ذذذذذذذادلعرػةذفيذاإلدراكذواؾوعيذوػفمذاحلؼائقذأوذاؽتدابذادلعؾوؿةذعنذررققذاؾتجربةذأوذؿنذخاللذاؾتأؿلذيفذربقعةذاألذقاءذوتأؿلذ
اؾـػسذأوذؿنذخاللذاإلرالعذعؾىذساربذاآلخرقنذوؼراءةذادتـتاجاتفمذوفيذؿرتبطةذباؾبدقفةذواؾبحثذالؽتشافذاجملفولذوتطوقرذ
اؾذاتذوتطوقرذاؾتؼـقاتذاؾيتذميؽنذادتخداؿفاذؾتحؼققذأفدافذادلؤددة.
ذذذذذذذذذ توجدذعدةذتصـقػاتذؾؾؿعرػةذغريذأـفاذتصبذيفذإرارذمنطيذواحد،حقثذتصـفذادلعرػةذإىلذؿعرػةذضؿـقةذTacit knowledgeذ

وؿعرػةذصرحيةذ knowledgeذ Explicitذ،ذادلعرػةذاؾضؿـقة :Tacitوفيذادلعرػةذادلخػقةذاؾيتذتتضؿنذاؾعؿؾقاتذاؾشاؿؾة،وتشريذإىلذادلفاراتذ
ادلوجودةذيفذعؼلذؽلذػرد،أيذأـفاذؿعرػةذذخصقةذؾذؾكذقطؾقذعؾقفاذادلعرػةذاؾذاتقةذغريذاؾرمسقةذومتلثلذادلعرػةذاؾضؿـقةذاؾعاداتذواؾتؼاؾقدذ
واؾلثؼاػةذ،ػفيذحصقؾةذاؾعؿؾقاتذاؾعؼؾقةذاؾيتذقصعبذإدارتفاذواؾتحؽمذػقفاذألـفاذؿوجودةذيفذرؤوسذؿاؾؽقفاذػؼط،وؾؽنذميؽنذادتلثؿارفاذ
ؿنذخاللذبعضذادلؿارداتذاخلاصة،وفذهذادلعرػةذفيذاؾيتذتعطيذخصوصقةذؾؾؿؤددةذ،وفيذاألداسذيفذؼدرتفاذعؾىذإـشاءذادلعرػة.ذوميؽنذ
زوقلذادلعرػةذاؾضؿـقةذإىلذؿعرػةذضؿـقةذأخرىذؿنذخاللذؿشارؽةذاؾػردذمبعرػتهذاؾػـقةذؿعذاآلخرقنذؾـؼلذوتبادلذادلفارات.ذأؿاذاؾـوعذ
اآلخر ذؿن ذادلعرػة ذفي ذادلعرػة ذاؾصرحية:Explicit:وفي ذادلعرػة ذاؾرمسقة ذادلعرب ذعـفا ذؽؿ ًا،وؼابؾة ذؾؾـؼل ذواؾتعؾقم ذيف ذادلؤددة،وردفا ذيفذ
أذؽالذادلؾؽقةذاؾػؽرقةذاحملؿقةذؼاـوـقاذؽؿاذردفاذجمددةذيفذخدؿاتذادلؤددةذاؾظافرةذذؽؿاذأـفهذتتؿقزذبدفوؾةذزوهلاذوـؼؾفاذؿنذذخصذ
آلخرذأوذؿنذؿؤددةذألخرىذأوذاؼتبادفاذؿنذوثقؼةذؽوـفاذجافزةذوؿوثؼةذبدؼة .ذ
وؼدذذفدذاؾعاملذؿـذذعؼدقنذؿنذاؾزؿانذتؼرقباًذبروزذؼوىذؿؤثرةذتـعؽسذإجياباًذعؾىذادلـظؿاتذبؽاػةذأذؽاهلاذوتداعدفاذعؾىذدرعةذ
اؾتؽقّفذواالدتجابةذوأخذذزؿامذادلبادرةذحتىذتدتطقعذأنذزاػظذعؾىذادتؿرارقتفاذوبـاءذادلقزةذاؾتـاػدقةذهلاذوإداؿتفاذبفدفذوذؾكذؾتطوقرذ
وزدنيذاألداءذ،ذوفذهذاؾؼوىذتعرفذبإدارةذادلعرػةذKnowledge Managementذواؾيتذأصبحتذؿنذأفمذاالدرتاتقجقاتذواألداؾقبذيفذ
اإلدارةذاحلدقلثةذدلاذهلاذؿنذتأثريذيفذإحداثذاؾتغقريذواؾتطوقرذيفذادلؤدداتذ،ذػفيذتعرفذعؾىذأـفاذادلدخلذاؾـظاؿيذادلتؽاؿلذإلدارةذوتػعقلذ
ادلشارؽة ذيف ذؽل ذأصول ذؿعؾوؿات ذادلؤددة ذمبا ذيف ذذؾك ذؼواعد ذاؾبقاـات ،ذاؾدقادات ،ذاإلجراءات ذباإلضاػة ذإىل ذسارب ذوخربات ذاألػرادذ
اؾعاؿؾنيذيفذتؾكذادلؤددة .ذ
1

