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 اٌٍّّىخ األسد١ٔخ اٌٙبض١ّخ

 ٚصاسح األضغبي اٌؼبِخ ٚاإلسىبْ
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مقد متزي اههنج الاقتصادي الاجامتغي ندلوةل الأردهية، ػىل 

متدا ػىل  متر، مؼ مدار تسؼني ػامًا، ابملروهة وامتطور املس 

امقطاػني امؼام واخلاص ومؤسسات امرشاكة وامتاكمل بني 

متع املدين. ومهذا ينبغي أأن يكون امقطاع امؼام احملفز  اجمل

واملنظم واملراقب، اذلي حيمي املواطن واملس هتكل، ويكفل 

.تقدمي اخلدمات الأساس ية امنوغية، وحيفز بيئة الأغامل  
 

 صاحة اىجالىح اىَيل

 ػثذ هللا اىخاّي اتِ اىحغيِ
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 تِ اىحغيِ اىَؼظٌاحضشج صاحة اىجالىح اىهاشَيح اىَيل ػثذهللا اىخاّي 
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 ٍيش حغيِ تِ ػثذهللا اىخاّي حضشج صاحة اىغَى وىي اىؼهذ األ
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 الفيػػػػػػػػػػػػػػػرس

 رقـ الصفحة                                                                                                                                               المحتويات       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         23 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاالىداؼ العامو

           ٖٔ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالسياسات
    ٘ٔ    ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوالقيـ والرسالة الرؤية
    ٚٔ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓواإلسكاف العامة األشغاؿ وزير معالي كممة

     

 األوؿ ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص
    ٕٔ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالوزارة عف تاريخية لمحة

    ٕٕ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓواإلسكاف العامة األشغاؿ وزارة ومياـ اىداؼ
    ٖٕ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالوزارة تقدميا التي الخدمات
   ٕٙ    ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓلموزارة التنظيمي الييكؿ

   ٕٚ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓتحقيقيا في واإلسكاف العامة األشغاؿ وزارة تساىـ التي الوطنية األىداؼ
  ٕٚ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓلموزارة االستراتيجية األىداؼ

 الثاني ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص
  ٜٕ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالعاميف واالمناء الوزراء أسماء

  الثالث ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص
  ٖٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالطرؽ عف عامة معمومات

 ٖ٘     ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاطواؿ الطػػػػػرؽ
  ٖٙ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ المحافظات حسب المممكة في الطرؽ شبكة أطواؿ توزيع
  ٖٚ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓٓ ٕٕٔٓ  عاـ ولغاية ٜٜٚٔ عاـ مف المحافظات حسب كةالممم في الطرؽ شبكة أطواؿ توزيع
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  الرابع ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص
  واإلنجازات( واإلسكان )الميام العامة األشغال وزير معالي مع مباشرة ترتبط التي والوحدات المديريات

 ٜٖ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالداخمي والتدقيؽ الرقابة ادارة 
 ٜٖ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوالتدقيؽ لمشاريع االبنية وحدة الرقابة

 ٓٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاالبنيةوالط والتدقيؽ لمشاريع لرقابةوحدة ا
 ٔٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوالتدقيؽ المالي واالداري وحدة الرقابة

 ؿ الخامسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص
   واإلسكان العامة األشغال وزارة عام أمين عطوفة مع ترتبط التي المديريات

 ٗٗ         ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالعاـ األميف عطوفة مع ترتبط التي لممديريات التنظيمي الييكؿ
 ٗٗ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة االستثمار والتعاوف الدوليمديري

 ٘ٗ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوحدة العطاءات المحمية
 ٓ٘        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓشؤوف مجمس البناء الوطني مديرية

 ٗ٘       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية العبلقات العامة واالعبلـ
 ٘٘         ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓلتخطيط وادارة المشاريعوحدة ا

  :السادس ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص
   واإلنجازات( صيانة الطرق)الميام إدارة

 ٛ٘        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( إدارة صيانة الطرؽ)الييكؿ
 ٜ٘        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية صيانة الطرؽ و الجسور

 ٘ٙ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالخاص مديرية الصيانة الروتينية والشراكة مع القطاع

  :السابع ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص
   واإلنجازات( الميام المختبرات وضبط الجودة ) إدارة
   ٓٚ      ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  التنظيمي( المختبرات وضبط الجودة )الييكؿ إدارة

     ٕٚ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالمختبرات والبحوث مديرية
 ٘ٚ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓضبط الجودة مديرية
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 ٚٚ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوحدة المتابعة

 :الثامف الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
   واإلنجازات( الميام ق)التنفيذية لمطر الشؤون إدارة
   ٗٛ    ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( )الييكؿ التنفيذية لمطرؽ الشؤوف إدارة

   ٘ٛ     ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمياـ وواجبات ادارة الشؤوف التنفذية لمطرؽ
 ٛٛ      ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓتنفيذ الطرؽ مديرية  

    ٕٜ     ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ السبلمة مديرية
  ٜٗ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاالنارة مديرية

 :التاسع الفصؿ
   واإلنجازات( الميام ) الشؤون الفنية لمطرق إدارة
 ٜٙ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( )الييكؿ الشؤوف الفنية لمطرؽ إدارة

 ٜٚ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓتنسيؽ الخدمات مديرية
 ٗٓٔ    ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالمتابعة والمعمومات مديرية

 ٘ٓٔ    ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية الدراسات لمطرؽ
 ٔٔٔ   ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية المساحة واالستمبلؾ

  ٘ٔٔ     ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية الكميات والمواصفات وتعديؿ االسعار لمشاريع الطرؽ

       :العاشر ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفص
   واإلنجازات( )الميام مؤسسيالتطوير ال إدارة
 ٛٔٔ      ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( )الييكؿ التطوير المؤسسي إدارة

  ٜٔٔ     ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية الموارد البشرية 
 ٕٓٔ     ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓرمديرية التدريب والتطوي

 ٕٕٔ      ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية الحاسوب
 ٕٗٔ      ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوحدة الشؤوف البرلمانية

 ٕ٘ٔ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية نظـ المعمومات الجغرافية



 

 

 

 

 

 
01 

 
        :عشر الحادي الفصؿ

  واإلنجازات( )الميام العمميات المساندة إدارة
  ٖٓٔ         ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( )الييكؿ العمميات المساندة إدارة

 ٖٔٔ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمالية لمطرؽالشؤوف ال مديرية
 ٖٗٔ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمالية لبلبنيةالشؤوف ال مديرية

 ٖ٘ٔ          ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية الشؤوف االدارية
 ٖٛٔ         ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية الديواف
 ٜٖٔ           ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوحدة المواـز

 ٖٗٔ           ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية المشاغؿ

 عشر الثاني الفصؿ
  واإلنجازات( )الميام شمالشؤون محافظات اقميم ال إدارة
   ٛ٘ٔ         ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( )الييكؿ شؤوف محافظات اقميـ الشماؿ إدارة

   

 عشر الثالث الفصؿ
   واإلنجازات( )الميام شؤون محافظات اقميم الوسط إدارة
 ٙٚٔ         ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( )الييكؿ اقميـ الوسطشؤوف محافظات  إدارة

 عشر الرابع الفصؿ
  واإلنجازات( )الميام شؤون محافظات اقميم الجنوب إدارة
  ٖٕٔ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( )الييكؿ شؤوف محافظات اقميـ الجنوب إدارة

 عشر الخامس الفصؿ
  واإلنجازات( الشؤوف الفنية لبلبنية)المياـ إدارة
 ٕٕ٘       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( الشؤوف الفنية لبلبنية )الييكؿ إدارة

 ٖٕ٘      ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية دراسات األبنية
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 ٖٕٚ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية الكميات والمواصفات وتعديؿ األسعار لمشاريع األبنية
 ٕٗٚ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية المتابعة والتدقيؽ لمشاريع األبنية

 عشر السادس الفصؿ
   واإلنجازات( الشؤون التنفيذية لالبنية)الميام إدارة
 ٕٛٚ         ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( ييكؿالشؤوف التنفيذية لبلبنية )ال إدارة
 ٜٕٚ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالشؤوف التنفيذية لبلبنية إدارة

 ٕٔٛ     ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓنة أبنية القطاع التربويوصيامديرية تنفيذ 
    ٖٕٛ         ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية تنفيذ أبنية القطاعات االخرى

   ٕٙٛ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓرية الكيروميكانيؾمدي
 ٜٕٓ         ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية صيانة األبنية   
 ٕٖٓ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓديرية متابعة وتنفيذ وصيانة مشاريع المبادرات الممكيةم

 عشر السابع الفصؿ
  واإلنجازات( الشؤون القانونية)الميام إدارة
 ٖٙٓ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالتنظيمي( الشؤوف القانونية )الييكؿ إدارة

 ٖٛٓ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية التحكيـ
 ٖٓٔ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓمديرية الدعاوى والشكاوى
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 توفير طرؽ آمنة ذات مردود اقتصادي وتنموي .ٔ

 توفير مباني حكومية رائدة ذات ىوية متميزة تمبي احتياجات المستخدميف والمستفيديف بفاعمية. .ٕ

 يف والمغادريفتوفير مراكز حدودية تمبي احتياجات القادم .ٖ

 

 

دامة شبكة الطرؽ بالمممكة .ٔ  إعادة تأىيؿ وصيانة وا 

 تنفيذ وصيانة الطرؽ الزراعية والقروية لخدمة مواقع اإلنتاج .ٕ

 توفير معايير السبلمة المرورية عمى الطرؽ .ٖ

 استكماؿ برنامج إنشاء شبكة طرؽ لتساىـ في تحقيؽ التنمية .ٗ

 عايير الخدمية واالقتصادية.زيادة أعداد المباني الحكومية التي تحقؽ الم .٘

 المراكز الحدودية والمعابر لتقديـ الخدمات ضمف المعايير الدولية. تحسيف اداء .ٙ

 إدامة المباني الحكومية بمنيجية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص. .ٚ

 ــــةالعام االىـــداف 
 

 االىداف المرحمية
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 -اليدف المرحمي االول : اعادة تأىيل وصيانة وادامة شبكة الطرق بالمممكة :

 امة الطرؽ بالمممكة تأىيؿ وصيانة واد .ٔ

 تشجيع الشراكة بيف القطاعيف الخاص والعاـ بتنفيذ مشاريع صيانة الطرؽ .ٕ

 اعادة تأىيؿ طرؽ ربط المحافظات والمراكز الحدودية والمناطؽ التنموية )السياحية والصناعية( بشبكة مف الطرؽ الجيدة .ٖ

 ضبط الحموالت المحورية حسب األنظمة لضماف سبلمة الطرؽ. .ٗ

 -مرحمي الثاني : تنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والقروية لخدمة مواقع االنتاج :اليدف ال

 خدمة القرى والتجمعات السكانية بشبكة طرؽ تعزز الوصوؿ إلى الخدمات. .ٔ

 .ربط مواقع اإلنتاج الزراعي بالطرؽ الرئيسية والفرعية عبر طرؽ زراعية بمستوى جيد .ٕ

 -سالمة المرورية عمى الطرق :اليدف المرحمي الثالث : توفير معايير ال

 توفير حموؿ مرورية عبر تقاطعات ذات مستوى سبلمة مرورية. .ٔ

 .تنفيذ عناصر السبلمة المرورية عمى الطرؽ .ٕ

 -اليدف المرحمي الرابع : استكمال برنامج إنشاء شبكة طرق لتساىم في تحقيق التنمية :

 اقتصادي وبيئي.توسيع نطاؽ الممرات التنموية ذات مردود تنموي واجتماعي و  .ٔ

 االىداف المرحمية  السياسات حسب أولوية
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 -اليدف المرحمي الخامس : زيادة اعداد المباني الحكومية التي تحقق المعايير الخدمية واالقتصادية:

 توفير مباني حكومية جديدة صديقة لمبيئة وموفرة لمطاقة تؤدي الغايات التي أنشأت مف أجميا بفاعمية. .ٔ

 التخمص مف المباني الحكومية المستأجرة. .ٕ

 -زيادة أعداد المراكز الحدودية والمعابر لتقديم الخدمات ضمن المعايير الدولية : سادس:الاليدف المرحمي 

 رفع مستوى الخدمات المقدمة في المراكز الحدودية.  .ٔ

 -رحمي السابع: إدامة المباني الحكومية بمنيجية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص:اليدف الم

 الخاص بمشاريع ادامة المباني الحكومية. تشجيع الشراكة مع القطاع. ٔ        
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 " الرٌادة والتمٌز فً البناء الحكومً وإدامته وإبراز هوٌته" 

 "طرق آمنة واقتصادٌة وقطاع إنشاءات متطور" 
 

 

 "المدن والقرى والتجمعات السكانٌة واإلقتصادٌة والدول المجاورة بشبكة من الطرق المتمٌزة بمستوى  ربط

 "لً من الجودة والمحافظة على دٌمومتها ورفع مستوى السالمة المرورٌة على الطرق عا

  " تطوٌر قطاع اإلنشاءات باستخدام وتطبٌق أفضل الممارسات والتقنٌات الحدٌثة المواكبة للتطوٌرات

  "العالمٌة

 " لموظفٌن والعمالء حكومٌة رائده ومساندة لألهداف الوطنٌة والتنموٌة تضمن حٌاة وسالمة اإٌجاد أبنٌة

 "والزوار من خالل تبنً وتنفٌذ أفضل األسالٌب العالمٌة 

 

 "ًالتمٌز فً العمل المؤسس" 

 "روح الفرٌق الواحد" 

 "الشفافٌة والمساءلة" 

 "المبادرة واإلبداع" 

 "المعرفة" 

 "التحدٌث المستمر" 

 "العدالة والنزاهة" 

 الرسالـــــــــة

 الرؤيـــــــــــة

 القيــــــــــــم
 



 

 

 

 

 

 
06 

  -اٌشسبٌخ ِٓ خالي: ٔذمك

 

 اممة تساىـ في تحقيؽ التنمية.إنشاء وصيانة شبكة طرؽ متك 

 

 .ادامة شبكة الطرؽ الرئيسية والثانوية بالمممكة وربطيا مع الدوؿ المجاورة 

 

 .توفير وتعزيز معايير السبلمة المرورية عمى الطرؽ لمحد مف الحوادث 

 

 .تنظيـ ورفع جودة قطاع اإلنشاءات 

 

 بي الغايات التي أنشأت مف أجميا وتحقؽ المعايير المعتمدة.إنشاء مباني حكومية حديثة صديقة لمبيئة ذات ىوية متميزة تم 

 

 .إدامة الطرؽ واألبنية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص 
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 وٍّخ ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش                                                           

 

مف الرؤيا  وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف وبناء عمى التوجييات الممكيو الساميو حسب كتاب التكميؼ السامي لمحكومو, وانطبلقاً إف 
ليذه الوزاره بانشاء طرؽ امنو ذات مردود تنموي واقتصادي, ومنشآت وأبنية حكومية حديثة صديقو لمبيئو وتحقيقًا لرسالو ىذه الوزارة 
في المساىمو في التنمية االجتماعيو واالقتصادية والبيئيو مف خبلؿ ممرات تنمويو وشبكات طرؽ حديثو ومنشآت وابنيو تمبي متطمبات 

وزارات والدوائر الحكوميو والمبنيو عمى االىداؼ االستراتيجيو ليذه الوزارة وكراعيو لقطاع االنشاءات االردني بشقيو المقاوالت ال
شاءات االردني بحكـ القانوف والوزير المختص في كؿ مف نقابة الميندسيف االردنيف ونقابة مقاولي االن والخدمات االستشاريو, وكرئيس لمجمس البناء الوطني

سات لمطرؽ كافو الرئيسيو االردنييف, اود اف اضع بيف ايديكـ النسخو الجديده مف التقرير السنوي ليذه الوزارة, اذ تعمؿ الوزاره في مجاؿ الطرؽ عمى اعداد الدرا
مروريو فييا مف لوحات ارشاديو وتحذيريو وفي مجاؿ والقروية والثانوية والزراعيو وانشاء ىذه الطرؽ وصيانتيا والمحافظو عمى ديمومتيا وتعزيز عناصر السبلمو ال

صحيو شاممو والقطاع  االبنيو تعمؿ ىذه الوزارة عمى مشاريع االبنيو مف حيث الدراسات والتنفيذ والصيانو ليذه المباني في القطاع الصحي مف مستشفيات ومراكز
ر والمؤسسات الحكومية باالضافو الى مشاريع المبادرات الممكية التي يأمر صاحب التربوي مف مدارس واضافات غرؼ صفيو, وفي القطاعات االخرى مف الدوائ

 الجبللو الممؾ عبداهلل الثاني بانشائيا خبلؿ زيارتو الميدانيو لممحافظات وااللوية في جميع انحاء المممكو .

اساسي في دعـ االقتصاد الوطني بشقيو المقاوالت والخدمات اليندسيو وتعمؿ ىذه الوزارة كراعيو لقطاع االنشاءات االردني لما ليذا القطاع مف دور رئيسي و 
سكاف الى تطوير وتحديث وبالشراكو الحقيقيو مع شركاء ىذه الوزاره مف نقابتي الميندسيف والمقاوليف وىيئو المكاتب االستشاريو وجمعيو المستثمريف في قطاع اال

وتعمؿ عمى خمؽ فرص  ٕوع ٔواتفاقيات الخدمات اليندسيو ع ولمعقود اليندسيو واالنشائيو مف عقد الفيديؾوتنظيـ ىذا القطاع وتطوير التشريعات الناظمو لو 
ميمي والعالمي والعمؿ عمى استثماريو لممقاوليف واالستشارييف االردنييف خارج المممكو مف خبلؿ عقد عده لقاءات واتفاقيات ثنائيو سواء عمى المستوى العربي واالق

 نيؼ االردني لممقاوليف والتاىيؿ االردني لممكاتب االستشاريو العتمادىا بالخارج.اعتماد التص
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الميو وخصوصا في ىذا وتعمؿ الوزارة في مجاؿ البناء الوطني ومف خبلؿ مجمس البناء الوطني عمى تحديث وتطوير الكودات االردنيو بحيث تواكب التطورات الع
مباني والحفاظ عمى البيئو واستخدامات الطاقو المتجدده والمباني المقاومو لمزالزؿ, وتـ اعتماد معظـ اصدارات مجمس البناء مجاؿ توفير وترشيد الطاقو والمياه في ال

 الوطني االردني ككودات موحده لمبناء في الجامعو العربيو وتحت مظمو مجمس وزراء االسكاف والتعمير العرب.

لبشريو باعتماد منيجيات ومعايير جائزه الممؾ عبداهلل الثاني لمتميز كأساس عمؿ ليذه الوزاره لرفع مستوى االداء وتعمؿ الوزاره في مجاؿ تطوير االداء لمقوى ا
حسيف ؿ بروح الفريؽ الواحد والتوتدريب وتاىيؿ الكوادر البشريو بالوزاره سواء بالنواحي الفنيو واالداريو والماليو لتحقيؽ القيـ المؤسسيو ليذه الوزاره مف حيث العم

ركاء الوزارة مف مقاوليف المستمر والشفافيو والمساءلو والشراكو والتعاوف, والسعي لضماف جوده المنتج اليندسي بكافو انواعو )التصميـ واالشراؼ( بالتعاوف مع ش
يؽ مستوى عالي مف السبلمو المروريو عمى واستشارييف وتفعيؿ دور مجمس البناء الوطني ليصبح أداه تنفيذيو لرقابو ضماف تطبيؽ الكودات وضبط الجوده وتحق

مر الذي يقمؿ مف الطرؽ والتركيز عمى الصيانو المستمره لتحقيؽ مفيوـ ادامو الطرؽ وانعكاس ذلؾ بالوفر المالي, وتحقيؽ االماف وسبلمو مستخدمي الطرؽ اال
تيسير عمؿ المعتمديف عمى ىذا القطاع, باالضافو الى خدمو التجمعات حوادث الطرؽ, والتوسعو في صيانو وتعبيد الطرؽ الزراعيو لخدمو القطاع الزراعي, و 

البديمو, كما تعمؿ ىذه الصناعيو والسياحيو االمر الذي يساىـ في تنميو المحافظات, وكذلؾ التركيز عمى تاىيؿ المباني الحكوميو الستخدامات الطاقو المتجدده و 
 قدـ ليذه الجيات المشاريع المكانيو االستفاده والتمويؿ.الوزاره بالتواصؿ المستمر مع الجيات المنافسو وت

الى شركاء ىذه الوزاره  وال يسعني اال اف اتقدـ لجميع الزمبلء والزميبلت مف موظفي ىذه الوزاره بالشكر الجزيؿ عمى ما قدموه مف انجازات, وكذلؾ اتوجو بالشكر
ئو المكاتب االستشاريو وجمعيو المستثمريف في قطاع االسكاف لما قدموه لقطاع االنشاءات االردني والذي مف مقاوليف واستشارييف ونقابتي الميندسيف والمقاوليف وىي

لمجميع مزيدًا مف التقدـ يحظى بسمعو عالميو مف حيث القدره والكفاءه, ولكافو الجيات ذات العبلقو بعمؿ ىذه الوزاره سواء كانت قطاع عاـ او قطاع خاص, متمنيًا 
 زدىار لرفعو وطننا الغالي في ظؿ قائد المسيره الممؾ عبداهلل الثاني ابف الحسيف حفظو اهلل ورعاه .والنجاح واال

 وزير االشغاؿ العامو واالسكاف

 الػػميػنػدس سػػػػامي ىمسػػػػػػو
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 الفصل األول                                                       

 معمومات عامة       
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 ربس٠خ١خ ػٓ ٚصاسح األضغبي اٌؼبِخ ٚاإلسىبْ ٌّذخ

( ويبدو النافعةـ وكانت تسمى آنذاؾ )دائرة ٖٕٜٔوجو التحديد قبيؿ عاـ  عمىلوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف منذ تأسيس إمارة شرؽ  األردف  األولىتأسست النواة 
ـ تـ إلحاؽ دائرة النافعة بوزارة المواصبلت ٜٖٜٔالعاـ  فيفيي نافعة بما تقوـ بو مف أشغاؿ مفيدة لممجتمع.  جباتياوواأف اإلسـ قد إشتؽَّ مف مياـ ىذه الدائرة 

 ليا اسـ خاص وكياف مستقؿ وسميت بوزارة األشغاؿ العامة.  أصبحـ حيث ٜٗ٘ٔكدائرة مف دوائر وزارة المواصبلت حتى العاـ  بالعمؿواستمرت 

ـ تـ ربط مؤسسة ٜٛٛٔالحكومية وتـ ربطيا مباشرة بوزير األشغاؿ العامة, وفي عاـ  العطاءاترة متخصصة بالعطاءات سميت دائرة ـ أنشئت دائٕٜٛٔعاـ  في
ف الحضري بمؤسسة اإلسكاف لتشكبل التطويرـ ألحقت دائرة ٜٜٛٔبوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف, وفي العاـ  تعرؼاإلسكاف بوزارة األشغاؿ العامة حيث أصبحت 

استحدثت دائرة االبنية الحكومية كدائرة  ٕٚٓٓ,  وفي العاـ الحضري وربطت مباشرة بوزير األشغاؿ العامة واإلسكاف والتطويردائرة واحدة سميت مؤسسة اإلسكاف 
بمشاريع االبنية الحكومية اال انو قد اعيد مستقمة تـ ربطيا مباشرة بمعالي وزير االشغاؿ العامة واالسكاف ونقمت الييا جميع مديريات ووحدات الوزارة التي تعنى 

 وذلؾ حسب قرار مجمس الوزراء الموقر بدمج الدوائر الحكومية واعادة ىيكمتيا.    ٕٕٔٓدمجيا مع الوزارة في عاـ 

 ؽ .تـ اقرار ىيكؿ تنظيمي جديد ليتناسب مع عمؿ الوزارة بالمياـ الموكمة الييا بمجاالت االبنية والطر  ٖٕٔٓوفي بداية عاـ 

 -وبذلؾ تكوف الدوائر التي ترتبط بوزير األشغاؿ العامة واإلسكاف ىي:

 . واإلسكافوزارة األشغاؿ العامة  -

 دائرة العطاءات الحكومية . -

 مؤسسة اإلسكاف والتطوير الحضري  -
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دارة وزارة األشغاؿ العامة  تعمؿ العامة في المممكة وربط المدف والقرى والتجمعات  الطرؽث تتولى إنشاء وتطوير شبكة بحي ٜٜٙٔ( لسنة ٘٘رقـ ) واإلسكافالوزارة بموجب نظاـ تنظيـ وا 
دامةالصناعي والزراعي والمناطؽ السياحية واألثرية وربط المممكة بالدوؿ المجاورة  اإلنتاجالسكانية ومواقع  بقائيا في مستوى فني جيد. كما تعمؿ  وا  عمى رفع مستوى شبكة  الوزارةىذه الشبكة وا 

عتماد الشمولية في عممية   آخر مواكبةالمرورية عمييا مف خبلؿ إنارة ىذه الطرؽ باإلضافة إلى  السبلمةلمطرؽ وصيانتيا ومراقبو جودة ىذه الطرؽ إلدامة وتعزيز متطمبات  التخطيطالطرؽ وا 
 المستجدات والتقنيات الحديثة في الطرؽ. 

 -العامة واإلسكاف: أىـ المياـ والواجبات التي تنفذىا وزارة األشغاؿ

عداد وتنفيذ الخطط  - دامتيا. والبرامجوضع وا   إلنشاء شبكات الطرؽ في المممكة وصيانتيا وا 

 لمسبلمة المرورية عمى الطرؽ . متطورةشاممة لمسبلمة المرورية كفيمة برفع درجة األماف وتوفير عناصر  خطةوضع وتنفيذ  -

 إلنشاء شبكات الطرؽ في المممكة. البلزمةاإلشراؼ عمى إعداد الدراسات والتصاميـ  -

 إعداد الدراسات والتصاميـ والمخططات والوثائؽ لؤلبنية المراد إنشاؤىا وفؽ المواصفات المعدة ليذه الغاية. -

 اإلشراؼ عمى تنفيذ مشاريع األبنية. -

 .رىذه األعماؿ بموافقة الوزيستثناء ما تقـو بو الدوائر مف إالقياـ بأعماؿ الصيانة الروتينية والدورية والوقائية لؤلبنية ب -

 القياـ بالدراسات والبحوث عمى المواد اإلنشائية بيدؼ تحسيف مستوى وسبلمة األبنية وخفض الكمفة. -

جراء الفحوصات المخبرية لممواد اإلنشائية. لكافةالقياـ بأعماؿ ضبط الجودة  -  مشاريع الطرؽ التابعة لموزارة وا 

 تطبيقية المتعمقة بأعماؿ الطرؽ.إجراء البحوث والدراسات النظرية وال -

ومياـ وزارة األشغاؿ العامة  أىداؼ
 واإلسكاف
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 عمى الطرؽ. والمحافظةوالمؤسسات والييئات المختصة في وضع وتنفيذ التشريعات المتعمقة بالنقؿ  الدوائرالمساىمة مع  -

 إدارة برامج تدريب الميندسيف والمينييف. -

 مجمس البناء الوطني . خبلؿؾ مف األردنية وتعميميا ونشرىا ووضع األسس البلزمة لتطبيقيا وذل الكوداتالقياـ بأعماؿ  -

 القياـ بأية مياـ أخرى تكمؼ بيا مف قبؿ مجمس الوزراء. -

 

 

 .القروية/ الثانوية/ الرئيسية الطرؽ إنشاء -
 .القروية/ الثانوية/ الرئيسية الطرؽ صيانة -
 .الزراعية الطرؽ إنشاء -
 .الزراعية الطرؽ صيانة -
 . الزراعية الطرؽ تعبيد -
 .ضاتوالتعوي الطرؽ ستمبلؾا -

 .الحكوميةإعداد الدراسات والتصاميـ والمخططات والوثائؽ لؤلبنية  -
 .الحكومية اإلشراؼ عمى تنفيذ مشاريع األبنية -
 .الحكوميةالقياـ بأعماؿ الصيانة الروتينية والدورية والوقائية لؤلبنية  -
 مواد.إجراء الفحوصات المخبرية عمى المواد واألجيزة المستخدمة ومراقبة ضبط جودة ىذه ال -
 . إلتفاؼ فتحات عمؿ -
 . المياه لتصريؼ عبَّارات عمؿ -
 . والردميات لمقطعيات حماية شبؾ عمؿ -

 التي تقدميا وزارة األشغال العامة واإلسكان الخدمات
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  .المروري والتعداد المرورية الدراسات عمؿ -
 . عامة خدمات َأجؿ مف طريؽ قطع -
 . عيناتال فحص طمب -
 . البناء مخمفات أضرار إزالة شيادة -
 .  المحورية الحموالت مخالفات تسديد -
 . الخدمات وطخط تصاريح -
 . المرورية الشواخص تصنيع -
 .الطرؽ عمى المرورية السبلمة عناصر تركيب -
 . المركبات حوادث عف الناتجة األضرار تحصيؿ -
 . اإلستنادية الجدراف بناء -
  .أرض  قطعة ضمف طريؽ مسار عمى إعتراض -
 . عمييا المعمـ لممركبات طمب كؼ إصدار -
 .الطرؽ جوانب إستثمار -
  . المحورية والتالحم تصاريح منح -
 . التخرج حديثي الميندسيف تدريب -
 .الميني التدريب ومؤسسة والمعاىد الجامعات طمبة تدريب -
 . الوزارة مركز مف المالية المطالبات صرؼ -
 . األشغاؿ مديريات مف الواردة المالية المطالبات صرؼ -
 .بالمشتريات المتعمقة المالية المطالبات وصرؼ المواـز شراء -
 .القضائية الحجوزات -
 .مشروحات طػمػب -
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 الوطنية التي تساىـ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف في تحقيقيا األىداؼ
 توفير مرافؽ وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عاٍؿ.   -ٔ
 إعادة ىيكمة القطاع العاـ ليكوف أكثر إنتاجية وفعالية . -3

 اإلستراتيجية لوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف داؼاألى
 قتصادي وبيئي. إنشاء جتماعي وا   ممرات تنموية ذات مردود تنموي وا 
 القرى والتجمعات السكانية في المناطؽ النائية بشبكة طرؽ تعزز الوصوؿ إلى الخدمات. خدمة 
 ة.ربط مواقع اإلنتاج الزراعي بالطرؽ الرئيسية والفرعية عبر طرؽ زراعي 
  بشبكة مف الطرؽ الرئيسية والثانوية.” السياحية والصناعية“ربط المحافظات والمراكز الحدودية والمواقع اإلقتصادية 
 .إدامة الطرؽ في المممكة بشكؿ دوري 
 .ضبط الحموالت المحورية حسب األنظمة لضماف سبلمة الطرؽ 
 .إنارة الطرؽ حسب المواصفات العالمية 
  تقاطعات ذات مستوى سبلـ مرتفع.توفير حموؿ مرورية عبر 
 .تحقيؽ عناصر السبلمة المرورية 
 .الشراكة مع القطاعيف العاـ والخاص لتنفيذ وصيانة المشاريع المختمفة خاصة الكبيرة منيا 
  لتحقيؽ معايير توكيد الجودة وتطبيؽ التقنيات الحديثة. الحكوميةرفع مستوى نوعية األبنية 
 نفيذ مشاريع الطرؽ.تطبيؽ التقنيات الحديثة في ت 
 .تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية 
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 اٌٛصساء ٚاألِٕبء اٌؼب١ِٓ أسّبء

 1213-1911 ِٓ ٚاإلسىبْ اٌؼبِخ األضغبي ٚصاسح

 (:1939-1911) إٌبفؼخ دائشح - أ

 

 

 

 :( 1951-1939()  اٌٛصاسح ضّٓ إٌبفؼخ دائشح) اٌّٛاغالد ٚصاسح -ة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚص٠ش رجخثّش اٌّذ٠ش  اٌشلُ
 اٌزبس٠خ

 ئٌٝ ِٓ
  11/1/1911 غش٠ـت اٌشدّٓ ػجذ 1

 اٌٛص٠ش اٌشلُ
 اٌزبس٠خ

 ئٌٝ ِٓ
 11/9/1912 1/8/1939 اٌىب٠ـــــــذ ػٍــــــــٟ 1
 17/7/1911 15/9/1912 ضّب٠ٍــــخ اٌّٙذٞ ػجذ 1
 13/7/1911 19/7/1911 اسض١ذاد اٌشدّٓ ػجذ 3
 11/12/1911 13/7/1911 اٌّفزـــــٟ سؼ١ــــــــــذ 1
 18/5/1915 15/12/1911 خ١ـــــــــــش ٘بضـــــــُ 5
 17/8/1915 19/5/1915 اٌّفزــــــــٟ سؼ١ـــــــذ 1

 ِطـــــــش ػّـــــــــــش 7
1/9/1915 

1/1/1917 
1/1/1917 

17/11/1917 
 19/7/1918 18/11/1917 اٌٍّمــــــــٝ فــــــٛصٞ 8
 11/9/1918 19/7/1918 اٌّفزـــــــٟ سؼ١ــــــــذ 9

 3/5/1919 11/9/1918 اٌطش٠ـــــذح ٔج١ـــــــت 12
 11/1/1952 7/5/1919 ٔبغــــــــش ِٛســـــٝ 11
 11/12/1952 13/1/1952 طٛلــــــبْ أدّـــــــــذ 11
 1/1/1951 1/11/1952 إٌطبض١جــــــــٟ ساغت 13
 1/3/1951 1/1/1951 طٛلـــــــــبْ أدّــــــذ 11
 15/7/1951 1/3/1951 غػ١ــــــت ثطــــــبسح 15

 اٌج١ٛســــٟ ٘بضـــــــُ 11
15/7/1951 

8/9/1951 
7/9/1951 

17/9/1951 
 5/5/1953 32/9/1951 اٌؼىطــــــخ سبثــــــــب 17
 1/5/1951 5/5/1953 ئسض١ــــذاد ضف١ـــــــك 18
 11/12/1951 1/5/1951 اٌطشاٚٔــــخ أدّـــــــذ 19
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 (:1988 – 1951)  اٌؼبِخ األضغبي ٚصاسح -ج

 
 

 

 اٌٛص٠ش ٌُشلا
 اٌزبس٠خ

 ئٌٝ ِٓ
 18/5/1955 11/12/1951 اٌؼىطــــــــخ سبثـــــــب 1

 11/11/1955 32/5/1955 اٌٙـــــــبدٞ ــذػج ٔؼ١ُ 1

 12/11/1955 15/11/1955 اٌؼـــبسف ػــــــبسف 3

 7/1/1951 11/11/1955 اٌّذاددــــخ فـــــــالح 1

 12/5/1951 8/1/1951 اٌؼىطــــــــخ سبثــــــب 5

 11/1/1951 11/5/1951 إٌٙــــذاٚٞ ػٍـــــــٟ 1

 17/12/1951 1/7/1951 إٌطبض١جــٟ أٔـــــــٛس 7

 12/1/1957 19/12/1951 اٌخط١ــــت أٔـــــــٛس 8

 11/1/1957 15/1/1957 اٌٍّــــــــٟ فـــــٛصٞ 9

 13/7/1957 11/1/1957 اٌّذاددـــــخ فـــــالح 12

 11/12/1957 13/7/1957 غػ١ـــــت ثطــــــبسح 11

 18/5/1958 11/12/1957 اٌجخ١ــــــــذ س١ٍــــــُ 11

 ِؼّـــــــش ٠ؼمــــــٛة 13

1/5/1959 

19/8/1912 

18/1/1911 

18/8/1912 

18/1/1911 

31/12/1911 

 17/1/1911 31/12/1911 ١ِـــــــشصا ٚغفـــــٟ 11

 ئسّبػ١ـــً ِذّـــــــذ 15
18/1/1911 

1/11/1911 

1/11/1911 

17/3/1913 

 اٌفب٠ــــــــض ػبوــــــف 11
17/3/1913 

11/1/1913 

12/1/1913 

17/5/1913 

 اٌؼٕجزبٚٞ اٌٍط١ف ػجذ 17
17/5/1913 

9/7/1913 

9/7/1913 

1/7/1911 

 13/1/1915 1/7/1911 اٌجخ١ـــــــذ س١ٍــــــــُ 18

 11/11/1911 13/1/1915 اٌخط١ـــــت ٠ذ١ـــــــٝ 19

 1/3/1917 11/11/1911 اٌػبٌــخ اٌمــــبدس ػجذ 12
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 اٌزبس٠خ اٌٛص٠ش اٌشلُ
 اٌٝ                               ِٓ                    

 13/1/1917 1/3/1917 داٚد سّؼـــــــــــــــبْ 11

 اٌخط١ــت ٠ذ١ـــــــــٝ 11
13/1/1917 

1/8/1917 
1/8/1917 

7/12/1917 
 15/1/1918 7/12/1917 غػ١ـــــت ثطــــــبسح 13

 11/3/1919 15/1/1918 فــــــٛصٞ أدّـــــذ 11

 13/8/1919 11/3/1919 اٌخط١ــــت ٠ذ١ـــٝ 15

 ػش٠مــــبد سض١ــــذ 11
13/8/1919 

19/1/1972 
19/1/1172 

17/1/1972 

 15/9/1972 17/1/1972 اٌطبِـــــٟ جؼفــــش 17

 11/9/1972 11/9/1972  غب٠ً ػجذهللا اٌّمذَ 18

 18/12/1972 11/9/1972 اٌخط١ــــــــت ٠ذ١ٝ 19

 11/5/1971 18/12/1972 اٌّػـــــــشٞ ١ِٕت 32

  اٌفشدــــــــبْ ِذّذ 31
11/5/1971 

19/11/1971 
18/11/1971 

9/1/1971 

 اٌطٛثىـــــــٟ أدّذ 31
9/1/1971 

11/8/1971 

11/5/1973 

11/8/1971 

11/5/1973 

13/11/1971 

 8/1/1971 13/11/1971 اٌذٛاِـــــذح ِذّٛد 33

 اٌطٛثىــــــــٟ أدّذ 31
8/1/1971 

13/7/1971 
13/7/1971 

17/11/1971 

 19/11/1979 17/11/1971 ث١ٕــــــــٛ سؼ١ـــــــذ 35

 ٔـٛاس أثٛ ِؼـــــــــٓ 31
19/11/1979 

3/7/1982 
3/7/1982 

18/8/1982 

 12/1/1981 18/8/1982 اٌّػشٞ ػٛٔــــــٟ 37

 3/1/1985 12/1/1981  ٔجــــــــــُ سائــــف 38

 9/1/1988 1/1/1985 ٌذٛاِــــــذحا ِذّٛد 39
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 (1213 - 1988)  ٚاإلسىبْ اٌؼبِخ األضغبي ٚصاسح -د

 

 اٌٛص٠ش اٌشلُ
 اٌزبس٠خ

 اٌٝ ِٓ

  اٌضٚا٠ــــــــــــذح ضف١ك 1
19/1/1988 

17/1/1989 
11/1/1989  

31/8/1989  

 1/11/1989 1/9/1989 اٌخط١ــــــــــــت ٘طبَ 1

 18/1/1991 1/11/1989 اٌشٚاثذح شؤٚفاٌ ػجذ 3

 18/5/1993 19/1/1991 اٌســـــــشٚس ٘ب٠ً سؼذ 1

 32/11/1993 19/5/1993 اٌٙــــــٛاسٞ خٍــــــف 5

 إٌســــــٛس اٌشصاق ػجذ 6
1/11/1993 

9/1/1995 
8/1/1995 

1/1/1991 
 11/3/1997 5/1/1991  اٌّجبٌــــٟ اٌٙبدٞ ػجذ 7

 ــٛصٞاٌٍــ أدّذ ٔبغش 8
11/3/1997 

11/8/1998 
12/8/1998 

3/3/1999 

9 

 

 دسٕٟ اثٛ غ١ذاء

1/3/1999 

19/1/1222 

11/1/1221 

 

19/1/1222 

11/1/1221 

13/12/1223 

 

 اٌسؼٛد أثٛ سائذ 12
15/12/1223 

11/12/1221 
11/12/1221 

5/1/1225 

 11/11/1225 7/1/1225 اٌذ١بغبد ٠ٛسف 11

 11/11/1227 15/11/1225 غ١ذا أثٛ دسٕٟ 11

 13/1/1229 15/11/1227  اٌّجبٌٟ سًٙ 13

 9/11/1229 13/1/1229  اٌجطب٠ٕخ ػالء 11

 1/1/1211 11/11/1229 ػج١ذاد طبٌت ِذّذ 15

 32/3/1213 9/1/1211 اٌىسجٟ ٠ذ١ٝ 11

 11/8/1213 32/3/1213 ١ٌٚذ ِذٟ اٌذ٠ٓ اٌّػشٞ 17

  11/8/1213 سبِٟ ٍ٘سٗ 18
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  ٚاإلسىبْ اٌؼبِخ األضغبي سحٌٛصا اٌؼبِْٛ ألِٕبءا

ِٓ 1939-1213 

 اٌزبس٠خ اٌؼبَ األ١ِٓ  اٌشلُ

 1939  اٌغش٠ــت اٌشد١ُ ػجذ اٌس١ذ 1

 1911 اٌجبثشٞ اٌذ٠ٓ ِجذ إٌّٙذط 1

 1911 اٌىذبٌــٗ غجذٟ إٌّٙذط 3

 1918 ِـــشاس رٛف١ـك إٌّٙذط 1

 11/11/1919 اٌمســٛط ٔؼ١ـُ إٌّٙذط 5

 31/1/1951 اٌغش٠ـت اٌشد١ُ ػجذ اٌس١ذ 1

 19/9/1953 ثٌٛــع ٔج١ــٗ إٌّٙذط 7

 1/7/1959 فــٛصٞ أدّــذ إٌّٙذط 8

 12/7/1911 ث١ٕــٛ سؼ١ـــذ إٌّٙذط 9

 11/11/1971 اٌػٕـبع أوــشَ إٌّٙذط 12

 11/8/1981 اٌجٍج١ســٟ ِؼزـض إٌّٙذط 11

 1/11/1985 اٌٙــٛاسٞ خـٍف إٌّٙذط 11

 11/1/1989 ٍـــــفخ داٚد إٌّٙذط 13

 11/1/1992  اٌشضــذاْ سضذاْ إٌّٙذط 11

 12/12/1993 دــذاد جــٛسج إٌّٙذط 15

 1/9/1991 اٌجغج١ــش ثط١ــش إٌّٙذط 11

 12/9/1999 اٌىجبس٠زٟ اٌّج١ذ ػجذ إٌّٙذط 17

 1/11/1221 جشاداد ِؼٓ إٌّٙذط 18

 11/1/1221 اٌؼجبدٞ غبصٞ إٌّٙذط 19

 11/5/1228 ٍ٘سٗ بِٟس إٌّٙذط 12

 



 

 

 

 

 

 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالفصل الثا                                     

 لطرقا عامة عن معمومات
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 :الطرؽ شبكة أطواؿ -

( كـ  ٜ٘ٛ) ٜٓ٘ٔمممكة عاـ طورت شبكة الطرؽ تطورًا كبيرًا مف حيث التصاميـ واالنشاء والصيانة, ففي حيف كاف مجموع اطواؿ شبكة الطرؽ المعبدة في ال       
وذلؾ   ٕٓٔٓ( كـ عمما بانة تـ اعتماد معايير جديدة لتصنيؼ الطرؽ بداية عاـ  ٕٔٓٚبحدود ) ٕٕٔٓلمطرؽ الرئيسية والثانوية والقروية أصبح في نياية عاـ 

  Jordan Highway Master plan      حسب دراسة المخطط الشمولي لطرؽ المممكة

 

 

 

 

 اىغْح
 شويق حاّىي سئيغي

 اىَجَىع

 )مٌ( )مٌ( )مٌ(

   0991 941 074 080 899 

0961 721 049 981 0649 

0971 0494 901 0211 0084 

0981 0990 821 0461 4200 

0991 2609 0679 0720 6140 

0990 2666 0708 0774 6098 

0992 2720 0780 0804 6008 

0990 2798 0809 0879 6468 

0994 2780 0870 0994 6691 

0999 2808 0940 2120 6781 

0996 2860 0907 2172 6872 

0997 2894 0984 2044 7122 

0998 2916 2111 2227 7000 

0999 2900 2129 2260 7210 

2111 2900 2199 2279 7249 

2110 2900 2161 2288 7299 

2112 2994 2161 2288 7012 

2110 2972 2170 2008 7060 

2114 0197 2178 2069 7911 

2119 0018 2010 2087 7996 

2116 0087 2002 2099 7694 

2117 0216 2027 2409 7768 

2118 0200 2009 2446 7806 

2119 0249 2070 2469 7890 

2101 2708 0802 2488 7108 

2100 2708 0802 2990 7040 

2102 2708 0876 2617 7210 
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 ٕٕٔٓ-ٕٓٔٓتوزيع أطواؿ شبكة الطرؽ في المممكة حسب المحافظات مف 

 Road network in kingdom per governorate (ٕٕٔٓ-ٕٓٔٓ) ( بالكيمومترات حسب المخطط الشمولئٕٕٓ-ٕٓٔٓشبكة الطرؽ في المممكة حسب المحافظات خبلؿ الفترة )

