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 تعليمات المزاودة على العناصر التجارية
 في مشاريع المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري

 40/7/0041تاريخ ( 1004)صادرة استناداً لقرار مجلس اإلدارة رقم وتعديالتها 

 41/5/0005تاؤسخ ( 0042)وقرار مجلس اإلدارة رقم 

 
 (:1)المادة 

على العناصر التجارية في مشاريع المؤسسة العامة لإلسكان تعليمات المزاودة )تسمى هذه التعليمات 
ويعمل بها من تاريخ إقرارها والموافقة عليها من مجلس إدارة ( وتعديالتها والتطوير الحضري

 .المؤسسة
 

 (:2)المادة 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إال إذا 

 .ت القرينة على غير ذلكدل
 .المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري  :المؤسســة
 .مجلس إدارة المؤسسة  :المجلــس

 .مدير عام المؤسسة  :المديـر العام
فتح عروض وتتولى وفقًا لهذه التعليمات في المؤسسة  يتم تشكيلهاهي لجنه  :لجنة األمالك

يق العروض ورفع تنسيبها لمجلس وتدق العناصر التجارية المزاودة على
 االدارة او من يفوضه

 .أي مشروع من مشاريع المؤسسة  :المشـــروع
 العناصر للمزاودة علىعشر من عمره يتقدم  الثامنةكل شخص أردني أتم  :طالب الشـراء

مشاريع المؤسسة بنفسه أو بموجب توكيل رسمي  لتجارية المعلن عنها منا
  .المؤسسة يمزاودة ويستثنى من ذلك موظفلشخص تنطبق عليه شروط ال

الوحدات السكنية أو التجارية أو قطع األراضي التي تباع بالمزاد وبالظرف  :العناصر التجارية
 .المختوم

 
 (:3)المادة 

تتشكل في المؤسسة لجنة برئاسة المدير العام وعضوية خمسة من كبار موظفي المؤسسة  (أ 
ي ادارة االمالك لجنة األمالك، ويعين احد موظفوبحضور مندوب ديوان المحاسبة تسمى 

 للجنه االستعانه بمن تراه مناسبامقررا للجنه،  و 
 

يكون اجتماع اللجنة قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها بما فيهم الرئيس وفي حال تساوي  (ب 
 .األصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس

 



 - 2 - 

 
 (:4)المادة 
- :ما يلي األمالك لجنة تتولى
تح طلبات المزاودة وتدقيقها وتحديد أسماء الفائزين خالل فترة أقصاها نهاية دوام اليوم التالي ف .4

 .إلغالق باب قبول الطلبات 
تدقيق الطلبات المقدمة من طالبي الشراء وفي حال ورود أي خطأ في  الطلب فعلى اللجنة  .0

 .في تنسيباتهاالنظر في ذلك الخطأ وتقديره واتخاذ اإلجراء المناسب وبيان ذلك 
إذا تساوي المزاودون في األسعار على أحد االختيارات الموضوعة في طلب الشراء فعلى لجنة  .2

األمالك أن تدعو المزاودين خطيًا أوهاتفيًا إلعادة المزاودة إال في حال انسحاب المزاود أو 
 .مالكأمام لجنة األ( قبلهم)المزاودين اآلخرين بالتراضي وتوثيق ذلك خطيًا من قبله 

إذا لم يحضر أحد المزاودين المتساويين في األسعار على نفس العنصر التجاري بالرغم من   .1
ساعة من تبليغه فتعطى ( 14)تبليغه بذلك خطيًا أو هاتفيًا بعلم أعضاء لجنة األمالك خالل 

لحقه  األولوية للمزاود اآلخر الذي يحضر ويعتبر المزاود الذي لم يحضر مستنكفًا حكمًا وفاقداً 
في الشراء من تلك المزاودة وتعاد له قيمة التأمين النقدي المدفوع على العنصر التجاري المزاود 

 .التي يتم اإلعالن عنها مستقبالً  عليه ويحق له المزاودة على العناصر
 .رفع التنسيبات الالزمة إلى مجلس اإلدارة أو من يفوضه .5
 

 (:5)المادة 
 ةفيمختوم على العناصر التجارية خالل فترة اإلعالن عنها في صحتقبل طلبات المزاودة بالظرف ال

ويقفل باب قبول الطلبات في  أية وسيلة تسويق أو إعالن أخرىأو /على األقل و واحدة محليةيومية 
 .الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم األخير لقبول الطلبات

 
 (:6)المادة 

دينار  4000يمة سعر الحد األدنى للمزاد وبما ال يقل عن من ق% 0يدفع طالب الشراء تأمينًا بنسبة 
معززًا بالوثائق الالزمة المبينة في اإلعالن نقدا او بموجب شيك مصدق عند تقديم طلب الشراء 

