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انُشأة:
 رأسسذ انُٕاح األٔن ٙنٕصاسح اإلشغبل انؼبيخ ٔاإلسكبٌ ػبو  1223يُز رأسٛس إيبسح ششقاألسدٌ ٔكبَذ رسًٗ آَزان (انُبفؼخ)
 ف ٙانؼبو  1232رى إنسبق دائشح انُبفؼخ ثٕصاسح انًٕاطالد ٔاسزًشد ززٗ انؼبو 1254نٛظجر نٓب كٛبٌ يسزمم ٔسًٛذ ثٕصاسح األشغبل انؼبيخ.
 ف ٙػبو  1292أَشأد دائشح انؼطبءاد انسكٕيٛخ ٔرى سثطٓب ثٕصٚش األشغبل انؼبيخ. ف ٙػبو  1299رى سثظ يؤسسخ اإلسكبٌ ثٕصاسح األشغبل انؼبيخ زٛث أطجسذ رؼشف ثبسىٔصاسح األشغبل انؼبيخ ٔاإلسكبٌ.
-

ف ٙانؼبو  1292أنسمذ دائشح انزطٕٚش انسضش٘ ثًؤسسخ اإلسكبٌ نزشكالٌ يؤسسخ اإلسكبٌ
ٔانزطٕٚش انسضش٘ ٔرى سثطٓب يجبششح ثٕصٚش اإلشغبل انؼبيخ ٔاإلسكبٌ كشئٛس نًدهس
اإلداسح

.
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انزؤيـت:
" طزق آيُت والتصاديت ولطاع إَشاءاث يتطىر"
"انزيادة وانتًيش في انبُاء انحكىيي وإدايته وإبزاس هىيته "
انزطانـت:
ربظ انًذٌ وانمزي وانتدًؼاث انظكاَيت وااللتصاديت وانذول انًداورة بشبكت يٍ انطزق
انًتًيشة بًظتىي ػال يٍ اندىدة وانًحافظت ػهً ديًىيتها ورفغ يظتىي انظاليت انًزوريت
ػهً انطزق ،وتطىيز لطاع اإلَشاءاث باطتخذاو وتطبيك أفضم انًًارطاث وانتمُياث انحذيثت
انًىاكبت نهتطىراث انؼانًيت.
إيداد أبُيت حكىييت رائذة ويظاَذة نألهذاف انىطُيت وانتًُىيت تضًٍ حياة وطاليت انًىظفيٍ
وانؼًالء وانشوار يٍ خالل تبُي وتُفيذ أفضم األطانيب انؼانًيت

.
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األهذاف انؼايت -:
 .1رٕفٛش طشق آيُخ راد يشدٔد الزظبد٘ ٔرًُٕ٘
 .2رٕفٛش يجبَ ٙزكٕيٛخ سائذح راد ْٕٚخ يزًٛضح رهج ٙاززٛبخبد انًسزخذئ ٍٛانًسزفٛذ ٍٚثفبػهٛخ.
.3

رٕفٛش يشاكض زذٔدٚخ رهج ٙاززٛبخبد انمبدئ ٍٛانًغبدسٍٚ

األهذاف انًزحهيت:
 .1إػبدح رأْٛم ٔطٛبَخ ٔإدايخ شجكخ انطشق ثبنًًهكخ
 .2رُفٛز ٔطٛبَخ انطشق انضساػٛخ ٔانمشٔٚخ نخذيخ يٕالغ اإلَزبج
 .3رٕفٛش يؼبٛٚش انساليخ انًشٔسٚخ ػهٗ انطشق
 .4اسزكًبل ثشَبيح إَشبء شجكخ طشق نزسبْى ف ٙرسمٛك انزًُٛخ
 .5صٚبدح أػذاد انًجبَ ٙانسكٕيٛخ انز ٙرسمك انًؼبٛٚش انخذيٛخ ٔااللزظبدٚخ.
 .6رسس ٍٛاداء انًشاكض انسذٔدٚخ ٔانًؼبثش نزمذٚى انخذيبد ضًٍ انًؼبٛٚش انذٔنٛخ.
.7

إدايخ انًجبَ ٙانسكٕيٛخ ثًُٓدٛخ يسزذايخ ثبنششاكخ يغ انمطبع انخبص
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.