 Year ) كم (طرق قروٌة  طرق ثانوٌة )كم ( طرق رئٌسٌة ) كم ( السنه

 المحافظة

Main Road (Km) Side Road (Km) Rural Road (Km) 

Governorate 
0202 0200 0200 0202 0200 0200 0202 0200 0200 

 Amman 032 032 032 090 090 090 062 062 062 عمان

 Irbid 306 306 306 306 306 306 060 060 060 اربد

 Mafraq 330 333 333 090 090 090 002 002 002 المفرق

 Balqa 080 080 080 003 003 003 037 037 037 البلقاء

 Zarqa 000 000 006 98 98 98 009 009 009 الزرقاء

 Karak 030 030 030 060 060 060 098 098 098 الكرك

 Tafeelah 00 00 00 03 03 03 003 003 003 الطفٌلة

 Ma'an 00 00 00 007 007 007 000 000 000 معان

 Madaba 030 032 003 026 99 99 00 00 00 مادبا

 Jarash 039 037 006 90 89 89 83 83 83 جرش

 Ajloun 030 030 030 020 020 020 06 06 06 عجلون

 Aqaba 78 78 78 00 00 00 097 097 097 العقبة

 Total 0627 0090 0088 0876 0830 0830 0708 0708 0708 المجموع

 



 

 

 

 

 

 
08 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 المحافظة
 المجموع قروي ثانوي رئٌسً

 (كم) (كم) (كم) (كم)

 992 037 093 062 اٌؼبغّخ

 815 306 377 060 اسثذ

 1282 330 090 002 اٌّفشق

 511 080 003 037 اٌجٍمبء

 171 000 98 009 اٌضسلبء

 191 030 060 098 اٌىشن

 112 00 03 003 اٌطف١ٍخ

 793 00 007 000 ِؼبْ

 389 030 026 00 ِأدثب

 111 039 90 83 جشش

 193 030 020 06 ػجٍْٛ

 111 78 00 097 اٌؼمجخ

 اٌّجّٛع

 )وُ( 7121 1127 1871 0708
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 الرابعالفصل                                         

 المديريات  والوحدات التي ترتبط مع معالي وزير االشغال العامة واالسكان ) الميام واالنجازات(                
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 إدارة الرقابة والتدقيق الداخمي

 
 

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد 

الرقابة والتدقيؽ لمشاريع األبنية والطرؽ اتوحد  

 كد مف مطابقتيا والشروط العقدية المطموبة.انية دورية إلى المشاريع لئلطبلع عمى تقدـ سير العمؿ وفقًا لجدوؿ العمؿ الزمني وتفقد المواد المحضرة وتقييـ األعماؿ المنجزة والتأالقياـ بزيارات ميد 

 بداء المبلحظات عمييا والوقوؼ ع  مى أسباب التأخير واتخاذ اإلجراءات العبلجية البلزمة لتبلفي التأخير.دراسة التقارير الشيرية لتقديـ سير العمؿ في مختمؼ المشاريع وا 

 .متابعة أجيزة المكاتب اليندسية المشرفة عمى تنفيذ مشاريع الوزارة والمفوضة بصبلحيات الميندس والتنسيب بما يمـز لصاحب العمؿ 

  .متابعة أجيزة المقاوؿ المناظرة لتنفيذ المشاريع 

  المعامبلت والمراسبلت المتعمقة بالمشاريع . التأكد مف تصريؼ كافة 

 .متابعة أعماؿ المشاغؿ في المركز والميداف 

   -وحدة الرقابة والتدقيؽ المالي واالداري:

 .التأكد مف صحة وسبلمة وتطبيؽ التشريعات المالية واالدارية والمعموؿ بيا في الوزارة 
 والتأكد مف سبلمة اإلجراءات حسب النظاـ المالي والمعموؿ بو التدقيؽ عمى جميع المطالبات المالية ومستندات الصرؼ. 
 .التأكد مف عدـ تجاوز المخصصات المالية المرصودة في قانوف الموازنة 
 .التأكد والتحقؽ مف صحة المشتريات المالية والوثائؽ المعززة ليا واإلجراءات والتسجيؿ والترصيد وفؽ التشريعات المالية المعموؿ بيا 
 عمى سجبلت المواـز في المستودعات. التدقيؽ 
 .التدقيؽ عمى رواتب الموظفيف المصنفيف وبعقود والعامميف باألجرة اليومية في المركز والمديريات مف النواحي المالية 
 .التدقيؽ عمى ممفات العطاءات والتأكد مف دفع رسـو الطوابع قبؿ توقيع االتفاقية إضافة إلى الكفاالت المالية 
 فجائي لصناديؽ معتمدي الصرؼ في المركز والمديريات. إجراء جرد 

 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي

 

الرقابة والتدقيؽ المالي واإلداري وحدة  

 

والتدقيؽ لمشاريع الطرؽ وحدة الرقابة  

 

 

 

 

 

 

 وحدة الرقابة والتدقيؽ لمشاريع األبنية
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  المستأجرة أثناء وبعد الدواـ الرسمي.و التفتيش عمى السيارات الحكومية 
 .)االشتراؾ في لجاف التحقيؽ في المخالفات والشكاوي التي ترد إلى الدائرة ) المركز والمديريات 
 ة والمالية.التأكد مف حسف استخداـ وتشغيؿ عناصر االنتاج البشري 
 .تشخيص المشكبلت القائمة وتقديـ التوصيات والحموؿ المقترحة لتصويبيا 
 .جازات ورواتب وعبلوات وتنظيـ سجبلت  متابعة شؤوف الموظفيف في المديريات مف دواـ وا 
 .ضبط أعماؿ المراسبلت الخارجية مف صادر ووارد 
 ر أو إبطاء.التأكد مف سبلمة التوثيؽ وسير المعامبلت الرسمية دوف تأخي 
 .تدقيؽ وتفقد السجبلت والممفات ونماذج المغادرات واإلجازات والكادر في المركز والمديريات 
 .تفقد عبلوات الميداف وأوامر الحركة 
 )........ االشتراؾ بأعماؿ المجاف المختمفة ) تحقيؽ , جرد , أستبلـ , مشتريات 
 ت الدواـ الرسمي.تفقد حضور الموظفيف في موقع العمؿ والتزاميـ بأوقا 

 انجازات إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمػػي

الرقابة والتدقيؽ لمشاريع األبنية والطرؽ اتوحد  

ٓفي جميع أنحاء المممكة ) إستبلـ أولي ونيائي (  والطرؽ المشاركة في أعماؿ المجاف المتخصصة  والمؤلفة إلستبلـ مشاريع األبنية  -                  

 ٓع الطرؽ واألبنية قيد التنفيذ وذلؾ مف خبلؿ الجوالت الميدانية عمييا وكتابة المبلحظات والتوصيات بمذكرات داخمية وكتب رسمية متابعة مشاري -

 ٓمتابعة األجيزة اإلشرافية عمى مشاريع الطرؽ واألبنية والتأكد مف التزاميا بالدواـ وتطبيؽ المواصفات وفحوصات المواد  -

 .المستخدمة  في المشاريع وادة المتعمقة بمشاريع الطرؽ واألبنية مف الناحية الفنية ومطابقتيا لكميات األعماؿ الواردة في العطاء والفحوصات المخبرية واعتماد المتدقيؽ المطالبات المالي -

بالمدة التعاقدية إلنجاز األشغاؿ   وجياز التنفيذ لممقاوؿ وبرامج سير العمؿ واإللتزاـ متابعة مشاريع الطرؽ واألبنية قيد التنفيذ مف حيث تاريخ المباشرة وتسميـ الموقع ومطابقة تعييف جياز اإلشراؼ -
 ٓومتابعة التغييرات وصدور األوامر التغييرية وأسبابيا 

 متابعة مشاريع المبادرات الممكية السامية وتقديـ التقارير الدورية بذلؾ . -
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 -وحدة الرقابة والتدقيؽ المالي واالداري:
 ٓصحة وسبلمة تطبيؽ التشريعات المالية المعموؿ بيا  التأكد مف -

 ٓالدفترية  باالرصدة الفعمية التدقيؽ عمى سجبلت المستودعات التابعة لموزارة والمستودعات التابعة لمديريات األشغاؿ واألبنية في كافة المحافظات ومطابقة األرصدة  -

وترصيدىا وفؽ المبادىء المحاسبية لوثائؽ المعززة ليا ودوراتيا المحاسبية فيما يتعمؽ باإليرادات والنفقات وصحة تسجيميا وترحيميا  الفحص والتحقؽ مف الصحة الحسابية لممستندات المالية وا -
    ٓوالتشريعات المعموؿ بيا 

 ٓاالشتراؾ في لجاف التفتيش الفجائي عمى السيارات ولجاف استبلـ المواـز  -

  .صرفيا ات الصرؼ وعبلوات الميداف والمبيت  وعبلوات العمؿ اإلضافي والرواتب والتأكد مف استيفائيا لكافة المتطمبات الآلزمة إلجازةتدقيؽ جميع المطالبات المالية ومستند -

          ٓالتوصيات الآلزمة بمذكرات داخمية وكتب رسمية  ومتابعتيا حسب األصوؿ رفع  -

مف قبؿ أصحاب العبلقة, وتدقيؽ ممفات  لمموظفيف ونماذج المغادرات الرسمية والخاصة, واستكماؿ إجراءاتيا الرسمية واستيفائيا لممتطمبات النموذجية تدقيؽ سجبلت الصادر والوارد والنماذج لطمبات اإلجازة  -
               ٓالموظفيف والعطاءات وكشؼ الدواـ اليومي وسجؿ حركة السيارات 

عداد التقارير الآلزمة أصوليًا  اف في المجاف المشكمة لغايات متابعة السيارات لدى مديريات األشغاؿ واألبنية الحكومية  ومتابعة  عمميا والتأكد مف قياميا بواجباتيااإلشتراؾ مع المديريات األخرى في الوزارة والميد -     ٓوا 

   ٓالتأكد مف تنفيذ وتطبيؽ كافة التعاميـ المتعمقة بالشؤوف اإلدارية  -

      ٓير المعامبلت الرسمية  دوف إبطاء أو تأخيرالتأكد مف سبلمة التوثيؽ لس -

 ٓمتابعة وتدقيؽ كشوفات الدواـ الرسمي لمموظفيف مف ساعة الدواـ في المركز والمديريات في المحافظات  -

 ٓ والكيرباء والياتؼ والمحروقاتالتأكد مف ترشيد استيبلؾ الماء  -

 ٓؾ أصوليًا اإلشتراؾ بمجاف الجرد واإلستبلـ والشطب ورفع تقارير بذل -
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 الفصل الخامس                                       
 شغالوزارة األمين عام أالمديريات التي ترتبط مع عطوفة   
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دوليمديرية اإلستثمار والتعاوف ال  

 دارة المشاريع االستثمارية لمطرؽ في ال وصيانة الطرؽ وبما  إنشاءمممكة والتي تسيـ في توفير دخؿ ثابت يرفد الخزينة ويساعد في توفير التمويؿ البلـز لمقياـ بتنفيذ مشاريع متابعة وا 
 ٓينعكس ايجابًا عمى نوعيتيا وجودتيا وتعزيز متطمبات وعناصر السبلمة المرورية فييا 

 دارة ا  ٓ( TOLLلطرؽ التي تشرؼ عمييا الوزارة مثؿ تطبيؽ أنظمة )إدارة وتطبيؽ االستثمار في مجاؿ تنفيذ وتشغيؿ وا 

 ةرية واستثماريإدارة االستثمارات الخاصة بمشاريع الطرؽ في الوزارة في مجاؿ الموحات اإلعبلنية والدعائية واستغبلؿ حـر الطريؽ وفضبلتيا لغايات تجا  

  ٓوعناصر السبلمة المرورية لمطرؽ استغبلؿ واستثمار إمكانيات الوزارة في تصنيع الموحات اإلرشادية 

  ٓمتابعة المشاريع االستثمارية لمطرؽ في المممكة والممولة مف جيات خارجية بمنح او قروض 

 عداد التفاقيات التعاوف المحمية والدولية ومذكرات التفاىـ التي تخص الوزارة وذلؾ بالتنسيؽ والتعاوف مع جميع  ٓحدات المعنية والو  تالمديريا المشاركة في التحضير وا 

  / متابعة المشاريع التي يتـ تمويميا مف جيات تمويمية او منح خارجية/المنح المقدمة مف البنؾ الدولي / بنؾ االستثمار األوروبيUSAID  

  ٓورية حصر وتوثيؽ وتبويب اتفاقيات التعاوف ومذكرات التفاىـ وبناء قاعدة بيانات تسيؿ عممية الحصوؿ عمى معمومات والبيانات الضر 

  ٓمحطات المحروقات الرئيسة مف خبلؿ لجنة فنية بالتشارؾ مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية  إنشاءمتابعة منح الموافقات عمى 

 اميف عاـ وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

 مديرية شوؤف مجمس البناء الوطني وحدة العطاءات المحمية 

دارة المشاريع   وحدة التخطيط وا 

 مكتب االميف العاـ  ميف العاـمستشارو اال

 مديرية االستثمار والتعاوف الدولي مديرية العبلقات العامة  واالعبلـ 
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  ٓاالتصاؿ والتنسيؽ مع المؤسسات والدوائر األخرى المحمية والخارجية التي تشارؾ في النشاطات المختمفة في الوزارة 

 ٓالبيئية في توسعة طريؽ المطار ومرحمة األولى مف ممر عماف التنموي  متابعة تنفيذ خطة اإلدارة 

 اؿ بالتنسيؽ مع سمطة المصادر الطبيعية متابعة األمور البيئية بما يخص إعطاء او حجب الموافقات عمى المواقع المقاـ عمييا كسارات مف الناحية البيئية ومتطمبات مشاريع األشغ 

 ٓقييـ العقاري التابعة لدائرة األراضي والمساحة  لوضع األسس التقدير والتقييـ العقاري في المممكة األردنية االشتراؾ مع لجاف تقدير والت 

  ٓوالمائية باالشتراؾ مع وزارة المياه  ةمعاصر الزيتوف حسب األسس العممية والفنية والمحافظة عمى األمور البيئي إنشاءاالشتراؾ مع لجاف لوضع مواصفات 

 التعاوف مع ( الجيات المانحة مثؿ صندوؽ التمويؿ األلمانيKFW لعمؿ دراسة وتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة في األبنية الحكومية )ٓ 

  ٓاالشتراؾ في لجنة المواصفات والمقاييس لعمؿ مواصفة فيما يخص المواد اإلنشائية الصديقة بالبيئة 

 ٓة ممر عماف التنموي المرحمة الثانية والثالثة كجزء مف المتابعة االجتماعية وحسب متطمبات التمويؿ الدولي ردود عمى استدعاءات المواطنيف فيما يخص االستفسار عف دراس 

  العطاءات المحميةحدة و 
بما ال يزيد عف  الفنية وعطاءات الخدمات لمتنفيذ (  مائتاف وخمسوف ألؼ دينارٕٓٓٓٓ٘تعمؿ وحدة العطاءات المحمية عمى طرح عطاءات االشغاؿ المحمية بما ال يزيد عمى )

 وتعديبلتو . ٜٙٛٔ(  لسنة ٔٚ( خمسوف ألؼ دينار وفقًا الحكاـ نظاـ األشغاؿ الحكومية رقـ ) ٓٓٓٓ٘)

 -المياـ والواجبات:
 -أواًل : اإلجراءات المتعمقة بالعطاءات قبؿ اإلعبلف والطرح:

  زارة مع رسالة تغطية تتضمف كمفة العطاء والمخصصات.استبلـ وثائؽ العطاء المنوي طرحيا مف المديريات المعنية في ىذه الو 
 .عطاؤه رقـ متسمسؿ في دفتر العطاءات  فتح ممؼ خاص لكؿ عطاء وا 
 .تدقيؽ الوثائؽ والتأكد مف أنيا مستوفيو لجميع الشروط مف جداوؿ كميات وشروط خاصة ومخططات 
 .ختـ الوثائؽ بختـ الوحدة لغايات االعتماد والتجييز لمطرح 
 يمة النسخ وكفاالت الدخوؿ.تحديد ق 
 .إعداد الدعوات واإلعبلف عف العطاءات في الصحؼ المحمية وتحديد فئة المقاوليف أو االستشارييف المسموح ليـ بالمشاركة بالعطاءات 
 .تأميف عدد النسخ الكافية مف وثائؽ العطاء وتسميميا إلى الكاونتر ضمف الوحدة لغايات البيع 
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 متعمقة بالعطاءات بعد اإليداع وفتح العروض:ثانيًا : اإلجراءات ال
 .فتح العروض في جمسة عمنية وحسب التاريخ الموضح في اإلعبلف ويتـ بث الجمسة مباشرة عبر الموقع اإللكتروني لموحدة 
 . متابعة المجاف الفنية المشكمة لدراسة العطاءات وتبميغيا لمحضور إلى وحدة العطاءات المحمية لدراسة العروض 
 التزاـ مف المناقص( وتسميميا استبلـ التقارير الفنية موقعة مف جميع أعضاء المجنة وتصنيفيا حسب تنسيبات وشروحات المجاف الفنية مف )قرار إحالة أو مفاوضة أو طمب  يتـ

 لسكرتاريا المجنة الستكماؿ اإلجراءات .
 .إعداد وتجييز قرارات اإلحالة 
 استبلـ قرارات اإلحالة موقعة مف عطوفة األميف العاـ ومصدقة مف معالي الوزير . إعداد كتب الطوابع لمعطاءات وذلؾ بعد 
 . عادتيا بعد االنتياء مف عرضيا  يتـ استبلـ الكفاالت وتدقيقيا وتجديدىا وحفظيا وا 
 قرارىا مف الجيات ذات العبلقة في الوزارة ليتـ توقيعيا مف قبؿ عطوفة األميف الع  اـ.متابعة إعداد االتفاقيات وا 

 ثالثًا : اجتماعات لجنة العطاءات المحمية:
 عداد برنامج الجمسة وتبميغ المناقصتيف لحضور ال  جمسة إذا اقتضى األمر( .تنظيـ عقد اجتماعات لجنة العطاءات المحمية )تبميغ أعضاء المجنة بموعد االجتماعات وا 

 رابعًا : كما تقوـ الوحدة بما يمي:
 ات المتعمقة بالعطاءات.جمع وتوثيؽ البيانات والمعموم 

  .توثيؽ معمومات يومية عف إجراءات العطاءات وكؿ ما يتعمؽ بيا عمى الموقع االلكتروني وتصنيفيا حسب المديريات 

  .جمع وثائؽ المعمومات الخاصة بالمقاوليف واالستشارييف المشاركيف في العطاءات المحمية 

 شر لجمسات العطاءات وأرشفتيا وتحميميا عمى الموقع االلكتروني الخاص بالوحدة.متابعة عمؿ الموقع االلكتروني وتجييز البث المبا 

 
 خامسًا: األعماؿ اليومية الروتينية:

  .تنظيـ األعماؿ اليومية الروتينية لموحدة 

  .متابعة الصحؼ اليومية والتأكد مف صدور اإلعبلنات الخاصة بالعطاءات المرسمة مف الوحدة وتوثيقيا 
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 ع أنواعيا.الطباعة بجمي 

  .تجييز البرنامج اليومي لجمسة لجنة العطاءات المحمية وتوزيعو 

  .إعداد سندات القبض الخاصة ببيع نسخ العطاءات ورسـو الطوابع 

  .حفظ أوامر القبض الخاصة ببيع نسخ العطاءات واستبلـ رخص الميف وشيادات التصنيؼ وتدقيقيا 

  مختمؼ الدوائر المعنية. تنظيـ وتجييز وتصوير وتوزيع العطاءات عمى 
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 إنجازات وحدة العطاءات المحمية:

 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان / وحدة العطاءات المحمية
 3122لعام العطاءات المحمية 

 /دينار القيمة العدد تفاصيل العطاءات

 25114930:96 23 عطاءات السالمة المرورية

 47:86 2 عطاءات اإلشارات الضوئية

 3855230861 6 عطاءات جسور المشاة

 479351:6 2:9 عطاءات األبنية الحكومية

 22915210761 35 عطاءات الوزارة األخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 العطاءات الممغاة

 497649825496 379 المجموع
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان / وحدة العطاءات المحمية
 3123لعام عطاءات المحمية ال

 /دينارالقيمة العدد تفاصيل العطاءات

 2:98866586 31 عطاءات السالمة المرورية

 6865525611 6 عطاءات اإلشارات الضوئية

 322466 5 عطاءات جسور المشاة

 57732715435 56 عطاءات األبنية الحكومية

 48575555751 39 عطاءات الوزارة األخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 لممغاةالعطاءات ا

 3:52885325: 227 المجموع
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 مجمس البناء الوطني األردني:

 أىـ انجازات مجمس البناء الوطني األردني
 -اعداد كودات األبنية والطرؽ: -اواًل:

 -كودة المباني المّوفره لمطاقة : .ٔ

 ؼ تحسيف كفاءة الطاقة في المباني .اعداد كودة جديده لممباني المّوفره لمطاقة بيد
 -كودة المنشات الفوالذية : .ٔ

 .   (LRFD)االنتياء مف اعداد كودة خاصة لممنشآت الفوالذية 
 -كودة اماكف تخزيف المواد الخطره : .ٖ

 االنتياء مف اعداد كودة جديدة الماكف تخزيف المواد الخطرة .
 -كودة انظمة الصوت الداخمية في المباني  : .ٗ

 االنتياء مف اعداد كودة جديدة ألنظمة الصوت الداخمية في المباني .
 -. كودة نظاـ االماف )الدائرة التمفازية المغمقة( :٘

 االنتياء مف اعداد كودة جديدة ألنظمة االماف . 
 -.كودة انظمة االتصاالت ومعالجة البيانات :ٙ

 جة البيانات . االنتياء مف اعداد كودة جديدة النظمة االتصاالت ومعال 
 -كودة الدراسات البيئية : .ٚ

 بالمغة العربية واالنجميزية . (EIA)االنتياء مف اعداد مسودة كودة الدراسات البيئية لمطرؽ 
 -كودة الدراسات المرورية : .ٛ

 االنتياء مف اعداد مسودة كودة الدراسات المرورية .
 -.كودة الطاقة الشمسية :ٜ

 كودة الطاقة الشمسية واستعماالتيا الحرارية والكيربائية . االنتياء مف اعداد مسودة
 -.كودة خزانات المياه الخرسانية :ٓٔ

 االنتياء مف اعداد مسودة كودة خزانات المياه الخرسانية والتفاصيؿ الفنية الخاصة بيا .
 -.كودة االعماؿ المساحية:ٔٔ
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 .االنتياء مف اعداد مسودة كودة المساحة واالستمبلؾ لمطرؽ 
 -.كودة تحريات واستطبلع الموقع :ٕٔ

 االنتياء مف اعداد مسودة كودة تحريات واستطبلع الموقع لمطرؽ .
 -.دليؿ المباني الخضراء :ٖٔ

 لمباني الخضراء في االردف بيدؼ تحسيف كفاءة الطاقة والمياه والمعايير الخاصة بالبيئة .ااالنتياء مف اعداد دليؿ 
 -مياه والصرؼ الصحي :.كودة تزويد المباني بالٗٔ

 االنتياء مف اعداد كودة لتزويد المباني بالمياه والصرؼ الصحي بيدؼ تحسيف كفاءة المياه .
 -.كودة الجدوى االقتصادية :٘ٔ

 العمؿ عمى وضع مسودة كودة لمجدوى االقتصادية لمشاريع الطرؽ .
 -.تحديث المواصفات الفنية لمطرؽ والجسور :ٙٔ

 سودة المواصفات الفنية الخاصة بالطرؽ والجسور.االنتياء مف تحديث م
 -.كودة التصميـ اإلنشائي لمجسور :ٚٔ

 اعداد مسودة كودة جديده لمتصميـ اإلنشائي لمجسور .
 . البدء بتحديث كودة التيوية الميكانيكية وتكييؼ اليواء .ٛٔ
 . البدء بتحديث كودة التدفئة المركزية .ٜٔ
 الطبيعية واألصوؿ الصحية . . البدء بتحديث كود التيويةٕٓ
 . البدء بتحديث كودة اإلنارة الطبيعية .ٕٔ
 . البدء بتحديث كودة العزؿ المائي والرطوبة في المباني.ٕٕ
 . البدء باعداد المواصفات الفنية العامة لممباني الخدمات الميكانيكية )الجزء الثاني(.ٖٕ
 ة.. البدء باعداد دليؿ لكودة التركيبات الكيربائيٕٗ
 . البدء باعداد دليؿ كودة العزؿ الحراري .ٕ٘
 . البدء بتحديث كودة الوقاية مف الصواعؽ .ٕٙ
 . البدء بتحديث كودة الوقاية مف الحريؽ .ٕٚ
 . العمؿ عمى تحديث كودة المتطمبات الخاص بالمعوقيف .ٕٛ
 . البدء بتحديث كودة الخرسانة اإلنشائية .ٜٕ
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 المقاومة لمزالزؿ . . البدء بتحديث كودة المبانيٖٓ
 . البدء بتحديث أدلة السبلمة المرورية لمطرؽ .ٖٔ

 -الكودات العربية الموحدة : -ثانيًا:
 : الكودة العربية الموحده لخزانات المياه الخرسانية- 

 اف والتعمير العرب في جامعة الدوؿ العربية .بدء مجمس البناء باعداد الكودة العربية لخزانات المياه الخرسانية لمدوؿ العربية تحت مظمة مجمس وزراء اإلسك
 : الكودة العربية الموحده لممباني الخضراء- 

 العربية  بدء مجمس البناء باعداد الكودة العربية لممباني الخضراء لمدوؿ العربية تحت مظمة مجمس وزراء اإلسكاف والتعمير العرب في جامعة الدوؿ
 -مباني السكنية :الكشؼ عمى المنشآت وال -ثالثًا:      

فات المرصودة وأسبابيا وكذلؾ وضع التوصيات الفنية المنشآت والمباني السكنية التي تـ الكشؼ عمييا مف قبؿ المجاف الفنية في مجمس البناء الوطني األردني واعداد تقارير فنية حوؿ المخال
 البلزمة لتصويبيا

 اسكاف ارباع الشومر )اربد( . .ٔ
 لمحطة وقود )الكرؾ( .انييار جدار استنادي   .ٕ

 مشروع مستشفى الكيبلني . .ٖ

 عمارة جودة العكروش . .ٗ

 منازؿ السمطاني/القطرانة .٘

 عمارة وادي السير /مدرسة اـ حبيب .ٙ

 اسكاف القيسي /اـ السماؽ .ٚ

 عمارة حوض الممفوؼ/جبؿ عماف .ٛ

 فندؽ قيد االنشاء /البتراء مجموعة مواطنييف .ٜ

 منزؿ المواطف سالـ الحميدي /الطيبو .ٓٔ

 بربور/ضاحية األميرة سممىعمارة ط .ٔٔ

 الكشؼ عمى منزؿ سفياف الشيواف/ناعور .ٕٔ

 عمارة النزىو/حي الصناعة .ٖٔ

 اسكاف ياغي/طبربور .ٗٔ

 عمارة طبربور/ضاحية االمير حسف .٘ٔ
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 عمارة دير عبل .ٙٔ

 عمارة سكنية في عبدوف .ٚٔ

 عمارة حي الياسميف .ٛٔ
  -لممشاريع التالية :تقييـ الدراسات الفنية مف قبؿ المجنة اإلنشائية في مجمس البناء   -رابعًا:

 . مدرسة الباسمية /محافظة العاصمة 

 .مدرسة أسماء بنت يزيد /محافظة جرش 

 . مدرسة الشجرة الثانوية لمبنيف/ الرمثا 

 . مبنى اإلدارة لمدرسة المصطبة الثانوية الشاممة لمبنات/محافظة جرش 

 . مركز صحي الحسينية /محافظة معاف 

 مركز صحي الجيزة /محافظة العاصمة . 

 . مدرسة طواحيف السكر /األغوار الجنوبية /الكرؾ 

 . مدرسة جعفر بف ابي طالب /الكرؾ 

 . مدرسة ميمونة بنت الحارث /محافظة اربد 

 . المنطقة الحرة متعددة االغراض لشركة المناطؽ الحرة 

 . مركز صحي العامرية /الرصيفة/الزرقاء 

  كفرنجة .–طريؽ دير عبل تضرر مباني لمجموعة مواطنيف مف اعماؿ مشروع توسعة 

 . جدار محكمة عجموف 

 . مشروع توسعة مطار الممكة عمياء الدولي 

 . مشروع جدار مسجد عجموف مشروع السياحة الثالث 
 -العامة واإلسكاف: المشاريع التي يتـ تنفيذىا مف خبلؿ منح مقدمة لمجمس البناء وزارة األشغاؿ -خامسًا:
 إلنارة ساحات مدارس بالطاقة الشمسية . (USAID)لمتنمية الدولية منحة مقدمة مف الوكالة األمريكية  .ٔ
 لتحديث مجموعة مف الكودات . (EU)منحة مقدمة مف االتحاد األوروبي  .ٕ

 ذا الخصوص .مكتب األمـ المتحدة اإلنمائي في عماف لتحديث كودات وتأىيؿ مجموعة مف المباني لمقاومة الزالزؿ وتدريب مجموعة مف الميندسيف بي UNDPمنحة مف  .ٖ
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 مديرية العبلقات العامو واالعبلـ

 المياـ والواجبات :

 كتابة االخبار ونشرىا في الصحؼ ووسائؿ االعبلـ المختمفة .  -

 أرشفة االخبار والمبلحظات االعبلمية في وسائؿ االعبلـ المختمفة ) صحؼ وأذاعة( .  -

  تحويؿ المبلحظات االعبلمية الى الجيات المختصة في الوزارة . -

 نشر االعبلنات المتعمقة باعماؿ الوزارة في وسائؿ االعبلـ المختمفة .  -

 عمومات المناسبة لمنشر . القياـ بالتعاوف مع وسائؿ االعبلـ بجوالت ميدانية عمى عدد مف مشاريع الوزارة وتغطية نشاطات الوزارة وتسييؿ ميمتيـ بالحصوؿ عمى الم -

 مفة . القياـ بالتصوير لمشاريع الوزارة المخت -

 االعداد لمؤتمرات صحفية وعقدىا في مبنى الوزارة مع معالي الوزير .  -

 متابعة اجتماعات معالي الوزير وعطوفة االميف العاـ واعداد محاضر االجتماع .  -

 حضور ومتابعة نشاطات معالي الوزير وعطوفة االميف العاـ خارج الوزارة .  -

 ميف العاـ . استقباؿ كبار ضيوؼ معالي الوزير وعطوفة اال -

 متابعة نشاطات معالي الوزير في مجاؿ العبلقات العامو ) برقيات ,بطاقات تينئة وتعزية , كتب شكر ,..., الخ( . -

 تصديؽ الشيادات الصادرة عف نقابة الميندسيف ونقابة المقاوليف وصور الشيادات الصادرة عف الوزارة .  -

 ير وعطوفة االميف العاـ . اجراء كافة الترتيبات البلزمة لسفر معالي الوز  -

 استقباؿ الوفود الرسمية واعداد البرامج المناسبة لزيارة كؿ وفد .  -
 إنجازات مديرية العبلقات العامو واالعبلـ

  . استقباؿ كبار ضيوؼ الوزارة 

  . ارساؿ برقيات وبطاقات التينئة والتبريكات في المناسبات المختمفة 

  عف نقابة الميندسيف ونقابة مقاولي االنشاءات االردنية والوزارة . تصديؽ الشيادات المختمفة الصادرة 

  . استقباؿ الوفود الزائرة واعداد برامج الزيارة ليا 

  اجراء الترتيبات البلزمة لسفر معالي الوزير واالميف العاـ مف ) حجوزات تذاكر وانجاز معامبلت المطار والحجز في اؿVIP     (  . 

 ي اليومي المتضمف لممواضيع التي تتطرؽ لوزارة االشغاؿ العامو واالسكاف ووضعو اماـ مكتب معالي الوزير واالميف العاـ . اعداد التقرير الصحف 
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  . المشاركة مع فريؽ جائزة الممؾ عبداهلل الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية 

 مختمفة ) صحؼ واذاعة ( . العمؿ عمى أرشفة االخبار والمبلحظات االعبلمية في وسائؿ االعبلـ ال 

  . العمؿ عمى تحويؿ كؿ مبلحظة اعبلمية الى الجيات المختصو في الوزارة لمتابعتيا واعداد الردود واالجابة عمى التساؤالت المطروحة 

  . قامت المديرية بنشر االعبلنات التي تتعمؽ باعماؿ الوزارة في وسائؿ االعبلـ المختمفة 

 ريع الوزارة المختمفة . قامت المديرية بتصوير مشا 

  . تـ اجراء الترتيبات البلزمة لعقد المؤتمرات الصحفية لمعالي الوزير في مبنى الوزارة وفي جوالتو الخارجية 

  . تـ اجراء الترتيبات البلزمة لعمؿ جميع المؤتمرات الصحفية واالعبلمية مع معالي الوزير 

 مقروء والمسموع . التواصؿ المستمر مع مندوبي االعبلـ المرئي وال 

  . اجراء الترتيبات البلزمو لمجوالت الميدانية في المحافظات 

  ـ , ونشر الردود عمى المواقع . متابعة المواقع االلكترونية ورصد جميع المبلحظات التي ترد عمييا فيما يتعمؽ بعمؿ الوزارة وتحويميا الى الجيو المختصة الجراء البلز 

 المدنية ( . بات البلزمة في قاعة اىؿ العـز حيف عقد اي اجتماعات سواء عمى مستوى الوزارة او الوزارات والدوائر االخرى ) امتحانات ديواف الخدمو االشراؼ عمى اجراء الترتي 

 وحدة التخطيط وادارة المشاريع:

 المياـ والواجبات :

 )ادارة ومتابعة تنفيذ المشاريع )أبنية , طرؽ. 

 تي تعكس مستويات االنجاز الفعمية ليذه المشاريع ومقارنتيا بالمخطط ورفعيا لعطوفة االميف العاـ التخاذ االجراءات المناسبة اصدار التقارير الدورية ال 

 ضماف دورية وجودة التقارير مف حيث دقة البيانات , اسباب القصور اف وجدت , وشموليا عمى االجراءات التصحيحية المقترحة. 

  بناء وادارة قاعدة بيانات( لكافة المشاريع التي تشرؼ عمييا الوزارة وتحديثيا بشكؿ مستمر وبما يشمؿ جميع مراحؿ المشروعProject Life Cycle). 

 ( دارة نظاـ التقارير  ( لمبرامج والمشاريع والعمؿ عمى أتمتة وتحديث ىذا النظاـ وحسب متطمبات العمؿReporting systemsبناء وا 

  دارة المشاريع والمديريات والدوائرتنظيـ عمميات االتصاؿ مع الدو االخرى  ائر واالتصاالت مع الدوائر/ المديريات االخرى : بغرض تحديد نقاط االتصاؿ ما بيف وحدة التخطيط وا 
دارة المشاريع بالبيانا ت ونسب االنجاز لممشاريع والمعوقات اف بغرض الحصوؿ عمى البيانات البلزمة واعداد تقارير متابعة المشاريع يتـ تسمية مندوب لتزويد وحدة التخطيط وا 

 .وجدت
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 بنية وبناء شبكة طرؽ وطنية وحسب أفضؿ إعداد خطط إستراتيجية لمطرؽ واالبنية تتضمف البرامج والمشاريع المنوي تنفيذىا في السنوات القادمة والتي تساىـ في تنفيذ مشاريع اال
 .يريات والوحدات المعنية في الوزارة الممارسات المعموؿ بيا وذلؾ بالتعاوف والتنسيؽ مع المد

 عداد وتصميـ خطط عمؿ لتنفيذ ى ذه المخططات الشمولية لمسنوات الثبلث ترجمة التوجيات الوطنية واألولويات الحكومية في مجاؿ االبنية والطرؽ إلى برامج شمولية طويمة المدى وا 
 .القادمة

 ات الدوائر الحكومية والطرؽ المطموبة مف المواطنيف والرأي العاـ تمييدًا إلدراجيا بالخطط االستراتيجيةدراسة وتحديد األولويات لبلبنية الحكومية حسب احتياج. 

 متابعة ما تـ انجازه مف الخطط اإلستراتيجية لؤلبنية والطرؽ والبرامج الشمولية. 

 البلـز لبرامج ومشاريع وخطط االبنية والطرؽ في الوزارة وبالتنسيؽ مع وزارة التخطيط  إعداد الوثائؽ والخطط البلزمة وتقديميا لمجيات المانحة والممولة لمحصوؿ عمى التمويؿ
 .والتعاوف الدولي

 المشاركة في الدراسات والبرامج والخطط لتحسيف وتطوير مستوى العمؿ. 

  ٓالمشاركة في أعماؿ التخطيط والتنظيـ ورسـ السياسات العامة لموزارة 

 ٓي األردني االشتراؾ في لجاف الكود الوطن 
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 الفصل السادس                                                      
 إدارة صيانة الطرق
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صيانة الطرقإدارة   

 
 -:ٚاٌٛاججبد اٌّٙبَ

عداد الموازنات السنوية البلزمة لذلؾ.وضع البرامج والخطط المستقبمية لمتطمبات صيانة الطرؽ والجسور عمى المستوى القري .ٔ  ب والبعيد وتقدير كمفة صيانة الطرؽ وا 

 التنسيؽ مع مديريات الوزارة والجيات ذات العبلقة لمعرفة الحاجة الفعمية ألعماؿ الصيانة ووضع الحموؿ والمواصفات الفنية ليا .ٕ

 الجسور المرصود ليا مخصصات في الموازنة واستكماؿ اإلجراءات المتعمقة بيا اإلشراؼ المباشر وغير المباشر ومتابعة تنفيذ مشاريع الصيانة لمطرؽ و  .ٖ

جازة صرفيا . .ٗ  تدقيؽ المطالبات المالية لممقاوليف المنفذيف ألعماؿ عطاءات صيانة الطرؽ والواردة مف مديريات األشغاؿ أو المستشاريف وا 

عداد تقرير شيري شامؿ لجميع منجزات المديريات. دراسة التقارير الشيرية الواردة مف مديريات األشغاؿ والمستشار  .٘ بداء المبلحظات عمييا وا   يف لسير العمؿ وا 

 المشاركة بمجاف االستبلـ والمجاف الفنية في الوزارة وكذلؾ بمجاف العطاءات المحمية والمركزية. .ٙ

ادارة صيانة 
 الطرؽ

مديرية صيانة 
  الطرؽ والجسور

مديرية الصيانة 
الروتينية والشراكة 
مع القطاع   

 الخاص

وحدة المخطط 
 الشمولي

قسـ متابعة 
عطاءات الشراكة 

اع الخاصمع القط  

قسـ صيانة طرؽ 
  الجنوب

قسـ صيانة طرؽ 
 الوسط

قسـ صيانة طرؽ 
  الشماؿ

قسـ صيانة الجسور 
ةوالمنشات الخراساني  

 

قسـ تحريج جوانب 
 الطرؽ

قسـ معمومات صيانة 
 الطرؽ

 وحدة الطوارىء
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 الحديثة. التدريب الدوري لميندسي وفنيي صيانة الطرؽ عمى كؿ ما يستجد مف برامج وأساليب الصيانة .ٚ

 دراسة وتقييـ حاالت الطرؽ بشكؿ دوري لكافة الطرؽ الرئيسية والثانوية في جميع محافظات المممكة. .ٛ

 اعداد وثائؽ العطاءات عمى ضوء المخصصات المتوفره. .ٜ

تخاذ اإلجراءات البلزمة لصيانتيا.ٓٔ     . متابعة طمبات المواطنيف مف حيث الكشؼ عمى الطرؽ وا 

 -:اٌطشق ٚاٌجسٛس  خغ١بٔ ِذ٠ش٠خ أجبصاد
 

  الرقم الرقم 
رقم عطاء رقم عطاء 

  التنفيذالتنفيذ
  اسم المشروع اسم المشروع 

قيمة العطاء قيمة العطاء 

األصميو األصميو 

  )دينار()دينار(

قيمة االوامر قيمة االوامر 

  التغييرية )دينار(التغييرية )دينار(

القيمو اإلجماليو القيمو اإلجماليو 

  لمعطاءلمعطاء

الجية الجية 

  الممولة الممولة 

الجية المنفذه الجية المنفذه 

  )المقاول ()المقاول (
  تاريخ االحالوتاريخ االحالو

تاريخ أمر تاريخ أمر 

  المباشرةالمباشرة

قيمة المصروف قيمة المصروف 

  لتاريخو/دينارلتاريخو/دينار

ممثل صاحب ممثل صاحب 

  العملالعمل

المفوض المفوض 

بصالحيات بصالحيات 

  الميندسالميندس

  المالحظاتالمالحظات

ٔٔ  
مركزي مركزي 

ٕٕٓٓٚٓٓٚ//ٜٖٜٖ  

أعماؿ الحماية البلزمو اسفؿ أعماؿ الحماية البلزمو اسفؿ 

  جسر وادي الموجبجسر وادي الموجب
  خزينوخزينو  ٖٚ.ٜٜٖٙٚٙٚٚ.ٜٜٙٚٙٚٓٔٓٔ  ٖٚ.ٕٖٖٖٛ٘ٗٔٚ.ٕٖٖٛ٘ٗٔ  ٛٙٗٔ٘ٙٚٛٙٗٔ٘ٙٚ

مرواف أحمد مرواف أحمد 

  الكردي وشركاهالكردي وشركاه
ٕٕٓٓٚٓٓٚ//ٔٓٔٓ//ٕٕٗٗ  ٕٕٓٓٛٓٓٛ//ٖٖٓٓ//ٓٔٓٔ  ٕٕٔٓ٘ٛٗٙ.ٕٕٓٙٔٓ٘ٛٗٙ.ٓٙ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

شركة اتحاد شركة اتحاد 

المستشاريف المستشاريف 

  لميندسة والبيئةلميندسة والبيئة

قيد ااالستبلـ قيد ااالستبلـ 

  االبتدائياالبتدائي

ٕٕ  
مركزي مركزي 

ٕٕٓٓٛٓٓٛ//ٙٙٙٙ  

اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ 

البلزمو أسفؿ جسر الموجب البلزمو أسفؿ جسر الموجب 

  والخط الناقؿوالخط الناقؿ

  خزينوخزينو  ٘ٗٛ٘ٔٙ٘ٗٛ٘ٔٙ  ٘ٙٚٔٛٔ٘ٙٚٔٛٔ  ٖٖٓٛٓٗٗٓٛٓٗٗ

شركة اتحاد شركة اتحاد 

المستشاريف المستشاريف 

  لميندسة والبيئةلميندسة والبيئة

ٕٕٓٓٙٓٓٙ//ٓٙٓٙ//ٜٜٔٔ  ٕٕٓٓٛٓٓٛ//ٓٙٓٙ//ٓٛٓٛ  ٜٙٓٗ٘٘.ٕٜٙٛٙٓٗ٘٘.ٕٙٛ  
مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

قيد ااالستبلـ قيد ااالستبلـ 

  االبتدائياالبتدائي

ٖٖ  
مركزي مركزي 

ٕٕٓٓٛٓٓٛ//ٜٜٔٓٔٓ  

الخاص بتنفيذ  مشروع اعادة الخاص بتنفيذ  مشروع اعادة 

انشاء وتوسعة جسر مميح / انشاء وتوسعة جسر مميح / 

  الوالوالوالو

  خزينوخزينو  ٕ٘ٙ.ٕٔٚٚٗٔٗٔ٘ٙ.ٔٚٚٗٔٗٔ  ٕ٘ٙ.ٜٕٔٛٙٗٛ٘ٙ.ٜٔٛٙٗٛ  ٜٜٓٓ٘ٙ٘ٓٓ٘ٙ٘
نشاءات نشاءات شركة اإلشركة اإل

  الفنية العربيةالفنية العربية
ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٓٔٓٔ//ٓ٘ٓ٘  ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٕٕٓٓ//ٕٕٔٔ  ٕٔٓٔٚٛٛ.ٕٕٔٓٔٓٔٚٛٛ.ٕٔٓ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

شركة اتحاد شركة اتحاد 

المستشاريف المستشاريف 

  لميندسة والبيئةلميندسة والبيئة

قيد اإلستبلـ قيد اإلستبلـ 

  اإلبتدائياإلبتدائي

ٗٗ  
//ٕٕٛٓٓٛٓٓمركزيمركزي

ٔٛٗٔٛٗ  

الخاص باإلشراؼ عمى اعادة الخاص باإلشراؼ عمى اعادة 

انشاء وتوسعة وصيانة جزء انشاء وتوسعة وصيانة جزء 

--مف الطريؽ المموكي)مميح مف الطريؽ المموكي)مميح 

الوالة( واإلشراؼ عمى تنفيذ الوالة( واإلشراؼ عمى تنفيذ 

  ء جسر الوالة الجديدء جسر الوالة الجديدانشاانشا

  خزينوخزينو  ٘ٚٙ.ٕٜٕٙ٘ٙ٘ٚٙ.ٕٜٕٙ٘ٙ  ٘ٚٙ.ٜٜٙٔٙ٘ٚٙ.ٜٜٙٔٙ  ٜٜٓٗٙٙٔٓٗٙٙٔ

شركة اتحاد شركة اتحاد 

المستشاريف المستشاريف 

  لميندسة والبيئةلميندسة والبيئة

ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٓٔٓٔ//ٕٕٚٚ  ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٕٕٓٓ//ٓٚٓٚ  ٕٔٚٔٛٚ.ٕٚٔٔٔٚٔٛٚ.ٚٔٔ  
مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽالطرؽ

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽالطرؽ
  تـ اإلستبلـتـ اإلستبلـ
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٘٘  
مركزي مركزي 

ٕٕٓٓٛٓٓٛ//ٕٕٓٔٓٔ  

الخاص بأعماؿ صيانة الخاص بأعماؿ صيانة 

الجسور في انحاء مختمفة مف الجسور في انحاء مختمفة مف 

  المممكةالمممكة

  خزينوخزينو  ٜٙ.ٖٖٜٚٓٚٔٔٙ.ٖٖٚٓٚٔٔ  ٜٜٙٙ..ٖٕٖٖٕٖٚٙٚٙ  ٖٖٓٓٚٚٔٔٓٓٚٚٔٔ

مؤسسة محمود مؤسسة محمود 

داود الطراونة داود الطراونة 

  لممقاوالتلممقاوالت

ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٓ٘ٓ٘//ٔٚٔٚ  ٕٕٓٔٓٓٔٓ//ٓٔٓٔ//ٔ٘ٔ٘  ٕٕٔٔٚٛ٘.ٕٕٙٙٔٔٚٛ٘.ٙٙ  
مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

قيد التنفيذ/موافقة قيد التنفيذ/موافقة 

عمى زيادة عمى زيادة 

  الكمياتالكميات

ٙٙ  
مركزي مركزي 

ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٔٓٗٔٓٗ  

الخاص باإلشراؼ عمى الخاص باإلشراؼ عمى 

مشروع أعماؿ صيانة الجسور مشروع أعماؿ صيانة الجسور 

  في انحاء مختمفة مف المممكةفي انحاء مختمفة مف المممكة

  خزينوخزينو  ٜٗٗ.ٕٜٖٖٜٓٓٗٗ.ٕٜٖٖٓٓ  ٜٗٗ.ٜٜٛٔٙٗٗٗ.ٜٛٔٙٗ  ٕٜٕٕٜٕٗٗٛٓٛٓ
شركة المستشار شركة المستشار 

  لميندسةلميندسة
ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٔٓٔٓ//ٓ٘ٓ٘  ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٔٓٔٓ//ٕٕ٘٘  ٖٗٗٙٚٙ.ٜٖٜٖٗٗٙٚٙ.ٜٖٜ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 
  قيد التنفيذقيد التنفيذ

ٚٚ  
محمي محمي 

  ٚٗٚٗ//ٜٕٜٕٓٓٓٓش/ش/

الخاص بتقديـ و تنفيذ جسر الخاص بتقديـ و تنفيذ جسر 

مشاة معدني بالقرب مف مشاة معدني بالقرب مف 

مدرسة وادي الدير الشرقي مدرسة وادي الدير الشرقي 

  الثانوية لمبنات/جرشالثانوية لمبنات/جرش

  ينوينوخز خز   ٖٖٕٖٖٕٙٗٙٗ      ٖٖٕٖٖٕٙٗٙٗ
العامودية الفوالذية العامودية الفوالذية 

  لميندسة و االنشاءلميندسة و االنشاء
ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٓٙٓٙ//ٓٛٓٛ  ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٓٛٓٛ//ٓٔٓٔ  ٖٜٕٖٜٖٜٕٖٜٔٔٓٔٔٓ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

قيد التنفيذ/ىناؾ قيد التنفيذ/ىناؾ 

مشاكؿ تعيؽ مشاكؿ تعيؽ 

  المشروعالمشروع

ٛٛ  
محمي محمي 

  ٙٗٙٗ//ٜٕٜٕٓٓٓٓش/ش/

الخاص بتقديـ و تنفيذ جسر الخاص بتقديـ و تنفيذ جسر 

مشاة معدني بالقرب مف مشاة معدني بالقرب مف 

مدخؿ مدينة االمير محمد مدخؿ مدينة االمير محمد 

  الرياضية/الزرقاءالرياضية/الزرقاء

  خزينوخزينو  ٙ.ٜٚٗٗٚٙ.ٜٚٗٗٚ      ٙ.ٜٚٗٗٚٙ.ٜٚٗٗٚ
العامودية الفوالذية العامودية الفوالذية 

  لميندسة و االنشاءلميندسة و االنشاء
ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٓٙٓٙ//ٕٕٓٓ  ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٓٙٓٙ//ٕٕ٘٘  ٜٜٜٜ٘ٚٚٛٔٚ٘ٚٚٛٔٚ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 
  قيد التنفيذقيد التنفيذ

ٜٜ  
محمي محمي 

  ٖٖٖٖ//ٕٕٔٔٓٔٔٓش/ش/

الخاص بتقديـ و تنفيذ جسر الخاص بتقديـ و تنفيذ جسر 

مشاة معدني عمى طريؽ مشاة معدني عمى طريؽ 

عماف/السمط بالفرب مف مثمث عماف/السمط بالفرب مف مثمث 

  اليزيديةاليزيدية

  ووخزينخزين  ٕ٘.ٕٚٗٓٗٗ٘.ٚٗٓٗٗ      ٕ٘.ٕٚٗٓٗٗ٘.ٚٗٓٗٗ
شركة الرحيب شركة الرحيب 

  لممقاوالتلممقاوالت
ٕٕٓٔٔٓٔٔ//ٜٜٓٓ//ٔٔٔٔ  ٕٕٓٔٔٓٔٔ//ٔٔٔٔ//ٕٕٓٓ  ٓٓ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 
  قيد المباشرةقيد المباشرة

ٔٓٔٓ  
محمي محمي 

  ٖٖٗٗ//ٕٕٔٔٓٔٔٓش/ش/

الخاص بتقديـ و تنفيذ شبؾ الخاص بتقديـ و تنفيذ شبؾ 

معدني الى محطة صيانة معدني الى محطة صيانة 

  اليزيديةاليزيدية

  خزينوخزينو          ٜٜٛٗٚٛٔٛٗٚٛٔ
مصنع العمراف مصنع العمراف 

  لصناعة االسبلؾلصناعة االسبلؾ
ٕٕٓٔٔٓٔٔ//ٜٜٓٓ//ٕٕٔٔ  ٕٕٓٔٔٓٔٔ//ٔٓٔٓ//ٔ٘ٔ٘  ٓٓ  

مدير صيانة مدير صيانة 

    الطرؽالطرؽ

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 
  قيد المباشرةقيد المباشرة

ٔٔٔٔ  
محمي محمي 

  ٜٜٔٔ//ٕٕٔٔٓٔٔٓش/ش/

الخاص بتقديـ و تركيب جسر الخاص بتقديـ و تركيب جسر 

مشاة معدني عمى طريؽ مشاة معدني عمى طريؽ 

  الحسينية/معافالحسينية/معاف

  خزينوخزينو          ٘.ٔٗٛٓٚ٘.ٔٗٛٓٚ

شركة عبد الرحمف شركة عبد الرحمف 

الكفاويف و شركاه الكفاويف و شركاه 

  لممقاةالتلممقاةالت

ٕٕٓٔٔٓٔٔ//ٓ٘ٓ٘//ٕٕٕٕ  ٕٕٓٔٔٓٔٔ//ٓٛٓٛ//ٔٔٔٔ  ٓٓ  
مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 
  قيد التنفيذقيد التنفيذ
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    21012101//0202//1010حتى حتى     21022102ٌانة  الطرق والجسور)قٌد التنفٌذ( لعام  ٌانة  الطرق والجسور)قٌد التنفٌذ( لعام  مشارٌع صمشارٌع ص

  الرقم الرقم 
رقم عطاء رقم عطاء 

  التنفيذالتنفيذ
  اسم المشروع اسم المشروع 

قيمة العطاء قيمة العطاء 

  األصميواألصميو

  )دينار()دينار(

قيمة االوامر قيمة االوامر 

التغييرية التغييرية 

  )دينار()دينار(

القيمو اإلجماليو القيمو اإلجماليو 

  لمعطاءلمعطاء

الجية الجية 

  الممولة الممولة 

الجية المنفذه الجية المنفذه 

  )المقاول ()المقاول (
  تاريخ االحالوتاريخ االحالو

تاريخ أمر تاريخ أمر 

  المباشرةالمباشرة

مدة مدة 

العطاء العطاء 

  يوميوم

قيمة المصروف قيمة المصروف 

  لتاريخو/دينارلتاريخو/دينار

ممثل صاحب ممثل صاحب 

  العملالعمل

المفوض المفوض 

بصالحيات بصالحيات 

  الميندسالميندس

  المالحظاتالمالحظات

ٔٔ  

مركزي مركزي 

ٕٕٓٓٛٓٓٛ//

ٕٕٓٔٓٔ  

ماؿ صيانة ماؿ صيانة الخاص بأعالخاص بأع

الجسور في انحاء مختمفة الجسور في انحاء مختمفة 

  مف المممكةمف المممكة

  خزينوخزينو  ٜٙ.ٖٖٜٚٓٚٔٔٙ.ٖٖٚٓٚٔٔ  ٜٙ.ٖٕٖٜٚٙٙ.ٖٕٖٚٙ  ٖٖٓٓٚٚٔٔٓٓٚٚٔٔ
مؤسسة محمود داود مؤسسة محمود داود 

  الطراونة لممقاوالتالطراونة لممقاوالت
ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٓ٘ٓ٘//ٔٚٔٚ  ٕٕٓٔٓٓٔٓ//ٓٔٓٔ//ٔ٘ٔ٘  ٕٕٚٓٚٓ  ٜٔ٘ٗٗٗٛ.ٜ٘ٙٙٔ٘ٗٗٗٛ.٘ٙٙ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

قيد اإلستبلـ قيد اإلستبلـ 

  اإلبتدائياإلبتدائي

ٕٕ  

مركزي مركزي 

ٕٜٕٜٓٓٓٓ//

ٔٓٗٔٓٗ  

الخاص باإلشراؼ عمى الخاص باإلشراؼ عمى 

ماؿ صيانة ماؿ صيانة مشروع أعمشروع أع

الجسور في انحاء مختمفة الجسور في انحاء مختمفة 

  مف المممكةمف المممكة

  خزينوخزينو  ٜٗٗ.ٕٜٖٖٜٓٓٗٗ.ٕٜٖٖٓٓ  ٜٗٗ.ٜٜٛٔٙٗٗٗ.ٜٛٔٙٗ  ٕٜٕٕٜٕٗٛٓٗٛٓ
شركة المستشار شركة المستشار 

  لميندسةلميندسة
ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٔٓٔٓ//ٓ٘ٓ٘  ٕٜٕٜٓٓٓٓ//ٔٓٔٓ//ٕٕ٘٘  ٖٖٖٖٓٓ  ٜٜٗٚٔٚ٘ٗٚٔٚ٘  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 
  قيد التنفيذقيد التنفيذ

ٖٖ  

محمي محمي 

//ٕٕٔٔٓٔٔٓش/ش/

ٖٖٖٖ  

الخاص بتقديـ و تنفيذ الخاص بتقديـ و تنفيذ 

جسر مشاة معدني عمى جسر مشاة معدني عمى 

الفرب الفرب طريؽ عماف/السمط بطريؽ عماف/السمط ب

  مف مثمث اليزيديةمف مثمث اليزيدية

  خزينوخزينو  ٕ٘.ٕٚٗٓٗٗ٘.ٚٗٓٗٗ      ٕ٘.ٕٚٗٓٗٗ٘.ٚٗٓٗٗ
شركة الرحيب شركة الرحيب 

  لممقاوالتلممقاوالت
ٕٕٓٔٔٓٔٔ//ٜٜٓٓ//ٔٔٔٔ  ٕٕٓٔٔٓٔٔ//ٔٔٔٔ//ٕٕٓٓ  ٜٜٓٓ  ٓٓ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 
  متوقؼمتوقؼ

ٗٗ  

محمي محمي 

//ٕٕٕٕٔٓٔٓش/ش/

ٕٕٚٚ  

الخاص بتقديـ وتركيب الخاص بتقديـ وتركيب 

جسر مشاة معدني عمى جسر مشاة معدني عمى 

طريؽ الشونة الشمالية /دير طريؽ الشونة الشمالية /دير 

  عبل /منطقة الببلونةعبل /منطقة الببلونة

  خزينةخزينة  ٖٜٖٜٓٓ٘ٓٓ٘      ٖٜٖٜٓٓ٘ٓٓ٘
شركة التاج لؤلعماؿ شركة التاج لؤلعماؿ 

  الحديديةالحديدية
ٕٕٕٕٓٔٓٔ//ٓٗٓٗ//ٕٕ٘٘  ٕٕٕٕٓٔٓٔ//ٜٜٓٓ//ٖٖٓٓ  ٛٓٛٓ  ٓٓ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

قيد التنفيذ قيد التنفيذ 

في الموقع في الموقع 

  الجديدالجديد

٘٘  

محمي محمي 

//ٕٕٕٕٔٓٔٓش/ش/

ٖٖٚٚ  

الخاص بنقؿ جسر المشاة الخاص بنقؿ جسر المشاة 

المعدني مف أماـ متصرفية المعدني مف أماـ متصرفية 

الرصيفة إلى ما بعد جسر الرصيفة إلى ما بعد جسر 

الكميو العسكرية باتجاه الكميو العسكرية باتجاه 

  طارؽ طارؽ 

  خزينةخزينة  ٖٖٕٖٖٕ٘٘٘٘      ٖٖٕٖٖٕ٘٘٘٘
شركة عبد اهلل محمد شركة عبد اهلل محمد 

  الزعبيالزعبي
ٕٕٕٕٓٔٓٔ//ٓٚٓٚ//ٜٜٓٓ  ٕٕٕٕٓٔٓٔ//ٜٜٓٓ//ٓٙٓٙ  ٜٜٓٓ  ٓٓ  

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 

مدير صيانة مدير صيانة 

  الطرؽ الطرؽ 
  قيد المباشرة قيد المباشرة 

  



 

 

 

 

 

 
62 

 31/11/1211دزٝ ربس٠خ  1211ِطبس٠غ غ١بٔخ اٌطشق ٚاٌذسٛس )ل١ذ اٌزٕف١ز( ٌؼبَ 

 3ِطبس٠غ اٌّشوض٠ٗ 

  الرقمالرقم
رقم عطاء رقم عطاء 

  التنفٌذالتنفٌذ
  اسم المشروع اسم المشروع 

طول طول 

منطقة منطقة 

  العملالعمل

  كم كم 

قٌمة العطاء قٌمة العطاء 

األصلٌه األصلٌه 

  )دٌنار()دٌنار(

قٌمة االوامر قٌمة االوامر 

التغٌٌرٌة التغٌٌرٌة 

  )دٌنار()دٌنار(

القٌمه القٌمه 

اإلجمالٌه اإلجمالٌه 

  للعطاءللعطاء

الجهة المنفذه الجهة المنفذه 

  )المقاول ()المقاول (
  الحالهالحالهتارٌخ اتارٌخ ا

تارٌخ أمر تارٌخ أمر 

  المباشرةالمباشرة

مدة مدة 

العطاء العطاء 

  ٌومٌوم

تمدٌدات تمدٌدات 

  ٌومٌوم

قٌمة قٌمة 

المصروف المصروف 

  لتارٌخه/دٌنارلتارٌخه/دٌنار

نسبة المدة نسبة المدة 

  المنقضٌة%المنقضٌة%

ممثل ممثل 

صاحب صاحب 

  العملالعمل

المفوض المفوض 

بصالحٌات بصالحٌات 

  المهندسالمهندس

  المالحظاتالمالحظات

11  
مركزيمركزي

21122112//091091  

الخاص بتنفٌذ طرٌق الخاص بتنفٌذ طرٌق 

الشونة الشمالٌة /الشونة الشونة الشمالٌة /الشونة 

الجنوبٌة من تقاطع الجنوبٌة من تقاطع 

  كفرنجة الى دٌر عالكفرنجة الى دٌر عال

  71511277151127  711111711111  71571511271127  كمكم8.28.2

شركة عصام شركة عصام 

الهوٌدي وفرٌد الهوٌدي وفرٌد 

حتر/مؤسسة حتر/مؤسسة 

المنهل المنهل 

  للمقاوالتللمقاوالت

21122112//0202//1111  21192119//1111//0707  187187  115115  11275951127595  250.21250.21%%  

مدٌر مدٌر 

صٌانة صٌانة 

  الطرقالطرق

دار العمران دار العمران 

للبنٌة التحتٌة للبنٌة التحتٌة 

  والبٌئهوالبٌئه

قٌد التنفٌذ/تم قٌد التنفٌذ/تم 

  ٌومٌوم  115115التمدٌد التمدٌد 

22  
مركزيمركزي

21122112//215215  

الخاص باإلشراف على الخاص باإلشراف على 

أعمال تنفٌذ طرٌق أعمال تنفٌذ طرٌق 

ونة الشمالٌة /الشونة ونة الشمالٌة /الشونة الشالش

الجنوبٌة من تقاطع الجنوبٌة من تقاطع 

  كفرنجة الى دٌر عالكفرنجة الى دٌر عال

  %%250.21250.21  189518.2189518.2  051051  187187  1515//1111//21192119  1010//1212//21192119  دار العمراندار العمران  025211025211  081897.718081897.718  025211025211  كمكم55

مدٌر مدٌر 

صٌانة صٌانة 

  الطرقالطرق

مدٌر صٌانة مدٌر صٌانة 

  الطرقالطرق

قٌد التنفٌذ/تم قٌد التنفٌذ/تم 

التمدٌد /تم تشكٌل التمدٌد /تم تشكٌل 

لجنة لدراسة االمر لجنة لدراسة االمر 

  ((22التغٌري رقم )التغٌري رقم )

33  
مركزي مركزي 

21122112//211211  

الخاص بتنفٌذ وصٌانة الخاص بتنفٌذ وصٌانة 

عوامل السالمة عوامل السالمة 

المرورٌة وإعادة تأهٌل المرورٌة وإعادة تأهٌل 

طبقة االسفلت السطحٌة طبقة االسفلت السطحٌة 

للطرٌق الصحراوي للطرٌق الصحراوي 

)عمان/العقبة( للمنطقة )عمان/العقبة( للمنطقة 

من تقاطع جسر المطار من تقاطع جسر المطار 

  ولغاٌة تقاطع الكركولغاٌة تقاطع الكرك

  81011298101129  02187720218772  8822217.028822217.02  كمكم  8181

شركة أبو شركة أبو 

شرٌخ شرٌخ 

  للمقاوالتللمقاوالت

21192119//1111//0707  21192119//1818//1515  187187      71910107191010  281281%%  

مدٌر مدٌر 

صٌانة صٌانة 

  الطرقالطرق

  تم االستالمتم االستالم  شركة سٌجماشركة سٌجما

44  
مركزي مركزي 

21192119//7777  

الخاص باإلشراف على الخاص باإلشراف على 

تنفٌذ وصٌانة عوامل تنفٌذ وصٌانة عوامل 

السالمة المرورٌة السالمة المرورٌة 

وإعادة تأهٌل طبقة وإعادة تأهٌل طبقة 

االسفلت السطحٌة االسفلت السطحٌة 

للطرٌق الصحراوي للطرٌق الصحراوي 

)عمان/العقبة( للمنطقة )عمان/العقبة( للمنطقة 

من تقاطع جسر المطار من تقاطع جسر المطار 

  ولغاٌة تقاطع الكركولغاٌة تقاطع الكرك

  %%211211  205111205111  9191  187187  0101//1212//21192119  2222//1515//21192119  شركة سٌجماشركة سٌجما          098279.718098279.718  8181

مدٌر مدٌر 

صٌانة صٌانة 

  الطرقالطرق

مدٌر صٌانة مدٌر صٌانة 

  الطرقالطرق
  تم االستالمتم االستالم
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      ٖٔ/ٕٔ/ٕٕٔٓحتى تاريخ  ٕٕٔٓمشاريع صيانة الطرؽ والجسور ) قيد اإلستبلـ ( لعاـ 

  الرقم الرقم 

رقم رقم 

عطاء عطاء 

  التنفٌذالتنفٌذ

  اسم المشروع اسم المشروع 

طول طول 

منطقة منطقة 

العمل العمل 

  )كم()كم(

قٌمة العطاء قٌمة العطاء 

األصلٌه األصلٌه 

  )دٌنار()دٌنار(

قٌمة االوامر قٌمة االوامر 

  التغٌٌرٌة )دٌنار(التغٌٌرٌة )دٌنار(

القٌمه اإلجمالٌه القٌمه اإلجمالٌه 

  للعطاءللعطاء

الجهة الجهة 

  الممولة الممولة 

الجهة المنفذه الجهة المنفذه 

  )المقاول ()المقاول (
  لهلهتارٌخ االحاتارٌخ االحا

تارٌخ أمر تارٌخ أمر 

  المباشرةالمباشرة

مدة مدة 

العطاء العطاء 

  ٌومٌوم

قٌمة المصروف قٌمة المصروف 

  لتارٌخه/دٌنارلتارٌخه/دٌنار

ممثل ممثل 

صاحب صاحب 

  العملالعمل

المفوض المفوض 

بصالحٌات بصالحٌات 

  المهندسالمهندس

  المالحظاتالمالحظات

11  

مركزيمركزي

21122112//

091091  

الخاص بتنفٌذ طرٌق الخاص بتنفٌذ طرٌق 

الشونة الشمالٌة الشونة الشمالٌة 

/الشونة الجنوبٌة من /الشونة الجنوبٌة من 

تقاطع كفرنجة الى تقاطع كفرنجة الى 

  دٌر عالدٌر عال

  خزٌنهخزٌنه  79801797980179  122111122111  71511277151127  كمكم8.28.2

شركة عصام شركة عصام 

لهوٌدي وفرٌد لهوٌدي وفرٌد اا

حتر/مؤسسة حتر/مؤسسة 

المنهل المنهل 

  للمقاوالتللمقاوالت

21122112//0202//1111  0707//11//21192119  187187  7707970.5977707970.597  

مدٌر مدٌر 

صٌانة صٌانة 

  الطرقالطرق

دار العمران دار العمران 

للبنٌة للبنٌة 

التحتٌة التحتٌة 

  والبٌئهوالبٌئه

قٌد قٌد 

اإلستالم/لحٌن اإلستالم/لحٌن 

استكمال استكمال 

  النواقصالنواقص

22  

مركزيمركزي

21122112//

215215  

الخاص باإلشراف الخاص باإلشراف 

على أعمال تنفٌذ على أعمال تنفٌذ 

طرٌق الشونة طرٌق الشونة 

الشمالٌة /الشونة الشمالٌة /الشونة 

ع ع الجنوبٌة من تقاطالجنوبٌة من تقاط

  كفرنجة الى دٌر عالكفرنجة الى دٌر عال

  711525711525  187187  1515//1111//21192119  1010//1212//21192119  دار العمراندار العمران  خزٌنهخزٌنه  171297.718171297.718  081897.718081897.718  025211025211  كمكم55

مدٌر مدٌر 

صٌانة صٌانة 

  الطرقالطرق

مدٌر صٌانة مدٌر صٌانة 

  الطرقالطرق

تم تمدٌد  حتى تم تمدٌد  حتى   

21022102//0202//0707  

33  

مركزيمركزي

21002100//

9191  

الخاص بإعادة إنشاء الخاص بإعادة إنشاء 

طرٌق الخروج طرٌق الخروج 

لصهارٌج النفط من لصهارٌج النفط من 

موقع المصفاة باتجاه موقع المصفاة باتجاه 

  وواشارة خاشارة خ

  خزٌنهخزٌنه  219111219111      219111219111  كمكم1.91.9

مؤسسة محمد مؤسسة محمد 

أحمد الطراونة أحمد الطراونة 

  للمقاوالتللمقاوالت

21002100//0000//2121  21022102//1010//1212  071071  017177.02017177.02  

مدٌر مدٌر 

صٌانة صٌانة 

  الطرقالطرق

مدٌر أشغال مدٌر أشغال 

محافظة محافظة 

  الزرقاءالزرقاء

  قٌد اإلستالمقٌد اإلستالم

44  

محلً محلً 

ش/ش/

21192119//

1515  

الخاص بتقدٌم و تنفٌذ الخاص بتقدٌم و تنفٌذ 

جسر مشاة معدنً جسر مشاة معدنً 

بالقرب من مدرسة بالقرب من مدرسة 

وادي الدٌر الشرقً وادي الدٌر الشرقً 

  بنات/جرشبنات/جرشالثانوٌة للالثانوٌة لل

  خزٌنهخزٌنه  1218112181      1218112181    

العامودٌة العامودٌة 

الفوالذٌة الفوالذٌة 

للهندسة و للهندسة و 

  االنشاءاالنشاء

21192119//1818//1212  21192119//1212//1010  8181  1090211910902119  

مدٌر مدٌر 

صٌانة صٌانة 

  الطرق الطرق 

مدٌر صٌانة مدٌر صٌانة 

  الطرق الطرق 

قٌد اإلستالم قٌد اإلستالم 

اإلبتدائً/لحٌن اإلبتدائً/لحٌن 

استكمال استكمال 

  النواقصالنواقص

55  

محلً محلً 

ش/ش/

21192119//

1818  

الخاص بتقدٌم و تنفٌذ الخاص بتقدٌم و تنفٌذ 

جسر مشاة معدنً جسر مشاة معدنً 

بالقرب من مدخل بالقرب من مدخل 

ة االمٌر محمد ة االمٌر محمد مدٌنمدٌن

  الرٌاضٌة/الزرقاءالرٌاضٌة/الزرقاء

  خزٌنهخزٌنه  51915.851915.8      51915.851915.8    

العامودٌة العامودٌة 

الفوالذٌة الفوالذٌة 

للهندسة و للهندسة و 

  االنشاءاالنشاء

21192119//1818//1212  21192119//1818//2727  9191  7995520579955205  

مدٌر مدٌر 

صٌانة صٌانة 

  الطرق الطرق 

مدٌر صٌانة مدٌر صٌانة 

  الطرق الطرق 

قٌد قٌد 

االستالم/لحٌن االستالم/لحٌن 

استكمال استكمال 

  النواقصالنواقص



 

 

 

 

 

 
64 

  الرقم الرقم 

رقم رقم 

عطاء عطاء 

  التنفٌذالتنفٌذ

  اسم المشروع اسم المشروع 

طول طول 

منطقة منطقة 

العمل العمل 

  (()كم)كم

قٌمة العطاء قٌمة العطاء 

األصلٌه األصلٌه 

  )دٌنار()دٌنار(

قٌمة االوامر قٌمة االوامر 

  التغٌٌرٌة )دٌنار(التغٌٌرٌة )دٌنار(

القٌمه اإلجمالٌه القٌمه اإلجمالٌه 

  للعطاءللعطاء

الجهة الجهة 

  الممولة الممولة 

الجهة المنفذه الجهة المنفذه 

  )المقاول ()المقاول (
  تارٌخ االحالهتارٌخ االحاله

تارٌخ أمر تارٌخ أمر 

  المباشرةالمباشرة

مدة مدة 

العطاء العطاء 

  ٌومٌوم

قٌمة المصروف قٌمة المصروف 

  لتارٌخه/دٌنارلتارٌخه/دٌنار

ممثل ممثل 

صاحب صاحب 

  العملالعمل

المفوض المفوض 

بصالحٌات بصالحٌات 

  المهندسالمهندس

  المالحظاتالمالحظات

ٙ 

ي محم
ش/
ٕٓٔٔ/
ٗٗ 

الخاص بتقديـ 
وتركيب جسر 

مشاة معدني عمى 
شارع الستيف 

/سحاب/بالقرب مف 
مسجد عبد الحفيظ 

 الحيت

 خزينو ٕٕٕٓٚ   ٕٕٕٓٚ  
شركة القناديؿ 
اليندسية 
 لممقاوالت

ٕٓٔٔ/ٔٓ/
ٕٚ ٕٕٓٔ/ٓٔ/ٓٗ ٜٓ ٗٛٗٙٚ 

مدير 
صيانة 
 الطرؽ 

مدير 
صيانة 
 الطرؽ 

قيد اإلستبلـ 
اإلبتدائي 
)استكماؿ 

 واقص(ن

ٚ 

محمي 
ش/
ٕٕٓٔ/
ٔٔ 

الخاص بتقديـ 
وتركيب جسر 

مشاة معدني عمى 
طريؽ 

سحاب/الموقر 
لخدمة حي اـ 
 بطمة/النقيرة

 خزينة ٕٓٛٗٙ   ٕٓٛٗٙ  
شركة التاج 
لؤلعماؿ 
 الحديدية

ٕٕٓٔ/ٖٓ/
ٕٕ ٕٕٓٔ/ٓ٘/ٓٗ ٜٓ ٓ 

مدير 
صيانة 
 الطرؽ 

مدير 
صيانة 
 الطرؽ 

 تـ اإلستبلـ
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 لروتينية والشراكة مع القطاع الخاصمديرية الصيانة ا

  

 -:ٚاٌٛاججبد اٌّٙبَ

 سميمة.اعداد الخطط المستقبمية لممشريع وتحديث القاعدة العموماتية ووضع اوليات اعماؿ الصيانة الروتنية وتديد اوليات العمؿ ضمف اسس عممية  -ٔ

 وفرة .اعداد وثائؽ العطاءات عمى ضوء المخصصات المت -ٕ

 ادارة وتنظيـ اعماؿ الصيانة الروتنية لمطرؽ بالتنسيؽ مع مع مديريات االشغاؿ في المركز والمحافظات . -ٖ

 ات والمستجات .متابعة المشاريع المتعمقة بالصيانة الروتينية واالطبلع عمى سير العمؿ وتوافقو مع البرامج الزمنية المعدلة والحصوؿ عمى كافة العموم -ٗ

 المواطنيف مف حيث الكشؼ عمى الطرؽ واتخاذ االجراءات البلزمة لصيانتيا .متابعة طمبات  -٘

 تدقيؽ المطالبات الماية لممقاوليف المنفذيف  العماؿ الصيانة الروتنية والتنسيب بصرفيا اصوليا . -ٙ

 نية واالجرائية .التدريب الدوري عمى كؿ ما يستجد مف برامج واساليب لمصيانة الوتنية الحديثة وتطوير اساليب العمؿ الف -ٚ

 العمؿ عمى تشكيؿ فرؽ صيانة نموذجية متخصصة العماؿ الصيانة المختمفة في مديريات االشغاؿ . -ٛ

 متابعة اوضاع الطرؽ في المممكة وتقيـ حاالت الطرؽ وتحديد مدى حاجتيا العماؿ الصيانة الروتينية بشكؿ دوري . -ٜ
 

ينية والشراكة الصيانة الروتمديرية 
اىخاص مع القطاع    

 قسـ متابعة عطاءات
ة مع القطاع الخاصالشراك   

 

 قسـ تحريج 
 جوانب الطرؽ

 

 قسـ معمومات 
 صيانة الطرؽ

 



 

 

 

 

 

 
66 

 

 -:طبع اٌخبظ اٌػ١بٔخ اٌشٚر١ٕ١خ ٚاٌطشاوخ ِغ اٌم ِذ٠ش٠خ أجبصاد

 الرقم
رقم 

عطاء 
 التنفٌذ

 اسم المشروع 
قٌمة العطاء 

 األصلٌه )دٌنار(
االوامر  

 التغٌٌرٌة)دٌنار(
القٌمه االجمالٌه 

 للعطاء
هة الج

 المموله
الجهة المنفذه 

 )المقاول (
 تارٌخ االحاله

تارٌخ أمر 
 المباشرة

مدة 
العطاء 

 ٌوم

قٌمة المصروف 
 لتارٌخه/دٌنار

تارٌخ االنتهاء 
المتوقع حسب 

 الخطه

ممثل 
صاحب 
 العمل

 لمالحظاتا

0 
مركزي 

2119/
05 

صٌانة طرٌق 
الزرقاء/المفرق/الحد

 ود السورٌة
 الخزٌنه 1181292.811 028512.811 1211781

شركة أبو شرٌخ 
 للمقاوالت

2119/12/11 2119/00/07 0197 0129200.827 2102/00/01 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

2 
مركزي 

2119/
08 

الصٌانة الروتٌنٌة 
 لطرٌق اربد/عمان

 الخزٌنه 1121021.722 105278.722 1188922
شركة أبو شرٌخ 

 للمقاوالت
2119/12/11 2119/00/07 0197 2050915.217 2102/00/01 

مدٌر 
الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

1 
مركزي 

2119/
71 

اإلشراف على   
صٌانة طرٌق 

الزرقاء/المفرق/الحد
ود السورٌة/والصٌانة 
الروتٌنٌة لطرٌق اربد 

 / عمان

170201.182 
 

 الخزٌنه 170201.182
 -سٌجما

مهندسون 
 مستشارون

2119/12/11 2119/01/05 0197 211119.11 2102/01/08 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

1 
مركزي 

2119/
12 

الصٌانة على الطرٌق 
الصحراوي من 

تقاطع مدخل الكرك 
إلى مثلث عنٌزة 

الشوبك على الطرٌق 
الصحراوي وتشمل 

طرٌق القطرانة 
 /الكرك

 الخزٌنه 2212172.505 029211.5051 2852827
شركة عٌسى 

جراد الطراونة 
 دهوأوال

2119/12/02 2119/00/07 0197 0589821 2102/00/01 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

7 
مركزي 

2119/
19 

اإلشراف على 
الصٌانة على الطرٌق 

الصحراوي من 
تقاطع مدخل الكرك 
إلى مثلث عنٌزة 

الشوبك على الطرٌق 
الصحراوي وتشمل 

طرٌق القطرانة 
 /الكرك

100811 
 

 الخزٌنه 100811

ئتالف اال
لالستشارات 

الهندسٌة)ماضً 
 وشركاه(

2119/12/00 2119/01/21 0197 211877.1 2102/01/09 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

8 
مركزي 

2119/
20 

صٌانة الطرٌق 
الصحراوي من 

مدخل معان ولغاٌة 
جمرك العقبة وتشمل 

 تحوٌلة رأس النقب

 الخزٌنه 2881279.22 21119.22 2819271
محمد  شركة

جراد الطراونة 
 وأوالده

2119/12/00 2119/00/10 0197 0722711.11 2102/01/10 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

5 
مركزي 

2119/
22 

صٌانة الطرٌق من 
جمرك وادي الٌتم 

باتجاه العقبة الخلفً 
باإلضافة لمدخل 

 الخزٌنه 2700291.280 88091.280 2117511
حمد شركة م

جراد الطراونة 
 وأوالده

2119/12/00 2119/00/10 0197 522101.212 2102/01/10 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ
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 العقبة السٌاحً

 الرقم
رقم 

عطاء 
 التنفٌذ

 اسم المشروع 
قٌمة العطاء 

 األصلٌه )دٌنار(
االوامر  

 التغٌٌرٌة)دٌنار(
القٌمه االجمالٌه 

 للعطاء
الجهة 
 المموله

الجهة المنفذه 
 مقاول ()ال

 تارٌخ االحاله
تارٌخ أمر 
 المباشرة

مدة 
العطاء 

 ٌوم

قٌمة المصروف 
 لتارٌخه/دٌنار

تارٌخ االنتهاء 
المتوقع حسب 

 الخطه

ممثل 
صاحب 
 العمل

 لمالحظاتا

2 
مركزي 

2119/
70 

اإلشراف على  
صٌانة الطرٌق 
الصحراوي من 

مدخل معان ولغاٌة 
جمرك العقبة وتشمل 
تحوٌلة رأس النقب 

طرٌق من وصٌانة 
جمرك وادي الٌتم 

باتجاه العقبة الخلفً 
باالضافة لمدخل 
 العقبة السٌاحً

170011 
 

 2102/01/08 129181.590 0197 2119/01/05 2119/12/00 دار العمران الخزٌنه 170011
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

9 
مركزي 

2119/
21 

صٌانة طرٌق البحر 
المٌت/الصافً/العقبة/ 

ع البانوراما من تقاط
 لغاٌة جمرك العقبة

 الخزٌنه 2115870.157 25179.17 2121792.027
شركة عٌسى 

جراد الطراونة 
 وأوالده

2119/12/01 2119/00/07 0197 918119.181 2102/00/01 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

01 
مركزي 

2119/
72 

اإلشراف على صٌانة 
طرٌق البحر 

المٌت/الصافً/العقبة/ 
من تقاطع البانوراما 
 لغاٌة جمرك العقبة

125211 
 

 الخزٌنه 125211

االئتالف 
لالستشارات 

الهندسٌة)ماضً 
 وشركاه(

2119/12/02 2119/01/21 0197 218212.211 2102/01/21 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

00 
مركزي 

2119/
10 

صٌانة طرٌق عمان 
/السلط من دوار 
الكمالٌة إلى جسر 

 زي/
العارضة/الشونة 
الجنوبٌة ولغاٌة 

التقاطع مع طرٌق 
ناعور البحر المٌت 
باإلضافة لطرٌق 
 السلط/وادي شعٌب

 الخزٌنه 1991282.522 220525.522 1512717

شركة عصام 
الهوٌدي وفرٌد 
حتر/مؤسسة 

المنهل 
 للمقاوالت

2112/12/01 2119/00/07 0197 1202810.110 2102/00/01 
مدٌر 

الصٌانة 
 نٌةالروتٌ

 قٌد التنفٌذ

02 
مركزي 

2119/
71 

اإلشراف على صٌانة 
طرٌق عمان /السلط 
من دوار الكمالٌة إلى 

جسر زي/ 
العارضة/الشونة 
الجنوبٌة ولغاٌة 

التقاطع مع طرٌق 
ناعور البحر المٌت 

252711 
 

 2102/01/21 212751.258 0197 2119/01/21 2119/12/01 دار العمران الخزٌنه 252711
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ
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باإلضافة لطرٌق 
 السلط/وادي شعٌب

 الرقم
رقم 

عطاء 
 التنفٌذ

 اسم المشروع 
قٌمة العطاء 

 األصلٌه )دٌنار(
االوامر  

 التغٌٌرٌة)دٌنار(
القٌمه االجمالٌه 

 للعطاء
الجهة 
 المموله

الجهة المنفذه 
 )المقاول (

 تارٌخ االحاله
تارٌخ أمر 
 المباشرة

مدة 
العطاء 

 ومٌ

قٌمة المصروف 
 لتارٌخه/دٌنار

تارٌخ االنتهاء 
المتوقع حسب 

 الخطه

ممثل 
صاحب 
 العمل

 المالحظات

01 
مركزي 

2119/
11 

صٌانة طرٌق 
البانوراما /حمامات 
ماعٌن وطرٌق مأدبا 
الشرقً وطرٌق أم 

 البساتٌن 

 الخزٌنه 2581011.18 081571.28 2799119.7
شركة العروبه 

للكسارات 
 والتعهدات

2119/12/19 2119/00/07 0197 0188111.110 2102/00/01 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

01 
مركزي 

2119/
02 

صٌانة طرٌق مرج 
الحمام/ناعور/ البحر 

المٌت/ تقاطع 
البانوراما وطرٌق 

 المغطس 

 الخزٌنه 1225099.17 79180.27 1222015.7
شركة العروبه 

للكسارات 
 والتعهدات

2119/12/19 2119/00/07 0197 2112789.207 2102/00/01 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ

07 
مركزي 

2119/
71 

اإلشراف على صٌانة 
طرٌق البانوراما 
/حمامات ماعٌن 

وطرٌق مأدبا الشرقً 
وطرٌق أم البساتٌن 
وصٌانة طرٌق مرج 
الحمام/ناعور/ البحر 

المٌت/ تقاطع 
البانوراما وطرٌق 

 المغطس 

170277.022 
 

 الخزٌنه 170277.022
 -سٌجما

مهندسون 
 مستشارون

2119/12/19 2119/01/21 0197 212150.171 2102/01/21 
مدٌر 

الصٌانة 
 الروتٌنٌة

 قٌد التنفٌذ
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 الفصل السابع                                   
 الجودة وضبط المختبرات إدارة                              
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هالمختبرات وضبط الجودإدارة   

 
 تعريؼ:

 إدارة المختبرات وضبط الجودة ىي إحدى اإلدارات األساسية التابعة لوزارة األشغاؿ العامة و اإلسكاف في المممكة األردنية الياشمية.
والخاصة بالمتطمبات اإلدارية لكؿ المجاالت وكذلؾ متطمبات مواصفة االيزو  ٕٓٓٓ/ٜٔٓٓات وضبط الجودة تطبؽ نظاـ الجودة حسب متطمبات  مواصفة  االيزو مديريات إدارة المختبر 

.الخاصة بمختبرات الفحص و/أو المعايرة والتي تشمؿ متطمبات إدارية وفنية ٕ٘ٓٚٔ  

 ممخص أىداؼ ومياـ اإلدارة:
   مواد اإلنشائية لمطرؽ واألبنية .ضماف جودة ال  -ٔ
     ٕ٘ٓٚٔ/ (ٜٔٓٓ)ISO مواكبة التطور في اإلدارة بإعتماد نظـ اإلدارة الحديثة الحديثة -ٕ

    .ا ودقة نتائجيا ضمف جودتيضماف مواكبة التطور بإستخداـ أجيزة مخبرية في مديرية المختبرات والبحوث ومختبرات مديريات ومكاتب األشغاؿ في محافظات المممكة بما ي -ٖ
تأىيؿ وتدريب الكوادر الفنية ) موظفي المديريات والوزارة ( . - ٗ  
توفير المعرفة البلزمة ومواكبة آخر اإلصدارات مف المواصفات الفنية . -٘  
ضماف تحقيؽ أىداؼ مديرية ضبط الجودة. -ٙ  

  -وتتمخص الخدمات المقدمة مف إدارة المختبرات وضبط الجودة  في اآلتي :

ادارة المختبرات 
 وضبط الجودة

 وحدة
المتابعة   

 وحدة
توكيد الجودة    

 مديرية المختبرات

 والبحوث

مديرية ضبط 
 الجوده

قسـ ضبط الجودة 
 لمشاريع االبنية 

قسـ ضبط الجودة 
قلمشاريع الطر  

قسـ االيزو 
التدريبو   

قسـ الصيانة 
 والمعايرة

قسـ فحص مواد 
 المشاريع

قسـ استطبلع 
الموقع وفحوصات 

 التربة

قسـ البحوث 
وتصميـ طبقات 

 الرصؼ

 قسـ
 االدارة والمالية
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 : أواًل : الفحوصات 

 فحوصات الخرسانة . .ٔ

 فحوصات اإلسفمت . .ٕ

 فحوصات الحصمة والتربة . .ٖ

 فحوصات كيميائية . .ٗ

 : ثانيًا : الدراسات 

عتماد تصميـ الخمطات اإلسفمتية المقدمة مف المقاوليف والمستشاريف.  .1  مراجعة وا 

عتماد تصميـ الخمطات الخرسانية المقدمة مف المقاوليف وال .1  مستشاريف. مراجعة وا 

 . ثالثًا : إستطبلع الموقع 

 : رابعًا : المشاركات 

 المجاف الفنية .  .1

 النشاطات العممية . .1

 . خامسًا : التدريب والتأىيؿ 

 . سادسًا : األبحاث 

                                                                                                                                                     
 Roadعمى  Sub Gradeلطبقة  31521الفحوصات المخبريو فحص درجة رك عمى المحطو 

 حسين وتقييم طرق ضمن معان التنموية) الجزء الثاني(مشروع ت                                                                                                                                              
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 مديرية المختبرات والبحوث: 

 
 

 المياـ والواجبات:
 مديريات األشغاؿ  يتـ إحضارىا مف قبؿ والمحضرة مف قبؿ مديرية ضبط الجودة والعينات التياواًل:    إجراء جميع الفحوصات المخبرية المتوفرة في شّعب الفحص لجميع العينات المأخوذة 

 المحافظات وكذلؾ العينات المحضرة مف قبؿ القطاع الخاص ورفع تقارير بيا حسب األصوؿ وذلؾ مف خبلؿ قسـ فحص المواد . في 
 

ات الخرسانية بمختمؼ أنواعيا المأخوذة أو المحضرة مف قبؿ كوادر مديرية إجراء جميع الفحوصات البلزمة لمتدقيؽ عمى المواد األولية الداخمة في تصميـ الخمطات اإلسفمتية والخمط ثانيًا: 
 وذلؾ مف خبلؿ قسـ البحوث.  المختبرات والبحوث ورفع التقارير والتوصيات بشأنيا حسب األصوؿ وكذلؾ إجراء الفحوصات عمى المواد المأخوذة ألغراض الدراسات والتقييـ