ويحسب التأمين من أصل الثمن وفي حال نقص المبلغ المقرر أعاله ال ُينظر في الطلب ويعتبر دفع 
 .طالب الشراء لمبلغ التأمين إقرارًا منه على الشروط الواردة في طلب الشراء

 
 (:7)المادة 

اوده لنفس العناصر المعلنة للمزاودة على أن يدفع مع حق لكل طالب شراء التقدم بأكثر من طلب مز ي
 .من هذه المادة( ب)كل طلب قيمة التأمين المنصوص عليها في الفقرة 
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(:8)المادة   
يفقد طالب الشراء قيمة التأمين المدفوع من قبله إذا تقدم بطلب استنكاف عن الشراء بعد فتح 

 .العروض أو بعد مضي شهر على إشعاره بالفوز
 
(:9)لمادة ا  

لطالب الشراء الحق في استرداد قيمة التأمين النقدي في حالة عدم فوزه بالمزاودة أو تقدمه بطلب 
لالنسحاب من المزاودة قبل فتح طلبات الشراء من قبل لجنة األمالك ويتم  في هذه الحاله حسم مبلغ 

  .مصاريف اداريةكخمسة وعشرون دينارًا من قيمة التأمين ( 05)
  

 (:40)دة الما
يستكمل طالب الشراء الفائز بالمزاودة دفع كامل الثمن خالل شهر من تاريخ تبليغه وبخالف ذلك 

 (.4) يفقد طالب الشراء قيمة التأمين المدفوع من قبله وكما ورد في المادة
   

     (:11)المادة              
دة، قانونيًا إذا تم إرساله بالبريد المسجل يعتبر تبليغ قرار لجنة االمالك لطالب الشراء الفائز بالمزاو 

على العنوان المحدد من قبله  اومن خالل بريده االلكتروني اوارسال رساله قصيرة على رقم الهاتف 
                 الذي تم تثبيته على طلب الشراء

 
     (:12)المادة              

عن طريق االقتراض من الجهات  نقدًا أو ييعطى كل من يرغب في تسديد باقي ثمن العنصر التجار 
المقرضة المختصة مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ تبليغه قرار فوزه بالمزاودة الستكمال تقديم الوثائق 

حضار قيمة العنصر المزاود عليه  يفقد طالب الشراء قيمة التأمين والبيانات الالزمة للجهة المقرضة وا 
 .أعاله( 4)مادة وع من قبله وكما ورد في الالمدف

 
 (:13)المادة 

 :يلي في حال رغبة طالب الشراء بتقسيط الثمن يشترط ما
 .ثمن العنصر التجاري على األقلنصف أن يتم تسديد  .1
باستثناء المشاريع )سنة واحدة فقط  ال تزيد عن لمدة شهرياً  أن يتم التقسيط المباشر للمؤسسة .2

 (.لفترات مختلفة نظرًا لخصوصيتها التي يتم الموافقة على التقسيط المباشر لها
 .لرصيد غير المسددعلى ا%( 6)أن يتم احتساب فائدة  او مايعادلها مرابحه بمعدل  .3
 .تقديم الضمانات المالية الالزمة .4
شهادة بيع،  يتم منحه وال تسديد الثمن كامالً  إال بعد العنصر التجاري للمستفيدتسليم  عدم .5

 .الثمن كامل ديدبعد تسإال يحق له البناء كما ال 
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 (:14)المادة 
إذا لم يستكمل طالب الشراء الفائز اإلجراءات الالزمة لدفع ثمن العنصر التجاري عن طريق 

يعتبر مستنكفًا وتصادر قيمة  42االقتراض من أي جهة مقرضة خالل الفترة المبينة في المادة 
من قبل المؤسسة   سيلة أخرىأو بأي و  التأمين النقدي المدفوع من قبله شريطة إخطارة خطياً 

 .بمضمون قرار االستنكاف واعتباره قرارًا قطعيًا بعد مرور أسبوع من تبليغه بذلك
 

 (:15)المادة 
باقي الثمن أو االلتزام  تقسيطالعنصر التجاري بعد تسديد ثمنه نقدًا أو شراء ال يقبل االستنكاف عن 

هذا الخصوص مهما كانت المبررات واألسباب بسداد ثمنه وحسب التعليمات الصادرة من المؤسسة ب
 .واألعذار التي تُقدم من قبل طالب الشراء

 
 :(16)المادة 

خمسة وعشرون دينارًا بدل مصاريف إعالن عن كل عنصر فاز به طالب ( 05)يستوفى مبلغ 
 الشراء بالمزاد

 
 (:17)المادة 

ليها من قبل مجلس اإلدارة وتعتبر كافة يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ إقرارها والموافقة ع
 .وال يعمل بها الغيهالتعليمات السابقة الصادرة بهذا الخصوص 

  