انظياطاث حظب أونىيت االهذاف انًزحهيت
انهذف انًزحهي االول  :اػادة تأهيم وصياَت وادايت شبكت انطزق بانًًهكت -:
 .1رأْٛم ٔطٛبَخ ٔادايخ انطشق ثبنًًهكخ
 .2رشدٛغ انششاكخ ث ٍٛانمطبػ ٍٛانخبص ٔانؼبو ثزُفٛز يشبسٚغ طٛبَخ انطشق
 .3اػبدح رأْٛم طشق سثظ انًسبفظبد ٔانًشاكض انسذٔدٚخ ٔانًُبطك انزًُٕٚخ (انسٛبزٛخ ٔانظُبػٛخ)
ثشجكخ يٍ انطشق اندٛذح
.4

ضجظ انسًٕالد انًسٕسٚخ زست األَظًخ نضًبٌ ساليخ انطشق

.

انهذف انًزحهي انثاَي  :تُفيذ وصياَت انطزق انشراػيت وانمزويت نخذيت يىالغ االَتاج -:
 .1خذيخ انمشٖ ٔانزدًؼبد انسكبَٛخ ثشجكخ طشق رؼضص انٕطٕل إنٗ انخذيبد.
 .2سثظ يٕالغ اإلَزبج انضساػ ٙثبنطشق انشئٛسٛخ ٔانفشػٛخ ػجش طشق صساػٛخ ثًسزٕٖ خٛذ
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انهذف انًزحهي انثانث  :تىفيز يؼاييز انظاليت انًزوريت ػهً انطزق -:
 .1رٕفٛش زهٕل يشٔسٚخ ػجش رمبطؼبد راد يسزٕٖ ساليخ يشٔسٚخ.
.2

رُفٛز ػُبطش انساليخ انًشٔسٚخ ػهٗ انطشق

انهذف انًزحهي انزابغ  :اطتكًال بزَايح إَشاء شبكت طزق نتظاهى في تحميك انتًُيت -:
 .1رٕسٛغ َطبق انًًشاد انزًُٕٚخ راد يشدٔد رًُٕ٘ ٔاخزًبػٔ ٙالزظبد٘ ٔثٛئ.ٙ
انهذف انًزحهي انخايض  :سيادة اػذاد انًباَي انحكىييت انتي تحمك انًؼاييز انخذييت وااللتصاديت-:
 .1رٕفٛش يجبَ ٙزكٕيٛخ خذٚذح طذٚمخ نهجٛئخ ٔيٕفشح نهطبلخ رؤد٘ انغبٚبد انز ٙأَشأد يٍ أخهٓب
ثفبػهٛخ.
.2

انزخهض يٍ انًجبَ ٙانسكٕيٛخ انًسزأخشح

.
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انهذف انًزحهي انظادص :سيادة أػذاد انًزاكش انحذوديت وانًؼابز نتمذيى انخذياث ضًٍ انًؼاييز انذونيت -:
 -1سفغ يسزٕٖ انخذيبد انًمذيخ ف ٙانًشاكض انسذٔدٚخ.
انهذف انًزحهي انظابغ :ادايت انًباَي انحكىييت بًُهديت يظتذايت بانشزاكت يغ انمطاع انخاص-:
 .1رشدٛغ انششاكخ يغ انمطبع انخبص ثًشبسٚغ ادايخ انًجبَ ٙانسكٕيٛخ.
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انهيكم انتُظيًي:
يج ٍٛأدَبِ انٓٛكم انزُظ ًٙٛػهٗ يسزٕٖ انٕصاسح ٔانذٔائش انزبثؼخ نٓب :
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القيم المؤسسية :