 
ى سير ختمؼ المشاريع الرئيسية والمشاريع في مديريات األشغاؿ في المحافظات في مختبر الموقع أو مختبر مديرية األشغاؿ مما ينعكس ايجابيا عمإجراء الفحوصات المشتركة لم ثالثًا: 

 الذي يعمؿ في مثؿ ىذه المختبرات . العمؿ في المشاريع وسرعة انجاز مثؿ ىذه الفحوصات ورفع تقرير بيا لمقبوؿ أو التصويب وأيضا ليا اثر في ضبط األجيزة المخبرية والكادر
 

   التواصؿ مع مختبراتو خبلؿ الميندسات والميندسيف في المديرية وفنيي المواد فيما يخص ورش العمؿ  فاالستبلـ لممشاريع وورش العمؿ م رابعًا:  المشاركة في المجاف الفنية ولجاف

 ذا مكف.دائـ وتقديـ المساعدة إمديريات األشغاؿ والتبادؿ ال       
 
 
 
 
 
 

والبحوث المختبرات مديرية  
 

  البحوث قسـ
 

 قسـ فحص المواد
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 * قائمة األسعار*لخدمات المقّدمة)الفحوصات المخبرية(ا
 

 
 

 مادة الفحص

 
 إسم الفحص

 
 المواصفة المرجعٌة

 
 السنة

 
المدة الالزمة   
 إلصدار النتائج*

 
تكلفة األعمال 

 بالدٌنار
 

  AASHTO T-164 1994 11 15 الفصل اإلسفلت

  AASHTO T-33 1993 9 7 التدرج الناتج عن الفصل

 AASHTO T-245 1993 11 8 الزحف والثبات

 AASHTO T-239 1994 13 7 (GMMالكثافةالنظرٌةالعظمى)

 AASHTO T-166 1993 13 7 كثافة مارشال + الكثافة اللبٌة للكورات + السماكة

 AASHTO T-85 1991 13 5 الوزن النوعً واإلمتصـاص   ) مواد خشنة(

 AASHTO T-84 1994 13 5 ) مواد ناعمة(   الوزن النوعً واإلمتصـاص

 BS 812 P117 1988 11 13 نسبة  الكلورٌدات الكٌمٌاء

 BS 812 P118 1988 12 13 نسبة الكبرٌتات

 AASHTO T-134 1994 31 33 األصالة

 AASHTO T-21 1991 13 5 المواد العضوٌة فً الحصمة

 AASHTO T-267 1986 13 5 المواد العضوٌة فً التربة

 AASHTO T-126 1986 13 8 المكافئ الرملً

التربة 
 والحصمة

 AASHTO T-183 1993 13 15 الكثافة الجافة العظمى) بركتور(

 AASHTO T-193 1993 15 25 (CBRقوة تحمل كالٌفورنٌا)

 AASHTO T-27 1993 13 6 التدرج الحجمً

 AASHTO T-11 1991 13 5 233المار من منخل رقم 

 AASHTO T-112 1991 12 5 بة الكتل الطٌنٌةنس

 BS 812 Section 13501 1989 13 5 نسبة الشحف

 BS 812 Section 13502 1993 13 5 نسبة اإلستطالة

 AASHTO T- 96 1994 8 7 نسبة التآكل

 AASHTO T – 89 1994 13 4 ( L.Lحد السٌولة )

 AASHTO T -93 1994 13 3 (P.Lحد اللدونة )

 BS 1811 Part 116 1983 7 2 المكعبات الخرسانٌة لخرسانةا

 4 12 1994 45م ق أ/ البالط اإلسمنتً والعادي

 ASTM C97 1996 14 13 حجر البناء
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 مادة الفحص

 
 إسم الفحص

 
 المواصفة المرجعٌة

 
 السنة

 
المدة الالزمة   
 إلصدار النتائج*

 
تكلفة األعمال 

 بالدٌنار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 7 1992 276م ق أ/ والربسالطوب 

 8 8 1994 479م ق أ/ حجر الكندرٌن

 8 7 2332 441م ق أ/  حدٌد التسلٌح

 األنابٌب اإلسمنتٌة مع اإلمتصاص حسب القطر: 
                                93     

                                         75+63 
                                         43+53 

 
 289م ق أ/
  289م ق أ/
 289م ق أ/

 
1994 
1994  
1994  

 
 
 

 
13 
13 
13 

 
53  
33  
25 
 

 AASHTO T - 22 1992 7 3 اإلسطوانة الخرسانٌة

 

 زات مديرية المختبرات والبحوث:اإنج
( إدخاؿ وتـ إجراء معظـ ٛٙٔساخنة واألوعية الباردة و التدقيؽ عمى المواد األولية الخرسانية بواقع )التدقيؽ عؿ المواد األولية اإلسفمتية تضمنت التدقيؽ عمى المواد األولية مف األوعية ال .1

 مع التصميـ المقدـ . الفحوصات المطموبة ألغراض التدقيؽ مف اجؿ اعتماد التصميـ او التحقؽ مف استمرارية تحقيؽ ىذه المواد لممواصفات المطموبة وبما يتوافؽ

  -كة :الفحوصات المشتر  .1

 .( فحص مشترؾ تضمنت  مختمؼ الفحوصات ولمختمؼ الطبقاتٔٚأ.المشاريع الرئيسية تـ إجراء  )
 ( فحص مشترؾ تضمنت  مختمؼ الفحوصات ولمختمؼ  الطبقات.٘ٙب. مديريات األشغاؿ تـ إجراء ) 
 

   -عينات لمدراسة والتقييـ  : .3

 ببلطات لطريؽ العمري الحدود السعوديو . ٗالمدوره  و -ببلطات لطريؽ معاف التنموي  ٖ( ببلطات منيا ٚتـ اخذ )
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أجور الفحوصات     عدد الفحوصات عدد اإلدخاالت الشعبة التسلسل

 )دينار(
 3123 3122 3123 3122 3123 3122 السنة

 9927 23921 7:3 2644 318 456 احلصمة أ

 77:1 9163 757 877 325 359 الرتبة ب

 267: 2:474 3165 4394 482 634 اخلرسانة ج

 38477 41251 66:6 6262 484 423 االسفلت د

 3811 3581 381 358 381 358 الكيمياء ه

 :676 2:23 2123 3:8 242 48 االحباث و

 71498 85858 :2137 22388 2677 2823  اجملموع

 
 

 ديرية ضبط الجودة: م

 
 لمياـ والواجبات:ا

 مديرية ضبط الجودة

معايرةقسـ الصيانة وال قسـ اآليزو والتدريب  قسـ المتابعة قسـ ضبط الجودة 



 

 

 

 

 

 
76 

 اية. ة األعماؿ الميدانية لمشاريع الطرؽ واألبنية لمتحقؽ مف نوعية المواد اإلنشائية المستخدمو وذلؾ ضمف البرامج المعده مسبقا" ليذه الغمتابع   -1

 إستبداليا بأجيزة مخبرية صالحة وحديثة المتابعة المستمرة لصيانة األجيزة المخبرية بشكؿ يتطابؽ مع متطمبات مواصفات طرؽ الفحص , والقياـ بأعماؿ المعايره المطموبة . أو    -1

 . ٜٔٓٓوشيادة اآليزو  ٕ٘ٓٚٔالمحافظة عمى ديمومة شيادة إالعتماد الممنوحو مف مؤسسة المواصفات والمقاييس حسب المواصفة    -3

 عمؿ المنعقدة في إدارة المختبرات وضبط الجودة.المساىمة في رفع القدرات المعرفية لكادر االدارة  مف خبلؿ المشاركة الفعالو في الدورات التدريبية وورش ال   -1

 المشاركة في لجاف اإلستبلـ ولجاف الدراسات الفنية األخرى.    -5

 التعاوف التاـ مع المديريات األخرى والعمؿ بروح الفريؽ الواحد .   -1

 زات مديرية ضبط الجودة:اإنج

 لسُ ضجظ اٌجٛدح ( أ)

 1211صاد ٌؼبَبٔجاال

 

دد العٌنات لمشارٌع ع عدد العٌنات عدد الزٌارات
 الطرق ) صٌانة + تنفٌذ(

 عدد العٌنات لمشارٌع األبنٌة

2011 0207 0217 721 

 

 1211صاد ٌؼبَ بٔجاال

 

عدد العٌنات لمشارٌع  عدد العٌنات عدد الزٌارات
 الطرق ) صٌانة + تنفٌذ(

 عدد العٌنات لمشارٌع األبنٌة

2201 0509 0015 752 

    

 ٔخ : لسُ اٌّؼب٠شح ٚاٌػ١ب ( ة)

 1211صاد ٌؼبَبٔجاال

 صٌانــــة معـاٌــــرة
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57 21 

 1211صاد ٌؼبَ بٔجاال

 صٌانــــة معـاٌــــرة

28 011 

 )ج(: لسُ ا٠٢ضٚ ٚاٌزذس٠ت 
 2312 2311 الموضوع ) النشاط المطبق ( الرقم  

 (4عدد  ) ورشات داخلٌة تؤهٌلٌة للفنٌٌن 1

 

 (8عدد )

 SGS 7/12/2311 0 ٌق من قبل شركة دق  .0 عملٌات تدقٌق داخلً وخارجً 2

تدقٌق وحدة اإلعتماد التابعة لمإسسة  .2

 المواصفات والمقاٌٌس 0 

 تدقٌق داخلً شهر آذر  .0

بشهر  SGS دقٌق من قبل شركة  -0

6/2312 

 

 ( 2تدقٌق داخلً عدد ) -2

 

  عقد فحوصات تحقق 3
تم عمل فحوصات تحقق مع مختبرات خاصة ) 

 صفح 12الثالثٌة والمحور (بما ٌعادل 

 
تم عمل فحوصات تحقق مع مختبرات خاصة ) 

 فحص 8الثالثٌة والمحور (بما ٌعادل 
 

 الربع األول من السنة ( تقرٌر شهري خالل العام12تم إصدار ) تقارٌر الشهرٌة 4

 وحدة المتابعة:
 .ة ترتبط مع إدارة المختبرات وضبط الجودةالوحد (٘٘٘ٛ/ٜٜ٘ٔ/ٜ( بناء عمى كتاب معالي الوزير رقـ )ٕٕٔٓ/ٗ/ٔتأسست وحدة المتابعة بتاريخ )

 

 
 المياـ والواجبات:

 وحدة المتابعة

 قسـ االدارة والمالية

   والمقسـ االستعبلمات

 

 المحاسبة الحركة
 

والطباعة الحاسوب  
 

ف الديوا المستودع  
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 مشتركة.متابعة عمؿ بنؾ معمومات لممشاريع الرئيسية )سيرة ذاتية( مع ميندسي ضبط الجودة وميندسي مديرية المختبرات والبحوث بخصوص الفحوصات ال .1

 المختمفة مف استبلـ العينات لحيف إصدار النتائج. متابعة عينات ضبط  الجودة في المراحؿ .1

 متابعة خطط وبرامج مديريات إدارة المختبرات وضبط الجودة. .3

 متابعة عينات التحقؽ لضبط جودة الفحوصات المخبرية. .1

 فرص التحسف والتطوير. إعداد تقرير شيري مفصؿ يتضمف تفاصيؿ فنية لمدير إدارة المختبرات وضبط الجودة بمنجزات مديريات اإلدارة لزيادة .5

 زات وحدة المتابعة:اإنج

 السنة

 عدد العٌنات المحضرة والمفحوصة

من قبل إدارة 
 المختبرات

من قبل 
 الجمعٌة

من قبل 
المختبرات 

 الخاصة

من قبل جامعة 
العلوم 

 والتكنولوجٌا

2312 1279 434 3 36 

 

 اإلداسح ٚاٌّب١ٌخ: لسُ

 المياـ والواجبات:
  جازات ورواتب وعبلوات سفر وتنظيـ السجبلت والممفات الخاصة بذلؾ .متابعة شؤوف الم  وظفيف في إدارة المختبرات وضبط الجودة مف دواـ وا 

 . توزيع المياـ عمى موظفي الوحدة حسب برنامج العمؿ اليومي 

  نجازىا .توثيؽ وارد إدارة المختبرات وضبط الجودة مف كتب رسمية ومعامبلت وتحويميا إلى المسؤوؿ المباشر  لبياف الجية المعنية في اإلدارة لمطالعتيا ودراستيا وا 

 . تحويؿ الكتب الرسمية والمعامبلت إلى أصحاب العبلقة في اإلدارة وذلؾ بناءًا عمى طمب المدير وتوثيؽ ذلؾ في سجبلت خاصة 

 افظة عمييا وسيولة الرجوع ليا عند طمبيا .حفظ الكتب الرسمية والمعامبلت والتقارير المخبرية في ممفات خاصة وبما يتناسب مع المح 
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 ارة ولحيف تصديرىا إلى الوزارة والجيات المعنية تنظيـ سير حركة التقارير المخبرية داخؿ مديريات وأقساـ اإلدارة المختمفة وبيف الميندسيف المعنييف مف بداية وصوؿ التقارير إلى اإلد
 األخرى 

  المطالبات المحاسبية والمالية لئلدارة ) إضافي , عبلوات , فواتير مشتريات , فواتير الجمعية العممية الممكية ( .عمؿ القيود المالية وتنظيـ الفواتير و 

  ؿ بو .حسب نظاـ المواـز المعمو متابعة أعماؿ المستودع مف إدخاؿ األجيزة المخبرية وقطع الغيار ليا وحسف تخزينيا وتوزيعيا والمحافظة عمى نظافتيا وسبلمة اإلجراءات 

  تنظيـ حركة السيارات وبالتنسيؽ مع بقية مديريات اإلدارة. 

 . متابعة صيانة المبنى والمكاتب ونظافتيا وأعماؿ حراسة اإلدارة 

 . متابعة ترشيد إستيبلؾ اإلدارة مف قرطاسية وكيرباء وىاتؼ ومياه 

  تصوير وفاكسات وأعماؿ التصوير وغيره .متابعة أعماؿ الصيانة الدورية ألجيزة الحاسوب ولؤلجيزة األخرى مف ماكنات 

 . متابعة عمؿ المقسـ وتمبية حاجة الموظفيف الرسمية مف إتصاالت وحسف إستقباؿ المكالمات الياتفية مف خارج اإلدارة 

 . المساىمة في إعداد التقرير الشيري والسنوي إلدارة المختبرات وضبط الجودة 

 بية وورش العمؿ .المساىمة في إعداد وتنفيذ الدورات التدري 

  إعداد الجزء المطموب مف تقارير األداء السنوي لمموظفيف. 

 . التنسيؽ مع مديريات الوزارة وديوانيا في إتماـ المعامبلت اإلدارية والرسمية 
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 زات وحدة اإلدارة والمالية:انجإ
 ٕٔٔٓممخص أعماؿ قسـ اإلدارة والمالية لعاـ/ 

 العدد ءاإلجرا قملرا

 3551 ةكتب وارد 1

 1421 كتب صادرة 2

 4452 حفظ دجالت 3

 4323 رباعة 4

 185 أعمال املشرتيات) عدد الفعاليات ( 5

 234 إدخال أعمال املستودع 6

 295 إخراج

 1696 أعمال ذعبة احلركة ) ميدان ( 7

 816 أعمال ذعبة احملادبة ) معامالت مالية ( 8

 الشهر  : دورات       من املديرية  خاللامللتحقني بدورات  9

                        : ورذات عمل       وورذات عمل

13 

6 

  تعاميم داخلية وخارجية 15

 1 -عدد اإلجتماعات الدورية:        11
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 ٕٕٔٓممخص أعماؿ قسـ اإلدارة والمالية لعاـ/ 
 العدد اإلجراء قملرا

 4344 كتب واردة 1

 2442 كتب صادرة 2

 6786 تحفظ دجال 3

 6414 رباعة 4

 176 أعمال املشرتيات) عدد الفعاليات ( 5

 231 إدخال أعمال املستودع 6

 317 إخراج

 1855 أعمال ذعبة احلركة ) ميدان ( 7

 1593 أعمال ذعبة احملادبة ) معامالت مالية ( 8

ديرية  خالل من امل امللتحقني بدورات وورذات عمل 9

                                              الشهر  : دورات     

 

2 

  تعاميم داخلية وخارجية 15

 15 -عدد اإلجتماعات الدورية:        11
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 الفصل الثامن                                                 

 ادارة الشؤون التنفيذية لمطرق
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 ادارة الشؤون التنفيذية لمطرق

 
 

ادارة الشؤوف التنفيذية 
 لمطرؽ

 مديرية
االنارة   

 مديرية
تنفيذ الطرؽ   

 مديرية
السبلمة المرورية   

 قسـ
االنتاج   

 قسـ 
 االشارات الضوئية

ـػقس  
االعبلنات   

 قسـ
التدقيؽ    

 قسـ
التنفيذ المروري   

 قسـ
التعديات   

 قسـ
االدارة والمالية   

 قسـ تنفيذ طرؽ
الوسط   

 قسـ
تنفيذ طرؽ الشماؿ   

 قسـ 
 الحاسوب 

 قسـ تنفيذ طرؽ الجنوب

 قسـ
االدارة   

قسـ المتابعة واإلدامة 
ارةوالصيانة لبلن  

 قسـ
دراسات االنارة   

 قسـ
الطاقة المتجددة   

 قسـ
متابعة تنفيذ اإلنارة   

 قسـ
اإلدارة والمالية   
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 -:والواجبات المياـ
 عالية فنية بمواصفات الطرؽ مستوى ورفع وتحسيف انشاء في الوزارة خطة مع ويتوافؽ يتبلئـ بما الطرؽ مجاؿ في واالسكاف العامة االشغاؿ وزارة موازنة خطة وضع في المشاركة -

 -: التالية االىداؼ ويحقؽ

 .المممكة طرؽ بشبكة السكانية والتجمعات والقرى المدف ربط استكماؿ -ٔ

 .المممكة طرؽ بشبكة واألثرية السياحية والمواقع والزراعي الصناعي االنتاج مواقع ربط استكماؿ -ٕ
 .المجاورة بالدوؿ المممكة تربط التي الطرؽ شبكة تاىيؿ واعادة تحسيف -ٖ
 .المستدامة التنمية لتحقؽ التنموية الممرات نطاؽ توسيع -ٗ
 .البرية الموانئ انشاء في المساىمة -٘

 .مشاريعال عمى االشراؼ عطاءات وثائؽ واعداد الوزارة مف مباشر بشكؿ اعدادىا يتـ التي المشاريع عطاءات وثائؽ واعداد طرحيا قبؿ العطاءات وثائؽ تدقيؽ -

 .الطرؽ مشاريع عمى المشرفيف والمستشاريف المقاوليف مف لكؿ المرحمية الشيرية المطالبات تدقيؽ -

 .الطرؽ مشاريع انشاء في تدخؿ التي األولية المواد او المحروقات اسعار ارتفاع عف والناتجة المقاوليف عمى المترتبة والحسميات التعويضات تدقيؽ -

 .ليا االحالة قرارات صدور بعد لمعطاءات والتعاقدية نيةالقانو  االجراءات استكماؿ -

 .دينار مميوف عف قيمتيا تقؿ التي لممشاريع( الميندس بصبلحيات التفويض) الطرؽ مشاريع بعض عمى المباشر االشراؼ -

 المشاريع بيذه المتعمقة والمراسبلت المعامبلت كافة ومتابعة الشراؼبا المتعمقة اليندسية الخدمات واتفاقيات المركزية لممشاريع العمؿ صاحب بصبلحيات المفوض بواجبات القياـ -
 -: يمي بما ينحصر وال يشمؿ وذلؾ والمالية الفنية النواحي مف عمييا واالشراؼ

 .العمؿ موقع الى الدخوؿ حؽ مف المقاوؿ وتمكيف واالستشاري لممقاوؿ العمؿ موقع تسميـ -

 .والموافقات والتصاريح التراخيص عمى لمحصوؿ لممقاوؿ المعقولة المساعدة تقديـ -

 .االستشاري أو المقاوؿ ضد تنشأ قد التي العمؿ صاحب مطالبات ادراة -

 .العقد شروط حسب البلزمة التنسيبات وتقديـ ونم المقدمة االسعار عمى االستشاري/  المقاوؿ ومفاوضة االسعار وتحميؿ التغييرية االوامر دراسة -
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 لممواصفات مطابقتيا مف والتأكد المنجزة االعماؿ وتقييـ المحضرة المواد وتفقد الزمني العمؿ لجدوؿ وفقاً  العمؿ سير تقدـ عمى لئلطبلع المشاريع الى الدورية الميدانية بالزيارات القياـ -
 .العقد وشروط المطموبة

 واتخاذ التأخير اسباب عمى والوقوؼ التنفيذ قيد المشاريع لجميع شاممة شيرية تقارير واعداد عمييا المبلحظات وابداء المشاريع مختمؼ في العمؿ سير لتقدـ الشيرية التقارير دراسة -
 .البلزمة العبلجية االجراءات

 بالتنسيؽ ذلؾ ىعم عمى يترتب وما التعديبلت بيذه المعنية الجيات واشعار الرئيسية الطرؽ لمشاريع اخرى جيات مف الممولة المشاريع عمى تطرأ قد التي التعديبلت ومراجعة متابعة -
 .المختصة الرسمية الجيات مع

 -: الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى منيا الغايات لمختمؼ تشكؿ التي الفنية المجاف في االشتراؾ -

 .العطاءات ووثائؽ دراسات تدقيؽ لجاف -ٔ

 .االحالة قبؿ المناقصات لتدقيؽ الفنية المجاف -ٕ

 .والنيائي االبتدائي االستبلـ لجاف -ٖ

 .وتطويرىا وتحديثيا بالطرؽ المتعمقة والتشريعات فاتالمواص تعديؿ لجاف -ٗ

 .والقبوؿ االستبلـ أسس اعداد لجاف -٘

 .المحروقات اسعار ارتفاع عف الناتجة التعويضات لجاف -ٙ

 .الطرؽ أو التقاطعات عمى فنية مشاكؿ دراسة لجاف -ٚ

 .عمييا لمرد االختصاص ذات لمجية تحويميا أو بخصوصيا يمـز ما اءواجر  الرئيسية الطرؽ مسارات عمى المواطنيف مف المقدمة واالعتراضات الطمبات دراسة -

 .الزراعة وزارة مف الممولة الزراعية الطرؽ مشاريع عمى االشراؼ متابعة -

 .الفنية البشرية القوى وتنمية االنشاءات قطاع في العمؿ تطوير في المساىمة -

 .الطرؽ عمى والمحافظة بالنقؿ المتعمقة التشريعات فيذوتن وضع في المختصة والييئات والمؤسسات الدوائر مع المساىمة -
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 .عالية فنية بمواصفات الطرؽ مستوى ورفع والثانوية والرئيسية( expressways) السريعة الطرؽ انشاء -

 .االسفمتية الخمطات ضمف والبازلت االسفمت لتحسيف المضافة المواد واستخداـ الطرؽ في الحديثة التقنيات استخداـ -

 .حديثة وتقنيات برامج مف يستجد ما كؿ عمى الطرؽ وفنيي لميندسي الدوري التدريب -
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 ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓمشاريع الطرؽ المنتيية لبلعواـ  -الطرؽ تنفيذ مديرية انجازات

 اسم المشروع رقم العطاء رقم
الجيو 
 الجيو المنفذه الممولو

المفوض 
 قيمة العطاء  طول بصالحيات

امر المباشرة 
 لممقاول

امرالمباشرة 
 المالحظات اريخ االستالمت مدة لممستشار

   
       

 العطاء
  

ٔ ٕٓٓٛ/ٕٜٔ 

تنفيذ تقاطعات مداخؿ مدينة الممؾ 
عبداهلل بف عبدالعزيز تقاطع العبدليو 

 الموازنة وتقاطع مدخؿ الزرقاء
شركة درة القاسـ 

 لمتعيدات
مركز االستشارات 

 قيد االستبلـ ٕٔ/ٛٓ/ٜٕٓٓ ٕٓٔ ٕٗ/ٔٓ/ٜٕٓٓ ٕٗ/ٔٓ/ٜٕٓٓ  ٕ.ٓٙٓ٘ٛٔ٘  أنفاؽ  اليندسية

ٕ 
 
 شركة ابوشريخ لمطرؽ الخزينو  تنفيذ طريؽ جموؿ /مأدبا/المطار ٖٓٔ/ٕٚٓٓ

مركز االستشارات 
 تـ االستبلـ ٘ٔ/ٚٓ/ٕٕٔٓ ٓٛٚ ٔٓ/ٖٓ/ٜٕٓٓ ٔٓ/ٕٔ/ٕٛٓٓ ٜٕٖٓٓٔ٘ كـ ٓٔ اليندسية 

  
   

   والحفريات 
       

ٖ 
 
 تـ االستبلـ ٘ٓ/ٙٓ/ٕٕٔٓ ٓٓٙ ٔٓ/ٖٓ/ٜٕٓٓ ٔٓ/ٔٓ/ٜٕٓٓ ٕٜٓٓٙٓٗ كـٗٔ دار العمرف الحاج زكريا مؤسسة  الموازنة  انشاء طريؽ الكرؾ /الموجب ٖٚٔ/ٕٛٓٓ

  
 القصر 

 
 الطراونو لمتعيدات 

 
  

      
ٗ 

 
 الخزينة  طريؽ الياشمية /بمعما  ٖٜٔ/ٕٛٓٓ

شركة حيمور ابناء 
 تـ االستبلـ ٕٓ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٕٓٚ ٛٓ/ٛٓ/ٜٕٓٓ ٔٓ/ٓٔ/ٜٕٓٓ ٜٕٜٛٛٗٙٔ كـٙٛ.ٖٔ مركز االستشارات  عـ

     
 اليندسية 

 تـ االستبلـ ٓٔ/ٚٓ/ٕٕٔٓ ٓٗ٘ ٘ٓ/ٕٔ/ٜٕٓٓ ٘ٓ/ٕٔ/ٜٕٓٓ ٕٕٖٖٜ٘ٚٔ كـٜ.ٔ اتحاد المستشاريف  شركة حسيف عطية  موازنة  تنفيذ طرؽ مركز حدود الدرة الجديد ٘/ٜٕٓٓ  ٘       

  
 المرحمة االولي 

 
 لميندسة والبيئة  لبلبنية والمقاوالت 

 
  

 
  

 ٘ٓ/ٚٓ/ٕٓٔٓ ٔٓ/ٔٔ/ٜٕٓٓ ٖٛ.ٜٜٓ٘ٗٛ كـ٘.ٕ اتحاد المستشاريف  مؤسسة طبيب اخواف الخزينة  تنفيذ توسعة وتحسيف الطريؽ  ٕٜ/ٜٕٓٓ  ٙ   
 

 تـ االستبلـ ٖٔ/ٚٓ/ٕٕٔٓ

  
 النافذ في بمدة الديسة 

 

لممقاوالت /شركة 
 لميندسة والبيئة  زىير 

 
  

  
ٔٛٓ 

  
    

 وزىدي طبيب 
        

ٚ ٕٓٔٓ/ٖٚ 
 تنفيذ خمطة اسفمتية لطريؽ

 الموازنة الطفيمو/الحسا
 مؤسسة الحاج زكريا
 تـ االستبلـ ٛٔ/ٛٓ/ٕٕٔٓ ٜٓ ٕٙ/ٕٔ/ٕٓٔٓ ٕٙ/ٕٔ/ٕٓٔٓ ٕٖٕٜٕٛٗ كـٕٕ.ٕٓ اشراؼ مباشر الطراونو لمتعيدات

      
 كـٙٓ.ٓٔ

      
 وموازن تنفيذ طريؽ الطفيمة/الحسا ٘ٓٔ/ٕٙٓٓ ٛ

شركة ابراىيـ 
 الحناقطة

ف مكتب عما
 لبلستشارات

اربع 
 تـ االستبلـ ٓٔ/ٛٓ/ٕٔٔٓ ٖٓٚ ٜٔ/ٕٔ/ٕٙٓٓ ٓٔ/ٕٓ/ٕٚٓٓ ٚ.ٕٛٙ٘ٚ٘ٙ مسارب

  
 الطريؽ الصحراوي الجزء الرابع

 
  ٔ.ٔ اليندسية وتخطيط  وأوالده

      
 موازنة اعادة انشاء وصمة طريؽ  ٕٛٔ/ٕٙٓٓ ٜ

شركة احمد يوسؼ 
 تـ االستبلـ ٜٓ/ٙٓ/ٕٔٔٓ ٓٗ٘ ٕٓ/ٙٓ/ٕٚٓٓ ٖٕ/ٙٓ/ٕٚٓٓ ٓٔٔٚٔٙٗ كـٚ.ٛ دار العمراف الطراونة

  
 

 مكاور/حمامات ماعيف
 

 وشريكو
        

file://Users/basima/Desktop/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/%3c0627%3e%3c062D%3e%3c0635%3e%3c0627%3e%3c0626%3e%3c064A%3e%3c0627%3e%3c062A%3e%20%3c0627%3e%3c0643%3e%3c0633%3e%3c0644%3e%20%3c0644%3e%3c0644%3e%3c0627%3e%3c0646%3e%3c062C%3e%3c0627%3e%3c0632%3e%3c0627%3e%3c062A%3e2009/%3c0645%3e%3c062F%3e%3c064A%3e%3c0631%3e%3c064A%3e%3c0629%3e%20%3c062A%3e%3c0646%3e%3c0641%3e%3c064A%3e%3c0630%3e%20%3c0627%3e%3c0644%3e%3c0637%3e%3c0631%3e%3c0642%3e/%3c0625%3e%3c0646%3e%3c062C%3e%3c0627%3e%3c0632%3e%3c0627%3e%3c062A%3e%20%3c0645%3e%3c062F%3e%3c064A%3e%3c0631%3e%3c064A%3e%3c0629%3e%20%3c062A%3e%3c0646%3e%3c0641%3e%3c064A%3e%3c0630%3e%20%3c0627%3e%3c0644%3e%3c0637%3e%3c0631%3e%3c0642%3e%20.xls
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 اسم المشروع رقم العطاء رقم
الجيو 
 الجيو المنفذه الممولو

المفوض 
 قيمة العطاء  طول بصالحيات

امر المباشرة 
 لممقاول

امرالمباشرة 
 لممستشار

 مدة
 المالحظات تاريخ االستالم العطاء

 تـ االستبلـ ٕٔ/ٜٓ/ٕٔٔٓ ٖ٘ٙ ٙٔ/ٕٓ/ٕٛٓٓ ٙٔ/ٕٓ/ٕٛٓٓ ٘.ٕٖٕٗ٘ٓٗ كـٕ.ٔ اتحاد المستشاريف  شركة حيمور ابنا عـ  موازنة نفيذ تقاطع طريؽ ناعور/مادبا/ت ٓٙ/ٕٚٓٓ ٓٔ

  
 اـ البساتيف

 
 كـٔ.ٔ لميندسة والبيئة لممقاوالت

      
 موازنة تنفيذ تقاطع منفصؿ عمى طريؽ ٜ٘/ٕٚٓٓ ٔٔ

شركة الجعفر 
 دار العمراف داتلمتعي

انشاء 
 تـ االستبلـ ٗٔ/ٜٓ/ٕٔٔٓ ٖ٘ٙ ٘ٔ/ٔٓ/ٕٛٓٓ ٕٓ/ٕٓ/ٕٛٓٓ ٕ.ٖٖٙٚ٘ٚٚ جسر 

  
 المفرؽ/الحدود السورية 

   

عموي 
 ودوار

      
 عند جامعة آؿ البيت ٕٕٚ/ٕٛٓٓ ٕٔ

مبادرات 
 ممكية

شركة ابو شريخ 
 تـ االستبلـ ٔٓ/ٙٓ/ٕٓٔٓ ٜٓ ٕٗ/ٔٔ/ٕٛٓٓ ٕٗ/ٔٔ/ٕٛٓٓ ٘.ٜٚ٘٘ٙٛ كـٕ٘.ٕ اتحاد المستشاريف لمطرؽ

  
 لمحافظة الطفيمة

 
 لميندسة والبيئة والحفريات

        

 

 

 

 

 

        
        
        

                       جزء ج –طريق المطار                                                                                                      اقميم الوسط ام النعاج                                                
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 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓقيد التنفيذ لبلعواـ  مشاريع الطرؽ

 امر مباشرة  امر مباشرة  قيمة العطاء عند طوؿ  المفوض بصبلحيات  الجيو  المنفذه  الجيو الممولو  اسـ المشروع رقـ العطاء  رقـ
 

 االنجاز االنجاز التاريخ المتوقع العطاء

   
( المستشار المقاوؿ  االحالو بالدينار  الطريؽ  الميندس  )المقاوؿ(    المقرره% الفعمي% لبلستبلـ  )باليـو

      
 مباني

         
     

 مختمفة بمساحة
   

    
 

  

  
 تنفيذ مباني مختمفة واعماؿ  

 
 حوالي المكتب اليندسي  ائتبلؼ شركة حساف

 ٓٓٔ ٓٙ.ٜٚ ٖٓ/ٙٓ/ٖٕٔٓ ٓٓٙ ٕٓ/ٖٓ/ٕٛٓٓ ٙٔ/ٖٓ/ٕٛٓٓ ٖٚ.ٜٜٜٛٚٓٓٔ ٕـٕٓٚٛ االستشاري العالمي الكوز وأوالده ومؤسسة الموازنة طرؽ وساحات وبنية تحتية ٜٚ/ٕٚٓٓ ٔ       

  
 لمنطقة الشحف في مركز

 
 عماؿ العربية اال

 
 وطرؽ وساحات

       
  

 حدود العمري
 

 لمتعيدات
 

 بمساحة حوالي 
       

      
 ٕـٖٜٓٓٓٔ

 ٓٓٔ ٖٛ.ٜٙ ٘ٓ/ٚٓ/ٕٕٔٓ ٓٗ٘ ٔٓ/ٖٓ/ٜٕٓٓ ٕٔ/ٖٓ/ٜٕٓٓ ٕ٘.ٜٕٖٔٚٔٙ دوار سفمي المكتب اليندسي   مؤسسة الميندس ايمف  الخزينو تنفيذ تقاطع اـ النعاج  ٜٚٔ/ٕٛٓٓ  ٕ       
   

 
        وجسر عموي االستشاري العالمي الخضيري لممقاوالت

  
 تنفيذ وتوسعة طريؽ مطار الممكة

 
 دار العمراف  شركة المسار المتحدة 

 
  

 لممقاوالت  موازنة  عمياء الدولي مف تقاطع ناعور  ٖٔٔ/ٕٚٓٓ  ٖ      
 

 ٜٓ ٙٗ.ٚٚ ٔٓ/ٙٓ/ٕٔٔٓ ٜٓٓ ٕٔ/ٔٔ/ٕٛٓٓ ٗٔ/ٕٔ/ٕٛٓٓ ٛ.ٜٖٖٚٓٔٛٛ كـ٘.ٓٔ

  
 ولغاية تقاطع مأدبا جزء ب 

           

  
 تنفيذ وتوسعة طريؽ مطار الممكة

 
 اتحاد المستشاريف  ائتبلؼ شركة االليات 

 ٙٙ.ٜٗ ٕ٘.ٜٗ ٔٓ/ٙٓ/ٕٔٔٓ ٜٓٓ ٕٔ/ٔٔ/ٕٛٓٓ ٗٔ/ٕٔ/ٕٛٓٓ ٕٓٙ.ٜ٘ٙ.ٖٔ كـ٘.ٔٔ لميندسة والبيئة  العامة وخمؼ الطراونو موازنة  مف تقاطع مأدبا ولغاية تقاطع  ٗٔٔ/ٕٚٓٓ  ٗ        

  
 المطار وطرؽ الخدمة جزء ج 

 
 واوالدة لممقاوالت 

  
  

 
  

 ٓٓٔ ٜٙ.ٜٓ ٔٓ/٘ٓ/ٖٕٔٓ ٕٓٚ ٕٓ/٘ٓ/ٜٕٓٓ ٕ٘/ٗٓ/ٜٕٓٓ ٕٖ٘ٓٔٙٛ كـٖ٘.ٛ ميندسوف  -سيجما  شركة ابراىيـ الحناقطة  الموازنة  طريؽ الدائري لمحافظة  ٓٗٔ/ٕٛٓٓ  ٘    

  
 الطفيمة 

 
 اروف مستش واوالدة 

        
 موازنة  تنفيذ جسر الكرؾ  ٕٔٔ/ٕٚٓٓ  ٙ

شركة مرواف احمد 
 ٓٓٔ ٖٙ.ٜٙ ٕٛ/ٙٓ/ٖٕٔٓ ٜٓٓ ٕٔ/ٚٓ/ٕٛٓٓ ٕٗ/٘ٓ/ٕٛٓٓ ٘.ٖٗٛٗٔٔٛ كـٚ.ٗ   لميندسوالمستشار  الكردي

 
 طريؽ الكرؾ/الثنية/العمقو   ٜ٘ٔ/ٕٛٓٓ

 
 مركز االستشارات  شركة عيسى جراد 

        ٚ  
 

 ٓٓٔ ٚٓ.ٖٚ ٕٗ/ٕٓ/ٕٔٔٓ ٓٓٙ ٕ٘/ٙٓ/ٜٕٓٓ ٘ٓ/ٚٓ/ٜٕٓٓ ٜ.٘ٓٛٓٓٛٚ كـٗٔ اليندسية  نو واوالدة الطراو  الموازنو

  
 تنفيذ الطريؽ الواصؿ مف الطريؽ 

 ٓٓٔ ٙٗ.ٚٚ ٖٕ/ٛٓ/ٕٕٔٓ ٜٓٓ ٕٔ/ٓٔ/ٜٕٓٓ ٘ٓ/ٕٔ/ٜٕٓٓ ٖٖ.ٖٖٕٗٔ٘ٗٓ تقاطعات  اتحاد المستشاريف  شركة حيمور ابناء عـ  الخزينة  الساحمي الموازي بالعقبة وصوالً  ٜٙٔ/ٕٛٓٓ  ٛ           

  
 الى مركز حدود الدرة الجديد

  
 وجسور  لميندسة والبيئة 
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 قيمة العطاء  الطريؽطوؿ  المفوض بصبلحيات  الجيو  المنفذه  الجيو الممولو  اسـ المشروع رقـ العطاء  رقـ
أمر مباشرة 
 امر مباشرة  المقاوؿ

 
 المقرراالنجاز  جازاالن التاريخ المتوقع العطاء

ٜ ٕٜٓٓ/ٔ٘ٙ 
تحسيف وتقييـ طرؽ معاف 

 ٜٜ ٓٓ.ٙ٘ ٙٔ/ٔٔ/ٖٕٔٓ ٜٓٓ ٔٓ/ٙٓ/ٕٓٔٓ ٔٓ/ٙٓ/ٕٓٔٓ ٘ٔ.ٜٚٔٛٓٙ٘ كـٚ ميندسوف -سيجما  شركة عيسى جراد الموازنة العامة التنموية

  
 الجزء االوؿ

 
 مستشاروف الطراونة واوالده

        
ٔٓ ٕٜٓٓ/ٔ٘ٚ 

تحسيف وتقييـ طرؽ معاف 
 ٜٛ.ٕ٘ ٕٚ/ٙٓ/ٖٕٔٓ ٜٓٓ ٔٓ/ٔٔ/ٕٓٔٓ ٔٓ/ٙٓ/ٕٓٔٓ ٘.ٕٕٖٚٛٛٗ كـ٘.ٙ اتحاد المستشاريف  ابراىيـ الحناقطة الموازنة العامة تنمويةال

ال يوجد 
 برنامج

  
 الجزء االثاني

 
 ومؤسسة روابي الجنوب

        
 عمؿ

ٔٔ ٕٜٓٓ/ٔٔٔ 
 خزينة  تنفيذ طريؽ اربد الدائري 

شركة حساف الكوز 
 ٕ.ٙٙ ٖٓ.ٖٖ ٜٕ/ٙٓ/ٕٗٔٓ ٕ٘ٚٔ ٔٓ/ٔٔ/ٕٓٔٓ ٔٓ/ٔٓ/ٕٔٔٓ ٜٖٖٕٖٖٙٔ كـٓٙ.ٛ شار لميندسةالمست واوالدة

 الجزء االوؿ   
 

 وشركة درويش بسيسو
      

  
 ٗٗ.ٙ٘ ٜٗ.ٔٗ ٕٗ/ٜٓ/ٕٗٔٓ ٕ٘ٚٔ ٔٓ/ٔٔ/ٕٓٔٓ ٔٓ/ٔٓ/ٕٔٔٓ ٙٔ.ٜٕٜٖٗٙٗٔ كـ٘.ٜ دار العمراف شركة الجعفر لمتعيدات خزينة  تنفيذ طريؽ اربد الدائري  ٕٔٔ/ٜٕٓٓ ٕٔ  

  
 الجزء الثاني

  
 لمبنية التحتية والبيئة

        
  

 تنفيذ اعماؿ توسعة عيمة تقاطع 
          

 

ٖٔ ٕٓٔٔ/ٜٛ 
عيمة التمويف عمى طريؽ 

 ٓٚ.ٖ ٛٓ/ٗٓ/ٕٗٔٓ ٕٓٚ ٛٔ/ٚٓ/ٕٕٔٓ ٛٓ/ٓٔ/ٕٕٔٓ ٕ.ٕٔٔٔٓٓٛ كـٙ.ٖ شركة سيجما شركة محمود الطراونة موازنة الطفيمة/عماف
ال يوجد 
 برنامج

  

واعادة انشاء الطريؽ الذي 
 يتقاطع

 
 عمؿ        ميندسوف مستشاروف لممقاوالت

  
 والمؤدي الى عيمة

   
       

 

  

توسعة واعادة تأىيؿ الطريؽ 
 المموكي

 
 شركة محمد يوسؼ 

مكتب عماف 
 لبلستشارات

   
     

 ٛ.ٕٕ ٓٛ.ٖٔ ٔٔ/ٖٓ/ٕٗٔٓ ٓٗ٘ ٗٓ/ٓٔ/ٕٕٔٓ ٛٔ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٘ٚ.ٕٖٗٚ كـٛ اليندسية وتخطيط ركاهالشباطات وش موازنة النافذ وادي زيد/عيمة/البيضا في ٜٜ/ٕٔٔٓ ٗٔ

  
 محافظة الطفيمة

 
 المدف لممقاوالت

   
  

 ٓٓٔ ٓٓ.ٓٚ ٘ٓ/ٙٓ/ٖٕٔٓ ٓٛٔ ٕٓ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٕٓ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٕٗٙ.ٕٕٜٗٓٚ كـٕ مدير تنفيذ الطرؽ شركة تكنولوجيا الطرؽ موازنة توسعة واعادة تأىيؿ طريؽ رحاب  ٙٙ/ٕٕٔٓ ٘ٔ    

  
 المفرؽ )المرحمة االولى(

 
 لممقاوالت االنشائية

    
  

    
 ٓٓ.ٕ ٔٓ/ٔٔ/ٖٕٔٓ ٕٓٗ ٕٓ/ٖٓ/ٖٕٔٓ ٔٓ/ٖٓ/ٖٕٔٓ ٜٓٛٚٗٙ ـٓٓٙ اتحاد المستشاريف  شركة محمد يوسؼ  شركة تطوير البنية التحتية لمدينة الحجاج ٖٖ/ٕٕٔٓ ٙٔ

ال يوجد 
 برنامج

  
 لميندسة والبيئة طات وشركاهالشبا معاف محافظة معاف

       
 عمؿ

 ؽ صندو  اعماؿ حمايات وادي مخيرص  
  حمايات المستشار شركة احمد يوسؼ  الممؾ

 ٓٓٔ ٙ.ٛٛ ٖٔ/٘ٓ/ٕٔٔٓ ٖ٘ٙ ٕٔ/ٚٓ/ٕٓٔٓ ٔٓ/ٙٓ/ٕٓٔٓ ٖ٘ٚٓٔٛ٘ لوادي مخيرص لميندسة الطراونة وشريكو عبداهلل الثاني  مشروع البحر الميت ٘٘ٔ/ٜٕٓٓ  ٚٔ      

 ٖٖ.ٛٛ ٕٗ/ٓٔ/ٕٔٔٓ ٓٗ٘ ٔٓ/ٖٓ/ٜٕٓٓ ٕٔ/ٖٓ/ٜٕٓٓ ٕٜٖٖٓ٘٘ٔ كـٛٔ المكتب اليندسي  شركة ابناء عمي الزعبي موازنة تنفيذ طريؽ المفرؽ/اربد ٜٛٔ/ٕٛٓٓ ٛٔ
ال يوجد 
 برنامج
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 مديرية السبلمة المرورية

 المياـ والواجبات           

 -: يمي بما المديرية تقـو حيث وأمف بسبلمة الطرؽ شبكة عمى المرور حركة تنظيـ خبلؿ مف بكفاءة الخارجيػة الطرؽ شبكة بتشغيؿ القياـ المرورية السبلمة مديرية تتولى -

 وعاكسات مرورية وشواخص واقيػػة وحواجز دىانات مف المختمفة المرورية السبلمة   عناصػػػر توفير عمى والعمؿ الطرؽ لمستخدمي المرورية السبلمة لتأميف الخطط وتنفيذ إعداد -
نارة أرضية  .ضوئية اإلشارات وتركيب الطرؽ وا 