نوعذادلعرفة

التدؾدل

جفةذ
االصدار

مؽانذاحلػظ

اجراءاتذالوصولذالقفا

الودط

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
-1

قانونذالطرقذرقمذ()24ذلدـةذ.1986

رئادةذالوزراء

-2

قانونذالبـاءذالورينذرقمذ()7ذلدـةذ.1993

رئادةذالوزراء

-3

قانونذاالدتؿالكذرقمذ()12ذلدـةذ.1987

رئادةذالوزراء

-4

قانونذنؼابةذادلفـددنيذرقمذ()15ذلدـةذ.1972

رئادةذالوزراء

ادارةذالشؤونذالػـقةذ
لؾطرق ذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
http://www.mpwh.gov.jo/

 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.
 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا .ذ

ادارةذالشؤونذ
التـػقذوةذلؾطرق ذ
ادلؽتبة ذ

 -1الدخولذاىلذادلوقعذ

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
جمؾسذالبـاءذ

االلؽرتوني.

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/

الورين ذ

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا .ذ
 -3رؾبذندخةذمنذجمؾسذ

ادلؽتبة

البـاءذالورينذاصولقا.
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
مدوروةذادلداحةذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/

االلؽرتوني.
 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذمدوروةذ

واالدتؿالك ذ

ادلداحةذواالدتؿالكذ

ادلؽتبة
مؽتبذمعاليذالوزور ذ
ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ

اصولقا.
ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/

 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.
 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ

ادلؽتبة

الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
-5

قانونذمؼاوليذاإلنشاءاتذذاألردنقنيذرقمذ()13ذ
لدـةذ.1987

رئادةذالوزراء

ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
ادلؽتبة

االلؽرتوني.

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا
ذ

2

نوعذادلعرفة

التدؾدل

جفةذ
االصدار

مؽانذاحلػظ
مؽتبذمعاليذالوزور ذ

-6

نظامذاألذغالذاحلؽومقةذرقمذ()71ذلدـةذ1986ذ.

رئادةذالوزراء

-7

نظامذالطرقذالـافذةذرقمذ()82ذلدـةذ.2001

رئادةذالوزراء

ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
ادلؽتبة

اجراءاتذالوصولذالقفا

الودط
ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/
ذ

 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.
 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ

ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
ادارةذالشؤونذالػـقةذ
لؾطرق ذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/

الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذذمنذادارةذ
الشؤونذالػـقةذلؾطرقذذ
اصولقا.

ادارةذالشؤونذ

 -4رؾبذندخةذذمنذادارةذ

التـػقذوةذلؾطرق ذ

الشؤونذالتـػقذوةذلؾطرقذ

ادلؽتبة

اصولقا.
 -5االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
-8

نظامذبدلذخدماتذادلرورذسؾىذالطرقذسؾىذرقمذ()5ذ
لدـةذ2003ذ .ذ

ادارةذالشؤونذ
رئادةذالوزراء

الؼانونقة ذ

االلؽرتوني.
ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/

ادارةذالشؤونذ

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالتـػقذوةذلؾطرقذ

التـػقذوةذلؾطرق

اصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
ادارةذالشؤونذ
-9

نظامذتـظقمذوإدارةذوزارةذاألذغالذالعامةذواإلدؽانذ
رقمذ()55ذلدـة ذ1996تعدوالته ذ

رئادةذالوزراء

الؼانونقة ذ
ادارةذالتطوورذ
ادلؤددي ذ
ادلؽتبة

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذادارةذ
التطوورذادلؤدديذذاصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة

3

نوعذادلعرفة

التدؾدل

جفةذ
االصدار

مؽانذاحلػظ

الودط

اجراءاتذالوصولذالقفا
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
ادارةذالشؤونذ
-10

نظامذتوكقدذاجلودةذلؾؿبانيذرقمذ()62ذلدـةذ2010ذ ذ رئادةذالوزراء

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.