 انزًٛض ف ٙانؼًم انًؤسسٙ سٔذ انفشٚك انٕازذ انشفبفٛخ ٔانًسبءنخ انًجبدسح ٔاإلثذاع انًؼشفخ انزسذٚث انًسزًش -انؼذانخ ٔانُضاْخ

2

منهجيـة إعداد الخطة

بغرض تحقيؽ المهمػ الططييػ المطة ػ ل ػط ارة بة ػاقة طا تػ ار تػـ تحػ ا طتحػ يث ػإلس التطػ ا

ػتراتي ي

( )3102 – 3102لقيا ة حم يػات الػط ارة ل ػيطات االربػ القا مػ طتػيته ػإلس التطػ طف ػ ايها يػه ػياؽ
األ ػ اؼ الططيي ػ طالػػرمب طالمبػػا رات الم ةي ػ طتط هػػات الحةطم ػ الر ػػي ة ةمػػا ارتة ػ بياق ػا ح ػػت تح يػػؿ

رباحه ل بيئتيف ال ات ي طالتار ي .

ةما راحت التط الترابط ما بيف األ اؼ ا

تراتي ي طمهاـ ةؿ طح ة ت اري يه الط ارة طم ب م ا متها

يػػه تحقيػػؽ ت ػػؾ األ ػ اؼ األمػػر الػػإل تط ػػب ار ػ الهيةػػؿ التيظيمػػه ل ػػط ارة ح ػػت
طاأل اؼ ا

تراتي ي بما يحقؽ حال االي

اـ طتةامؿ األ طار طمي الت اتؿ.

طتتمي التط بإيالق ال رةاق ف مي ةبيرة طتح ي م ا ماتهـ يه تحقيؽ األ اؼ ا
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ػػطق الرميػػا طالر ػػال

تراتي ي ل ط ارة.

مرجعيات اإلعداد لخطة وزارة األشغال العامة واإلسكان

 -1وثيقة " كمنا األردن".
 -2األجندة الوطنية.
 -3كتب التكميف السامي لمحكومات.
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األهذاف انىطُيت كًا خاءث في األخُذة انىطُيت
 - 1رطٕٚش اإللزظبد األسدَ ٙنٛكٌٕ يضدْشاً.
 - 2إػذاد األسدَ ٍٛٛنهزؼهى انذائى ٔزفضْى ػهٗ انؼًم ف ٙيٍٓ رشرفغ لًٛزٓب انًضبفخ ثبسزًشاس.
 - 3رًك ٍٛاإللزظبد انٕطُ ٙيٍ إسزٛؼبة انزذفك انسُٕ٘ انًزُبي ٙنألٚذ٘ انؼبيهخ األسدَٛخ.
 - 4رؼضٚض اإلداسح انسكٕيٛخ نزكٌٕ يسزمشح يبنٛب ً ٔشفبفخ ٔخبضؼخ نهًسبءنخ.
 - 5رؼضٚض لذسح األسدَ ٍٛٛػهٗ يسبسجخ زكٕيبرٓى ٔيسؤٔنٓٛى.
 - 6انًسبفظخ ػهٗ األسدٌ ٔاإلسرمبء ثّ كًكبٌ آيٍ ٔيُبست نهؼٛش ٔانؼًم ٔرشثٛخ أخٛبل انًسزمجم.
 - 7أٌ ٚزًزغ األسدَ ٌٕٛثًسزٕٖ طس ٙالئك ػهٗ يخزهف األطؼذح.
 - 9رؼضٚض اػزًبد األسدَ ٍٛٛػهٗ أَفسٓى ٔيسبػذح غٛش انمبدس ٍٚيُٓى ػهٗ رهجٛخ اززٛبخبرٓى األسبسٛخ.
 - 2زفع كبفخ انسمٕق ٔانسشٚبد انز ٙيُسٓب انذسزٕس نهًٕاطُ( ٍٛرؼضٚض اسزمالنٛخ انُظبو انمضبئٔ ٙػذانزّ).
 -10سفغ كفبءح ٔفبػهٛخ أداء يؤسسبد انمطبع انؼبو (ْٛكهخ انمطبع انؼبو نٛكٌٕ أكثش إَزبخٛخ ٔفبػهٛخ).
 -11رسس ٍٛانجُٛخ انزسزٛخ ٔيشدٔدْب (أٌ ٚكٌٕ نألسدٌ يشافك ٔثُٗ رسزٛخ راد كفبءح ٔيشدٔد ػبل).
 -12رؼضٚض انًشبسكخ ف ٙاألَشطخ انسٛبسٛخ ٔاإللزظبدٚخ ٔانثمبفٛخ (ركبفؤ انفشص).
 -13انسفبظ ػهٗ انجٛئخ.
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يحاور األخُذة انىطُيت
 -1يسٕس انزًُٛخ انسٛبسٛخ ٔانًشبسكخ.
 -2يسٕس انزششٚغ ٔانؼذل.
 -3يسٕس رؼًٛك اإلسزثًبس.
 -4يسٕس انخذيبد انًبنٛخ ٔاإلطالذ انًبن ٙانسكٕي.ٙ
 -5يسٕس دػى انزشغٛم ٔانزذسٚت انًُٓ.ٙ
 -6يسٕس انشفبِ اإلخزًبػ.ٙ
 -7يسٕس انزؼهٛى ٔانزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجسث انؼهًٔ ٙاإلثذاع.
 -9يسٕس سفغ يسزٕٖ انجُٛخ انزسزٛخ.
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المحاور واألهداف ذات اإلرتباط المباشر بإستراتيجية
الوزارة
الهدف الوطني – تحسين البنية التحتية ومردودها (أن يكون
لألردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال).