 . واإللزامية والتحذيرية اإلرشادية بأنواعيا المرورية اإلشارات تصنيع -

 .المرورية السبلمة عناصر مواصفات وتحديث تطوير -

 .والخاص العاـ القطاعيف مع بالتعاوف األردف في المرور حركة وسائؿ دليؿ تطوير -

 .أنواعيا بمختمؼ المرورية وحاتوالمس الدراسات إجراء -

 .منيا الحد بيدؼ المرورية الحوادث عمييا تكثر التي المواقع دراسة -

 .المرور سبلمة عمى تؤثر أف دوف الطرؽ جوانب باستخداـ السماح يتـ بحيث اإلستثمار تنظيـ -

 .والثانوية الرئيسية الطرؽ لكافة اإلستبلـ لجاف في االشتراؾ -

 .إختصاصو حسب كؿ الطرؽ بشبكة تعنى يالت الدوائر مع التنسيؽ -
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 المرورية السبلمة مديرية زاتانجا
 

 الوحـــدة بيان االعمـــــــــــال / بند مالرق
 نسبة االنجاز% الكمية المخطط النجازىا الكمية المنجزة

3122 3123 3122 3123 3122 3123 

 ٗ.ٖٗٔ ٜ.ٖٗٔ ٓٓٓٛٔ ٓٓٓٛٔ ٜٕٗٔٗ ٕٕ٘ٛٗ ـ.طولي تنفيذ حواجز معدنية ٔ

 ٔ.ٛٔٔ ٛ.ٖٓٔ ٓٓٓٔ ٕٓٓٓ ٔٛٔٔ ٕ٘ٔٙ ـ.طولي صيانة حواجز معدنية ٕ

 ٓ.ٕٓٔ ٚ.ٛٓٔ ٓٓٓٓٓٔ ٓٓٓٓٛ ٕٓٓٓٓٔ ٕٜ٘ٙٛ عدد تنفيذ عواكس طرؽ ٖ

 ٕ.ٔٓٔ ٗ.ٕٖٔ ٓٓٓ٘ٙ ٓٓٓٓٔٔ ٓٓٛ٘ٙ ٙٛٙ٘ٗٔ ٕـ تنفيذ دىاف بارد لمحاور الطرؽ ٗ

 ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٔ ٓٓٓ٘ٗ ٓٓٓ٘ٗ ٓٓٓ٘ٗ ٓٓٓ٘ٗ ٕـ تنفيذ دىاف ساخف لمحاور الطرؽ ٘

 ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٔ ٓٓٓٔ ٓٓٓٔ ٓٓٓٔ ٓٓٓٔ ـ.طولي تنفيذ حواجز خرسانية ٙ

 ٚ.ٜٗٔ ٕ.ٓٓٔ ٕٓٓٓ ٕٓٓٓ ٜٜٕٗ ٖٕٓٓ ٕـ تركيب شواخص مرورية ٚ

 ٚ.ٜٛ ٘.ٔٓٔ ٓٓٓٗ ٓٓٓ٘ ٜٜٖٗ ٗٚٓ٘ ٕـ شواخص مرورية مصروفة ٛ

 - - - - ٖٚٚٓٚٔ ٖٛٓٙٗٔ دينار تحصيؿ المبالغ نتيجة االعتداءات عمى عناصر السبلمة المرورية ٜ

 - - - - ٜٜٖٛٔٔ ٜٛٚ٘٘ٔ دينار ترخيص لوحات اعبلنية ٓٔ

 ٔ.ٔٔٔ ٓٓٔ ٜٓٓ ٜٓٓ ٓٓٓٔ ٜٓٓ ـ.طولي تنفيذ مطبات نموذجية ٔٔ

 

 

file://Users/basima/Desktop/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/%3c0627%3e%3c062D%3e%3c0635%3e%3c0627%3e%3c0626%3e%3c064A%3e%3c0627%3e%3c062A%3e%20%3c0627%3e%3c0643%3e%3c0633%3e%3c0644%3e%20%3c0644%3e%3c0644%3e%3c0627%3e%3c0646%3e%3c062C%3e%3c0627%3e%3c0632%3e%3c0627%3e%3c062A%3e2009/%3c0645%3e%3c062F%3e%3c064A%3e%3c0631%3e%3c064A%3e%3c0629%3e%20%3c062A%3e%3c0646%3e%3c0641%3e%3c064A%3e%3c0630%3e%20%3c0627%3e%3c0644%3e%3c0637%3e%3c0631%3e%3c0642%3e/%3c0625%3e%3c0646%3e%3c062C%3e%3c0627%3e%3c0632%3e%3c0627%3e%3c062A%3e%20%3c0645%3e%3c062F%3e%3c064A%3e%3c0631%3e%3c064A%3e%3c0629%3e%20%3c062A%3e%3c0646%3e%3c0641%3e%3c064A%3e%3c0630%3e%20%3c0627%3e%3c0644%3e%3c0637%3e%3c0631%3e%3c0642%3e%20.xls
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 مديرية االنارة 
               -ّٙبَ ٚاٌٛاججبد :اٌ           

 اإلشراؼ عمى أعماؿ تنفيذ خطوط اإلنارة عمى الطرؽ الرئيسية والثانوية تقع ضمف اختصاص الوزارة . -

 رؽ الرئيسية والثانوية التي تقع ضمف اختصاص الوزارة .إدامة وصيانة شبكات اإلنارة عمى الط -

دامة عناصر السبلمة المرورية الخاصة بأعمدة اإلنارة عمى الطرؽ التي تقع صبلحيات ومسؤوليات وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف  -  .تركيب وا 

 تقع ضمف اختصاص الوزارة . التنسيؽ مع جميع الجيات ذات العبلقة بتركيب وصيانة أعمدة اإلنارة عمى الطرؽ التي -

 وضع المواصفات الخاصة بعطاءات أعمدة اإلنارة وتوابعيا حسب مقتضى الحاؿ . -

 دراسة كافة العطاءات الخاصة بتنفيذ وصيانة أعمدة اإلنارة . -

 إجراء التعديبلت الخاصة بجداوؿ الكميات مف اجؿ إضافة أجيزة توفير الطاقة . -

 ؿ اإلنارة )الطرؽ( .المشاركة في لجاف االستبلـ ألعما -

 المشاركة في الندوات والورشات التي تضـ أعماؿ إنارة الطرؽ . -

 اعتماد كافة األجيزة الكيربائية التي تدخؿ ضمف أعماؿ تنفيذ الطرؽ . -

 يتعمؽ باألعماؿ الكيربائية .  ٓالمشاركة في لجاف استبلـ تنفيذ الطرؽ وفيما -

عداد التقرير النيائي لممشروع .إعداد وثائؽ فنية لتزويد الوزارة بالطاقة ا -  لشمسية حيث تـ عقد عدة اجتماعات لمجنة المشكمة بخصوص الموضوع وا 

 عقد ندوات ومحاضرات والمقاءات لزيادة الوعي الستعماؿ الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة . -

 دراسة عطاء خمس أنظمة إنارة عاممة بواسطة الخبليا الشمسية لساحات خمس مدارس . -

 سية .لبلىتماـ الدولي في موضوع الطاقة المتجددة قمنا بمراجعة عدة وزارات وجيات دولية لمحاولة تمويؿ مشاريع الوزارة الخاصة بالطاقة الشمنظرًا  -
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 إدارة الشؤون الفنية لمطرق
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ادارة الشؤوف 
 الفنية لمطرؽ

ِذ٠ش٠خ 

اٌّسبدخ 

 ٚاالسزّالن

ِذ٠ش٠خ اٌى١ّبد 
ٚاٌّٛاغفبد 

ٚرؼذ٠ً األسؼبس 

 ٌّطبس٠غ اٌطشق

ِذ٠ش٠خ 

اٌذساسبد 

قٌٍطش  

مديرية تنسيؽ 
خدمات البنى 

 التحتية

ِذ٠ش٠خ 

اٌّزبثؼخ 

 ٚاٌّؼٍِٛبد

 لسُ 

ِؼٍِٛبد 

 اٌجٕٝ اٌزذز١خ

 لسُ اصاٌخ

 

اٌغٛائك   

لسُ  رػبس٠خ 

اٌخذِبد 

 ٚاٌّزبثؼخ

 لسُ

 

اٌّؼٍِٛبد   

 لسُ

 

اٌّزبثؼخ   

 لسُ

اداِخ   

١خٕاٌج١ٛرم  

 

 

 لسُ 

اٌذساسبد 

  اٌّبئ١خ

 لسُ

اٌزػ١ُّ  

 األٔطبئٟ

 

لسُ 

اٌذّٛالد 

 اٌّذٛس٠خ

ُ لسُ اٌزػ١ّ

إٌٙذسٟ 

ٚاٌجذٜٚ 

 االلزػبد٠خ 

لسُ رٕس١ك 

اٌّٛالغ  

 ٌٍطشق

 لسُ

اٌذساسبد  

 اٌّشٚس٠خ 

 لسُ

ِٛاغفذ  

 اٌطشق

 لسُ

دسبة  

 اٌى١ّبد 

لسُ رؼذ٠ً 

االسؼبس 

)اٌزؼ٠ٛضبد( 

 ٌٍطشق

لسُ اٌّسبدخ 

ا١ٌّذا١ٔخ 

ٌّطبس٠غ 

 اٌطشق

لسُ 

االسزّالن 

 ٚاٌزؼ٠ٛضبد 

 لسُ

لضب٠ب  

 االسزّالن

لسُ اٌّسبدخ 

ا١ٌّذا١ٔخ 

 ٌّطبس٠غ االث١ٕخ 

 لسُ 

االسضفخ 

 ٚاٌّؼٍِٛبد
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 الخدمات تنسيؽ مديرية

 

 -:ٚاٌٛاججبد اٌّٙبَ

 واإلسكاف العامة األشغاؿ وزارة عمييا تشرؼ التي الطرؽ حـر ضمف الخدمات خطوط شؤوف جميع وتنظيـ إدارة عمى المديرية ىذه تعمؿ -

 .الخدمية الجيات مف المقدمة والمخططات الوثائؽ تدقيؽ -

 .يومي بشكؿ لمخدمات اتوالمسار  المواقع عمى الكشؼ -

 .المديرية لميندسي الميدانية الجوالت خبلؿ مف العمؿ أثناء تقع مخالفات أية ومتابعة الخدمات تنفيذ أعماؿ متابعة -

 .الخدمات بأعماؿ المتعمقة والكتب المراسبلت متابعة -

 لطرؽ.إصدار التعاميـ وآليات العمؿ والتصورات المتعمقة بالخدمات بما يّقؽ السبلمة عمى ا -

 . العمؿ بطبيعة عبلقة ذات أخرى مياـ بأية القياـ -

 -: 1211أجبصاد لسُ ِؼٍِٛبد اٌجٕٝ اٌزذز١خ ٌؼبَ 

 ( ( معاممة حسب ما ىي مفصمة في البند رقـ )ٚٓٛتوثيؽ وتحديث واستكماؿ اإلجراءات المتعمقة بالمعامبلت المحولة لمقسـ والتي بمغت ليذا العاـٛ.) 

 المعمومات أسماء ت المتعمقة بمشاريع تمديد خدمات البنى التحتية ضمف حـر الطرؽ الرئيسية والثانوية التابعة لموزارة ضمف محافظات المممكة, وتشمؿ ىذه توثيؽ وتحديث المعموما
 ىذه المشاريع ومواقعيا وأسماء المقاوليف المعنييف والجيات الخدمية ذات العبلقة.

 ِذ٠ش٠خ

رٕس١ك خذِبد اٌجٕٝ اٌزذز١خ   
 

 لسُ

رػبس٠خ اٌخذِبد ٚاٌّزبثؼخ    

 

 لسُ

ِؼٍِٛبد اٌجٕٝ اٌزذز١خ   

 

 

 

 

 لسُ 

 اصاٌخ اٌؼٛائك
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 في حاؿ نفذت أعماؿ تمديد الخدمات مف قبؿ ىذه  -ت إعادة األوضاع المقدمة مف المقاوليف أو المقدمة مف الجيات الخدمية والمواطنيف توثيؽ وتحديث المعمومات المتعمقة بكفاال
كفاالت غير المطابقة إلى صاحب وذلؾ بعد التأكد حيف استبلـ ىذه الكفاالت مف مطابقتيا لمنموذج المعتمد لدى ىذه الوزارة وبخبلؼ ذلؾ يتـ إعادة ال –الجيات والمواطنيف مباشرة 

 العبلقة لتعديميا حسب المطموب.

 ( استبلـ نسخة المديرية مف المخططػػػات الورقيػػػة لممسػػػػارات المنفػػػذة حسػػػب الواقػػػعAs-Built Drawings لممشاريع المستممة مف قبؿ الوزارة موقعة ومختومة مف صاحب ).الخدمة 

 ( استبلـ القرص المضغوطSoft Copy of As-Built Drawings( وتنزيؿ المسار عمى نظاـ اؿ )GIS.الداخمي لممديرية ) 

 سب مستمزمات العمؿ وتوثيؽ ىذه المذكرات إعداد المذكرات الداخمية والكتب الرسمية المتعمقة بعمؿ القسـ خصوصا والمتعمقة بأعماؿ المديرية عموما التي يطمب مف القسـ إعدادىا ح
 بعد توقيعيا مف قبؿ المدير او عطوفة االميف العاـ او معالي الوزير.والكتب الرسمية 

  بأية معمومات متوفرة لدى القسـ.  -عند الطمب  –تزويد المدير واألقساـ األخرى في المديرية 

 والتي تـ توثيقيا أصوليا  ٕٔٔٓتفاصيؿ المعامبلت المحولة لمقسـ لعاـ 
 العدد موضوع المعامبلت

 000 مقة بكفاالت إعادة األوضاعالمعامبلت المتع

 039 المعامبلت المتعمقة باالستبلمات النيائية واالفراج عف كفاالت إعادة األوضاع

 90 المعامبلت المتعمقة بتصاريح العمؿ الصادرة عف الوزارة والمديريات

 70 المعامبلت المتعمقة بمجاف استبلـ المشاريع ابتدائيا و/أو نيائيا

 63 عمقة بمحاضر االستبلـ االبتدائي و/أو النيائيالمعامبلت المت

 09 المعامبلت المتعمقة بالمخططات الورقية وااللكترونية لممشاريع

 008 المعامبلت المتعمقة بمخالفات المواطنيف والجيات الخدمية والمقاوليف

 08 توثيؽ التعاميـ المتعمقة بمشاريع تمديد الخدمات وما يرتبط بيا

 06 دات المقدمة مف المقاوليف والجيات الخدميةتوثيؽ التعي

 37 المعامبلت المتعمقة بالمواصفات والمقاطع النموذجية العماؿ المشاريع

 39 المعامبلت المتعمقة بالتقارير الشيرية والمعمومات الواردة مف مديريات االشغاؿ
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  ٕٕٔٓانجازات قسـ معمومات البنى التحتية لعاـ 

 (.ٛ( معاممة حسب ما ىي مفصمة في البند رقـ )ٕٙٛكماؿ اإلجراءات المتعمقة بالمعامبلت المحولة لمقسـ والتي بمغت ليذا العاـ )توثيؽ وتحديث واست 
 شمؿ ىذه ت المممكة, وتتوثيؽ وتحديث المعمومات المتعمقة بمشاريع تمديد خدمات البنى التحتية ضمف حـر الطرؽ الرئيسية والثانوية التابعة لموزارة ضمف محافظا

 المعمومات أسماء ىذه المشاريع ومواقعيا وأسماء المقاوليف المعنييف والجيات الخدمية ذات العبلقة.

  في حاؿ نفذت أعماؿ تمديد الخدمات مف  -توثيؽ وتحديث المعمومات المتعمقة بكفاالت إعادة األوضاع المقدمة مف المقاوليف أو المقدمة مف الجيات الخدمية والمواطنيف
وذلؾ بعد التأكد حيف استبلـ ىذه الكفاالت مف مطابقتيا لمنموذج المعتمد لدى ىذه الوزارة وبخبلؼ ذلؾ يتـ إعادة الكفاالت غير  –ىذه الجيات والمواطنيف مباشرة  قبؿ

 المطابقة إلى صاحب العبلقة لتعديميا حسب المطموب.

 استبلـ نسخة المديرية مف المخططػػػات الورقيػػػة لممسػػػػارا( ت المنفػػػذة حسػػػب الواقػػػعAs-Built Drawings لممشاريع المستممة مف قبؿ الوزارة موقعة ومختومة مف صاحب )
 الخدمة.

 ( استبلـ القرص المضغوطSoft Copy of As-Built Drawings( وتنزيؿ المسار عمى نظاـ اؿ )GIS.الداخمي لممديرية ) 

  المتعمقة بعمؿ القسـ خصوصا والمتعمقة بأعماؿ المديرية عموما التي يطمب مف القسـ إعدادىا حسب مستمزمات العمؿ وتوثيؽ ىذه إعداد المذكرات الداخمية والكتب الرسمية
 المذكرات والكتب الرسمية بعد توقيعيا مف قبؿ المدير او عطوفة االميف العاـ او معالي الوزير.

  بأية معمومات متوفرة لدى القسـ.  - عند الطمب –تزويد المدير واألقساـ األخرى في المديرية 
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 والتي تـ توثيقيا أصوليا  ٕٕٔٓتفاصيؿ المعامبلت المحولة لمقسـ لعاـ 
 العدد موضوع المعامبلت

 ٖٖٔ المعامبلت المتعمقة بكفاالت إعادة األوضاع.

 ٕ٘ٔ المعامبلت المتعمقة باالستبلمات النيائية واالفراج عف كفاالت إعادة األوضاع.

 ٗٔٔ المعامبلت المتعمقة بتصاريح العمؿ الصادرة عف الوزارة.

 ٜٚ المعامبلت المتعمقة بمجاف استبلـ المشاريع ابتدائيا و/أو نيائيا.

 ٜٙ المعامبلت المتعمقة بمحاضر االستبلـ االبتدائي و/أو النيائي.

 ٗٙ المعامبلت المتعمقة بالمخططات الورقية وااللكترونية لممشاريع. 

 ٕٗٔ المعامبلت المتعمقة بمخالفات المواطنيف والجيات الخدمية والمقاوليف.

 ٓٗ توثيؽ التعاميـ المتعمقة بمشاريع تمديد الخدمات وما يرتبط بيا.

 ٜ توثيؽ التعيدات المقدمة مف المقاوليف والجيات الخدمية.

 ٚٗ ع.المعامبلت المتعمقة بالمواصفات والمقاطع النموذجية العماؿ المشاري

 ٖٔ المعامبلت المتعمقة بالتقارير الشيرية والمعمومات الواردة مف مديريات االشغاؿ.

 

  ٕٔٔٓـ التصاريح في مديرية تنسيؽ خدمات البنى التحتية سانجازات ق

صرؼ االت ػػذه الوزارة مف )مياه وكيرباء واتصػػػة ليػػػػة التابعػػػػوالثانوي الرئيسيػػػةؽ ر ػػػػى الطػػػػػر وتحديد مسارات الخدمات عمػػػؿ المديػػػػيقـو القسـ بالكشؼ عمى المعامبلت المحولة اليو مف قب
مف حـر الطريؽ بعد تثبيت الحـر مف قبؿ المقاوؿ المنفذ عمى الواقع ويتـ  يفوتعديبلتو بحيث يكوف العمؿ ضمف آخر متر  ٜٙٛٔلسنة  ٕٗ.....( وذلؾ وفقًا الحكاـ قانوف الطرؽ رقـ صحي
ررة وذلؾ حفاظًا عمى الماؿ نًا العادة االوضاع ومنح التصاريح البلزمة لمعمؿ اصوليًا واالشتراؾ باالستبلمات االبتدائية والنيائية والكشؼ عمى االعتداءات المتكااالت البلزمة ضمفيد الكتحد

 -كوادر قسـ التصاريح : ممخصًا المعامبلت التي تـ الكشؼ عمييا مف قبؿ,  والعاـ وديمومو الطريؽ وسبلمة مستخدمي
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 العدد موضوع المعامبلت الرقـ
 ٓٛٔ         محافظات المممكة جميعلعف الوزارة  ةادر ػػػالمعامبلت المتعمقة بتصاريح العمؿ الص ٔ
 ٜٓ االستبلـ االبتدائي و/النيائي محاضر المعامبلت المتعمقة ب ٕ
 ٖٓٔ ف والجيات الخدمية والمقاوليف ػػػػات المواطنيػػػػة بمخالفػػػالمعامبلت المتعمق ٖ
 ٜٓ المعامبلت المتعمقة بمجاف االستبلـ االبتدائي والنيائي  ٗ

 : ٕٕٔٓانجازات قسـ التصاريح في مديرية تنسيؽ خدمات البنى التحتية 

سية والثانويػػػػػػة التابعػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػذه الػػػػػػوزارة مف )مياه وكيرباء واتصػػػاالت وصرؼ يقـو القسـ بالكشؼ عمى المعامبلت المحولة اليو مف قبؿ المدير وتحديد مسارات الخدمات عمى الطرؽ الرئي
لبلزمة لمعمؿ وتعديبلتو ضمف آخر متريف مف حـر الطريؽ وتحديد الكفاالت البلزمة العادة االوضاع ومنح التصاريح ا ٜٙٛٔلسنة  ٕٗصحي .....( وذلؾ وفقًا الحكػػػػاـ قانػػوف الطرؽ رقـ 

 عمى الطريؽ , ممخصًا المعامبلت التي تـ الكشؼ وباالشتراؾ باالستبلمات االبتدائية والنيائية والكشؼ عمى االعتداءات المتكررة وذلؾ حفاظًا عمى الماؿ العاـ وسبلمة مستخدميو وحفاظاً 
 -عمييا مف قبؿ كوادر قسـ التصاريح :

 العدد موضوع المعامالت الرقم
 030 الت المتعلقة بتصارٌح العمل الصـادرة عن الوزارة لجمٌع محافظات المملكةالمعام 0
 80 المعامالت المتعلقة بمحاضر االستالم االبتدائً و/النهائً  0
 000 المعامالت المتعلقة بمخالفات المواطنٌن والجهات الخدمٌة والمقاولٌن  3
 90 النهائً المعامالت المتعلقة بلجان االستالم االبتدائً و 0
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 ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓالتعاميـ الصادرة عف قسـ التصاريح والمتابعة لسنة 

  واالعماؿ المتعمقة بالطرؽ في  بخصوص اعتبار وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف ىي الجيو المسؤولة عف كافة الشؤوف  ٕٔٔٓ/ٔ/ٜتاريخ  ٕٚٙ/ٕ/ٙ/ٙتعميـ رئيس الوزراء رقـ
 ٓالمممكة 

  ٓبخصوص استثناء مشاريع الصرؼ الصحي مف مواصفات وشروط اعادة االوضاع  ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٛتاريخ  ٜٕٔٛٓ/تصريح طرؽ/٘اء رقـ تعميـ رئيس الوزر 

  ٓالمنحة اليابانية  –بخصوص مشروع تأىيؿ وتحسيف التزويد المائي في محافظة الطفيمة  ٕٕٔٓ/ٙ/ٕ٘تاريخ  ٖٕٙ٘ٓ/تصاريح طرؽ/٘تعميـ رئيس الوزراء رقـ 

 ٓبخصوص مشروع جر مياه الديسي اسفؿ جسر مطار الممكة عمياء الدولي  ٕٕٔٓ/ٕٔ/٘تاريخ  ٜٜٕٙٗ/ٕٚٓٓ/ٗٔٔلوزراء رقـ تعميـ رئيس ا 

  بخصوص تطبيؽ المواصفات والمقاطع العرضية والطولية المعتمدة لدى وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف  ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕتاريخ  ٖٓٚٔٗ/تصاريح طرؽ/٘تعميـ رئيس الوزراء رقـ
 ٓعماؿ تمديد خدمات المياه والصرؼ الصحي التابعة ليذه الوزارة ال

  بخصوص الزاـ كافة الدوائر الخدمية بالتنسيؽ المسبؽ واخذ الموافقات مف ىذه الوزارة في كؿ ما يتعمؽ بالشؤوف  ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٖٓتاريخ  ٜٖٓٛ/٘تعميـ رئيس الوزراء رقـ
 ٓواالعماؿ عمى الطرؽ 

  ٓبخصوص تنفيذ خط مياه الديسي اسفؿ جسر مطار الممكة عمياء الدولي  ٕٕٔٓ/ٛ/ٖٓتاريخ  ٜٕٚٓٗصاريح طرؽ//ت٘تعميـ رئيس الوزراء رقـ 

  بخصوص الزاـ كافة الدوائر الخدمية بالتنسيؽ المسبؽ واخذ الموافقات مف ىذه الوزارة في كؿ ما  ٕٔٔٓ/ٔ/ٖٓتاريخ  ٖٛٛٛ/٘تعميـ معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكاف رقـ
 ٓبالشؤوف واالعماؿ عمى الطرؽ  يتعمؽ

  بخصوص تشكيؿ لجاف االستبلـ االبتدائي لممشاريع  ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕ٘تاريخ  ٛٛٛٔٗ(/ٕٔٔٓ)ٚٓٔتعميـ معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكػػػاف رقػػػػـ. 

  ارة بخصوص التصريح الموحد المعدؿ العماؿ الخدمات عمى بخصوص تنفيذ اعماؿ الخدمات عمى الطرؽ التابعة لموز  ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٖٔتاريخ  ٖٔ٘ٛٗ/تصاريح طرؽ/٘تعميـ رقـ
 ٓالطرؽ 

  ٛٔتاريخ  ٜٓٙٗٔ/تصاريح طرؽ/٘تعميـ رقـ/ٙ/ٕٕٓٔ ( بخصوص تقديـ مقاولي الخدماتAs-built soft and hard copy لغايات االستبلـ )ٓ 
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  ووقؼ االعتداءات واالعماؿ العشوائية عمييا وذلؾ مف اجؿ الديمومة بخصوص متابعة تنفيذ اعماؿ الخدمات عمى الطرؽ  ٕٔٔٓ/ٗ/ٛٔتاريخ  ٓٓ٘٘ٔ/٘تعميـ رقـ 

  بخصوص تعديؿ التصاريح الموحدة العماؿ الخدمات عمى الطرؽ التي تصدرونيا لمقاولي مشاريع  ٕٔٔٓ/ٚ/ٛٔتاريخ  ٖ٘ٙٗٛ/تصاريح طرؽ/٘تعميـ معالي الوزير رقـ
 ٓ( ٖٔتعديؿ البند رقـ ) خدمات الطرؽ كؿ ضمف اختصاصو ابتداء مف تاريخو بحيث يتـ

  ٓبخصوص تزويد الطرؽ بعبارات خدمات وذلؾ عند اعادة االنشاء  ٕٕٔٓ/ٜ/ٕٔتاريخ  ٜٖٓٙٓ/٘تعميـ معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكاف رقـ 

  ٓعادة اوضاع المقدمة مف قبؿ المقاوليف بخصوص االفراج عف كفاالت وا ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٔتاريخ  ٕٖٛٔٛ/تصاريح طرؽ/٘تعميـ معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكاف رقـ 

  ٓوالمتعمقة بتنفيذ اعماؿ الخدمات عمى الطرؽ التابعة لموزارة  ٕٕٔٓ/٘/ٕٔتاريخ  ٖٔٙ٘ٔ/تصاريح طرؽ/٘تعميـ معالػػػػػػػػػػي وزيػػػػػػػػػػػػػػػر االشغػػػػػػػػػػػػاؿ العامػػػة واالسكاف رقـ 

 بشأف طمب الموافقةعمى اف يتـ تقديـ كفالة مالية واحدة مف كؿ مقاوؿ مف مقاولي  ٕٔٔٓ/ٚ/ٓٔتاريخ  ٕٜٕٕٚ/تصاريح طرؽ/٘ف رقـ تعميـ معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكا
 ٓشركة االتصاالت االردنية بداًل مف طمب كفالة مالية لكؿ مشروع لموزارة 

  بشأف قياـ ادارة مياه محافظة الطفيمة باعماؿ حفريات ضمف الطريؽ  ٕٕٔٓ/ٙ/ٕ٘ريخ تا ٖٕٚٗٓ/تصاريح طرؽ/٘تعميـ معالي معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكاف رقـ
 ٓالمموكي النافذ المار مف وسط مدينة الطفيمة / مقابؿ مبنى محافظة الطفيمة 

  زارة االشغاؿ العامة واالسكاف ووزارة المياه والري بخصوص طمب التنسيؽ ما بيف و  ٕٕٔٓ/ٛ/ٖٓتاريخ  ٕٕٜٕٚ/ٕٚٓٓ/ٖٔٔتعميـ معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكػػاف رقػػػػػـ
 ٓبخصوص تداخؿ مشروع خط مياه الديسي مع اعماؿ طريؽ مطار الممكة عمياء الدولي 

  بالتوقيع نيابة عني عمى المتضمف تفويض مدير ادارة المختبرات وضبط الجودة  ٕٕٔٓ/ٜ/ٚٔتاريخ  ٕٖٖٗٔ/ٖ/ٔ-ٓ٘ٔتعميـ معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكػػػػػػػاف رقػػػػـ
 ٓكافة المخاطبات والمراسبلت الصادرة عف ادارة المختبرات وضبط الجودة 

  بشأف تأكيدي عمى ضرورة تطبيؽ المواصفات والمقاطع العرضية والطولية  ٕٕٔٓ/ٜ/ٕٔتاريخ  ٖٚٙٙٓ/تصاريح الطرؽ/٘تعميـ معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكاف رقـ
 ٓموضوع البحث 

  لمتأكيد عمى اف مديرية تنسيؽ خدمات البنى التحتية في ىذه الوزرة ىي الجية  ٕٔٔٓ/ٛ/ٕ٘تاريخ  ٖٖٙٔٙ/تصاريح الطرؽ/٘معالي وزير االشغاؿ العامة واالسكاف رقـ تعميـ
 ٓالوحيدة المخولة لمنح تصاريح العمؿ البلزمة لتمديد خدمات البنى التحتية ضمف حـر الطريؽ 
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 مات مديرية المتابعة والمعمو 

 

 المياـ: 

 مقة بعمؿ الوزارة.متابعة انجاز األعماؿ التي يتـ طمبيا بإجراءات ومواعيد محددة في مختمؼ مديريات الوزارة وتوفير قاعدة بيانات محدثة لممعمومات المتع

 الواجبات:    

 قسـ المتابعة:  

 رة الخاصة بالدراسات و التنفيذ و الصيانة و المشاريع التابعة لممحافظات.متابعة نسب االنجاز و الصرؼ لمشاريع الوزا -

 متابعة انجاز األعماؿ المطموبة بالمذكرات و المعامبلت و الكتب الرسمية بإجراءات و مواعيد محددة لمختمؼ مديريات الوزارة. -

 متابعة تنفيذ اإلجراءات المطموبة خبلؿ زيارات معالي الوزير. -

 توصيات وحدة الرقابة و التدقيؽ الداخمي ضمف تقاريرىا المرفوعة لمعالي الوزير. متابعة تنفيذ -

 متابعة النسخ الخارجية و المشاريع التي يتـ طرحيا مف ىذه النسخ في المحافظات و األلوية. -

 قسـ المعمومات:  

 ي ترد مف ىذه المشاريع.أرشفة البيانات و المعمومات الخاصة بمشاريع الوزارة عمى ضوء التقارير الشيرية الت -

 مديرية المتابعة والمعمومات

 قسـ المتابعة قسـ المعمومات
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 أرشفة البيانات و المعمومات المتعمقة بالوزارة مف كوادر و اليات و موجودات. -

 ٕٕٔٓانجازات مديرية المتابعة والمعمومات لعاـ 

 متابعة نسب االنجاز والصرؼ لمشاريع الوزارة الخاصة بالدراسات والتنفيذ والصيانة والمشاريع التابعة لممحافظات. .ٔ
 فيذ االجراءات المطموبة بالمذكرات والمعامبلت والكتب الرسمية لمختمؼ مديريات الوزارة .متابعة تن .ٕ

 متابعة تنفيذ توصيات وحدة الرقابة والتدقيؽ الداخمي ضمف تقاريرىا المرفوعة لمعالي الوزير . .ٖ

 لممشاريع المتعمقة بالوزارة )المحافظات(. (DataBase)عمؿ برنامج قاعدة بيانات  .ٗ

 يانات والمعمومات الخاصة بمشاريع الوزارة عمى ضوء التقارير الشيرية التي ترد مف ىذه المشاريع .ارشفة الب .٘

 مديرية الدراسات لمطرؽ:

 
 المياـ والواجبات:

 جراء الدراسات المساح  ية والييدرولوجية واإلنشائية والجيوتقنية ليا.دراسة وتصميـ الطرؽ بمختمؼ أنواعيا الرئيسية والثانوية والقروية والزراعية وا 

  مف قبؿ مديريات األشغاؿ بالمحافظات.مراجعة وتدقيؽ كافة الدراسات الفنية واليندسية لمشاريع الطرؽ التي تقـو بإعدادىا المكاتب االستشارية أو التي تتـ دراستيا مساحيًا 

 .متابعة المشاريع قيد التنفيذ 
  قامة مراكز توزيف لمشاحنات في مختمؼ مناطؽ المممكة.متابعة موضوع الحموالت  المحورية وا 
 .متابعة دراسات وتنفيذ المراكز الحدودية بما يخص المديرية 
 .تدريب الميندسيف حديثي التخرج 

مديرية الدراسات 
 لمطرؽ

 

قسـ تنسيؽ المواقع  
 لمطرؽ

 

قسـ الدراسات 
 المرورية 

 

قسـ الحموالت 
 المحورية

 

قسـ التصميـ 
اليندسي والجدوى 

 االقتصادية 
 

 قسـ 
  الدراسات المائية

 

قسـ التصميـ 
 األنشائي

 

 قسـ 
 ادامة الجيوتقنية
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 .المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية والدولية وتقديـ أوراؽ عمؿ وأبحاث فنية 
 عداد الخطط المستقبمية لتطوير شبكة الطرؽ بالمممكة.المشاركة في إعداد الموازنة العا  مة لموزارة وا 
  .المشاركة في المجاف التي تكمؼ بيا المديرية 
 قروض ع الكبيرة والممولة مف المراجعة ومتابعة الدراسات البيئية واألثرية لممشاريع الرئيسية ومتابعة أعماؿ الجدوى االقتصادية المعدة ليذه المشاريع وخاصة لممشاري

 الخارجية.
 .المشاركة في إعداد الكود الوطني األردني لمطرؽ بكافة كوداتو وتحت مظمة مجمس البناء الوطني األردني 

 

    ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓانجازات قسـ التصميـ اليندسي والجدوى اإلقتصادية لعاـ   

 ٓممة ( معآٓٗعمؿ كشوفات ميدانية عمى المعامبلت الواردة لمقسـ التي بمغ عددىا حوالي ) -ٔ

 -ترسيـ حـر لعدد مف الطرؽ القروية ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ : -ٕ

 جربا/معاف  -

 ايمة/بسطة -

 -إعداد دراسات فنية وتصميـ عدد مف الطريؽ داخؿ المممكة منيا عمى سبيؿ المثاؿ : -ٖ

 (كـ ٜنممو/بئر مذكور بطوؿ ) -

 (كـ ٕالصالوص/عجموف بطوؿ ) -

 (كـ ٔعنجرة/عجموف بطوؿ ) -

 ٓئؽ لعدد مف عطاءات الدراسات ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ تدقيؽ المخططات ووثا -ٗ

 المفرؽ /الصفاوي )أولية(  -

 السمط/العارضة )أولية(  -



 

 

 

 

 

 
127 

 معاف/المدورة )أولية(  -

 تقاطع الجامعة األمريكية )أولية(  -

 الزرقاء/بيريف )مسودة مخططات نيائية(  -

 تقاطع قصر العدؿ )نيائية(  -

 السمط الدائري الجزء الثاني )نيائية(  -

 اطع وجسر الفوسفات )نيائية( تق -

 -إعداد عدد مف التقارير الفنية إلصدار األوامر التغييرية لعدد مف عطاءات الدراسة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ : -٘

شعيب وطريؽ يربط  ( الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ لطريؽ السمط/واديٕ٘ٓٓ/ٓٚٔ( الخاص بتقاطع قصر العدؿ عمى أعماؿ العطاء رقـ )ٔاألمر التغييري رقـ ) -
 ٓوادي شعيب بمدخؿ السمط 

 ٓ( الخاص باعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ العطاء لطرؽ رئيسية وثانوية في شماؿ المممكة ٕٛٓٓ/ٖ٘ٔ( عمى أعماؿ العطاء رقـ )ٔاألمر التغييري رقـ ) -

 -إعداد عدد مف تقارير تمديد المدة لعطاءات الدراسات : -ٙ

 ٓ( الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ لطريؽ اتوستراد عماف/الزرقاء ٕٗٓٓ/ٖٔقـ )تقرير تمديد مدة العطاء ر  -

 ٓ( الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ لطريؽ السمط وادي شعيب وطريؽ وادي شعيب بمدخؿ السمط ٕ٘ٓٓ/ٓٚٔتمديد مدة العطاء رقـ ) -

 ٓتحسيف السبلمة المرورية عمى الطريؽ الصحراوي ( الخاص بإعداد الدراسة والتصاميـ لٕٙٓٓ/ٙٙتمديد مدة العطاء رقـ )ش/ -

عداد وثائؽ عطاءلعدد مف عطاءات الخدمات اليندسية )عطاءات الدراسات( ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ : -ٚ  -تجييز وا 

 ٓوثائؽ عطاء دراسة السرو/عيف الباشا  -
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 قسـ تنسيؽ المواقع:  

 قميؿ الكمفة وشمولية و إكماؿ المشاريع .إدخاؿ أعماؿ تنسيؽ المواقع لمشاريع طرؽ المممكة وكذلؾ لت 
 جماليا. دراسة ومتابعة توفير أماكف مواقؼ الحافبلت والسيارات عمى جانبي الطريؽ وعناصر فرش ليذه المواقؼ تمبي الوظيفة وتعطي منظرا حضاريا و 

  ميمبلت و خاصة لمطريؽ النافذة ضمف حدود المحافظات.دراسة ومتابعة إدخاؿ عناصر فرش الطريؽ لممشاريع مف مقاعد انتظار ومظبلت وحاويات وسبلؿ 
 .دراسة ومتابعة توفير بعض األعماؿ الفنية النصب التذكارية ضمف الطرؽ والتقاطعات مف أجؿ تشجيع الحركة الفنية وتوفير العبلقات 
 نظر تجميمي خبلؿ مرحمة الدراسة التنفيذ.تجميؿ مناظر الجسور المراد إنشاؤىا مف حيث إبداء الرأي المعماري مف أشاؿ وألواف إلعطائيا م 
 .تنسيؽ المواقع لممراكز الحدودية والتي تعتبر نقطة عبور ىامة وواجية حضارية لمبمد 
 .القياـ بأعماؿ الديكور والتأثيث لمشاريع المباني المختمفة وكذلؾ المباني الخاصة لممراكز الحدودية 
 دينة والخاصة بأعماؿ تنسيؽ المواقع .األشتراؾ في لجاف مف أجؿ تحديث كودة جماؿ الم  
 يث أف مساىمة القسـ في لجنة االشتراؾ في لجنة إعداد دليؿ مسودة المباني الخضراء في األردف وتقديـ توصيات بذلؾ. حيث تـ تقسيـ المجنة الرئيسية الى لجاف فرعية ح

مواد والمصادر في الدوؿ ذات الظرؼ المناخية المشابية لؤلردف والمنظومات العالمية أو المواد والمصادر حيث يتـ إعداد حاليا وتقديـ ممخص عف عناصر ومعايير ال
(و عمؿ مقارنة مع الدليؿ لمخروج ببند محدث لممعايير الخاصة ببند المواد والموارد ثـ تقديميا الى المجنة  ESTEDAMA,LEED, QSAS,BREEAMاإلقميمية )
  الرئيسية.

 مع وزارة السياحة واآلثاركمندوب لصاحب العمؿ مف خبلؿ حضور اجتماعات اسبوعبة  )القرض الياباني ( ٕٕٓٓ/  ٓٗٔوطني عطاء رقـ يتـ متابعة مشروع المتحؼ ال
ؿ بالمشروع كأعما في الموقع بحضورجميع األطراؼ المعنية لممشروع حيث يتـ مف خبلليا عمؿ جولة ميدانية تفقدية في الموقع و يتـ مناقشة المبلحظات الخاصة

اع معتمد يتـ مناقشة بنوده في التشطيبات النيائية وأعماؿ الديكور الداخمية والخارجية وأعماؿ التأثيث وأية مبلحظات معمارية وتدوينيا في الموقع لمخروج بمحضر اجتم
 األجتماع القادـ. 

  ٔزارة لممشاركة في المجنة الخاصة حسب كتاب دولة رئيس الوزراء رقـ متابعة مشروع إحياء وتطوير متحؼ الحياة البرلمانية)مجمس األمة القديـ(  كمندوب عف الو/ٙ/٘ٔ /
لممتابعة واألشراؼ المباشر عمى تنفيذ جميع مراحؿ المشروع أعبله واآلف في اعداد المرحمة الثانية  مف حيث دراسة وتصميـ مف أجؿ    ٕٔ/ٚ/ٕٓٔٓتا ريخ  ٖٜٖٔٛ

 طرح العطاء لممرحمة الثانية .
 الخاص بتنفيذ مقاعد إضافية في مجمس األمة /القبة حيث تـ االنتياء منو  واالف لجاف استبلـ .ٕٕٔٓ/ ٜٓجمس األمة الحالي مف خبلؿ  عطاء رقـمشروع مبنى م 

  لمركز حدود العمري لتأثيثو مف  الخاص بتنفيذٜٚ/ٕٚٓٓالقياـ بأعماؿ الديكور والتأثيث لمشاريع المباني المختمفة وكذلؾ المباني الخاصة لممراكز الحدودية مثؿ عطاء رقـ
 خبلؿ إعداد الدراسات وكميات ومواصفات األثاث  الخاصة حيث أصبح جاىز لمطرح.

 .المشاركة في لجنة دراسة إيجاد نظاـ موحد لمحوافز واأللبسة والسكف الوظيفي لموظفي الدوائر األخرى العامميف في المراكز الجمركية 
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 سات المائية قسـ التصميـ االنشائي وقسـ الدرا

 الكشؼ الحسي عمى المعامبلت الواردة مف مديريات االشغاؿ في محافظات المممكة وعمؿ الدراسات االنشائية والييدرولوجية  لما يمي: .ٔ
 .الجدراف االستنادية بانواعيا 
 .)عبارات تصريؼ مياه االمطار بانواعيا )صندوقية انبوبية 

 قنوات تصريؼ مياه االمطار , اعماؿ الحمايات ...الخ(. المنشآت المائية االخرى )الخنادؽ الجانبية , 

 المشاركة في المجاف الفنية الخاصة بتدقيؽ وثائؽ عطاءات الدراسات والتصاميـ واعداد وثائؽ العطاءات والمقدمة مف المكاتب االستشارية. .ٕ

 نفيذ.المشاركة في المجاف الفنية الخاصة باالوامر التغييرية وتمديد المدة لعطاءات الت .ٖ
 تحضير وثائؽ العطاءات الخاصة بجسور المشاة في مناطؽ مختمفة مف المممكة. .ٗ

 .تحضير الدراسات ووثائؽ عطاءات لشبكات تصريؼ مياه االمطار لمواقع مختمفة في المممكة .٘

 صاص ىذه الوزارة.تحضير وثائؽ عطاءات لمنشآت تصريؼ مياه االمطار واعماؿ الحمايات الخاصة بمجاري االودية والتي تقع ضمف اخت .ٙ

 ( لطريؽ مصفاة البتروؿ.rigid pavementاعداد الدراسات والتصاميـ الخاصة بالرصفة الصمبة ) .ٚ

ؽ لطفيمة , تقاطع الفيصمية , طرياعداد الدراسات والتصاميـ الخاصة بحؿ مشكمة تصريؼ مياه االمطار في مواقع مختمفة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ) الزريقيات في محافظة ا .ٛ
 ياجوز(.