الؼانونقة ذ
ادارةذادلخترباتذ

 -3رؾبذندخةذمنذذادارةذ

والبحوث ذ

ادلخترباتذوالبحوثذ

ادلؽتبة

اصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
ادارةذالشؤونذ
-11

نظامذردومذاإلسالناتذسؾىذالطرقذرقمذ()75ذلدـةذ
2002ذ .ذ

رئادةذالوزراء

الؼانونقة ذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/

ادارةذالشؤونذالػـقةذ

االلؽرتوني.
 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذادارةذ

لؾطرق ذ

الشؤونذالػـقةذلؾطرقذ

ادلؽتبة

اصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
ادارةذالشؤونذ
-12

نظامذاألبعادذالؼصوىذواألوزانذاإلمجالقةذوقوةذ
احملركذلؾؿركباتذ()42ذلدـةذ 2002ذ

رئادةذالوزراء

الؼانونقة ذ
ادارةذالشؤونذالػـقةذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالػـقةذلؾطرقذ

لؾطرق ذ

اصولقا.

ادلؽتبة

 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
ادلوقعذااللؽرتونيذلؾدووان ذ

-13ذ

نظامذاخلدمةذادلدنقةذرقمذ(ذ82ذ)ذلدـةذ2013ذ
وتعدوالته ذ

دووانذاخلدمةذ مدوروةذادلواردذ
ادلدنقة

البشروة

http://www.csb.gov.jo

االلؽرتونيذلؾدووان.
 -2رؾبذندخةذمنذمدوروةذ
ادلواردذالبشروةذاصولقا.

4

نوعذادلعرفة

التدؾدل

جفةذ
االصدار

مؽانذاحلػظ

اجراءاتذالوصولذالقفا

الودط

 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
ادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة ذ
-14ذ

الـظامذادلاليذاحلؽوميذرقمذ()3ذلدـةذ1994ذ
والتعؾقؿاتذالصادرةذمبوجبةذ .ذ

وزارةذادلالقة

مدوروةذالشؤونذ
ادلالقة

 www.mof.gov.joذ

االلؽرتونيذلؾدووان.
 -2رؾبذندخةذمنذمدوروةذ
ادلواردذالبشروةذاصولقا.

ذ
ذ
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
-15ذ

نظامذاالنتؼالذوالدػرذرقمذ()56ذلدـهذ 1981ذ

-16ذ

نظامذالؾوازمذرقمذ()32لدـةذ 1993ذ

-17ذ

نظامذالرقابةذادلالقةذرقمذ()3ذلدـةذ2011

وزارةذادلالقة

مدوروةذالشؤونذ
ادلالقة

ادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة ذ

االلؽرتونيذلوزارةذ

 www.mof.gov.joذ

ادلالقة.
 -2رؾبذندخةذمنذمدوروةذ
الشؤونذادلالقةذاصولقا.

دائرةذالؾوازمذ
العامة

مدوروةذالؾوازم ذ

مدوروةذالشؤونذ
وزارةذادلالقة

ادلالقة ذ

رؾبذندخةذمنذمدوروةذ
الؾوازمذاصولقا .ذ

ذ
ادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة ذ

 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتونيذلوزارةذ

 www.mof.gov.joذ

الرقابةذالداخؾقة

ادلالقة.
-2رؾبذندخةذمنذمدوروةذ
الشؤونذادلالقةذاصولقا.
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
التعؾقؿاتذادلالقةذاخلاصةذبإجراءاتذإوداعذأموالذ
-18

صـدوقذجمؾسذذالبـاءذالورينذاألردنيذلدـةذ2004ذ
 .ذ

وزارةذاالذغالذ
العامةذ
واالدؽان

ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
جمؾسذالبـاءذ
الورين ذ
ادلؽتبة

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة ذ
http://www.mpwh.gov.jo/
ذ

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذذجمؾسذ
البـاءذالورينذذاصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
ذ