 المحور الثامن  -محور رفع مستوى البنية التحتية.
(طرق وابنية)
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تؼزيف انًفزداث
 :ط ارة األ غاؿ العام طا
الط ارة

ةاف.

الط يػػر

 :ط ير األ غاؿ العام طا

ةاف.

األميف العاـ

 :فميف حاـ ط ارة األ غاؿ العام طا

المطظػؼ

 :ال تص المعيف يه الط ارة بقرار مف المر

ةاف.
المتتص طيحمؿ م مت طظي ه م رج يه

طؿ ت ةيالت الط ارة طيقطـ ب طر

مهيه مح لصالح الط ارة
الطظي ػ

 :م مطح المهاـ طاألحماؿ الته يم يها المطظؼ لصالح الط ارة ،طيتقا ت ح يهاف را" ،طيطظؼ راته طمعاريه طمهاراته
معايير

طةي طمهيي مح ة.

التطػ

 :التط اال تراتي ي ل ط ارة.

الرميػا

 :التصطر األمثؿ لما تطمح فف تص ه الط ارة ح ت الم ب البعي .

الر ال

 :تعريؼ بالط ارة ططبيع حم ها طف ايها طاآلليات المتبع لتحقيؽ ت ؾ اال اؼ.

القيػـ

 :م مطح المبا ئ الته تتتار ا الط ارة طتمثؿ المحرؾ اال اس ل طؾ المطظ يف طحامال ممث ار" يه اتتاإل ارراتهـ.

األ اؼ

مف

 :ط امر ي ته ؼ تحقيقه

مف اطار ميه مح  ،طي ب اف يصاغ اله ؼ بطريق يةطف ييها مح ا ,ابال ل قياس طالتحقؽ،

طاف يةطف طا عيا".
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انخطـت اإلطتزاتيديـت

نطـاق الخطـة:
تت ػػمف ػػإلس الطثيق ػ التط ػ اال ػػتراتي ي ل ػط ارة األ ػػغاؿ العام ػ طا

ػػةاف ل ت ػرة) (3102-3102طالتػػه

تط ح التط هات اال تراتي ي ل ط ارة مف رميا طر ال ط يـ ،طف اؼ ا تراتي ي  ،طبرامج حمؿ طم اري .