 المساىمة في اعداد الدراسات والتصاميـ الخاصة بحمايات مجرى سيؿ الزرقاء وانشاء جسور مشاة عمى السيؿ. .ٜ

 ٕٕٔٓقسـ الحموالت المحورية  لعاـ 

 ت الزائدة وبالتالي توفير الكمؼ المالية البلزمة لصيانة الطرؽ الوطنية مف اآلثار التخريبية التي تحدثيا الحموال تيدؼ عممية مراقبة الحموالت المحورية لمشاحنات المحافظة عمى شبكة
  الطرؽ

 ( مف قانوف السير حيث تـ تحديد الوزف المحوري األقصى ٕٓبموجب المادة ) ٖٜٛٔ( لسنة ٖٙالقصوى واألوزاف اإلجمالية وقوة المحرؾ لممركبات رقـ )  صدر نظاـ األبعاد
  اف المسموح بيا لمشاحنات حسب الجدوؿ المرفؽ.( طف كما تـ تحديد األوز ٖٔالمسموح بو بمقدار )

  ( لسنة ٖٙاـ رقـ )تـ اتخاذ قرار )مف قبؿ لجنة األمف االقتصادي( بالعودة لتطبيؽ الحموالت المحورية ولكف بأوزاف تختمؼ عف األوزاف المسموح بيا في النظ ٜٛٛٔفي عاـٜٖٔٛ 
بحيػث يتـ تخفيض األوزاف عمى أربعة مراحؿ بنسبة  ٜٜٔٔ/ٔ/ٔبشكؿ تدريجي ابتداء مػف تاريخ  ٖٜٛٔ( لسنػة ٖٙـ رقـ )عمى أف تتـ العودة لمعمؿ باألوزاف المسموح بيا في النظا

  % لكؿ مرحمو. حيث استغرقت عممية تخفيض األوزاف لمدة أربع سنوات. ٕ٘

  ( دينار لمطف الزائد في حالة النقؿ مف والى ٕٓالمالية عف  الحموالت الزائدة بواقع ) ونتيجة لتغير األوضاع االقتصادية وارتفاع أجور الشحف تـ زيادة قيمة الغرامة ٜٜ٘ٔفي عاـ
  ( دنانير في حالة النقؿ داخؿ المممكة .ٓٔخارج المممكة و )
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  حيث تـ تطوير النظاـ السابؽ  ٕٕٓٓ( لسنة ٕٗ)تـ إصدار نظاـ جديد لمحموالت المحورية باسـ نظاـ األبعاد القصوى واألوزاف اإلجمالية وقوة المحرؾ لممركبات رقـ  ٕٕٓٓفي عاـ
 بما يتوائـ مع مستجدات العصر وتـ إدخاؿ فئات جديدة مف الشاحنات. 

  ٔف تاريخ تـ التوقيع عمى مذكرة تفاىـ بتوحيد الحموالت المحورية في كؿ مف األردف وسوريا ولبناف لتطبيؽ نظاـ موحد في الدوؿ الثبلث اعتبارًا م ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٕبتاريخ/ٔ/ٕٖٓٓ 
 % لمدة سنتيف لغايات توفيؽ أوضاع الشاحنات في ىذه الدوؿ لتتبلءـ مع النظاـ الموحد.  ٖمع زيادة األوزاف المسموح بيا بمقدار 

 أنواع الموازيف المستخدمة لدى وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف:

 Weighbridge  الموازيف الثابتة .ٔ

  Weigh on motionمحطات التوزيف أثناء الحركة  .ٕ

  Portable weigh scalesالموازيف المتنقمة  .ٖ

 أىـ إنجازات قسـ الحموالت المحورية:

 ( الؼ دينار. ٜٓٔ,ٗٚ, قيمة العطاء ) ٕ( الخاص بتوريد و تركيب و تشغيؿ قباف متحرؾ السمكي عدد ٕٕٔٓ/ٓٔعطاء رقـ )ش/ -1

البرطانية و ىي مف اعرؽ الشركات البرطانية في ىذا المجاؿ و تعتمد عمى نظاـ  central weighingكة مف صناعة شر   cheklocde freeweighاف الموازيف المحورية مف موديؿ 
 .dynamicو و التوزيف اثناء الحركة   staticالبموتوث و نظاـ متكامؿ بدوف أي اسبلؾ و امكانية التوزيف عمى نظاـ التوزيف الثابت 

http://www.data-control.ro/files/axle_freeweigh_data_control.pdf      صور لبلجيزة المتي تـ توريدىا 

في الساحة المجاورة لمقباف عف طريؽ مديرية ( و عمؿ االعماؿ المدنية ٓٓٓ,٘ٔ( إعادة تأىيؿ قباف الشحف المغادر في مركز حدود جابر  قيمة التمزيـ )ٕٕٔٓ/ٕٜتمزيـ رقـ )ش/ -ٕ
 اشغاؿ المفرؽ.

 لؾ بناءا عمى رغبة الجمارؾ عطاء نقؿ قباف صياريج الكرامة  الى جناح الشحف المغادر ليعمؿ جنبا الى جنب مع قباف المغادر و لتقميؿ االزمات في عممية التوزيف و ذ -ٖ

 -لمقبانات التاليو: تجديد عقود الصيانة الخاصة و بعطاءات الصيانة -ٗ

 /تمزيـ محمي الخاص بصيانة قبانات الشاحنات في محطات توزيف القويرة .ٕٔٔٓ/ٖٕالعطاء رقـ ش/-أ

http://www.data-control.ro/files/axle_freeweigh_data_control.pdf
http://www.data-control.ro/files/axle_freeweigh_data_control.pdf
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 الخاص بصيانة قباف الشحف القادـ في معبر وادي االردف   ٕٛٓٓ/ٕٕالتمزيـ المحمي رقـ ش/ -ب

 مري / المدورة/ القطرانة (  و تـ اصدار شيادات بنجاح القباف مف قبؿ مؤسسة المواصفات و المقاييس .تـ اجراء المعايرة الدورية لقباف لعدة قبانات ) القويرة / الع – ٘

 يوضح ذلؾ .  presentationؿ تـ استقباؿ وفد مف الجميورية العراقية لمعرفة طرؽ التوزيف و نظاـ الحموالت المحورية في وزارة االشغاؿ و المطبؽ في المممكة و تـ عم -7

 -ساحة واإلستمبلؾ:مديرية الم

 

 -المياـ والواجبات:   

 عداد المساحية األعماؿ بجميع واالستمبلؾ المساحة مديرية تقـو  وترتبط لموزارة التابعة واألبنية والمنشآت الطرؽ مشاريع لغايات األراضي واستمبلؾ البلزمة الطبوغرافية الخرائط وا 
  المديرية. بيذه الوزارة في االختصاص طبيعة ذات األخرى المديريات في واالستمبلؾ المساحة ـألقسا الفنية األعماؿ

 بالوزارة. الخاصة واالستمبلؾ والخرائط الجوي والمسح الميداني المسح ألعماؿ العامة السياسات ورسـ والبرامج الخطط بإعداد المديرية تقـو  

 سنوياً  االختصاص بطبيعة المتعمقة لؤلعماؿ المتوقع العمؿ حجـ وتقدير واأللوية المحافظات في األشغاؿ ومديريات العبلقة ذات زارةالو  بمركز الموجودة المديريات مع التنسيؽ . 

 بالمديرية المتعمقة المالية األمور لجميع المتوقع العمؿ حجـ ضوء في لممديرية السنوية المالية لمموازنة تقديرية كمفة عمؿ . 

 نمط وتوحيد المجاؿ في لمعامميف األداء مستوى ورفع العمؿ وتطوير تنظيـ عمى المحافظة شأنيا مف والتي االختصاص بطبيعة المتعمقة والخاصة العامة التعميمات بإصدار التنسيب 
 . المساحي العمؿ

 القانونية الشؤوف مديرية مع بالتنسيؽ وذلؾ لمتعديؿ جةحا أو ضرورة ىناؾ أف تبيف إذا التخصص, بمجاؿ المتعمقة والتعميمات واألنظمة القوانيف بتعديؿ التنسيب . 

مديرية المساحة 
 واالستمالك

 

 قسـ 
 االرشفة والمعمومات

 

 قسـ
االستمبلؾقضايا    

 

قسـ المساحة الميدانية 
 لمشاريع االبنية 

 

قسـ المساحة الميدانية 
 لمشاريع الطرؽ

 

قسـ االستمبلؾ 
 والتعويضات 
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 دورات لترتيب الوزارة في والتدريب اإلداري التطوير مديرية مع بالتعاوف أخرى استشارية جية أية أو الميندسيف ونقابة األردنية والجامعات األردني الجغرافي المركز مع التنسيؽ 
 . المديرية في فنييفوال والمساحيف لمميندسيف متخصصة تدريبية

 ومخططات اإلحداثيات وجداوؿ المثمثات نقاط وشبكات الطبوغرافية والخرائط الصناعية األقمار وصور البلزمة الجوية بالصور بالمديرية الخاصة الوثائؽ مكتبة تزويد عمى العمؿ 
 مع وبالتنسيؽ ضرورية وثائؽ مف يمـز ما وكؿ الجوية واألرصاد الجيولوجية والخرائط التحتية البنية ومخططات األراضي وفيارس التنظيـ ومخططات األراضي وفيارس التنظيـ
 . باستمرار الوثائؽ ىذه وتحديث المعنية الخاصة العامة والدوائر والمؤسسات الوزارات

 العمؿ. طبيعة مع يتناسب بما عمييا وتدريبيـ ورةالمتط المساحية والمعدات باألجيزة االختصاص طبيعة ذات والمديريات المديرية في الميداني المسح فرؽ تزويد 

 عنيا الناتجة المعمومات وسبلمة ودقتيا فاعميتيا عمى لممحافظة المساحة ومعدات ألجيزة الروتينية الصيانة إلى باإلضافة دورية صيانة برامج عمؿ . 

 المعمومات. وسبلمة العمؿ سير حسف مف لمتأكد واأللوية المحافظات يف األشغاؿ ومديريات والمشاريع المركز مديريات في الميداني المسح أعماؿ متابعة 

 المستممكة الطرؽ ومراجعة المستممكة غير الطرؽ كافة الستمبلؾ عمؿ خطة إلعداد والمساحة األراضي دائرة مع التنسيؽ . 

 مستقببلً  الصبلحيات في االزدواجية لعدـ عمييا يترتب وما النافذة رؽبالط المتعمقة االستمبلؾ مشاكؿ لحؿ الكبرى عماف وأمانة البمدية الشؤوف وزارة مع التنسيؽ . 

 األراضي ودائرة األردني الجغرافي المركز مع بالتنسيؽ الدقيقة التسوية وشبكة المثمثات وشبكات المقياس مع يتناسب بما وتديميا المساحية باألعماؿ المتعمقة المواصفات مراجعة 
 . والمساحة

 صدار محاضراتوال الندوات عقد  . والمحافظات الوزارة مركز في التخصص مجاؿ في العامميف كفاءة لرفع الدورية النشرات وا 

 صدار العادؿ التقدير احتساب كيفية عمى التعويضات لجاف مع يشتركوف الذيف والفنييف الميندسيف وتوجيو تدريب  . بذلؾ الخاصة والتعميمات النشرات وا 

 االختصاص بطبيعة يتعمؽ فيما مساحي عمؿ ألي المحافظات في األشغاؿ ومديريات المركز رياتلمدي والمشورة النصح تقديـ . 

 والقياسيف المساحيف تعييف أجؿ مف البلزمة والنظرية العممية االختبارات عمؿ . 

 االختصاص. مجاؿ في لمعامميف األداء مستوى ورفع الجودة لتحسيف لمحوافز نظاـ بعمؿ الخاصة التوصيات وضع  

 العامة الموازنة في لرصدىا التنسيب لغايات سنوياً  شراؤىا المراد واألدوات والمعدات األجيزة لجميع تقديرية كمفة عمؿ . 
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 الوزارة بقضايا المتعمقة والتعويضات االستمبلؾ قضايا عمى لمرد المديرية في المتوفرة المعمومات مف تحتاجو بما القانونية الشؤوف مديرية تزويد . 

 لسنة( ٕٔ) رقـ االستمبلؾ قانوف بموجب لمستحقييا لصرفيا والمساحة األراضي دائرة إلى االستمبلؾ أعماؿ جراء تنشأ التي األضرار عف التعويضات داوؿج رفع ٜٔٛٚ. 

 بيا يتعامموف التي والتعميمات واألنظمة لمقوانيف االختصاص مجاؿ في المديرية في العامميف وتثقيؼ توعية . 

 ذلؾ  الضرورة اقتضت كمما المعنييف عمى وتعميمو العادؿ التعويض تقدير عند بيا لبلستئناس والمزروعات األشجار أسعار جداوؿ عمى لمحصوؿ الزراعة ارةوز  مع االتصاؿ . 

 الميمة يذهل الوزارة نواة المديرية وتعتبر الجغرافية بالمعمومات المتعمقة المعمومات تبادؿ لغايات الوطني المعمومات مركز مع التنسيؽ . 

 لموزارة العائدة األمبلؾ بحصر القياـ . 

 المحافظات. في األشغاؿ ومديريات لموزارة المستأجرة والعقارات المباني متابعة 

 لموزارة العائدة السكنية لموحدات الوظيفي السكف عقود وتوثيؽ متابعة . 

 ٕٔٔٓانجازات قسـ المساحة الميدانية لؤلبنية     

 عداد التصميـ إجراءات في السير لغايات موقعا( ٜٕٗ) لػ ومساحية بوغرافيةط مخططات إنجاز تـ   مشاريع مف كؿ عمى موزعة  اليندسية الدراسات مديرية في ليا العطاء وثائؽ وا 
 .لمممكةا محافظات مختمؼ في السامية الممكية المبادرات مشاريع ضمنيا ومف األخرى, والوزارات الصحة ووزارة والتعميـ التربية وزارة

 وتوثيقيا والمستأجرة الممموكة الحكومية لؤلبنية جغرافية بيانات قاعدة بإعداد المباشرة تـ (GIS- الجغرافية المعمومات نظـ )دخاليػػػػػػػػػػا المباني لتمؾ البلزمة البيانات جمع حيث مف  وا 
 -: التالية الرئيسة الطبقات النظاـ تضمف وقد , الوزارة سيرفر مع ربطو بعد في المستحدث لمنظاـ

 .الحكوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األبنية مواقع طبقة -

 .ومسمياتيا والشوارع والثانوية الرئيسة الطرؽ طبقة -

 .األبنية عمييا تقع التي األراضي ولوحات قطع طبقة -

 .لممحافظات اإلدارية الحدود طبقة -
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 .ػػػػػػػػػػةالفضائيػػػػػػػػػػػػػػػػػ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور طبقة -

 الوزارات حسب صنفت وقد والمستأجرة الممموكة الحكومية المباني عدد مف% ٓٚ يقارب ما ٕٔٔٓ عاـ في الفعمي االنجاز نسبة بمغت حيث المممكة محافظات جميع المشروع شمؿ وقد    
 .األخرى والوزارات الصحة ووزارة والتعميـ التربيو وزارة منيا

 خبلء استبلـ لجاف في المشاركة  . المستأجرة الحكومية األبنية مف مبنى( ٓ٘ٔ) وا 

 الممموكة الحكومية لؤلبنية األراضي مخططات توثيؽ. 

 لممقاوليف المواقع وتسميـ لممشاريع األراضي قطع حدود استبلـ . 

 الكترونياً  المساحية األعماؿ جميع أرشفة 

 ٕٕٔٓانجازات قسـ المساحة الميدانية لؤلبنية 
  عداد وثائؽ العطاء ليا في مديرية الدراسات اليندسية  موزعة عمى كؿ مف مشاريع  وزارة ٕٓٔطبوغرافية ومساحية لػ ) إنجاز مخططاتتـ ( موقعا لغايات السير في إجراءات التصميـ وا 

 المممكة. التربية والتعميـ ووزارة الصحة والوزارات األخرى, ومف ضمنيا مشاريع المبادرات الممكية السامية في مختمؼ محافظات

 ( االستمرار بإدخاؿ البيانات لمشروع قاعدة البيانات الجغرافية لؤلبنية الحكومية الممموكة والمستأجرة وتوثيقياGIS- نظـ المعمومات الجغرافية 

 ( خبلء  ( مبنى مف األبنية الحكومية المستأجرة. ٖٓٔالمشاركة في لجاف استبلـ وا 

  الممموكة.توثيؽ مخططات األراضي لؤلبنية الحكومية 

  .استبلـ حدود قطع األراضي لممشاريع وتسميـ المواقع لممقاوليف 

  ًأرشفة جميع األعماؿ المساحية الكترونيا 

( ٕٕٔٓ/ ٕٔٔٓعواـ )زات قسـ القضايا واالستمبلؾ لبلانجا  

( دعوى .ٕ٘٘ٔبمغت ) ٕٔٔٓ.لوائح الدعاوي لعاـ ٔ  
( دعوى .ٓٙٓٔبمغت ) ٕٕٔٓ.لوائح الدعاوي لعاـ  ٕ  
( دعوى .ٖٕٔبمغت ) ٖٕٔٓوائح الدعاوي لعاـ .لٖ  



 

 

 

 

 

 
115 

( قرار حكـ .ٛٚٓٔبمغت ) ٕٔٔٓ.قرارات االحكاـ لعاـ ٗ  
( قرار حكـ .ٖٗٙبمغت ) ٕٕٔٓ.قرارات االحكاـ لعاـ ٘  
( قرار حكـٛٙٔبمغتت ) ٖٕٔٓ.قرارات االحكاـ لعاـ ٙ  

 -مديرية الكميات والمواصفات وتعديؿ األسعار لمشاريع الطرؽ:

 
 المياـ والواجبات:

.-مى النحو التالي:متابعة وتدقيؽ الكميات لمشاريع الطرؽ في مرحمة الدراسة وقيد التنفيذ وتدقيؽ الكميات النيائية والمطالبات النيائية لممشاريع وذلؾ ع  

 -الدفعات النيائية ودفعة االنجاز : -ٔ

الوراؽ دفعة اإلنجاز لجميع مشاريع الطرؽ ونسخة لممتابعة مف قبؿ إدارة صيانة الطرؽ و ادارة الشؤوف التنفيذية ويشمؿ ىذا التدقيؽ تدقيؽ كؿ اتقـو المديرية بتدقيؽ الدفعة النيائية و/او 
بعض االعماؿ وتدقيؽ تعديبلت االسعار الحسابية لبلعماؿ المنجزة وكؿ المخططات التنفيذية ومطابقة الكميات المنجزة مع المخططات التنفيذية وعمؿ كيؿ ومطابقتو عمى الواقع ل

 المقدمة ضمف المطالبات وذلؾ بموجب تعاميـ معالي الوزير واعتمادىا نيائيًا قبؿ صرفيا .
 -المطالبات المرحمية : -ٕ

       %( مف قيمة البند و ٕٓاالصمية وتتجاوز نسبة )يتـ تدقيؽ المطالبات المرحمية ليذه المديرية في حالة كانت ىناؾ كميات إضافية ألي مف بنود العطاء تزيد عف كميات العطاء   
        المديريات المعنية  %( مف قيمة العطاء حسب شروط العقد وذلؾ بعد أف يتـ تدقيقيا والمصادقة عمييا مف قبؿ المفوض بصبلحيات " الميندس " وصاحب االختصاص فئ)

الوزير أو الكميات والتوصية بذلؾ ليتـ بناًء عميو اعتماد ىذه الكميات اإلضافية بحاؿ ثبت دقتيا بكتاب رسمي بمصادقة معالي وذلؾ لدراسة الكميات اإلضافية والتأكد مف اسباب زيادة 
  عطوفة االميف العاـ حسب واقع الحاؿ وفقًا لمصبلحيات .

 -االوامر التغييرية : -ٖ

الكتب  بصبلحيات " الميندس " تقـو المديريات المعنية باستكماؿ إجراءات االمر التغييري مف حيث إعداد  عند ورود التنسيبات بخصوص إصدار االوامر التغييرية مف قبؿ المفوض    
 أعضاء المجنة .  البلزمة بالموافقات أو تشكيؿ لجاف الدراسة حسب الصبلحيات الواردة في نظاـ االشغاؿ الحكومية عمى أف يكوف مندوب مف ىذه المديرية أحد

األسعار مديرية الكميات والمواصفات وتعديؿ 
 لمشاريع الطرؽ

 قسـ مواصفات الطرؽ قسـ تعديؿ االسعار لمطرؽ
 

 قسـ حساب كميات الطرؽ
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 .جياز المقاوؿراء فحص لممتقدميف لمعمؿ كحاسبي كميات ضمف مشاريع الطرؽ واالبنية لغايات اعتمادىـ لمعمؿ في ىذه المشاريع ضمف كوادر جياز االشراؼ و تقـو المديرية بإج -ٗ

 

 
                                        

 
 
 
 

 

 الدائري عمان األولى المرحلة من الثانً الجزء 4552-35\الوسط إقلٌم
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 الفصل العاشر                                                
 ادارة التطوير المؤسسي



 

 

 

 

 

 
008 

  
 

 المؤسسيادارة التطوير 

 وحدة
الشؤوف البرلمانية    

 وحدة
 التقييـ والتميز

 مديرية نظـ
المعمومات الجغرافية   

 مديرية الحاسوب
و تكنولوجيا المعمومات   

 مديرية
 التدريب والتطوير

 مديرية
الموارد البشرية   

 قسـ
محاسبة الرواتب   

 قسـ
شؤوف الموظفيف   

 قسـ
تخطيط الموارد البشرية    

مافقسـ الض  
االجتماعي والتقاعد   

 قسـ 
 االدارة

 قسـ
تدريب الموظفيف    

قسـ تدريب الميندسيف 
 حديثي التخرج

 قسـ
تحسيف االداء   

 قسـ 
 ادارة و تحميؿ النظـ 

 قسـ
الشبكات والدعـ الفني   

 قسـ 
 الحكومة االلكترونية

 قسـ
الصيانة   

 قسـ
المعرفة التكنولوجية   

 قسـ
البرمجة   

 قسـ
عد البياناتقوا   

 قسـ 
 المتابعة والتقييـ

قسـ متابعة الشؤوف 
 البرلمانية
 

 قسـ
النظـ والتطبيقات    

 قسـ
تحسيف الخدمات   

قسـ متابعة طمبات النواب 
 واالعياف
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 مديرية الموارد البشرية

 
 -:المياـ والواجبات

 

 الى االرتقاء بكفاءة العنصر البشري وتطوير قدراتو.إدارة كافة األنشطة المتعمقو بالموارد البشرية في الوزارة واليادفو  -
وتخطيط الموارد البشرية, وتقييـ األداء, وضع السياسات وتطوير وتطبيؽ احدث انظمة وبرامج الموارد البشرية والمتضمنة عمميات التخطيط والتنبؤ, واالختيار والتعييف, والتطوير,  -

 فيف, وقنوات االتصاؿ.والرواتب, والمكافأة والتحفيز, وعبلقات الموظ
رىا, ومتابعة التزاـ الموظفيف بالقوانيف تطبيؽ األنظمة والسياسات الخاصة بشؤوف الموظفيف ومتابعة كافة اإلجراءات واألمور المتعمقة بيا كاإلجازات والمغادرات والترفيعات وغي -

 واألنظمة المتبعو.
 بناء قواعد بيانات ومعمومات محوسبة. -

 -وارد البشرية:انجازات مديرية الم
 

 المشاركة في أعماؿ المجاف الخاصة بالموظفيف والموارد البشرية. -
يفية وبالتالي معرفة االحتياجات القياـ بدراسة عممية وتخطيط منيجي دقيؽ لمموارد البشرية مف حيث عدد الموظفيف الذيف عمى رأس عمميـ فئاتيـ وتخصصاتيـ ومسمياتيـ الوظ -

 كشوفات إحصائية.وتحديد الوظائؼ واستخراج 
 مف خبلؿ خطة متوسطة المدى بما ينسجـ مع االحتياجات واألىداؼ. ٕٕٔٓوعاـ  ٕٔٔٓإعداد موازنة رواتب الموظفيف موازنة تقديرية لعاـ  -
 تحويؿ الموظفيف العامميف باالجور اليومية الى وظائؼ دائمة غير مصنفو. -
 يًا.استخراج كشوفات إحصائية لمعامميف باألجور اليومية شير  -
 إصدار الرواتب الكترونيًا ومتابعة إرساليا الى البنوؾ عبر قنوات االتصاؿ الحديثة)البريد االلكتروني(. -
 .ٕٔٔٓ- ٕٓٔٓ( لعاـ ٜ٘ٗتـ استكماؿ اجراءات تثبيت عمى الوظائؼ الدائمة عدد ) -
 .ٕٕٔٓموظؼ الى وظائؼ دائمة عمى جدوؿ تشكيبلت  ٖٛٓؿ لمعمؿ عمى تحوي ٛٓٙتـ اعداد وتجييز جميع المعمومات لمعامميف باألجور اليومية وعددىـ  -

 مديرية الموارد البشرية 
 

 

 قسـ محاسبة الرواتب  موظفيفقسـ شؤوف ال قسـ تخطيط الموارد البشرية قسـ الضماف االجتماعي والتقاعد قسـ االدارة 
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 .ٖٕٔٓموظؼ الستكماؿ تحويميـ الى وظائؼ دائمة عمى جدوؿ تشكيبلت  ٖٛٓسيتـ استكماؿ ماتبقى مف اعداد وىي  -
 فتح ممفات شخصية لجميع الذيف تـ تثبيتيـ مف األجور اليومية حسب أرقاـ متسمسمة. -
 ـ تحويميـ مف االجور اليومية الى وظائؼ دائمة غير مصنفو واحتساب العبلوات الممنوحو ليـ حسب النظاـ.احتساب وادخاؿ رواتب جميع الذيف ت -
 االنتياء مف إدخاؿ جميع المعمومات المتعمقو بموظفي الوزارة وربط المعمومات مع ديواف الخدمة المدنية البطاقة االلكترونية. -
 التقاعد, االستيداع, إنياء خدمة وتحويميـ الى وزارة المالية.استكماؿ جميع معامبلت الموظفيف المحاليف عمى  -
 تحويؿ موظفيف يعمموف بموجب عقود إلى وظائؼ دائمة غير مصنفو. -
عداد الموازنة العامة لموزا -  بالوظائؼ.رة فيما يتعمؽ إعداد جدوؿ تشكيبلت الوظائؼ لممصنفيف والوظائؼ الدائمة غير مصنفو والخاضعو لمضماف االجتماعي والعقود وا 
 اعداد قوائـ الترفيعات الجوازية والوجوبية كؿ في وقتو ومتابعتيا مع ديواف الخدمة المدنية. -
 توزيع سجؿ االداء عمى الموظفيف والتقارير السنوية وتدقيقيا وارساليا الى ديواف الخدمة المدنية. -
 استكماؿ ىيكمة رواتب جميع موظفي الوزارة. -
 ة االبنية الحكومية ضمف كادر وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف.استكماؿ دمج كادر موظفي دائر  -
 .استكماؿ تثبيت االنظمة الخاصة بالحوافز والعبلوات لدى مالية االبنية -

 
 -:مديرية التدريب والتطوير

 
نجازات قسـ تدريب الميندسيف:  مياـ وا 

ص عمؿ في بالميارات والخبرات البلزمة مف خبلؿ الحاقيـ بالبرنامج التدريبي في المؤسسات الحكومية والشركات لمساعدتيـ في إيجاد فر تأىيؿ الميندسيف حديثي التخرج وتزويدىـ   -
 السوؽ المحمي والخارجي.

 وضع الخطط البلزمة لتدريب الميندسيف حديثي التخرج مف حيث اعداد المتدربيف والميزانية . -
 ة لممتدربيف تبيف جميع حركاتيـ التدريبية)اإللحاؽ,تاريخ المباشرة ,رواتب,النقؿ, اإلستقالة والخبرة(. الكتروني اعداد قاعدة بيانات -

 مديرية التدريب والتطوير

 قسـ تدريب الموظفيف قسـ تدريب الميندسيف حديثي التخرج قسـ تحسيف االداء
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 .  المتابعة والتنسيؽ مع نقابة الميندسيف ومؤسسة الضماف االجتماعي بخصوص التأكد مف ازدواجية التدريب وعدـ التحاؽ المتدربيف باي وظيفة -
 لميداف لغايات التقييـ والمتابعة .التواصؿ مع مشرفي التدريب في ا -
لحاؽ  ٕٔٔٓميندس متدرب حديث التخرج عاـ  ٗٚ٘تـ إلحاؽ  -  .ٕٕٔٓميندس متدرب حديث التخرج وخمسة جيولوجييف عاـ  ٔٙٛبالبرنامج التدريبي مف مختمؼ التخصصات وا 
لكترونيا -  " عمى نظاـ أوراكؿ( لجميع محافظات المممكة.التدقيؽ عمى كشوفات رواتب الميندسيف الممتحقيف ببرنامج التدريب)يدويا" وا 

نجازات قسـ تحسيف اآلداء:  مياـ وا 
 الوزارة مديريات مختمؼ منجزات يبيف والذي ٕٓٔٓ -ٜٕٓٓ لعاـ لموزارة السنوي التقرير إعداد في المشاركة . 
  عداد شروط وأسس طوفة االميف العاـ وقد تـ تعميمو عمى كافة مديريات ووحدات  الوزارة في المركز و ختيار موظؼ الشير المتميز وقد تمت الموافقة عمييا مف قبؿ عإتـ دراسة وا 

  سيب بتشكيؿ لجنة دائمة الختيار موظؼ الشير المتميز مف بيف األسماء التي يتـ ترشيحيا مف قبؿ المديريات في المركز والمحافظات شيريا.نالمحافظات, وتـ الت
  ّلخطة العمؿ التي تـ وضعيا لقسـ تحسيف األداء في مديرية التدريب والتطوير بحيث تـ إعداد بطاقة الخدمة وتـ توزيعيا عمى كافة مديريات بنية وفقاألدليؿ خدمات ا صدارإ تـ 

رية مف مديريات الوزارة وقد تـ االنتياء مف مدي الوزارة في المركز والمحافظات وىذا الدليؿ يشمؿ عمى التعريؼ بالعمميات ومدخبلتيا ومخرجاتيا وتحديد نقاط البداية و النياية ليا لكؿ
 اعداد الدليؿ وطبعو وتوزيعو عمى الجيات المعنية بعد اف تـ اعتماده مف قبؿ الجيات المعنية .

  ات متمقي الخدمة ورضاىـ مف خبلؿ جمع المعمومات عف احتياجات ومتطمبات وتوقع ٕٔٔٓخدمات )دائرة األبنية الحكومية سابقا"( لعاـ العمؿ عمى قياس درجة رضا متمقي
 لمتحسيف المستمر عمى النظاـ وتمبية تمؾ التطمبات واطبلع متمقي الخدمة عمى كيفية سير عممية تقديـ الخدمة .

نجازات قسـ تدريب الموظفيف:  مياـ وا 
 تدريب تـ حيث لمموظفيف, التدريبية اإلحتياجات تحديد عممية عمى إلشراؼوا ليـ التدريبية الدورات بتوفير المتعمقة األنشطة كافة إدارة خبلؿ مف لمموظفيف المعرفية القدرات رفع 

 .عمؿ وورشة وندوة ومؤتمر دورة ٓ٘ٔ في اشراكيـ خبلؿ مف موظؼ تسعمائة
   التدريبية المطموبة منيـ.  (مف مختمؼ الجامعات والكميات ولجميع التخصصات وذلؾ إلستكماؿ الساعات ٕٕٔٓ, ٕٔٔٓتـّ تدريب ما يقارب ألؼ طالب وطالبة )خبلؿ عامْي 
 إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمطبلب والطالبات المتدربيف. 
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-مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات:

 
 المياـ والواجبات:   

جراءات تعمميا وأتمتة بحوسبة المتعمقة الخطط إعداد عمى المعمومات وتكنولوجيا الحاسوب مديرية تعمؿ    اآللية األنظمة تطوير سبؿ وتحديد فييا, اإللكترونية المعرفة وبناء الوزارة وا 
 . والمستقبمية الحالية الوزارة احتياجات مع يتناسب بما المستخدمة واألجيزة

 ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓانجازات مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات لعامي   
 في مجاؿ البرامج واألنظمة:  

 التشاور ودراسة المواصفات الفنية لكافة العروض والعطاءات المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات.االتصاؿ و  -
بداء الرأي في المشتريات الخاصة بموضوع تكنولوجيا المعمومات. -  االطبلع وا 
 سؿ المعمومات وتبلئـ خصوصية عمؿ الوزارة.التنسيؽ مع كافة المديريات لتحسيف التطبيقات المطورة خصيصًا لموزارة وتجييز تطبيقات جديدة تحدد طبيعة تسم -
 وجعميا تعمؿ بمركزية. Oracleوقد تـ ربط جميع األجيزة التي تعمؿ عمى أنظمة الػ  Microsoft Virtualizationالبدء بتفعيؿ نظاـ  -
 ا أو تمفيا مستقببًل.ليكوف ىناؾ نسخ احتياطية لجميع البيانات الخاصة بالوزارة لضماف عدـ ضياعي  Back upتـ تفعيؿ نظاـ الػ  -
 وتوزيعو عمى أجيزة وسيرفرات الوزارة لحماية الشبكة بأكمميا وعمؿ تحديث تمقائي ودائـ ليا عمى جميع األجيزة. Microsoft Fore Frontتفعيؿ نظاـ مضاد لمفايروسات  -
دارة الدخوؿ عمى مواقع اإلنترنت. -  تفعيؿ نظاـ فمترة وا 
  Serversإلى الػ القديـ  Serverو مف الػ  Oracle ٔٓgإلى  Oracle ٛiمف  Oracle Database  &Oracle Application Migrationقاعدة البيانات ترحيؿ  -

 .الجديدة وبنجاح كامؿ

مديرية الحاسوب 
 وتكنولوجيا المعمومات

 قسـ 
 البرمجة

 قسـ 
 المعرفة التكنولوجية

 قسـ 
 الصيانة

 قسـ
الحكومة االلكترونية    

 قسـ
والدعـ الفني الشبكات   

 قسـ 
 ادارة وتحميؿ النظـ 
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 . MPWآخر  Domainوالذيف تـ فصميـ سابقًا إلى  MOPWHالرئيسي لموزارة  Domainالعمؿ عمى إعادة المستخدميف إلى الػ  -
 النظاـ.ر النظاـ المالي بالتعاوف مع الجمعية العممية الممكية وتنصيبو عمى أجيزة مديرية الشؤوف المالية وتـ تدريب موظفي المديرية عمى ىذا إعادة تحميؿ ودراسة وتطوي -
 تحويؿ الشيكات مف النظاـ اليدوي إلى شيكات تطبع آليًا في مديرية الشؤوف المالية. -
ضافة التقارير وحسب متابعة جميع أنظمة الوزارة وصيانتيا وما يطرأ ع - يجاد الحموؿ البلزمة السريعة ليذه المشاكؿ مع إمكانية التعديؿ عمى األنظمة وا  مييا مف مشاكؿ وا 

لجمعية األصمية بالتعاوف مع ا الطمب مف قبؿ المديريات بعد دراستيا مف قبؿ قسـ البرمجة والتأكد مف جدوى التعديؿ شريطة أف ال يؤثر ىذا التعديؿ عمى قاعدة البيانات
 العممية الممكية.

عادة تحميؿ وتقييـ لجميع األنظمة العاممة في الوزارة لمنظر في إمكانية تطوير ىذه األنظمة لتعمؿ كػ  -  ضمف اإلمكانيات المتاحة. Web Baseيتـ حاليًا دراسة شاممة وا 
 .طارئالدورية المستمرة لقاعدة البيانات خوفًا مف حدوث أي  االحتياطيةأخذ النسخ  -
 ؿ نظاـ إدارة مخالفات الحموالت المحورية .عم -
 عمؿ نظاـ غرفة العمميات . -
 عمؿ نظاـ مديرية السبلمة المرورية . -
 % مف المرحمة االولى لمنظاـ .ٜٓنظاـ ادارة االليات  وتـ انجاز -
  .اطبلؽ موقع العطاءات المحمية -
  .نظاـ طمبات النواب -
 .رة االتصاالت انشاء موقع الوزارة االلكتروني بالتعاوف مع وزا -
 .انشاء موقع الوزارة الداخمي  -

 في مجاؿ الصيانة والدعـ الفني:
 لمحافظات والمكاتب التابعة ليا.متابعة أعماؿ الصيانة لكافة أجيزة الحاسوب وممحقاتيا والطابعات والمحافظة عمى ديمومة عمميا في مركز الوزارة ومديريات األشغاؿ في ا -
وصيانتيا والمحافظة عمى ديمومتيا مع تقييـ ىذه الشبكة حيث تـ تحضير مواصفات جديدة لشبكة جديدة )بنية تحتية( حديثة تواكب  LANية متابعة شبكة الوزارة الداخم -

 التطور التكنولوجي العالمي الحديث.
ممًا أنو مف المتوقع إنجاز العمؿ خبلؿ خمسة أشير مف تاريخ ع ٕٔٔٓ/ٔٓ/ٕٓ إحالة عطاء إعادة ىيكمة وبناء البنية التحتية لشبكة الوزارة وقد تـ بدء العمؿ فييا بتاريخ -

 .مف الشبكة الجديدة حتى ال يتـ إعاقة عمؿ الوزارة االنتياءالمباشرة الفعمي مع التنويو أنو لـ ولف يتـ إيقاؼ عمؿ شبكة الوزارة القديمة إال بعد 
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جراء الصيانة البلزمتركيب وتشغيؿ ساعات الدواـ اإللكتروني والبرامج التابعة ليا في ج -  ليا . ةميع مديريات ومكاتب وزارة األشغاؿ ومتابعتيا وا 
 األشغاؿ في كافةمديريات جميع وقد تـ ربط  MPLS Microwaveإلى نظاـ الػ  Frame Relayلربط المديريات في المحافظات مف نظاـ الػ  االتصاالت اتفاقيةتطوير  -

 .المحافظات
 في مركز الوزارة ومديريات األشغاؿ في المحافظات والمحافظة عمى ديمومة عمميا وصيانتيا. CCTVمتابعة نظاـ كاميرات المراقبة  -
  .ومتابعة المستجدات عميو DIRECTORY ACTIVEػ لاإدارة  -
 تابعة األمور الخاصة باالتفاقية الموقعة بيف الحكومة وشركة ميكروسوفت واالستفادة منيا بأكبر قدر ممكف.م -
 .ٕٛٓٓ Windows Serverحيث أنيا أصبحت  Directory Activeػ الخاصة بالتحديث السيرفرات  -
 لدى جميع المستخدميف. Outlook ػلاالحرص عمى تفعيؿ  -

 في مجاؿ الحكومة اإللكترونية :
الجديد وقد تـ إنجاز جميع  WEB SITEة اإللكتروني موقع الوزار  العالمية لعمؿ Microsoftتـ االستفادة مف االتفاقية اإلستراتيجية الموقعة بيف الحكومة اإللكترونية وشركة  -

 Share Pointإنشاء الموقع عمى تكنولوجيا الػ  االعتبارعممًا بأنو قد تـ األخذ بعيف  Internetمراحؿ العمؿ وبانتظار العمؿ عمى نشره عمى الشبكة العنكبوتية العالمية 
 ة.وذلؾ لتسييؿ تطوير الموقع مستقببًل وحسب متطمبات الوزار 

يصاليا لممعنييف  - الردود وتبميغيا لممواطنيف  واستقباؿمتابعة شكاوي ومقترحات المواطنيف والتي ترد مف خبلؿ موقع اسأؿ الحكومة/بوابة األردف/الحكومة اإللكترونية وا 
 وبالسرعة القصوى.