5

نوعذادلعرفة

التدؾدل

جفةذ
االصدار

مؽانذاحلػظ

الودط

اجراءاتذالوصولذالقفا
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ

-19

تعؾقؿاتذتطبققذالؽوداتذيفذمراحلذالتصؿقمذ

وزارةذاالذغالذ

والتـػقذذواإلذرافذذوالصقانةذوالتشغقلذسؾىذ

العامةذ

الدالمةذالعامةذلدـةذ 2004ذ

واالدؽان

ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
ادارةذالشؤونذالػـقةذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
http://www.mpwh.gov.jo/

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذادارةذ

لالبـقة ذ

الشؤونذالػـقةذلالبـقةذ

ادلؽتبة

اصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ

وزارةذاالذغالذ
-20ذ

تعؾقؿاتذاختقارذادلوفؼنيذلدـةذ1998ذ .ذ

العامةذ
واالدؽان

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
http://www.mpwh.gov.jo/

ادلؽتبة

االلؽرتوني.
 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة ذ
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ

-21ذ

دائرةذ

ادارةذالشؤونذ

تعؾقؿاتذالتأهقلذادلدبقذلؾؿؼاولنيذواالدتشارونيذ

العطاءاتذ

الؼانونقة ذ

لدـة 2001ذ

احلؽومقة

وحدةذالعطاءاتذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
http://www.mpwh.gov.jo/

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذذوحدةذ
العطاءاتذاحملؾقةذذ

احملؾقة ذ

اصولقا.

ادلؽتبة

 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
دائرةذ
-22

تعؾقؿاتذالعطاءاتذاحلؽومقةذلدـةذ1987ذ .ذ

العطاءاتذ
احلؽومقة

ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
وحدةذالعطاءاتذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
http://www.mpwh.gov.jo/

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذذوحدةذ

احملؾقة ذ

العطاءاتذاحملؾقةذذ

ادلؽتبة

اصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة

6

نوعذادلعرفة

التدؾدل

جفةذ
االصدار

مؽانذاحلػظ

الودط

اجراءاتذالوصولذالقفا
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ

-23

تعؾقؿاتذتأهقلذادلؽاتبذاهلـددقةذلدـةذ2006ذ
وتعدوالتفا .ذ

دائرةذ
العطاءاتذ
احلؽومقة

ادارةذالشؤونذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

الؼانونقة ذ

http://www.mpwh.gov.jo/

وحدةذالعطاءاتذ

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذذوحدةذ

احملؾقة ذ

العطاءاتذاحملؾقةذذ

ادلؽتبة

اصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
دائرةذ
-24

تعؾقؿاتذترخقصذمؼاوليذاإلنشاءاتذلدـةذ2008ذ .ذ

-25

تعؾقؿاتذتصـقفذادلؼاولنيذلدـةذ2007ذ .ذ

-26

التعؾقؿاتذاخلاصةذمبـحذتصاروحذالبـىذالتحتقة ذ

العطاءاتذ
احلؽومقة

ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
وحدةذالعطاءاتذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
http://www.mpwh.gov.jo/

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذذوحدةذ

احملؾقة ذ

العطاءاتذاحملؾقةذذ

ادلؽتبة

اصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
دائرةذ
العطاءاتذ
احلؽومقة

ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
http://www.mpwh.gov.jo/

اصولقا.

ادلؽتبة

العامةذ

مؽتبذخدمةذ

واالدؽان

اجلؿفور ذ

الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
العطاءاتذاحملؾقةذذ

احملؾقة ذ

وزارةذاالذغالذ اخلدمات ذ

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
 -3رؾبذندخةذمنذذوحدةذ

وحدةذالعطاءاتذ

مدوروةذتـدققذ

االلؽرتوني.

 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
http://www.mpwh.gov.jo/

االلؽرتوني.
 -2رؾبذندخةذمنذمدوروةذ
تـدققذاخلدماتذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذمؽتبذ
خدمةذاجلؿفور.

7

التدؾدل

نوعذادلعرفة

جفةذ
االصدار

مؽانذاحلػظ

الودط

اجراءاتذالوصولذالقفا
 -1رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.

