

(دراسات، تنفيذ، إشراف، تنسيق) أهم انجازات المؤسسة الهندسية والعمرانية



أهم انجازات المؤسسة 

(دراسات، تنفيذ، إشراف، تنسيق) أهم انجازات المؤسسة الهندسية والعمرانية

أهمية اللجنة

لمدينةلالشموليالهيكليبالمخططالخاصةالتنظيميةالقراراتاتخاذفيوالإسراعالتسهيل✓

للترخيصاللازمةالإجراءاتفيوالإسراعالمستثمرعلىالتسهيل✓

الشراءفيوالرغبةالجذبعواملوتعزيزللمدينةالعامالمظهرعلىالمحافظة✓

التنظيميةللأحكاممخالفاتأينشوءعدمضمان✓

المخالفةالسلبيةالممارساتمنعخلالمنللمدينةالعامالمنظرتشويهمنع✓

2020-2019إنجازات اللجنة للأعوام 

371:الإنشاءاترخصمعاملات✓

344:إشغالإذنمنحمعاملات✓

25:المهنلرخصتنظيميةممانعةعدممنح✓

128:سكنيةشققإفرازمعاملات✓

35:أراضيقطعوتوحيدإفرازمعاملات✓

5:تنظيميةتعديلاتمعاملات✓



فافيةالمشاركة في جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز الأداء الحكومي والش

معمتوازنبشكلتعملمتكاملةإجراءاتسلسلةتطبيقلا  وضمانلمعاييرهافعليوتطبيقشاملةجودةإدارةعلىالحصولبهدف

أنعلىسةالمؤسحرصت،مؤشراتالهذهبحسبالتقييمنتائجأعلىلتحقيقالعملياتوتطويرللمؤسسةالموضوعةالأداءمؤشرات

.والشفافيةالحكوميالأداءلتميزالثانيعبدهللاالملكجائزةمنجزءا  تكون

ومخرجاتائجوالنتالعملياتلتقييمالأداءومؤشراتالجائزةمعاييرمعيتناسببماالإجراءاتهندسةإلىحاليا  المؤسسةتسعىحيث

والعملياتءاتالإجراكافةوتطويروتحسينلتعديلالمعاييرأعلىيحققبماوالتكنولوجيةوالفنيةالإداريةالمنظومةوتطويرالأعمال

خلالمنذلكو،وكلفةوجهدوقتبأقلالمستهدفةللفئاتالخدماتأفضلتقديماستدامةيضمنوبماالمؤسسةقدراتمعبالمواءمة

ومنفيهاكامنةالتوالإمكانياالقدراتوتحديد،فيهاوالعملياتالإجراءاتسلاسلوكافةالمؤسسةأداءتجاهاتاوتقييموتحليلتوثيق

قدرةعورفستراتيجيةلااالمؤسسةأهدافبتحقيقوالعملياتالإجراءاتجميعوربطاللازمةوالتحسينالتطويرفرصتحديدثم

ومتكاملةالةفعإدارةعلىوالحصولالممكنةبالسرعةمعهاللتكيفالمطلوبةالإجراءاتوتطبيقالمتغيراتمعالتعاملعلىالمؤسسة

.المعنيةالأطرافورضىوقدراتهاالمؤسسةأعمالوتطويربالإجراءاتيتعلقفيما