المسؤوليـة:
يتحمػػؿ م ػػمطلي ت امػ ػ

طا

ةاف .

ػػإلس التطػ ػ طمتابعػ ػ تقيمهػػا طتي ي ػػإل ا ل يػ ػ التتط ػػيط ي ػػه ط ارة األ ػػغاؿ العامػ ػ

 .0الت ػ يؽ ح ػػت حم ي ػ تي يػػإل ب ػرامج التط ػ  ،طتقيػػيـ م ػ ب ي ػػاح ػػإلس الب ػرامج طالم ػػاري طتق ػ يـ تقػػارير
المتابع طالتقييـ ،ت اي تلت التطصيات الال م لتصطيب حم ي التي يإل تلت األميف العاـ طالإل بػ طرس

يريعها تلت الط ير.
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 .3التي ػػيؽ مػ األمػػيف العػػاـ طالمعييػػيف بالتط ػ اال ػػتراتي ي مػػف ف ػػؿ م ار عتهػػا ػػيطياأ ل تية ػ مػػف فيهػػا

يعال طتحقؽ الط ارة ما اق يه رميتها طر التها ط يمها طف ايها ،طةإللؾ ل تية مف فف الم اري تي ػإل
مف الط ت المح لها طالمي ايي طال ط ة طت به طمطحات المعيييف بالتط .

برنامـج اإلدامـة:
المتابع طالتقييـ :يتـ متابع طتقيـ التط مف تاريخ الب ق بتي يإل ا طيتـ اح ا تقرير رب

يط بإللؾ.

الم ار عػ  :م ار ع التط اال تراتي ي مف تاريخ الب ق بتي يإل ا ،بح طر طم ارة ةايػ المعيػيف طال ػرةاق
الت ػػار ييف طيي ػػتج ح ػػف حم يػ ػ الم ار عػ ػ تبق ػػاق المةطي ػػات فط تعػ ػ ي ها فط ا

تلغائها.
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ػػاي ح يه ػػا فط

الهيكل التنظيمي للوزارة

•

 عدد المهندسين  )9501( :مهندس -عدد موظفي الوزارة  )2606( :موظف
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التحميل الرباعي SWOT Analysis
يعتبػر التح يػػؿ الربػػاحه  SWOT Analysisفحػ األ طات ال ػػرطري يػػه حم يػ التتطػػيط اال ػػتراتي ه،
طإللؾ به ؼ الة ؼ حف مطاطف القطة طال عؼ ،طال رص طالته ي ات ....حياصر القطة لتع ي ا يه ػبيؿ

ف اق فمثؿ ،طمطاطف ال عؼ لت تيصها طط

الح طؿ الميا ب ل ح ميها ،طاليظر تليها باحتبار ػا يرصػاأ

ل تح ػػيف طالتطػػطير ،ت ػػاي تلػػت ال ػػرص طالته ي ػ ات يػػه البيئ ػ التار ي ػ  ،ال ػػرص ال تياصػػها طتطظي هػػا

لمص ح الط ارة ،طالته ي ات ل ح ميها ،طالتق يؿ مف آثار ا ال بي ح ت األ اق.

طبتطبيؽ إلا التح يؿ ح ت ط ارة اال غاؿ العام طاال ةاف اقت اليتائج ةما ي ه:
20

نقاط القوة:

تحميل البيئة الخارجية والبيئة الداخمية

 حـ طالت اـ ا ارة الع يا بالتططيرطالتح يف الم تمر. -ط ط ة اقات طتبرات متيطح

يه الط ارة.

 -تطير اح ة بيايات ام (طرؽ ط فبيي ).

 امتالؾ الط ارة متتبرات ل بط ال ط ة ل قياـ بال حطصات المط طب . تطير مع ات تي ائي مف ةاي األيطاع لصياي طاي اق الطرؽ . -ط ط م اغؿ متتصص لصياي المع ات طاليات الط ارة.