ادارةذالشؤونذ
وزارةذاالذغالذ
-27

اتػاققةذاخلدماتذاهلـددقةذرقمذ(ع)1ذ .ذ

-28

اتػاققةذاخلدماتذاهلـددقةذرقمذ(ع)2ذ .ذ

-29

مؾحقذرقمذ()1ذلتعؾقؿاتذالتصـقفذلعامذ2007ذ .ذ

العامةذ
واالدؽان

الؼانونقة ذ
ادراةذالشؤونذالػـقةذ
لالبـقة ذ
ادارةذالشؤونذالػـقةذ
لؾطرق

 -2رؾبذندخةذمنذادراةذ
وزارةذادلالقة
http://www.mpwh.gov.jo/

الشؤونذالػـقةذلالبـقةذ
اصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذادراةذ
الشؤونذالػـقةذلالبـقةذ
اصولقا.
 -4رؾبذندخةذمنذادراةذ
الشؤونذالػـقةذلؾطرقذ
اصولقا.
 -1رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -2رؾبذندخةذمنذادراةذ

وزارةذاالذغالذ
العامةذ
واالدؽان

ادارةذالشؤونذ

الشؤونذالػـقةذلالبـقةذ

الؼانونقة ذ

اصولقا.

ادراةذالشؤونذالػـقةذ

 -3رؾبذندخةذمنذادراةذ

لالبـقة ذ

الشؤونذالػـقةذلالبـقةذ

ادارةذالشؤونذالػـقةذ

اصولقا.

لؾطرق

 -4رؾبذندخةذمنذادراةذ
الشؤونذالػـقةذلؾطرقذ
اصولقا.
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
دائرةذ
العطاءاتذ
احلؽومقة

ادارةذالشؤونذ
الؼانونقة ذ
وحدةذالعطاءاتذ
احملؾقة ذ
ادلؽتبة

االلؽرتوني.
 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -3رؾبذندخةذمنذذوحدةذ
العطاءاتذاحملؾقةذذ
اصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة

8

التدؾدل

نوعذادلعرفة

-30

مؾحقذرقمذ()2ذلتعؾقؿاتذالتصـقفذلعامذ 2007ذ

-31

سؼدذادلؼاولةذادلوحدذجبؿقعذإصداراتهذ(فقدوكذ) ذ

-32

االتػاققاتذومذكراتذالتػاهم ذ

جفةذ
االصدار

مؽانذاحلػظ

اجراءاتذالوصولذالقفا

الودط

 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.

مؽتبذمعاليذالوزور ذ
دائرةذ
العطاءاتذ
احلؽومقة

 -2رؾبذندخةذمنذادارةذ

ادارةذالشؤونذ

الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.

الؼانونقة ذ

 -3رؾبذندخةذمنذذوحدةذ

وحدةذالعطاءاتذ

العطاءاتذاحملؾقةذذ

احملؾقة ذ

اصولقا.

ادلؽتبة

 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
وزارةذاالذغالذ مؽتبذمعاليذالوزور ذ
العامةذ
واالدؽان

 -1رؾبذندخةذمنذادارةذ

ادارةذالشؤونذ

الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.

الؼانونقة
ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

وزارةذاالذغالذ مؽتبذمعاليذالوزور ذ http://www.mpwh.gov.jo/
ادارةذالشؤونذ
العامةذ
واالدؽان

ادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة ذ

التعؾقؿاتذالتطبقؼقةذلؾشؤونذادلالقةذوتعدوالتفاذرقمذ
-33

()1ذلدـةذ1995ذالصادرةذادتـاداًذلؾؿـادةذ()58ذمنذ

الؼانونقة

وزارةذادلالقة

الـظامذادلالي ذ

مدوروةذالشؤونذ
ادلالقة

تعؾقؿاتذتطبقؼقةذلؾشؤونذادلالقةذلتحصقلذ
-34

اإلوراداتذبوادطةذالتحوولذادلاليذاإللؽرتونيذرقمذ
()10ذلدـةذ2003ذالصادرةذادتـاداًذلؾؿادةذ(7ذ،ذ

ذ

 www.mof.gov.joذ

وزارةذادلالقة

ادلالقة

االلؽرتوني.
 -3رؾبذندخةذمنذادارةذ
الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 -4االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة
 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتونيذلوزارةذادلالقة.
 -2رؾبذندخةذمنذمدوروةذ
الشؤونذادلالقةذاصولقا.

ادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة ذ
مدوروةذالشؤونذ

 -2الدخولذاىلذادلوقعذ

 www.mof.gov.joذ

 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتونيذلوزارةذادلالقة.
 -2رؾبذندخةذمنذمدوروةذ
الشؤونذادلالقةذاصولقا.