 خاص باستخدامات موظفي الوزارة. Intranetلموزارة وعمؿ  Portalالعمؿ عمى إنشاء موقع  -
 وحدة الشؤوف البرلمانية:    

 
 

 وحدة الشؤوف البرلمانية

 قسـ متابعة الشؤوف البرلمانية  طمبات النواب واالعياف  قسـ متابعة
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 المياـ والواجبات:
 د الرئيسي حيث ورد خبلؿ العاميف الماضييف إعداد قاعدة بيانات لكافة الطمبات والمبلحظات المقدمة مف السادة النّواب واألعياف ويتـ التحديث المستمر لتمؾ القاعدة وتسمى بالبري

 ( سؤاؿ متعمؽ بعمؿ الوزارة والدوائر التابعة ليا.ٖٙجابة عمى األسئمة ذوات األرقاـ الواردة لموحدة مف السادة النواب والرد عمييا ومتابعتيا حيث ورد لموحدة )( معاممة,واإلٜٕٗ)
 وتزويد اإلدارة العميا بيا.في المركز أو الدوائر التابعة ليا وتنظيـ كافة المبلحظات وتوثيقيا  المتابعة والتنسيؽ بيف مختمؼ دوائر الوزارة 
 .المتابعة والتنسيؽ مع كؿ مف أمانة سر مجمس األمة ووزارة الشؤوف البرلمانية لمحصوؿ عمى أي معمومات تتعّمؽ بعمؿ الوزارة 
 ( طمب خبلؿ جمسة الثقٖٔٔحضور جمسات مناقشة بياف دولة رئيس الوزراء وتسجيؿ جميع الطمبات الي تخص الوزارة حيث كاف ىناؾ ).ة لمحكومة السابقة 
  ويد اإلدارة العميا بيا أّوؿ بأّوؿ حضور جميع جمسات مجمس األمة بشقْيو األعياف والنواب الصباحية والمسائية وعمؿ تقارير دورية لمجمسات , تتضّمف ممّخص كامؿ لمجمسة وتز

 إلتخاذ اإلجراءات المناسبة فيا يتعّمؽ بعمؿ الوزارة والدوائر التابعة ليا.
 ة نظـ المعمومات الجغرافية:مديري 

 
 -المياـ والواجبات:

ستراتيجية عمؿ الوزارة مف خبلؿ استخداـ نظاـ الػ )    -  .GIS)خدمة األىداؼ العامة وا 
 وضع األسس والمعايير البلزمة لجمع البيانات والمعمومات لكافة أعماؿ مديريات الوزارة وبالتنسيؽ معيا. -
 لمخرائط. ةاألسس والمعايير البلزم وضع -
 تجميع البيانات والمعمومات مف مصادرىا والمتعمقة بأعماؿ الوزارة إلظيارىا عمى خرائط رقمية. -
 (.(GIS Websiteتنزيؿ وبناء التطبيقات الخاصة بعمؿ مديريات الوزارة عمى الموقع االلكتروني  -
 المعمومات البلزمة. استخداـ الصور الجوية والفضائية ما أمكف الستخراج -
 التنسيؽ مع الدوائر والوزارات والمؤسسات المختمفة في تبادؿ البيانات والمعمومات. -
 (.(GIS Websiteتحديث البيانات الموجودة عمى الموقع االلكتروني  -

 مديرية نظم المعمومات الجغرافية

 قسـ قواعد البيانات قسـ النظـ والتطبيقات
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 انجازات مديرية نظـ المعمومات الجغرافية    
 لوزارة في سبيؿ تطوير العمؿ.تحميؿ نتائج المعمومات لخدمة أعماؿ اGIS) استخداـ  الػ ) -
 (.(GIS Website والمعمومات بالشكؿ المطموب وتحديثيا عمى الموقع االلكتروني  تالمحافظة والعمؿ عمى تجديد البيانا -
 عمؿ دراسة لترقيـ اإلشارات الضوئية باالشتراؾ مع مديرية السبلمة المرورية. -
 ير( والمعيد المروري عمى نظاـ ترقيـ الطرؽ وتعريفيا بالموقع االلكتروني.عقد دورة تدريبية لمديرية األمف العاـ ) إدارة الس -
 عمى  بعض الطرؽ بالتنسيؽ مع مديرية السبلمة المرورية. ةتنزيؿ مواقع العبلمات الكيمومتري -
   Google Earth)وعمى )  GIS)وتنزيميا عمى ) ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓمتابعة التنسيؽ مع مديرية األمف العاـ )إدارة السير(بخصوص اخذ البيانات ومعمومات الحوادث لعاـ  -

 لتحديد مواقع الحوادث الخطرة وتحميميا.     
 (.(GIS Websiteتنزيؿ مخرجات المخطط الشمولي لطرؽ المممكة والمعمومات المتعمقة بالطرؽ عمى الموقع االلكتروني  -
 ( الخاصة بغرؼ العمميات.(Operating Roomلشكاوي ( مف خبلؿ بناء نظاـ الطوارئ وا(GIS Websiteتطوير الموقع االلكتروني  -
 المديريات في المحافظات. األشغاؿ عمى نظاـ الشكاوي والطوارئ الذي تـ إنشاؤىا عمى الموقع االلكتروني وربطة مع كافة تلكوادر مديريا ةعقد دورات تدريبي -
 .ا( وتدريب الكادر عمييInfographصيانة مع شركة )المتوفرة في المديرية مف خبلؿ اتفاقية ال GIS)تطوير نسخ برمجيات الػ ) -
 (.(GIS Website الموقع االلكتروني  ىتنزيؿ الطرؽ النافذة وقراراتيا عم -

 (.(GIS Websiteوتنزيميا عمى  GIS)( وعكسيا عمى الػ)GPSاالستمرار بتنزيؿ مواقع أعمدة اإلنارة بالتنسيؽ مع مديرية  اإلنارة في معظـ محافظات المممكة بواسطة جياز )
 بعد )صورة في وقتيا(. فالمشاركة مع المركز الجغرافي الممكي في وضع تصور حوؿ البرنامج الوطني لبلسشعار ع -
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 الفصل الحادي عشر                                                 
 إدارة العمميات المساندة
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 إدارة العمميات المساندة

 

 

اداسج اىؼَيياخ 

 اىَغاّذج

ٚدذح اٌذذائك 

 ٚاٌجسزٕخ 

ذ٠ش٠خِ  

اٌّطبغً   

 

ٚدذح اٌّزبثؼخ ٚاٌزٕس١ك 

 ٌٍؼ١ٍّبد  اٌّسبٔذٖ
 ِذ٠ش٠خ

اٌذ٠ٛاْ   

 ِذ٠ش٠خ

اٌٍٛاصَ   

ِذ٠ش٠خ اٌطإْٚ 

  االداس٠خ

ِذ٠ش٠خ ضإْٚ 

  ِب١ٌخ االث١ٕخ

ِذ٠ش٠خ ضإْٚ 

 ِب١ٌخ اٌطشق

لسُ ِذبس١خ 

 اٌّٛصأخ ٌٍطشق

لسُ ِذبسجخ اٌّطبس٠غ 

 اٌشئ١س١خ ٌٍطشق

لسُ ِذبسجخ 

قطشاٌػٕذٚق ٌٍ  

لسُ ِذبسجخ  

  إٌفمبد ٌٍطشق

لسُ ِذبسجخ ِذ٠ش٠بد 

 االضغبي

لسُ اسض١ف اٌّسزٕذاد 

 ٚاٌٍّفبد اٌّب١ٌخ 

لسُ االِبٔبد 

قٚاٌىفبالد ٌٍطش  

لسُ ِذبسجخ 

 اٌّطبس٠غ ٌالث١ٕخ

لسُ ِذبسجخ اٌّٛاصٔخ 

 ٚاٌزبد٠بد ٌالث١ٕخ

لسُ ِذبسجخ االِبٔبد 

 ٚاٌىفبالد ٌالث١ٕخ

لسُ  ِذبسجخ 

ٌالث١ٕخ  اٌػٕذٚق  

لسُ ِذبسجخ 

 إٌفمبد ٌالث١ٕخ

 لسُ

غ١بٔخ االجٙضح    

 لسُ

اٌذشوخ   

 لسُ 

 اٌخذِبد

لسُ اٌذٚاَ 

 ٚاالسزؼالِبد 

 لسُ

اٌذػُ اٌفٕٟ   

لسُ اٌّذبسجخ ٚاٌشلبثخ 

 ػٍٝ اٌّخضْٚ 

 لسُ

اٌّطزش٠بد   

 لسُ 

 إٌّجشح

 لسُ 

 اٌػبدس ٚاٌجش٠ذ

 لسُ

اٌٛاسد   

لسُ االسضفخ 

 ٚاٌٍّفبد

 لسُ

اٌطجبػخ   

 لسُ 

 اٌزفز١ص

لسُ االداسح 

 ٚاٌّب١ٌخ

 لسُ

اٌػ١بٔخ   

 

 لسُ

اٌٍٛصاَ   

لسُ اٌزذل١ك 

 ٚاٌىٍف

 لسُ

اٌّزبثؼخ   
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 مديرية الشؤوف المالية لمطرؽ
 -:والوجبات المياـ          

 العامة. الموازنة بقانوف المقررة لمبرامج وفقاً  لممشاريع البلزمة المخصصات لرصد األشغاؿ ومديريات الوزارة دوائر مع بالتنسيؽ لموزارة العامة الموازنة إعداد -

 الرأسمالية. مشاريعيا تنفيذ عمى باإلشراؼ الوزارة   ىذه تقػػـو والتي األخرى والمؤسسات والدوائر لموزارات زمةالبل المخصصات رصد ومتابعة التنسيؽ -

 والقوانيف. لؤلنظمة اً وفق األخرى والدوائر والوزارات الوزارة بيذه الخاصة والرأسمالية الجارية الموازنة مف لكؿ المقدمة النفقات بصرؼ وذلؾ إقراره بعد العامة الموازنة قانوف تنفيذ -

 .الموضوعة المالية والقوانيف لؤلنظمة وفقاً  عمييا المترتبة النفقات وصرؼ المنفذة لممشاريع مخصصاتيا أرصدة لتحويؿ األخرى والمؤسسات والوزارات الدوائر متابعة -

 .يمـز بما األخرى الرسمية والدوائر لوزاراتوا الوزارة في المعنية الجيات وتزويد البلزمة المالية والتقارير البيانات وتنظيـ إعداد -

 .المالية واألنظمة لمقوانيف وفقاً  الشيرية المالية والمواقؼ والخبلصات بالبيانات التخطيط ووزارة العامة الموازنة ودائرة المالية وزارة وتزويد وتنظيـ إعداد -
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 لدى ىذه الوزارة لمنفقات المرصوده  42/23/3122الموقف المالي حتى تاريخ خالصة 

 الشؤون المالية لمطرق والمخصصات التي تم تحويميا من الدوائر األخرى 

 
 نسبة إجمالً  المخصصات 

 الصرف المدفوعات الفعلٌة وتعدٌالتها  البٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 (%) (دٌنار) (دٌنار)  

 44249 143444232745 14313231 اإلدارة والخدمات المساندة -أ

 155259 33142142737 3314513 الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق -ب

 44249 172141742317 17234245 مجموع الفصل

 المشارٌع الراسمالٌة
   

 
 نسبة إجمالً  المخصصات 

 الصرف لمدفوعات الفعلٌةا وتعدٌالتها  البٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 (%) (دٌنار) (دٌنار)  

 44239 44257542413 4424434 اإلدارة والخدمات المساندة -أ

 155259 342354522535 34245447 إنشـاء الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق -1

 155259 112114272725 11212155 صٌانة الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق -4

 155259 441444342353 44124455 مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع الفصل

 أخــــــــــــــــرى
   

 
 نسبة إجمالً  المخصصات 

 الصرف المدفوعات الفعلٌة وتعدٌالتها  البٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 (%) (دٌنار) (دٌنار)  

 973 21124532525 27135342347 ـــــــات التخطٌط*** أمانـــ

 974 175174432475 451354532475 *** األمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المتنوعة

 974 441314342345 424734442457 المجموع

 

 ( مستند2    4711)     تحساب األمانا( مستند، ومن   14431)   حساب الموازنةبلغ عدد المستندات المصروفة من 
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 لمنفقات المرصوده لدى ىذه الوزارة  42/23/3123خالصة الموقف المالي حتى تاريخ 

 الشؤون المالية لمطرق والمخصصات التي تم تحويميا من الدوائر األخرى 

 
 

 نسبة إجمالً  المخصصات 

 الصرف المدفوعات الفعلٌة وتعدٌالتها البٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 
 (%) (دٌنار) (دٌنار)

 44249 453733412745 45454253 اإلدارة والخدمات المساندة -أ

 44279 24343442523 2471473 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقالطــ -ب

 44249 434451442453 43471444 مجموع الفصل

 المشارٌع الراسمالٌة
   

 
 نسبة إجمالً  المخصصات 

 الصرف المدفوعات الفعلٌة وتعدٌالتها البٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 
( ردٌنا  (%) (دٌنار) (

 47249 15211442334 1547451 اإلدارة والخدمات المساندة -أ

 43239 341332352515 32271143 إنشـاء الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق -1

 43239 111335442475 11234114 صٌانة الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق -4

 44249 471337442324 31531355 ـــــــــــــوع الفصلمجمــــــــــــــــــــ

 أخــــــــــــــــرى
   

 
 البٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 نسبة إجمالً  المخصصات 

 
 الصرف المدفوعات الفعلٌة وتعدٌالتها

 
 (%) (دٌنار) (دٌنار)

 945 13411722355 14724522334 *** أمانــــــــــات التخطٌط

 934 144214132455 417474422455 *** األمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المتنوعة

 933 172124452155 417747442234 المجموع

 2(3744155% حسب تعلٌمات دائرة الموازنة العامة بقٌمة أجمالٌة قدرها )15تم تخفٌض مخصصات الموازنة بنسبة 

 

 ( مستند2    4421)     األمانات حساب( مستند، ومن   17411)   الموازنة حساببلغ عدد المستندات المصروفة من 
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 لؤلبنية المالية وفمديرية الشؤ     

 انجازات مديرية الشػػؤوف الماليػػػػػػػػػػػػة     

  تطبيؽ نظاـGFMIS   كدائرة ريادية وفي جميع أقساـ المالية. ٕٔٔٓفي مديرية الشؤوف المالية في عاـ 

 ٕٔٔٓخرى في عاـ تـ  صرؼ ما يعادؿ ثبلثة أضعاؼ الموازنة الرأسمالية المرصودة لؤلبنية الحكومية لمدوائر والوزرات األ. 

  ٕٕٔٓتـ صرؼ ما يعادؿ ضعؼ الموازنة الرأسمالية المرصودة لؤلبنية الحكومية لمدوائر والوزارات األخرى في عاـ. 

  تميزت مديرية الشؤوف المالية بأدائيا بأدائيا عمى نظاـGFMIS ى مستوى الوزارات والدوائر وحصوليا عمى أكثر مف جائزة تقديرية و دروع مف وزارة المالية ألدائيا المتميز عم
 . ٕٔٔٓالريادية في عاـ 

نوع النفقة

السنة المالية - المشروع

المخصص 

وتعديالته   

)دينار(

اجمالي 

المدفوعات 

)دينار(

نسبة 

االنجاز
المخصص

اجمالي 

المدفوعات 

)دينار(

نسبة 

االنجاز

قيمة حواالت 

نقل العهدة

اجمالي 

المدفوعات 

)دينار(

نسبة 

االنجاز

2011

%2585000137288853%3940770390002099االدارة والخدمات المساندة

%8251000816364799%4016230398497299انشاء االبنية الحكومية

%3411089834101516100%10836000953653588%7957000788499299مجموع الفصل

2012

%110193596733388%5752000569351499االدارة والخدمات المساندة

%1014356510102977100%3201600312020497انشاء االبنية الحكومية

%1619371416112941100%112455001107031098%8953600881371898مجموع الفصل

النفقات الرأسمالية /الوزارات 

والدوائر االخرى

1619371416112941100%

النفقات الرأسماليةالنفقات الجارية

3411089834101516100% 
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  اإلدارية الشؤوف مديرية
 -:والوجبات المياـ

 العمؿ. مشكبلت وحؿ لمناقشة منتظمة دورية اجتماعات عقد خبلؿ مف بالمشاركة اإلدارة مبدأ تعزيز 

 االعماؿ خبلؿ مف والمستأجرة الحكومية السيارات عمى والتفتيش الضرورية السيارات وتأميف يعالمشار  ولتابعة الوزارة موظفي لتنقبلت الضرورية السيارات حركة عممية تنظيـ 
 الحركة. بقسـ المناطة

 الفاكس وأجيزة التصوير آالت مثؿ األجيزة بصيانة المتعمقة األعماؿ متابعة . 

 لمموظفيف. والمغادرات الرسمي الدواـ مراقبة 

 عممو. وتنظيـ الوزارة مقسـ متابعة 

  واألسمنت. واإلسفمت المحروقات مواد مف تحتاجو بما واألولوية المحافظات في األشغاؿ ومكاتب مديريات ويدتز 

 المالي. والنظاـ المواـز ونظاـ اإلدارية األمور في المرعية والتعميمات والببلغات واألنظمة القوانيف أحكاـ تطبيؽ 

 العمؿ. إجراءات وتبسيط ووتحسين العمؿ أداء مستوى رفع بخصوص االقتراحات تقديـ 

 دخاؿ اإلدارة مجاؿ في العممية التطورات مواكبة   المخصصات. توفر حسب العمؿ في االلكترونية األجيزة احدث وا 

 اإلدارية الشؤوف مديرية انجازات       
 صدار الوزارة موظفي لجميع الدواـ مراقبة  .الدواـ راقبةم نظاـ حسب الموظفيف لجميع صباحي تأخير وبدؿ الحسـ كتب وا 

 التالية المواقع وتشمؿ السبت وأياـ الدواـ أثناء وذلؾ باستمرار ومتابعتيا النظافة أعماؿ عمى والمتابعة اإلشراؼ : 
 الػػػػػػوزارة مبنى -
 المختبرات مديرية -
  المرورية السبلمو مديرية -
 العاصمة محافظة اشغاؿ مديرية -
 الخارجية الساحات -
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 الحركة مبنى -
 العامة المواـز دائرة طريؽ عف الوزاة مبنى بنظافة الخاص العطاء وثائؽ اداعد في المشاركة. 
 وأياـ الرسمي الدواـ أوقات وبعد أثناء المجاورة والمديريات المبنى داخؿ األمنية والمراقبة الساحات في السيارات اصطفاؼ بتنظيـ نقـو بحيث الوزارة امف دواـ عمى واإلشراؼ المتابعة 

 .الرسمية واألعياد العطؿ
 العمؿ موقع ونظافة مظير عمى والمحافظة والسندويشات بأنواعيا بالمشروبات الموظفيف بتأميف( البوفيو) يقـو بحيث الوزارة كفتيريا أعماؿ عمى واإلشراؼ المتابعة. 
 بعددىـ الحاصؿ نقصال مف الرغـ عمى وقت بأسرع الرسمية االعماؿ وانجاز لتسييؿ وذلؾ بالمرسميف الوزارة مركز مديريات تأميف. 
 طارئ ألي الحثيثة والمتابعة المقسـ مف طمب ألي االستجابة وسرعة الوزارة مقسـ والى مف االتصاالت سيولة تأميف . 
 .متابعة ديمومة ونظافة االعبلـ 
 ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓلؤلعواـ  الحركة قسـ عمؿ إنجازات   
 الوزارة. مركز وفي ليا التابعة والمكاتب محافظاتال في المديريات في الحكومية والسيارات اآلليات عمى التفتيش  
 حسب وتوثيقيا إصدارىا يتـ حركة أمر(  ٓ٘ٔ ) بحوالي تقدر والتي مديرية كؿ مف المقدمة الحركة طمبات حسب وذلؾ المشاريع لمتابعة بسيارات الوزارة مركز في المديريات تأميف 

 .األصوؿ
 التي بالسيارات المحافظات في المديريات وتأميف الوزارة ليذه التابعة المشاريع انتياء عند استبلـ لجاف وتشكيؿ الحكومية الصفة إلى اريعالمش مف العائدة السيارات تحويؿ عمى العمؿ 

 .المساندة العمميات إدارة مدير مع وبالتنسيؽ الحكومية لمصفة تحويميا تـ
 الحركة, وبالتنسيؽ مع مدير المشاغؿ. قسـ مندوبيف خبلؿ مف الوزارات جميع وفي الوزارة مركز في الحكومية واآلليات لمسيارات الوقود استيبلؾ تعديؿ عمى العمؿ 
 لحادث تعرضت التي السيارات إصبلح بخصوص التاميف شركة لمتابعة المشاغؿ مديرية مخاطبة. 
 صوؿاأل حسب وموقعة صادرة رسمية كتب بموجب الترخيص انتياء عند الحكومية السيارات ترخيص متابعة. 
 .متابعة رخص القيادة لمسائقيف العامميف في الوزارة مف حيث االنتياء و الحجز 
 لدييا العاممة السائقيف كفاالت تعديؿ يتـ لـ التي المديريات ومخاطبة الوزارة مركز وفي ليا التابعة والمكاتب المحافظات في المديريات في السواقيف كفاالت عمى التدقيؽ. 
 المحاسبة ديواف مف الواردة المخالفات عمى لمرد الوزارة ومركز المحافظات في المديريات ومخاطبة الحكومية السيارات استخداـ مخالفات بخصوص المحاسبة يوافد مخالفات عمى الرد 

 .المخالفات بخصوص موحد رد وعمؿ
 األصوؿ حسب المخالفيف لكؿ عقوبة بتوجيو التنسيب. 
 األصوؿ حسب الحركة قسـ إلى الواردة الكتب وطباعة وتنسيؽ عمؿ. 
 يومي وبشكؿ بالماء والمنجرة الحركة وقسـ الوزارة مركز تزويد. 
 الحكومية والدوائر الوزارات إلى إعارتيـ تـ التي والسواقيف السيارات متابعة. 
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 والوكاالت المشاغؿ مديرية في الحكومية والسيارات اآلليات إصبلح متابعة. 
 مع   مديرية والتنسيؽ بطاقات عمؿ وتـ الموظفيف لنقؿ(  ٕٓ  ) وعددىا لموزارة التابعة الباصات خبلؿ مف بالمواصبلت الوزارة موظفي مف ممكف دعد اكبر بتأميف الحركة قسـ يقـو 

 .األصوؿ حسب الباصات اشتراؾ اقتطاعات لعمؿ البشرية الموارد    
 المديريات إلى الحركة قسـ مف نقميـ تـ الذيف لمسائقيف ادراتمغ وعمؿ الحركة قسـ إلى نقميـ تـ الذيف لمسائقيف مباشرة أوامر عمؿ. 
 الوزارة مركز في ومتابعتيا الحركة قسـ إلى الواردة الكتب بجميع سجبلت عمؿ. 
 المؤتمرات في الرسمية الفعاليات بمشاركة الحركة قسـ يقـو. 
 ارةالوز  لصالح األبنية مشاريع مف العائدة السيارات رىف بفؾ الحركة قسـ يقـو. 
 وعددىا والمركبات وعمؿ الصيانة البلزمة ليا اآلليات عمى تركيبيا تـ التي التتبع أجيزة بمتابعة المحافظات في والمديريات الحاسوب وحدة مع وبالتنسيؽ الحركة قسـ يقـو  (ٕٖٓ  )

 .المحافظات في األشغاؿ مديريات في جياز
  في مختمؼ الدوائر والوزارات.اشتراؾ قسـ الحركة في لجاف شطب السيارات الحكومية 
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 مديرية الديواف
 انجازات ديواف الوزارة

  -نبذة عف المديرية ىي إحدى مديريات مركز الوزارة اإلدارية :              
(  فقرة ) أ( مف نظاـ  ٚـ المادة )والصادر استنادًا الحكا ٖٜٓٙٗ/٘/ٔ-ٕٓٔبموجب كتاب معالي وزير األشغاؿ العامػػػة واإلسكاف رقـ  ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗتـ استحدث المديرية تاريخ   -

دارة وزارة االشغاؿ العامة واإلسكػاف رقـ )   وتعديبلتو ومرجعيتيا اإلدارية لغدارة العمميات المساندة مركز الوزارة ٜٜٙٔ( لسنة ٘٘تنظيـ وا 

 

 ) اربعة  اقساـ (  -أقساـ الديواف: -
 عدد الموظفيف العامميف في القسـ ) رئيس القسـ + موظفيف اثنيف  ( مف واجبات ىذا القسـ :  قسـ المتابعة وتدقيؽ سير المعامبلت ( 

 ة المجاف المشكمة في الوزارة والتقارير استخراج التقارير لمتابعة سير المعامبلت في كافة اإلدارات بالوزارة ومتابعة الكتب وأنشمتيا وتدقييا تمييدًا لمتوقيع أصوليا ومتابع
 .رة عنيا  الصاد

 : قسـ الصادر والبريد  ) عدد الموظفيف العامميف في القسـ ) رئيس القسـ + سبعة موظفيف  ( مف واجبات ىذا القسـ 
  ٓتصدير كافة الكتب التي تصدر عف ىذه الوزارة وتوزيعيا بالبريد والفاكسات 

 يف  ( مف واجبات ىذا القسـ :قسـ الوارد  ) عدد الموظفيف العامميف في القسـ ) رئيس القسـ + سبعة موظف 
 جراء التداوؿ عمى ىذه المعامبلت بكافة حركاتيا بيف األدارات  العمؿ عمى توريد كافة البريد المستمـ ) الوارد لموزارة ( وتأميف توزيعو لمجيات المعنية بعد توثيقو وأرشفتو وا 

   ٓوالمديريات والوحدات واألقساـ 

    ( مف واجبات ىذا القسـ   ٔٔ)عدد الموظفيف العامميف في القسـ ) رئيس القسـ + قسـ األرشفة والممفات والطباعة 

  .  العمؿ عمى أرشفة جميع المعامبلت الواردة والصادرة إلى الوزارة وحفظيا في الممفات المخصصو ليا 
 البياف االحصائي لمنجزات العمؿ لمديرية الديواف  -

 

 لتاريخو ٖٕٔٓ/ٔ/ٔلمفترة مف  وظيفة العمؿ

 معاممة ٜٔٚ٘ٔ الصادر وارشفة

 ٕٖٔٓمعاممة   / ٕٕٕٙٛ الوارد وارشفة

  التدواؿ
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 المواـز مديرية

 

 المياـ والواجبات   

 إعداد الموازنة السنوية لممديرية في ضوء االمكانات المتاحو ومتابعو تنفيذىا بعد اقرارىا. 
  ات المديريةاعداد التقارير الدورية حوؿ منجز. 
 العمؿ بروح الفريؽ في المديرية مف خبلؿ االجتماعات الدورية ومف خبلؿ حؿ المشكبلت. 
 اعداد خطو لممشتريات والمواـز بالتنسيؽ مع المعنييف بالوزارة. 
 متابعو القرارات الصادرة عف دائرة المواـز العامة ذات الصمة والتقيد بيا. 
 ايات تغطية احتياجات الوزارة والمديريات التابعة ليا مف المواـزمتابعة توفر االرصدة مف المواـز لغ. 
 االشراؼ عمى عمميات االستبلـ والتسميـ بيف امناء المستودعات واعداد تقاري بذلؾ. 
 االطبلع عمى بيانات المواد الراكد والتعامؿ معيا حسب نظاـ المواـز. 
 ةتطبيؽ نظاـ المواـز مف خبلؿ العطاءات المحمية / الخاص. 
 تأميف المديريات مف مادتي االسمنت واالسفمت لمشاريع الطرؽ في مديريات االشغاؿ في المحافظات. 
 التنسيب بصرؼ فواتير المواـز التي تـ شراؤىا بعد استكماؿ اجراءات التوريد لممستودعات اصوليا. 
 لمطموبةالعمؿ عمى متابعو صرؼ مطالبات مصفاة البتروؿ األردنية بعد تعزييا بالمعززات ا. 
 تأميف مركز الوزارة والمديريات مف القرطاسية والمطبوعات. 
 استبلـ االثاث واالجيزة الموردة مف المشاريع التي تعود ممكيتيا لموزارة حسب العقد. 

 العمؿ عمى تنزيؿ البرامج الخاصة بإدارة المخزوف الحكومي عمى االجيزة الخاصة بمستودعات مديريات االشغاؿ ومركز الوزارة. 
 متابعو صيانة االجيزة مف خبلؿ قسـ الدعـ الفني في المديرية. 
 تفصيؿ االثاث حسب الحاجة لموظفي الوزارة والمديريات التابعة ليا. 

 ِذ٠ش٠خ اٌٍٛاصَ

 لسُ

إٌّجشح    

 لسُ

اٌّطزش٠بد   

لسُ اٌّذبسجخ ٚاٌشلبثخ ػٍٝ 

 اٌّخضْٚ 

 لسُ 

اٌذػُ اٌفٕٟ    
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 متابعو اعماؿ الصيانة البلزمة لؤلثاث بشكؿ دوري مف خبلؿ قسـ المنجرة في المديرية. 

 انجازات مديرية المواـز    
 لمخزوفقسـ المحاسبة والرقابة عمى ا

 حوسبة مستودعات مركز الوزارة مف خبلؿ نظاـ ادارة المخزوف الحكومي العاـ 
 مطابقة االرصدة الدفترية والفعمية مع ارصدة النظاـ االلكترونية مف خبلؿ نظاـ ادارة المخزوف الحكومي 
  ضبط عمميات ادخاؿ وصرؼ المواـز والمشتريات مف خبلؿ نظاـ ادارة المخزوف الحكومي 
 ندات الكترونية مف خبلؿ النظاـ في مستودعات الوزارة المركزية طباعة س 
  مديريات االشغاؿ في المحافظات بنظاـ المخزوف الحكومي العاـ وصرؼ المواـز مف خبللو ت% مف مستودعآٛربط 
 مف المواـز حسب نظاـ المواـز ساري المفعوؿ اتأميف الوزارة والمديريات التابعة ليا باحتياجاتي 
 ة في لجاف جرد المستودعات ولجاف البيع ولجاف الكشؼ عمى المواـزالمشارك 
 استبلـ المواـز غير الصالحة وتشكيؿ لجاف لبيعيا حسب االصوؿ 
 تشكيؿ لجاف ألتبلؼ جمود االدخاالت واالخراجات وطمبات المشترى المحمي التي مضى عمييا المدة القانونية 
 اللكترونية مف خبلؿ نظاـ المخزوف الحكومي توفير طابعات نقطيو لغايات طباعة السندات ا 
 العمؿ عمى ترميز المواـز مف خبلؿ عممية توصيؼ لممادة وبالتعاوف مع دائرة المواـز العامة 
  سند الكتروني مف خبلؿ نظاـ ادارة المخزوف الحكومي )ايراد , صرؼ , شطب( ٜٓٓٓٔتـ طباعة 

 قسـ الدعـ الفني    
 الحكومي في مركز الوزارة ومديريات األشغاؿ تـ تفعيؿ نظاـ ادارة المخزوف 

 تـ توزيع وتعريؼ الطابعات النقطية في مركز الوزارة ومديريات األشغاؿ 

  تـ توصيؿ خطADSL .لمديرية أشغاؿ محافظة الكرؾ بالتنسيؽ مع مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات 

  تـ توصيؿ خطADSL  مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات.لمديرية أشغاؿ محافظة معاف بالتنسيؽ مع 

  انشاء مستخدميف جدد لمنظاـ مف خبلؿ قاعدة البياناتتـ 

  الرقـ الوطني( الغير مدخميف عمى النظاـ مسبقا  ادخاؿ بيانات الموظفيف )االسـ,تـ 

  تحديد الصبلحيات لكؿ مستخدـ حسب الوظيفة مف خبلؿ النظاـتـ. 

  تنزيؿ وتشغيؿ  نظاـ ادارة المتـ( خزوف الحكوميGIMCS.عمى أجيزة أمناء المستودعات ومحاسبيف المخزوف ومدراء المواد  في مركز الوزارة ومديريات اأِلشغاؿ التابعة ليا ) 
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  التأكد مف اتصاؿ النظاـ مع شبكة الوزارة والسيرفرات الرئيسيةتـ.  

  تنزيؿ البرامج البلزمة عمى األجيزة لتشغؿ النظاـ تـ((Internet Explorer, PDF, JAVA. 

  تـ(  التأكد مف مواصفات وحالة األجيزة التي تعمؿ عمى نظاـGIMCSوبرنامج الحماية مف الفيروسات والتأكد مف اتصاؿ وتعريؼ الجياز مع الطابع )ة. 

  تـ(  توزيع دليؿ المستخدـ الخاص بنظاـGIMCS عمى جميع مستخدميف النظاـ في مركز الوزارة والمديريات التابعة )ليا كبل حسب اختصاصو. 

  انزاؿ التحديثات المطموبة لعمؿ النظاـتـ. 
 قسـ المنجرة

 تأميف الوزارة باحتياجاتيا مف االثاث مف خبلؿ عمميات التفصيؿ وبجوده عاليو. 
  تزويد بعض الوزارات والدوائر باحتياجاتيا مف االثاث مف خبلؿ توفير المواد االوليو واعادة تصنيعيا. 
 لبلزمة لؤلثاث بشكؿ دوري وكمما اقتضت الحاجة لذلؾعمؿ الصيانة ا. 
 عمؿ دورات تأىيمية لمعامميف في قسـ المنجرة لغايات تحسيف اداء العامميف. 
  المحافظة عمى المعدات المستخدمة مف خبلؿ عمميات النظافة اليومية. 
 بلمتيـتوعية العامميف في المنجرة مف خبلؿ ارتداء مبلبس السبلمة العامة حفاظا عمى س. 
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  المشاغؿ مديرية   

 -:والواجبات المياـ
 وميدانيا المديرية مشاغؿ في واإلسكاف العامة األشغاؿ وآليات لسيارات والصيانة اإلصبلح بعمميات القياـ. 
 المحافظات في األشغاؿ مديريات مشاغؿ في الوزارة وآليات لسيارات اإلصبلح عمميات متابعة  . 
 الطمب وحسب األخرى الدوائر وسيارات آالت حإصبل. 
 واإلسكاف العامة األشغاؿ وزارة في المستخدمة واآلالت والمعدات األجيزة إصبلح. 
 صبلح لصيانة البلزمة القطع وصرؼ تخزيف دامة وا   .الوزارة وآليات سيارات وا 
 الميني التدريب ومؤسسة الجامعات وطبلب التخرج حديثي الميندسيف تدريب. 
 المديرية بأعماؿ المتعمقة والمالية والتوثيقية اإلدارية األعماؿ بجميع ياـالق. 
 ٕٔٔٓلعاـ  زات مديرية المشاغؿ انجا     
 عاـ -ٔ
 وقطع غيار ومواد وصيانتيا داخؿ يا مف خدمات قامت مديرية المشاغؿ بتزويد مديريات الوزارة بالمركبات والمعدات البلزمة لتنفيذ واجباتيا وتزويد ىذه المركبات و المعدات  بما يمزم

 مرافؽ المديرية وميدانيًا باإلضافة إلى تنفيذ وتصنيع األشغاؿ المعدنية المختمفة.
  لمشاريع األشغاؿ في المحافظات واكما ويتـ مف خبلؿ المديرية نقؿ اآلالت والمعدات مف و إلى مديريات األشغاؿ في المحافظات ونقؿ مادة اإلسفمت مف المصفاة إلى مديريات

 دريب الميني.المختمفة واالشتراؾ في المجاف الفنية المتخصصة في مجاؿ اآلليات والسيارات الحكومية وتدريب الميندسيف حديثي التخرج وطبلب مراكز الت

  تحديث المركبات-ٕ 
 ( سيارةٔٗ) ٕٔٔٓما تـ التزود بو عاـ تتزود مديريات الوزارة بسيارات الركوب مف خبلؿ العطاءات اإلنشائية المختمفة حيث بمغ           

 اٌؼذد إٌــٛع

 12 غبٌْٛ ١ِٚذاْ

 31 ثه أة

 11 اٌّجّٛع

 مركبات ومعدات الوزارة - ٖ      

 ( مركبة ومعدة مختمفة موزعة عمى كافة مديرياتيا في المركز ومحافظات المممكةٜٓٓٔيتوفر لدى الوزارة )       
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 مركبات ومعدات الوزارة

 المجموع سيئة متوسطة جيدة تعماؿصفة االس

 ٔٗٗ ٕٗ ٜ٘ ٖٓٗ سيارة ركوب )ميداف, صالوف, بكب, باص(
 ٖٙٔ ٚٔ ٖٓ ٜٛ (, ونش سيارة نقؿ وخدمات )قبلب, ناقمة, رشاش, صيريج, بكب كبير

 ٕٛٗ ٚٗ ٘ٚ ٕٙٔ آلية إنشائية )تسوية, لودر, جرافة, مدحمة, حفار(
 ٚٗٔ ٓ ٚٗٔ ٓ نة لحاـ, عربة(معدة مختمفة )ضاغطة, رافعة, فرادة, ماك

 ٕٜٚ المجموع

 إنجازات قسـ الصيانة - ٗ     

 وكما يمي ( طمب إصبلح لمركبات وآليات الوزارةٜٖٙٗقاـ القسـ  بإنجاز ) 

 

 اإلصبلحطمبات  الشعبة اإلصبلحطمبات  الشعبة

 ٓٛٗ المشحمة ٕ٘ٙ اآلليات

 ٕٜ التنجيد ٜٓٔ السيارات

 ٚٔ المنجرة ٔ٘ٔ المخرطة

 ٖٔ التمديدات الصحية ٙ٘ٔ المحددة

 ٔٚ التمديدات الكيربائية ٕٔٛ والدىاف اليياكؿ

 ٕٖٙ البطاريات ٖٜٕ البناشر

 ٜٖٙٗالمجموع 
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 إنجازات قسـ التشغيؿ والتفتيش -٘
 العدد البياف  الرقـ

 ٜٖٙٗ متابعة طمبات اإلصبلح  ٔ

  ٓٓٔ فحص سواقيف ومينييف ٕ

 ٜٜ٘ٔ تعديؿ المركبات الحكومية  ٖ

 ٗٗ ترخيص مركبات  ٗ
  ٕٜ٘ٗ أوامر حركة  ٘

  ٕٚ آليات منقولة  ٙ

  ٕٗ إسفمت منقوؿ )بالطف( ٚ

 ٖٖٙ  عدد الحوادث التي تـ متابعتيا ٛ

 انجازات قسـ التدقيؽ - ٙ

 ٕٓ٘ٛ عدد طمبات المواـز لمقطع التي نظمت

 ٓٓٚ عدد أوامر المباشرة لبلصبلحات الخارجية التي نظمت

 الوزارة دوريًا وتنظيـ سجبلت بيذا الخصوص. ة إلى تدقيؽ دفاتر عمؿ السيارات واآلالت العاممة في مديريات الوزارة وعمؿ الكشوفات البلزمة وحساب الكمفة التشغيمية لمركبات وآلياتباإلضاف

 تزويد مديريات األشغاؿ بكشوفات شيرية لكميات المحروقات المدورة عمى المركبات واآلليات.

 ٕٔٔٓمصاريؼ المديرية لعاـ  -ٚ       

 مواـزال –أ         
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 بالدينار ةػالكمف افػػالبي
 ٕٙٙٗٙٗ قطع غيار

 ٖٚٛٗٗ مواد عامة وعدد

 ٙ٘ٛٔٙٔ إطارات

 ٜٖٜٛٚ زيوت

 ٖٕٗٚٗ بطاريات
 ٙٛٔٚٓ٘ تأميف

 ٔٗٙٔٚ أجور أعماؿ خارجية
 ٓ آليات ومعدات

 ٕٔٚٔ مياه
 ٖٕٕٚٓ كيرباء

 ٜٖٓ٘٘ أمف وحماية

 ٖٖٖٚٓ خدمات

 ٖٜٜٙٚٗٔ المجمػػوع
                    1211اٌّػبس٠ف )األفشاد( خالي ػبَ  - ب

 المبمغ بالدينار البياف
 ٜٜٙٙ أجور مياومة

 ٜٛٛٗٙ عبلوة ميداف
 ٜٓٙٗٔٔ مكافآت 

 ٘٘ٔٔ بدؿ اقتناء سيارة
 ٖٓٓٚٚ بدؿ نقؿ

 ٕٕٕٚٛ عمؿ إضافي)موازنة + مياومة(

 ٕٕٕٚٛ عبلوة مبيت

 ٓ ندسيف متدربيفمي
 ٕٔٚٔٛٚ المجمػػوع
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  :التدريب -ٛ

نتاجيا و تقـو بعقد الدورات الفنية المتخصصة بالتعاوف مع المؤسسات التعميم تولي المديرية اىتماما ية والتقنية العامة والخاصة كما تقـو خاصًا بتدريب كوادرىا الفنية واإلدارية لرفع كفاءاتيا وا 
 ف حديثي التخرج وطبلب الجامعات وطبلب مؤسسة التدريب الميني.المديرية بتدريب الميندسي

 ٚ عدد الػدورات ٜ عدد المشتركيػف

 موظفيف ٜ عدد المستفيديف مف الدورات

 الجودة – ٜ

ة وىي مف أوائؿ المؤسسات الحكومية التي حصمت عمى حيث تـ بناء النظاـ وتأىيؿ المديرية بجيود موظفي المديرية والوزار  ٕٓٓٓ( منذ عاـٜٔٓٓ ISOتطبؽ المديرية نظاـ إدارة الجودة )
 .(أربع سنواتٗولمدة ) ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٕٔوذلؾ بتاريخ  ىذه الشيادة

 ولفترة ثبلث سنوات. (ٕٓٓٓ-ISOٜٓٓٔتـ تطوير النظاـ حيث حصمت المديرية عمى شيادة الجودة) ٕٗٓٓ/ٜ/ٔبتاريخ  -

صدار شيادة جديدة ولفترة ثبلث سنوات.تـ توسيع النظاـ ليشمؿ كافة أقساـ ال ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٛٔبتاريخ  -  مديرية وتـ تجديد وا 

 ( ولفترة ثبلث سنوات.ٕٛٓٓ-ISOٜٓٓٔوحصمت المديرية عمى شيادة الجودة ) ٕٛٓٓ-ٜٔٓٓتـ تطوير النظاـ ليتوافؽ مع المواصفة الجديدة  ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٙبتاريخ  -

ث تـ بناء النظاـ وتأىيؿ المديرية بجيود موظفي المديرية والوزارة وىي مف أوائؿ المؤسسات الحكومية حي ٕٓٓٓ( منذ عاـٜٔٓٓ ISOتطبؽ المديرية نظاـ إدارة الجودة ) الجودة -
 .(أربع سنواتٗولمدة ) ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٕٔوذلؾ بتاريخ  التي حصمت عمى ىذه الشيادة

 سنوات. ولفترة ثبلث (ٕٓٓٓ-ISOٜٓٓٔتـ تطوير النظاـ حيث حصمت المديرية عمى شيادة الجودة) ٕٗٓٓ/ٜ/ٔبتاريخ  -

صدار شيادة جديدة ولفترة ثبلث سنوات. ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٛٔبتاريخ  -  تـ توسيع النظاـ ليشمؿ كافة أقساـ المديرية وتـ تجديد وا 

 ( ولفترة ثبلث سنوات.ٕٛٓٓ-ISOٜٓٓٔوحصمت المديرية عمى شيادة الجودة ) ٕٛٓٓ-ٜٔٓٓتـ تطوير النظاـ ليتوافؽ مع المواصفة الجديدة  ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٙبتاريخ  -
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 تصنيع:ال – ٓٔ

 ٕٔٔٓتـ تصنيع المعدات المبينة في الجدوؿ خبلؿ عاـ 

 ٕٔٔٓلعاـ  المنجز

 ٔ كرفاف

 ٖ مظمة

 ٙ كاسحة ثموج مستقيـ

 ٕ٘ أجيزة مختبرات

 ٖ٘ المجموع

 ٕٕٔٓلعاـ ؿ  زات مديرية المشاغانجا

 عاـ – ٔ

ة لتنفيذ واجباتيا وتزويد ىذه المركبات و المعدات  بما يمزميا مف خدمات وقطع غيار ومواد وصيانتيا قامت مديرية المشاغؿ بتزويد مديريات الوزارة بالمركبات والمعدات البلزم
 داخؿ مرافؽ المديرية وميدانيًا باإلضافة إلى تنفيذ وتصنيع األشغاؿ المعدنية المختمفة.

فظات ونقؿ مادة اإلسفمت مف المصفاة إلى مديريات األشغاؿ في المحافظات والمشاريع كما ويتـ مف خبلؿ المديرية نقؿ اآلالت والمعدات مف و إلى مديريات األشغاؿ في المحا
 دريب الميني.المختمفة واالشتراؾ في المجاف الفنية المتخصصة في مجاؿ اآلليات والسيارات الحكومية وتدريب الميندسيف حديثي التخرج وطبلب مراكز الت

 المديرية كادر - ٕ

داري فني وظؼم(  ٗٙٔ)  المديرية لدى    المديرية بواجبات لمقياـ ومدرب مؤىؿ وا 
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 حسب األقساـ حسب صفة التعييف

 اٌّجّٛع اٌؼذد سبئك فٕٟ ئداسٞ ِٕٙذط غفخ اٌزؼ١١ٓ

 

 اٌمسُ

 الصياتة ٕ ٓ ٓ ٕ ٓ مصنفة

 المستودعات ٓٙٔ ٓٔ ٕٓٔ ٖٛ ٓٔ دائمة

 التشغيؿ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ عقد مشاريع

 ٗٔاالدارة  ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ عقد شامؿ

 ٜالتدقيؽ  ٕ ٓ ٔ ٔ ٓ أجور يومية
  ٗٙٔ ٓٔ ٖٓٔ ٔٗ ٓٔ المجموع

 تحديث المركبات-ٖ

 ( سيارةٚٔ) ٕٕٔٓتتزود مديريات الوزارة بسيارات الركوب مف خبلؿ العطاءات اإلنشائية المختمفة حيث بمغ ما تـ التزود بو عاـ 

 العدد النػػوع

 ٘ صالوف وميداف

 ٔٔ بؾ أب

 ٔ باص

 ٚٔ المجموع
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 مركبات ومعدات الوزارة -ٗ

 ( مركبة ومعدة مختمفة موزعة عمى كافة مديرياتيا في المركز ومحافظات المممكةٜٓٓٔيتوفر لدى الوزارة ) 

 مركبات ومعدات الوزارة

 المجموع سيئة طةمتوس جيدة صفة االستعماؿ

 ٙٚٗ ٖٔ ٘ٙ ٖٓٛ سيارة ركوب )ميداف, صالوف, بكب, باص(

 ٖٚٔ ٕ٘ ٙٗ ٙٙ (, ونش ب, ناقمة, رشاش, صيريج, بكب كبيرسيارة نقؿ وخدمات )قبل

 ٕٚٗ ٜٙ ٖٜ ٘ٛ آلية إنشائية )تسوية, لودر, جرافة, مدحمة, حفار(

 ٜٗٔ ٖ ٖٔٔ ٖٖ معدة مختمفة )ضاغطة, رافعة, فرادة, ماكنة لحاـ, عربة(

 ٜٓٓٔ المجموع

 إنجازات قسـ الصيانة - ٘

 وكما يمي كبات وآليات الوزارة( طمب إصبلح لمر ٖٔٓٔاـ القسـ  بإنجاز )ق

 اإلصبلحطمبات  الشعبة طمبات اإلصبلح الشعبة

 ٜ٘ٗ المشحمة ٙٛٗ اآلليات

 ٜٔ التنجيد ٕٚٚ السيارات

 ٕٕ المنجرة ٗ٘ٔ المخرطة

 ٖٕ التمديدات الصحية ٗٗٔ المحددة

 ٘ٙ التمديدات الكيربائية ٕٚٚ والدىاف اليياكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 البناشر

 

 

 

 

 

 

 ٜٜٕ لبطارياتا ٖٛٔ

 (ٖٔٓٔ) المجموع                                                   
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 انجازات قسـ التدقيؽ -ٙ

 ٕٓٓٛ عدد طمبات المواـز لمقطع التي نظمت

 ٓ٘٘ عدد أوامر المباشرة لبلصبلحات الخارجية التي نظمت

يريات الػوزارة وعمػؿ الكشػوفات البلزمػة وحسػاب الكمفػة التشػغيمية لمركبػات وآليػات الػوزارة دوريػًا وتنظػيـ سػجبلت باإلضافة إلى تدقيؽ دفاتر عمؿ السيارات واآلالت العاممػة فػي مػد
 بيذا الخصوص.

 تزويد مديريات األشغاؿ بكشوفات شيرية لكميات المحروقات المدورة عمى المركبات واآلليات.