 -تطير طح ات ت اري يه مي المحايظات طمعظـ األلطي .

 الط ارة ه ال هه الم مطله حف تص ار ةط ات البياق الططيه. -ط ط محطات تط يف ل حمطالت المحطري

مف يقاط الح ط الرئي ي طبعض الطرؽ الرئي ي .
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 -ط ط محطات صياي ل طرؽ يه مي المحايظات.

 ط ػػط مص ػػي لعياص ػػر ال ػػالم المرطريػ ػ  /اال ػ ػػارات بةايػ ػ ايطاحه ػػا باال ػػاي ال ػػت ط ػ ػػط طرمتتصص باحماؿ صيايتها يه المرة طالمحايظات.

 ط طح الت ريعات طااليظم طالتع يمات الياظم الحماؿ الط ارة . تمت ؾ الط ارة المصا ر طالمطار المط طب لتططير ار ات يق بي طب طميهاج ح مه ح يث. امتالؾ الط ارة ل ع ي مف ال يارات طاالليات الثقي . -ط ط

يةؿ تيظيمه ح يث طمرف ي به غايات الط ارة

 ا ارة الع يا ت حـ تططير مهارات العام يف طت ريبهـ طم ارةتهـ بالممتمرات طالي طات ا ارة الع يا تتيبه يا ي األبطاب الم تطح ط ط غرؼ ططارئ تعمؿ ح ت م ار ال اح الق رة ح ت ا تقطاب الميح طالتمطيؿ التار ه ا تت اـ التقييات طفيظم الةترطيي ح يث ط ط ح مف ات ا يات التعاطف م مم ات ا يمي طمح ي22

نقاط الضعف:

ال غاؿ.
 ح ـ ة اي المتصصات المالي الال م لتح يث طصياي اآلليات طالمرةبات التابع ل ْ ح ـ ة اي المتصصات المالي الال م لم اري الط ارة طتاص م اري الصياي . -ح ـ ة اي المتصصات المالي التاص بالبرامج الت ريبي ل مطظ يف.

 ارتباط متصصات بعض الم اري م الط ارات طال طائر الحةطمي االترب.-

ح ـ ط ط تطط حمؿ طا ح طمح ة ل ب فغ ب الم يريات

.

ال اريػ المم ػ ط ػطق تط يػ يػه بع ػها (ييػه متتبػر  ،حا ػب ةميػات ،
 يقص يه الةطا ر ال ييػ طا ْفميف م تط ع).

 -يقص حا يه حماؿ طر الصياي .
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الفـرص:

  .تػػطير يػػرص لتطػػطير البيػػاق يػػه األر ف حػػف طريػػؽ تػػطيير الطا ػ طالطا ػ المت ػ ة طالمتط بػػاتالبيئي .
 التط ه الحةطمه ال ا يحط ا صالح طالتغيير طت إلير ثقاي التمي يه األ اق.ال ارة الع يا.
 -حـ طتبيه هط التططير المم ه مف بؿ ا ْ

الرتقاق بم تطب الت مات.
 ارت اع تط عات العمالق الإل ي اح يه ا ْ -التططر التقيه(تق يـ ت مات متمي ة طتطبيؽ يظاـ ا ار يعاؿ).

 األمف طاال تقرار ال يا ه طالقيا ة الحةيم ل مم ة طالعال ات الطيب لألر ف يه الميطق طالعالـ معايير ائ ة الم ؾ حب اهلل الثايه لتمي اال اق الحةطمه طال ايي -تط ه الحةطم ببرامج ال راة م القطاع التاص
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التهديـدات:
-

-

-

-

-

ارت اع ة

االي اق طالصياي .

األ مات اال تصا ي طالعالمي المالي .

ح ـ ا تقرار األ عار ب بب ارت اع ا عار الطا .
ت رب الة اقات المتتصص .

اله رات الق ري مف طؿ ال طار يتي
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لألط اع ال يا ي طالحرطب.