)58ذمنذالـظام ذ

 -1الدخولذاىلذادلوقعذ
-35

تعؾقؿاتذتـظقمذالؽػاالتذادلالقةذلؾؿوزػني.ذرقم()9ذ
لدـةذ 2003ذ

وزارةذادلالقة

مدوروةذالشؤونذ
ادلالقة

االلؽرتونيذلوزارةذ
ذ
www.mof.gov.jo

ادلالقة.
 -2رؾبذندخةذمنذمدوروةذ
الشؤونذادلالقةذاصولقا.
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نوعذادلعرفة

التدؾدل

جفةذ
االصدار

مؽانذاحلػظ

اجراءاتذالوصولذالقفا

الودط

دووانذاخلدمةذ مدوروةذادلواردذ

-36

الوصفذالوزقػي

-37

اخلطةذالتدروبقة

-38

اخلطةذاالدرتاتقجقة

-39

تعؾقؿاتذمـحذاإلجازاتذوادلغادرات ذ

دووانذاخلدمة

-40

تعؾقؿاتذتؼققمذاألداءذلؾؿوزػني ذ

دووانذاخلدمة

-41

مدونةذالدؾوكذالوزقػي ذ

ادلدنقة
مدوروةذ
التدروبذ
والتطوور

رؾبذندخةذمنذمدوروةذادلواردذ

البشروة

البشروةذاصولقا.

ادارةذالتطوورذ

رؾبذندخةذمنذادارةذالتطوورذ

ادلؤددي

ادلؤدديذاصولقا.
الدخولذاىلذادلوقعذااللؽرتوني .ذ
رؾبذندخةذمنذوحدةذالتؼققمذ
والتؿقزذأصولقا .ذ
ذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
وزارةذاالذغالذ
العامةذ
واالدؽان

وحدةذالتؼققمذ

 http://www.mpwh.gov.jo/ذ

ذ

ذ

والتؿقز

ذ
ذ

ذ

ذ
ذ
ذ

مدوروةذادلواردذ

ذ
http://www.csb.gov.jo

البشروة

الدخولذاىلذادلوقعذااللؽرتونيذ
لدووانذاخلدمةذادلدنقة.

ذ
ذ
مدوروةذادلواردذ
البشروة ذ

وزارةذتطوورذ

مدوروةذادلواردذ

الؼطاعذالعام

البشروة

ذ
http://www.csb.gov.jo

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
 http://www.mpwh.gov.jo/ذ

الدخولذاىلذادلوقعذااللؽرتونيذ
لدووانذاخلدمةذادلدنقة.
الدخولذاىلذادلوقعذااللؽرتونيذ
لدووانذاخلدمةذادلدنقة .ذ
ذ
ذ
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نوعذادلعرفة

التدؾدل

جفةذ

مؽانذاحلػظ

االصدار

وحدةذالتؼققمذ
وزارةذاالذغالذ والتؿقز ذ
-42

التؼارورذالدـووة(ذارازاتذالوزارة) ذ

-43

دلقلذخدماتذالوزارة ذ

-44

التعامقم ذ

-45

تؼارورذالؾجان ذ

-46

تؼارورذالرقابةذالداخؾقة ذ

-47

كوداتذالبـاءذالورين ذ

العامةذ
واالدؽان

مدوروةذالعالقاتذ
العامة ذ

الودط
ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

اجراءاتذالوصولذالقفا
-1رؾبذندخةذمنذمدوروةذ

 http://www.mpwh.gov.jo/ذ الؾوازمذاصولقا .ذ
--2الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني.
-1رؾبذندخةذمنذمدوروةذ

وحدةذالتؼققمذ
وزارةذاالذغالذ والتؿقز ذ
العامةذ
واالدؽان ذ

مدوروةذالعالقاتذ
العامة ذ
ذ

ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
 http://www.mpwh.gov.jo/ذ

الؾوازمذاصولقا .ذ
-2الدخولذاىلذادلوقعذ
االلؽرتوني .ذ
-3مؽاتبذخدمةذاجلؿفورذيفذ
الوزارةذواحملافظات ذ
ذ

وزارةذاالذغالذ
العامةذ

الدووان

واالدؽان

 -1رؾبذندخةذمنذالدووانذ
اصولقا.

وزارةذاالذغالذ
العامةذ

الدووان

رؾبذندخةذمنذالدووانذاصولقا.

واالدؽان
وزارةذاالذغالذ
العامةذ

مؽتبذمعاليذالوزور

واالدؽان
وزارةذاالذغالذ
العامةذ
واالدؽان

مدوروةذجمؾسذ

رؾبذندخةذمنذجمؾسذالبـاءذ

البـاءذالورين

الورينذاصولقا.
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