 إنجازات قسـ التشغيؿ والتفتيش -ٚ

 العدد  البياف  الرقـ

 ٖٔٓٔ تابعة طمبات اإلصبلح م 2

  ٜٕ فحص سواقيف ومينييف 3

 ٕٕٙٔ تعديؿ المركبات الحكومية  4

 ٖٗ ترخيص مركبات  5

  ٔٚٛٗ أوامر حركة  6

  ٘٘ آليات منقولة  7

  ٖٖ إسفمت منقوؿ )بالطف( 8

 ٖٗٓ  عدد الحوادث التي تـ متابعتيا 9
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 ٕٕٔٓمصاريؼ المديرية لعاـ  -ٛ

 مواـزال -أ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالدٌنار ةـالكلف انــالبٌ

 000070 قطع غٌار

 77793 مواد عامة وعدد

 020660 إطارات

 97070 زٌوت

 00202 بطارٌات

 397009 تؤمٌن

 09922 أجور أعمال خارجٌة

 2 آلٌات ومعدات

 0030 مٌاه

 كهرباء

 

 

02636 

 80027 أمن وحماٌة وخدمات)نظافة(

 0026962 المجمــوع
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 ٕٕٔٓالمصاريؼ )األفراد( خبلؿ عاـ  -ب
 المبلغ بالدٌنار البٌان

 8960 أجور مٌاومة

 80833 عالوة مٌدان

 038672 مكافآت

 0002 بدل اقتناء سٌارة

 37002 بدل نقل

 0070 عمل إضافً)موازنة + مٌاومة(

 02279 عالوة مبٌت

 2 مهندسٌن متدربٌن

 086200 المجمــوع

  :التدريب – ٜ

نتاجيػػا و تقػػـو بعقػػد الػػدورات الفنيػػة المتخصصػػة بالتعػػاوف مػػع المؤسسػػات التعميم ولي المديريػػة اىتمامػػاتػػ يػػة والتقنيػػة العامػػة خاصػػًا بتػػدريب كوادرىػػا الفنيػػة واإلداريػػة لرفػػع كفاءاتيػػا وا 
 الميني.والخاصة كما تقـو المديرية بتدريب الميندسيف حديثي التخرج وطبلب الجامعات وطبلب مؤسسة التدريب 

 عدد الـدورات عدد المشتركٌـن
3 0 

 عدد المستفٌدٌن من الدورات
 ( موظفٌن3) 

 الجودة - ٓٔ

حيث تـ بناء النظاـ وتأىيؿ المديرية بجيود مػوظفي المديريػة والػوزارة وىػي مػف أوائػؿ المؤسسػات الحكوميػة التػي  ٕٓٓٓ( منذ عاـٜٔٓٓ ISOتطبؽ المديرية نظاـ إدارة الجودة )
 .(أربع سنواتٗولمدة ) ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٕٔوذلؾ بتاريخ  ى ىذه الشيادةحصمت عم

 ولفترة ثبلث سنوات. (ٕٓٓٓ-ISOٜٓٓٔتـ تطوير النظاـ حيث حصمت المديرية عمى شيادة الجودة) ٕٗٓٓ/ٜ/ٔبتاريخ 
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صدار شيادة جديدة ولفترة ثبل ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٛٔيخ بتار  ث سنوات.تـ توسيع النظاـ ليشمؿ كافة أقساـ المديرية وتـ تجديد وا 

 ( ولفترة ثبلث سنوات.ٕٛٓٓ-ISOٜٓٓٔوحصمت المديرية عمى شيادة الجودة ) ٕٛٓٓ-ٜٔٓٓتـ تطوير النظاـ ليتوافؽ مع المواصفة الجديدة  ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٙبتاريخ 

 تصنيع:ال – ٕٔ

 ٕٕٔٓتـ تصنيع المعدات المبينة في الجدوؿ خبلؿ عاـ 
 0200المنجز لعام 

 

 0 كرفان

 0 هنجر

 0 مظلة

 8 سحة ثلوج مستقٌمكا

 00 أجهزة مختبرات

 08 المجموع
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 الفصل الثاني عشر                                     
 ادارة شؤون محافظات اقميم الشمال
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 ادارة شؤوف محافظات اقميـ الشماؿ

 

التنسيؽ ومتابعة الشماؿوحدة   

 -:والواجبات المياـ
 .الخطط ليذه األولويات وتحديد لممديريات العامة الخطط بوضع المشاركة -

 . المعنية الجيات مع بالتنسيؽ األشغاؿ لمديريات السنوية الموازنة مشروع بإعداد المشاركة -

 .لممديريات المشاريع لتنفيذ التفصيمية البرامج بإعداد المشاركة -

 .والمواد والمعدات واآلالت البشري الجياز وتشمؿ األعماؿ لتنفيذ البلزمة االحتياجات بتحديد مشاركةال -

 الحاالت في البرامج ىذه عمى التغيير أو بالتعديؿ والتنسيب واألنظمة والقوانيف الموضوعة والخطط بالبرامج التزاميا مف والتأكد األشغاؿ لمديريات المعتمدة البرامج تنفيذ وتقييـ متابعة -
 .ذلؾ تستوجب التي

 ادارة شؤوف محافظات اقميـ الشماؿ 

دارة والمالية وحدة اال  
 

  وحدة التنسيؽ ومتابعة الشماؿ

 
 مديرية ابنية محافظة اربد 

 
محافظة اربد اشغاؿ مديرية   

 
 مديرية اشغاؿ محافظة  المفرؽ   مديرية ابنية محافظة المفرؽ 

 
 مديرية ابنية محافظة  عجموف  

 
 مديرية اشغاؿ محافظة عجموف 

 

 مديرية ابنية محافظة جرش 
 

ية اشغاؿ محافظة جرش مدير   
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 .التنفيذ أثناء تظير التي المعوقات أو المشاكؿ لحؿ األشغاؿ بمديريات المقاوليف قبؿ مف تنفذ التي باألعماؿ العبلقة ذات الوزارة مديريات مع التنسيؽ -

 .لممحافظات المساعد إلى بيا الخاصة تنسيباتال ورفع السنوية وانجازاتيا األشغاؿ مديريات بمشاريع العمؿ سير عف الشيرية التقارير تقييـ -

 .والفنية والمالية اإلدارية النواحي كافة في المركز ومديريات األشغاؿ مديريات  بيف التنسيؽ -

 .األشغاؿ مديريات بأعماؿ يتعمؽ فيما األخرى والجيات المواطنيف مف الوزارة إلى ترد التي والشكاوي الطمبات بموضوع لممحافظات مدير االقميـ إلى التنسيب -

 .بالمحافظات األشغاؿ مديريات جياز عمى والفني واإلداري المالي اإلشراؼ -

 -:جبات لجميع مديريات االشغاؿ واالبنية القميـ الشماؿ اوالو  المياـ     
 عمى المرورية السبلمة عناصر وتوفير عمييا السبلمة عناصر يروتوف صيانتيا عمى والعمؿ واألبنية الطرؽ لمشاريع البلزمة والتصميمات والدراسات الخطط عمى المباشر اإلشراؼ -

 .الطرؽ

 والمستجدات التغييرات بشأف العمؿ لصاحب الممثؿ والميندس المحافظة عطاءات لمجنة رئيساً  كونو المراحؿ بمختمؼ تنفذىا ومتابعة العطاءات طرح أعماؿ عمى المباشر اإلشراؼ -
 .التنفيذ أثناء العطاءات عمى

بداء واألبنية الطرؽ مشاريع عمؿ لسير الشيرية لتقاريرا دراسة - عداد عمييا مبلحظات أي وا   أسباب وبياف ليا المعد الزمني البرنامج مع تمشييا ومدى المديرية بمنجزات شيري تقرير وا 
  .لمعالجتيا المناسبة اإلجراءات واتخاذ وجد إف تأخيرىا

 . ليا الموضوعة والشروط والمواصفات المخططات وفؽ يسير العمؿ أف مف والتأكد المنجزة والكمية العمؿ سير عمى االطبلع أجؿ مف المديرية مشاريع تفقد -

 لجيات وتحويميا المواطنيف مف المقدمة واالعتراضات وتعبيدىا وفتحيا الطرؽ سعة بأعماؿ تتعمؽ والتي المواطنيف ومف األخرى الرسمية الجيات مف المقدمة الطمبات دراسة -
 .عمييا البلزمة اإلجراءات إلكمػاؿ االختصاص

 ليذه التابع الصيانة قسـ خبلؿ ومف األردنية المسمحة القوات رأسيا وعمى المتاحة اإلمكانات ضمف ليـ الخدمة وتقديـ األخرى الرسمية والجيات األخرى المديرات مع المساىمة -
 .المديرية
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 العقود وتجديد بالدواـ يتعمؽ وما العقوبات وكتب اإلجازات وتوقيع والحسومات والتكميؼ السنوية العماؿ وزيادة النقؿ بكت إعداد حيث مف والمالي اإلداري الجياز إجراءات متابعة -
 وتوقيع األصوؿ بحس عمييا يتـ إجراء وحتى ومتابعتيا المديرية أقساـ بمختمؼ االختصاص ذوي إلى لممديرية الواردة الكتب جميع وتحويؿ المديرية مف الصادرة الكتب جميع وتوقيع
 .المدنية الخدمة لنظاـ خدماتيا تخضع التي الموظفيف لجميع السنوية التقارير وتوقيع العماؿ أجور وجداوؿ المتدربيف الميندسيف ومكافآت بالفواتير الخاصة المالية السندات جميع

  . لممديرية التابع الصيانة قسـ خبلؿ مف المحورية الحموالت عمؿ متابعة -

 .لممحافظة التابعة األولوية أشغاؿ بمكاتب العبلقة ذات والفنية والمالية اإلدارية األعماؿ جميع متابعة  -

 .لمعمؿ تمـز معدات أو أجيزة أو لواـز أي مف المديرية واحتياجات المشاريع عمى تطرأ تعديبلت أو تغييرات بأي الوزارة إشعار -

حالة طرح -  .أردني دينار(ٓٓٓ.ٕٓٓ) عف يزيد ال بما بالمحافظة الخاصة العطاءات وا 

 المواء مكاتب أشغاؿ
 -:والواجبات المياـ
  .عمييا المرورية السبلمة عناصر توفر مف والتأكد ومراقبتيا المواء في الطرؽ وضع متابعة -

 .الطرؽ ةوصيان إنشاء مشاريع والمتضمنة المواء ىذا ضمف المندرجة المشاريع في العمؿ سير تقدـ مستوى توضح شيرية تقارير إعداد -

  . المواء في الطرؽ لمشاريع تفقدية بجوالت القياـ -

دارة المكتب في العاممة األجيزة عمى المباشر اإلشراؼ - جازات بالمراسبلت المتعمقة والمالية والفنية اإلدارية باإلجراءات المديرية ومخاطبة شؤونيا وا   العمؿ وتنظيـ الموظفيف وا 
 .وغيرىا والعقوبات
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 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓة اشغاؿ محافظة اربدانجازات مديري
 

 1211صاد اضغبي ِذبفظخ اسثذ خالي ػبَ بٔجاِخٍع 

    

 المصروؼ لتاريخو الطوؿ اصناؼ الطرؽ الرقـ   
 ػػ ػػ الطرؽ الرئيسية ٔ
 ٕٗٙٛٚٗ ٔٔ انشاء وتحسيف الطرؽ الثانوية والقروية ٕ
 ٖٖٙ٘ٚ٘ٔ ٚ.ٕٗ الخمطات االسفمتية ٖ
 ٜٜٛٓٗٚ ٘.ٖٙ دالطرؽ الزراعية ) تعبي ٗ
 ٓٓٓ٘ٙٚ ٘.ٙٚ الطرؽ الزراعية ) فتوح ( باالمانة ٘
 ٖٖٓ٘ٚٓ ػػ الصيانة ٙ

 ٜٖٙٙٗٙٔ ٚ.ٖٜٔ المحموع
 1211صاد اضغبي ِذبفظخ اسثذ خالي ػبَ بٔجاِخٍع 

 المصروؼ لتاريخو الطوؿ اصناؼ الطرؽ  الرقـ
 ػػ ػػ الطرؽ الرئيسية  ٔ
 ٖٕٜٓٓٓٔ ٛ.ٗٔ ية انشاء وتحسيف الطرؽ الثانوية والقرو  ٕ
 ٖٓٓ٘ٔٗٔ ٘ٚ.ٓ٘ الخمطات االسفمتية  ٖ
 ٕٓٓ٘٘ ٔ٘ الطرؽ الزراعية ) تعبيد  ٗ
 ٓٓٓٓٓٔ ٖٓ الطرؽ الزراعية ) فتوح ( باالمانة  ٘
 ٜ٘٘ٔٛ ػػ الصيانة  ٙ

 ٕ٘٘ٔٚٚٚ ٘٘.ٙٗٔ المحموع 
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 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة اربد

 المشروع رقم العطاء الرقم
قٌمة العطاء 
 بالدٌنار

مدة االنجاز  تارٌخ المباشره
 بالٌوم

تارٌخ االنجاز حسب 
 العقد

         المهندس  المقاول مصدر التموٌل المالك عالموق اسم المشروع السنه الرقم نوعه  

 4515 114 دأح 1
صٌانة واجهات 

شبابٌك األلمنٌوم لقصر 
 عدل اربد 

 اربد
 وزارة العدل 

 الموازنه
مؤسسة 

المهندس مازن 
 حجازي 

م2أبنٌة 
 اربد 

15715 4515114117 15 4515114113 

 4515 142 دأح 4
 إنشاء سارٌة العلم 

مدٌرٌة  اربد
 من العام األ

شركة زٌدان  الموازنه
 ومراد الحجاج 

م2أبنٌة 
 اربد 

13245 4515114144 15 4515151142 

 4515 154 دأح 1
 فصل مبنى األحداث 

 اربد
وزارة 
التنمٌة 

 االجتماعٌة 
 الموازنه

 مؤسسة الحق 
م2أبنٌة 
 اربد 

157441 4515111157 45 4511154153 

 4515 134 دأح 2
صٌانة مبانً مراكز 

لتدرٌب المهنً فً ا
 اقلٌم الشمال 

حكما 1 الرمثا 
1 المشارع 1 
 اربد إناث 

مؤسسة 
التدرٌب 
 المهنً 

مؤسسة جبرٌل  الموازنه
 الزبٌدي 

م2أبنٌة 
 اربد 

33333 4515114143 45 4511154142 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان 1 مدٌرٌة األبنٌة الحكومٌة لمحافظة اربد 

 مشروعال رقم العطاء الرقم
قٌمة العطاء 
 بالدٌنار

مدة االنجاز  تارٌخ المباشره
 بالٌوم

تارٌخ االنجاز حسب 
 العقد

         المهندس  المقاول مصدر التموٌل المالك الموقع اسم المشروع السنه الرقم نوعه  

تقدٌم وتورٌد وبناء  1511 21 دأح 3
 كرفان االستخبارات 

مركز حدود 
   الرمثا 

الخطٌب شركة  الموازنه
 ومحمود 

م2أبنٌة 
 اربد 

42132 4511153142 45 4511154141 

صٌانة مراكز التدرٌب  4511 34 دأح 4
 المهنً لمحافظة اربد 

الرمثا 
 والمشارع 

مؤسسة 
التدرٌب 
 المهنً 

 الموازنه
شركة األمناء 
للمقاوالت 
 اإلنشائٌة 

م2أبنٌة 
 اربد 

12131 4511157154 45 4511115153 

 4515 4 شباب 3

صٌانة مبنى نادي كفر 
سوم وصٌانة ملعب 
نادي الصرٌح وصٌانة 

 ملعب حرثا 
كفر سوم 

 الصرٌح حرثا 

المجلس 
األعلى 
 للشباب 

الدٌوان 
 مؤسسة الحق  الملكً

م2أبنٌة 
 اربد 

135555 4515157151 145 4515114151 

إنشاء مدرسة الملك  4515 15 تربٌة  7
 اربد  عبد هللا الثانً للتمٌز 

 وزارة
التربٌة 
 والتعلٌم 

الدٌوان 
 الملكً

مؤسسة سبتً 
 للمقاوالت 

م2أبنٌة 
 اربد 

1725444 4515115113 143 4511115114 

 4511 1 ش 4
انشاء جدار استنادي 
لمخٌم الشهٌد عزمً 

 المفتً
مخٌم الشهٌد 
 عزمً المفتً

بلدٌة اربد 
 الكبرى 

الدٌوان 
 الملكً

شركة محمد ابو 
 الرب وشرٌكه

م2أبنٌة 
  اربد

7234277 4511154153 15 4511153152 
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان 1 مدٌرٌة األبنٌة الحكومٌة لمحافظة اربد 

 4511األعمال المنجزة لعام 

 المشروع رقم العطاء الرقم
قٌمة العطاء 
 بالدٌنار

 تارٌخ المباشره
مدة االنجاز 
 بالٌوم

تارٌخ االنجاز حسب 
 العقد

         المهندس  المقاول مصدر التموٌل المالك الموقع اسم المشروع سنهال الرقم نوعه  

 4515 4 ش 15

استكمال وتشطٌب 
مبنى جمعٌة حبكا 
بمنطقة المزار 
 الشمالً 

المزار 
   الشمالً 

الدٌوان 
 الملكً

شركة فوزي 
وحمزة سمارة 
 للمقاوالت 

م2أبنٌة 
 اربد 

34734 4511153113 415 4511151112 

 4557 412 مركزي 11
انشاء مستودعات 
االثاث فً تربٌة اربد 

 االولى

 اربد
وزارة 
 التربٌه

 موازنه
شركة داوود 
 الزواوي

م2أبنٌة 
 اربد 

1337572135 4554152151 143 4515152151 

انشاء مركز مصادر  4557 142 مركزي 14
 التعلم 

 اربد
وزارة 
 التربٌه

 موازنه
شركة العامور 
 للمقاوالت

التجمع 
 العربً 

1133244722 4554151113 235 4515154112 

 4554 41 ح5أ5د 11
صٌانة مدارس االمٌر 
حسن والمثنى بن 
حارثه والحسن بن 
 الهٌثم وعمار بن ٌاسر

 اربد
وزارة 
 التربٌه

 الموازنه
شركة محمد أبو 
 الرب وشرٌكه

م2أبنٌة 
 اربد 

34411 4554153113 33 4554153115 

 4554 131 ح5أ5د 12
لصالة  صٌانه شامله

 اربد طبرٌا الرٌاضٌه

وزارة 
 التربٌه

 الموازنه
عرزال للهندسه 
 والمقاوالت

م2أبنٌة 
 اربد 

111441 4554157111 45 4554111111 

انشاء مدرسة الحصن  4515 14 د 13
 االساسٌة المختلطة 

وزارة  الحصن 
 وزارة التربٌة  التربٌة 

شركة الالنهائٌة  
للمقاوالت 
   اإلنشائٌة 

111343.113 4515154112 175 4515114115 

 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان 1 مدٌرٌة األبنٌة الحكومٌة لمحافظة اربد 

 4511األعمال المنجزة لعام 

 المشروع رقم العطاء الرقم
قٌمة العطاء 
 بالدٌنار

مدة االنجاز  تارٌخ المباشره
 بالٌوم

تارٌخ االنجاز حسب 
 العقد

         المهندس  المقاول مصدر التموٌل المالك الموقع م المشروعاس السنه الرقم نوعه  

 4554 431 د2أ2ح 14
انشاء صالة الطعام فً 

المخٌم الكشفً 
 1الشونه الشمالٌه

الشونه 
 الشمالٌه

وزارة 
 التربٌة 

 الموازنة 
مؤسسة الشاٌب 

 للمقاوالت
م2ابنٌة 
 اربد 

713332135 4515153144 175 4511151117 
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 4515 73 د2أ2ح 13
صٌانة مدرسة بٌت 
 راس الثانوٌة للبنات 

 بٌت راس 
وزارة 
 التربٌة 

 الموازنة 

شركة هٌثم 
الغراٌبة وشركاه 
1 الصمود 
 للمقاوالت 

م2ابنٌة 
 اربد 

45423 4515115151 23 4515111113 

 4515 41 د2أ2ح 17

صٌانة مدرستً 
المنشٌة الثانوٌة 
الشاملة للبنات 

والٌرموك األساسٌة 
ات 1 األغوار للبن

 الشمالٌة 
األغوار 
 الشمالٌة 

وزارة 
 التربٌة 

 الموازنة 

مؤسسة الشاٌب 
 للمقاوالت 

م2ابنٌة 
 اربد 

44445 4515115113 45 4515114113 

 4515 43 د2أ2ح 14
صٌانة مدرستً تبنه 
الثانوٌة للبنٌن ودٌر 
ابً سعٌد األساسٌة 

 الكورة  للبنٌن 

وزارة 
 التربٌة 

 الموازنة 
سهٌلة  مؤسسة

سمارة 
للمقاوالت 
 اإلنشائٌة 

م2ابنٌة 
 اربد 

41474243 4515115114 45 4515114113 

 4511 7 د2أ2ح 45
إنشاء وحدة صحٌة 
وصٌانة مدارس 
الخٌرٌة المختلطة 
 وملكا 1ث1بنٌن

الخٌرٌة      
 ملكا

وزارة 
 التربٌة 

 الموازنة 
مؤسسة سهٌلة 

سمارة 
للمقاوالت 
 اإلنشائٌة 

م2ابنٌة 
 اربد 

47241255 4515115144 45 4515114144 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان 1 مدٌرٌة األبنٌة الحكومٌة لمحافظة اربد 

 4511األعمال المنجزة لعام 

 المشروع رقم العطاء الرقم
قٌمة العطاء 
 بالدٌنار

مدة االنجاز  تارٌخ المباشره
 بالٌوم

تارٌخ االنجاز حسب 
 العقد

         المهندس  المقاول مصدر التموٌل المالك الموقع اسم المشروع السنه الرقم نوعه  

صٌنة خفٌفة لمدرسة  4511 24 دأح 41
 الصرٌح  الصرٌح ث1بنات 

وزارة 
 التربٌة 

الحال للمقاةالت  الموازنة 
 اإلنشائٌة 

م2ابنٌة 
 14433 اربد 

4511157144 23 4511115154 

انشاء جدار استنادي  4511 27 دأح 44
ر لمدرسة الملك وسو

 طالل ث1بنٌن 
األغوار 
 الشمالٌة 

وزارة 
 التربٌة 

شركة قصر  الموازنة 
األبداع 
 للمقاوالت 

م2ابنٌة 
 42355 اربد 

4511153142 45 4511154141 

 4511 153 دأح 41

إضافات فً مبنى 
اإلعاقات المبكرة 1 
مستشفى األمٌرة 

 رحمة 

 اربد
وزارة 
 الصحه

 الموازنه
شركة جعفر عبد 
 هللا خصاونة 

م 2 أبنٌة 
 اربد 

42314224 4511154114 45 4511114117 
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ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية اشغاؿ محافظة المفرؽ  

  ٕٔٔٓاطواؿ الطرؽ القروية والثانوية  التي انجزت في عاـ 
 

 طول الطرق المنفذة بالعطاء بـ)كم(   اسم العطاء رقم العطاء
 15549 اف عمى طريق المفرق / الحدود السورية عمل فتحات التف  3122/ 2ش / م ف/
 256 تعبيد طريق مصنع اعادة تأىيل محركات الطائرات بالخمطة االسفمتية   3122/ 7ش / م ف/
 356 عمل خمطة اسفمتية ساخنة لمطريق الرابط بين االكيدر وحوشا بطريق السويممة / جابر / الرمثا   3122/  :ش / م ف/
 253 اعادة انشاء طريق الحمراء / المطمة   3122/  21ش / م ف/
 3547 عمل خمطة اسفمتية ساخنة لطريق المفرق / ايدون   3122/ 25ش / م ف/
 1538 عمل خمطة اسفمتية ساخنة لمطريق المتفرع من طريق المفرق / اربد / المنصورة  3122/  28ش / م ف/
 1576 / الياشمية عمل فتحة التفاف عمى طريق بمعما   3122/ 33ش / م ف/
 253 اعادة انشاء وتوسعة طريق المنشية / البويضة   3122/  38ش / م ف/
 2516 اعادة انشاء وتحسين جزء من طريق مغير السرحان النافذ   3122/ 45ش / م ف/
 157 انشاء طريق لربط مدخل مستشفى المفرق العسكري بالطريق الرئيسي  3122/  51ش / م ف/

 225879 3122المنفذ لعام الطول الكمي 

 الحدود السورية-المفرق -إقميم الشمال/الزرقاء                                                    

  ٕٔٔٓاطواؿ الطرؽ الزراعية التي انجزت في عاـ 

 

 طول الطرق المنفذة بالعطاء بـ)كم(   اسم العطاء  رقم العطاء 

 354 دة طرق زراعية في لواء القصبة وقضاء الخالدية )تعزيز انتاجية (انشاء ع  3122/ 3ش  / م ف  /
 657 )تعزيز انتاجية ( 2انشاء عدة طرق زراعية في لواء البادية الشمالية الشرقية ج  3122/ 4ش  / م ف  /
 8546 انشاء عدة طرق زراعية في قضائي رحاب وبمعما )تعزيز انتاجية ( 3122/ 5ش  / م ف  /

 4556 )تعزيز انتاجية ( 2انشاء عدة طرق زراعية في لواء البادية الشمالية الغربية ج 3122/ 8ف  /ش  / م 
 5566 )تعزيز انتاجية ( 3انشاء عدة طرق زراعية في لواء البادية الشمالية الغربية ج 3122/ 9ش  / م ف  /  
 454 البادية الشمالية الشرقية  انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية في لواء 3122/  22ش  / م ف  / 
 552 انشاء عدة طرق زراعية في لواء قصبة المفرق  3122/  23ش  / م ف  / 
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 4596 انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية في لواء البادية الشمالية الغربية  3122/  24ش  / م ف  / 
 25986 طريق بمعما / النمرة وطريق حيان الرويبض اعادة انشاء ووضع خمطة اسفمتية ساخنة ل 3122/ 34ش  / م ف  /  
 4566 عمل وجو ختامي مزدوج لعدة طرق زراعية في لواء البادية الشمالية الشرقية )تعزيز انتاجية (  3122/  37ش  / م ف  / 
 25436 انشاء الطريق الزراعي نادرة / وادي قمر / ام بطيمو  3122/  41ش  / م ف  / 
 5556 انشاء عدة طرق زراعية في لواء قصبة المفرق ولواء البادية الشمالية الغربية )تعزيز انتاجية ( 3122/ 42ش  / م ف  /  
 3516 انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية في قضاء بمعما  3122/  47ش  / م ف  / 
 359 نشية انشاء عدة طرق زراعية في قضاء رحاب وقضاء بمعما وقضاء الم 3122/  49ش  / م ف  / 

 61566  3122الطول الكمي المنفذ لعام 
  2102اطىاه اىطشق اىقشويح واىخاّىيح   اىتي اّجضخ في ػاً 

 طول الطرق المنفذة بالعطاء بـ)كم(   اسم العطاء  رقم العطاء  
 258 بمعما  -اعادة انشاء جزء من طريق دير ورق / وادي المزرق / طريق اربد   3123/ 6ش / م ف/

 2527 اعادة انشاء طريق ابو الييال / الثغرة مع عمل خمطة اسفمتية ساخنة   3123/ 24/ م ف/ ش
 :25 عمل خمطة اسفمتية ساخنة لطريق الدجنية / المشيرفة  3123/ 25ش / م ف/
 2 عمل خمطة اسفمتية ساخنة لطريق مدخل سما السرحان  3123/ 26ش / م ف/
 252 ية ساخنة لطريق رحاب / ايدون عمل خمطة اسفمت 3123/ 27ش / م ف/
 157 بمعما  -اعادة انشاء جزء من طريق دير ورق / وادي المزرق / طريق اربد  3123/ 34ش / م ف/
 254 عمل خمطة اسفمتية ساخنة لطريق سما السرحان / زممة الطرقي  3123/ 36ش / م ف/

 9587  3123الطول الكمي المنفذ لعام 

  ٕٕٔٓة التي انجزت في عاـ اطواؿ الطرؽ الزراعي
 طول الطرق المنفذة بالعطاء بـ)كم(   اسم العطاء  رقم العطاء  

 356 اعادة انشاء وتعديل مسار جزء من طريق بريقا / منشية الحمود / مدينة الحسن الصناعية  3123/  4ش / م ف / 
 354 ي / الدفيانة عمل خمطة اسفمتية ساخنة لطريق زممة االمير غاز  3123/   3ش / م ف /
 357  2اعادة انشاء عدة طرق زراعية في لواء البادية الشمالية الشرقية ج  3123/  21ش / م ف /
 :25 3انشاء عدة طرق في لواء البادية الشمالية الشرقية ج 3123/  23ش / م ف / 
 :15 ي / رحاب اعادة انشاء وعمل خمطة اسفمتية ساخنة لطريق حي ابو الرح 3123/  28ش / م ف / 
 356 اعادة انشاء وعمل خمطة اسفمتية ساخنة لطريق حي الزيتونة الشرقي وطريق حي بريمان / الزيتونة  3123/  :ش / م ف / 
 559 انشاء واعادة انشاء ووضع خمطة اسفمتية ساخنة لعدة طرق زراعية في لواء قصبة المفرق  3123/ 51ش / م ف /  
 1576 خمطة اسفمتية ساخنة لطريق نادرة / المدور  عمل 3123/  52ش / م ف / 
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 25836 انشاء وتعبيد عدة طرق زراعية في قضاء رحاب  3123/ 53ش / م ف /  
 256 اعادة انشاء وعمل خمطة اسفمتية ساخنة في قضاء سما السرحان 3123/ 58ش / م ف /  
 253 ريق مغير السرحان / الحرفوشية اعادة انشاء وعمل خمطة اسفمتية ساخنة لط 3123/ 59ش / م ف /  
 254 اعادة انشاء وعمل خمطة اسفمتية ساخنة لطريق الفيصمية / الزيتونة  3123/ 63ش / م ف /  
 25986 اعادة انشاء طريق ابو الييال / الثغرة مع عمل خمطة اسفمتية ساخنة  3123/ 24ش / م ف /  
 254 ي قضاء سما السرحان انشاء عدة طرق زراعية ف 3123/  39ش / م ف / 
 157 انشاء طريق زراعي في قضاء صبحا  3123/  38ش / م ف / 
 755 انشاء واعادة انشاء ووضع خمطة اسفمتية ساخنة لعدة طرق زراعي في قضاء بمعما  3123/  43ش / م ف / 
 2 اعادة انشاء وتعبيد طريق مغير السرحان االتوستراد الزراعي  3123/ 44ش / م ف /  
 :15 اعادة انشاء وتعديل مسار وتعبيد طريق مغير السرحان / المقبرة / االتوستراد  3123/ 45ش / م ف /  
 657 انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية في قضاء سما السرحان  3123/  47ش / م ف / 

 

  ٕٕٔٓاطواؿ الطرؽ الزراعية التي انجزت في عاـ 

 الطرق المنفذة بالعطاء بـ)كم(   طول اسم العطاء  رقم العطاء  
 256 عمل خمطة اسفمتية ساخنة لطريق ام النعام / البويضة  3123/  49ش / م ف / 
 3 انشاء واعادة عدة طرق زراعية في لواء قصبة المفرق )تعزيز انتاجية ( 3123/  57ش / م ف / 
 359 البادية الشمالية الغربية وقضاء المنشية )تعزيز انتاجية ( انشاء واعادة عدة طرق زراعية في لواء لواء 3123/ 56ش / م ف /  
 552 انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية في قضاء رحاب  3123/  :2ش / م ف / 
 359 انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية في قضاء بمعما  3123/  31ش / م ف / 
 4 انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية في لواء قصبة المفرق وقضاء المنشية 3123/  32ش / م ف / 
 3 انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية في البادية الشمالية الغربية  3123/  33ش / م ف / 

 6:586  3123الطول الكمي المنفذ لعام 

 الطول بـ )كم(  االعوام التي نفذ فييا العمل  التسمسل    
 225879 طرق قروية وثانوية  3122طوال المنفذة خالل عام اال 2
 61566 طرق زراعية  3122االطول المنفذة خالل عام  3
 9587 طرق قروية وثانوية  3123االطول المنفذة خالل عام  4
 6:586 طرق زراعية  3123االطوال المنفذة خالل عام  5

 
 2415939  3123و 3122وزراعية في عامي االطوال  الكمية المنفذة من طرق قروي وثانوي 
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 ٕٕٔٓمكتب اشغاؿ لواء البادية الشمالية /المفرؽ عاـ  انجازات

 تصنيـــــــف الطريـــــق  الطــــــــــــــول )م(  نـــــــــوع العمــــــــــل  اســــــــــــم الطريــــــــــق  
 قروي  31:  أعادة أنشاء وتوسعة الكوم األحمر /الرحمات

 قروي 4281 خمطة ساخنة زممة األمير غازي /الدفيانة
 ثانوي 3561 خمطة ساخنة صبحا / الفيصمية
 ثانوي 761 ( م7توسعة بعرض ) صبحا /الدفيانة

 قروي 11: خمطة ساخنة ام الجمال /الكوم األحمر
 زراعي 625 أعادة أنشاء الصالحية /المشنشمة

 زراعي 694 دة أنشاءأعا زممة األمير غازي/المشنشمة
 زراعي 61: أعادة أنشاء  الثالج 

 زراعي 461 أعادة أنشاء  كوم الرف/الكوم األحمر
 زراعي 3111 أنشاء صبحا / الحي الجنوبي

 زراعي 784 أنشاء  الدفيانة
 زراعي 861 أنشاء عمرة وعميرة

 زراعي 615 أنشاء  روضة األمير عمي
 زراعي 4561 أنشاء المنارة/الحي الجنوبي
 زراعي 2:31 أنشاء  ام القطين/غدير الناقة
 زراعي 538 خمطة ساخنة حي الشاوي/المكيفتة
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 ٕٔٔٓانجازات مكتب إشغاؿ لواء البادية الشمالية/) المفرؽ( لعاـ

 تصنيؼ الطريؽ الطوؿ نوع العمؿ اسـ الطريؽ
 رئيسي ٜٕٗ٘  هتوسعو وعمؿ خمطو وجزير  طريؽ المفرؽ/الرويشد                 -

 قروي ٖٚ٘ٔ توسعو وعمؿ خمطو ساخنو زممة االمير غازي/الدفيانو           

 ثانوي ٖٕٓٗ خمطو ساخنة الدفيانو/اـ القطيف                       -
 قروي ٜ٘ٛٔ خمطو ساخنة روضة االمير حمزه/ الرفاعيات     -

 قروي ٙٗٚ خمطو ساخنة المنصوره الشرقيو                     
 قروي   ٕ٘ٚٗ خمطو ساخنة مريجيب                                 

 قروي ٛٔٓٔ خمطو ساخنة الزىور/ الخالديو                       

 ثانوي ٔٙٚٔ خمطو ساخنة طريؽ سبع اصير /صبحيو           
 زراعي      ٖ٘ٙ اعادة انشاء المكيفتو/حي الشاوي                 

 زراعي ٓٓ٘ٔ انشاء ير الكيؼ/حي البريؾ              د
 زراعي   ٛٛٗ انشاء الروضة الغربيو                     

 زراعي ٙٓٚ وجو ختامي وتاسيسي                                           صبحا    
 راعيز  ٜٓٚ وجو ختامي وتاسيسي                                           قاسـ

 زراعي   ٖٓ٘ انشاء الصالحيو
 زراعي   ٜ٘ٔ انشاء السعادة

 زراعي ٓٙٗ انشاء ابو الفرث/ الرميس                 
 زراعي ٜٜٖ انشاء اـ القطيف
 زراعي   ٕٓٓٗ انشاء البستانو

 زراعي   ٓٗ٘ انشاء حي عبدوف\اـ الجماؿ
 زراعي ٓٓ٘ ي                                          وجو ختامي وتاسيس عمره وعميره                     

 زراعي ٕٓٓٔ انشاء روضة االميرة بسمو
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 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة المفرؽ

 ٕٕٔٓ---ٕٔٔٓالمشاركػة مع الجيػات األخػرى في الكشؼ عمى المباني

 العدد البيان الرقم

 21 ترخيص حضانػات  .ٔ

 59 لجػاف رياض األطفاؿ  .ٕ

 6 إخػبلء مبانػي  .ٖ

 ٕ٘ لجػاف استئػجار .ٗ

ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية اشغاؿ محافظة جرش  

اٌطشق اٌثب٠ٛٔخ اٌزٟ رُ أجبص٘ب ػبَ 

(1212/1211) 
اٌطشق اٌمش٠ٚخ ٚ اٌخٍطبد االسفٍز١خ ٚ إٌبفزح اٌزٟ رُ أجبص٘ب ػبَ 

(1212/1211     ) 
 (1212/1211اٌطشق اٌضساػ١خ اٌزٟ رُ أجبص٘ب ػبَ )

 اٌىٍفخ)د٠ٕبس( اٌطٛي)وُ( ٔٛع اٌؼًّ اٌىٍفخ)د٠ٕبس( اٌطٛي)وُ( ٔٛع اٌؼًّ اٌىٍفخ)د٠ٕبس( اٌطٛي)وُ( ٔٛع اٌؼًّ

  0202 0200 0202 0200   0202 0200 0202 0200   0202 0200 0202 0200 

                             أطبء جذ٠ذ

         أطبء جذ٠ذ          
فزٛح 

         الِبٔخثب

                              

                    
رؼج١ذ 

         ثبالِبٔخ
                              

رذس١ٓ 

.08.2600     020692.0   3.0   رذس١ٓ ٚاػبدح 70606 008002 3 0.8 ٚاػبدح    636722.0.  

         رأ١ً٘         رأ١ً٘
فزٛح 

         ٚرؼج١ذ

         (ػطبءاد)         ٚخٍطبد          

                              

                             ِالدظخ
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ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة جرش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 عدد المشارٌع اسم المشروع
 

 قٌمة العطاءات بالدٌنار
 

 2 وزارات أخرى 0
 

111241 
 

 ــــــــ وزارة الصحة 0
 
 ــــــــ
 

 4 وزارة التربٌة والتعلٌم 3
 

12444447455 
 

 1 مبادرة مدرستً 0
 

74173 
 

 4 الدٌوان الملكً العامر 0
 

23133427533 
 

 
 المجموع

13  
44532217433 
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 ـٕٕٔٓممخص لمشاريع أبنية محافظة جرش لمعاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد المشارٌع اسم المشروع قمالر
 

 ارقٌمة العطاءات بالدٌن
 

 ــــــــ وزارات أخرى 0
 
 ــــــــ
 

 ــــــــ وزارة الصحة 0
 
 ــــــــ
 

 4 وزارة التربٌة والتعلٌم 3
 

1412147455 
 

 ــــــ مبادرة مدرستً 0
 
 ـــــــ
 

 1 الدٌوان الملكً العامر 0
 

1435555 
 

 
 المجموع

 
1 

 
12212147455 

 



 

 

 

 

 

 
173 

 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓوف انجازات مديرية ابنية محافظة عجم

  ٖٕٔٓمشاريع مديرية األبنية الحكومية قيد التنفيذ 

 اىَاىل ّغثح االّجاص ٍصذس اىتَىيو قيَح اىؼطاء اىَىقغ اعٌ اىؼطاء اىشقٌ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ERFKE 122% 115211 ػٕجشح رٕف١ز ئضبفبد ٌّذسسزٟ  ػبئطخ اٌجبػ١ٔٛخ /ػجٍْٛ ، ٚاٌف١ذبءاألسبس١خ /جشش 1

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ERFKE 11% 89871 ػجٍْٛ ١ز ئضبفبد ٌّذسسخ ػجٍْٛ اٌثب٠ٛٔخ ث١ٕٓرٕف 1

3 
         USAIDاضبفبد غف١ٗ ٌؼذد ِٓ اٌّذاسط )ػج١ٓ غخشٖ( ِطبس٠غ 

 
 ػج١ٓ ٚغخشح

142124139 

 
ERFKE 13% ُٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍ 

 
 ٖٔ/٘/ٖٕٔٓغاية ول ٔ/ٔ/ٕٛٓٓخبلصة المشاريع المنتيية محافظة عجمػوف مف 

 
 

 مجموع قيمة العطــاءات عدد المشاريع إسم القطــاع اىشقٌ
 ٔٚٛ,ٖٕ٘,ٚٔ ٛ وزارات أخػػرى ٔ
 ٓ ٓ وزارة الصحة ٕ
 ٜٖ٘,ٕٗ٘,ٜٔ ٕٔ وزارة التربية والتعميـ ٖ
 ٗٓٛ,ٓٚ٘ ٘ مبادرة مدرستي ٗ
 ٜٙٛ,ٕٓٗ,ٖ ٜ الديواف الممكي العامر ٘

 51087:0:41 54 المجمـــــوع
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 الفصل الثالث عشر                                 
 ادارة شؤون محافظات اقميم الوسط
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 ادارة شؤوف محافظات اقميـ الوسط

 
 

 

 

 

 

 ادارة شؤوف محافظات اقميـ الوسط

 وحدة االدارة والمالية 
 

  الوسطوحدة التنسيؽ ومتابعة 

 
  العاصمةمديرية ابنية محافظة 

 
  العاصمةمحافظة  اشغاؿ مديرية

 
  لزرقاءمديرية اشغاؿ محافظة  ا  الزرقاءمديرية ابنية محافظة 

 
  لبمقاءامديرية ابنية محافظة  

 
  البمقاءمديرية اشغاؿ محافظة 

 

  مأدبامديرية ابنية محافظة 
 

مأدبامديرية اشغاؿ محافظة   
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             علةالش مشروع -لوسط إقلٌم ا                                                                                                  خو -مشروع الشعله أعمال حفر لطرٌق الخدمة األٌمن -إقلٌم الوسط

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      مشروع الشعلة -إقلٌم الوسط

مشروع مخٌرص                                                                                                                                                  
                                                                                         الجهة الٌمنى-لطرٌق الزرقاء الجدٌدة Binder Course 7cm أعمال فرد ودحل طبقة            



 

 

 

 

 

 
078 

 وحدة التنسيؽ ومتابعة الوسط

 المياـ والواجبات

 .المشاركة بوضع الخطط العامة لممديريات وتحديد األولويات ليذه الخطط -

 المشاركة بإعداد مشروع الموازنة السنوية لمديريات األشغاؿ بالتنسيؽ مع الجيات المعنية.  -

 .مديرياتالمشاركة بإعداد البرامج التفصيمية لتنفيذ المشاريع لم -

 .المشاركة بتحديد االحتياجات البلزمة لتنفيذ األعماؿ وتشمؿ الجياز البشري واآلالت والمعدات والمواد -

مج في الحاالت التي ؿ أو التغيير عمى ىذه البرامتابعة وتقييـ تنفيذ البرامج المعتمدة األشغاؿ والتأكد مف التزاميا بالبرامج والخطط الموضوعة والقوانيف واألنظمة والتنسيب بالتعدي -
 .تستوجب ذلؾ

 .أثناء التنفيذ التنسيؽ مع مديريات الوزارة ذات العبلقة باألعماؿ التي تنفذ مف قبؿ المقاوليف بمديريات األشغاؿ لحؿ المشاكؿ أو المعوقات التي تظير -

 .التنسيبات الخاصة بيا إلى المساعد لممحافظاتتقييـ التقارير الشيرية عف سير العمؿ بمشاريع مديريات األشغاؿ وانجازاتيا السنوية ورفع  -

 .التنسيؽ بيف  مديريات األشغاؿ ومديريات المركز في كافة النواحي اإلدارية والمالية والفنية -

 .مديريات األشغاؿلمحافظات بموضوع الطمبات والشكاوي التي ترد إلى الوزارة مف المواطنيف والجيات األخرى فيما يتعمؽ بأعماؿ ا مدير إقميـالتنسيب إلى  -

 .اإلشراؼ المالي واإلداري والفني عمى جياز مديريات األشغاؿ بالمحافظات -

 مديريات االبنية واالشغاؿ في محافظات اقميـ الوسط

-: الوسطوالوجبات لجميع مديريات االشغاؿ واالبنية القميـ  المياـ  

 عمى المرورية السبلمة عناصر وتوفير عمييا السبلمة عناصر وتوفير صيانتيا عمى والعمؿ واألبنية الطرؽ يعلمشار  البلزمة والتصميمات والدراسات الخطط عمى المباشر اإلشراؼ -
 .الطرؽ
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 تجداتوالمس التغييرات بشأف العمؿ لصاحب الممثؿ والميندس المحافظة عطاءات لمجنة رئيساً  كونو المراحؿ بمختمؼ تنفذىا ومتابعة العطاءات طرح أعماؿ عمى المباشر اإلشراؼ -
 .التنفيذ أثناء العطاءات عمى

بداء واألبنية الطرؽ مشاريع عمؿ لسير الشيرية التقارير دراسة - عداد عمييا مبلحظات أي وا   أسباب وبياف ليا المعد الزمني البرنامج مع تمشييا ومدى المديرية بمنجزات شيري تقرير وا 
  .لمعالجتيا المناسبة اإلجراءات واتخاذ وجد إف تأخيرىا

 . ليا الموضوعة والشروط والمواصفات المخططات وفؽ يسير العمؿ أف مف والتأكد المنجزة والكمية العمؿ سير عمى االطبلع أجؿ مف المديرية مشاريع دتفق -

 لجيات وتحويميا المواطنيف مف قدمةالم واالعتراضات وتعبيدىا وفتحيا الطرؽ سعة بأعماؿ تتعمؽ والتي المواطنيف ومف األخرى الرسمية الجيات مف المقدمة الطمبات دراسة -
 .عمييا البلزمة اإلجراءات إلكمػاؿ االختصاص

 ليذه التابع الصيانة قسـ خبلؿ ومف األردنية المسمحة القوات رأسيا وعمى المتاحة اإلمكانات ضمف ليـ الخدمة وتقديـ األخرى الرسمية والجيات األخرى اتيالمدير  مع المساىمة -
 .المديرية

 العقود وتجديد بالدواـ يتعمؽ وما العقوبات وكتب اإلجازات وتوقيع والحسومات والتكميؼ السنوية العماؿ وزيادة النقؿ كتب إعداد حيث مف والمالي اإلداري الجياز ءاتإجرا متابعة -
 وتوقيع األصوؿ حسب عمييا يتـ إجراء وحتى ومتابعتيا المديرية أقساـ بمختمؼ االختصاص ذوي إلى لممديرية الواردة الكتب جميع وتحويؿ المديرية مف الصادرة الكتب جميع وتوقيع
 .المدنية الخدمة لنظاـ خدماتيا تخضع التي الموظفيف لجميع السنوية التقارير وتوقيع العماؿ أجور وجداوؿ المتدربيف الميندسيف ومكافآت بالفواتير الخاصة المالية السندات جميع

   .لممديرية التابع الصيانة قسـ ؿخبل مف المحورية الحموالت عمؿ متابعة -

 .لممحافظة التابعة األولوية أشغاؿ بمكاتب العبلقة ذات والفنية والمالية اإلدارية األعماؿ جميع متابعة 

 .لمعمؿ تمـز معدات أو أجيزة أو لواـز أي مف المديرية واحتياجات المشاريع عمى تطرأ تعديبلت أو تغييرات بأي الوزارة إشعار -

ح طرح -  .أردني دينار (ٓٓٓ.ٕٓٓ) عف يزيد ال بما بالمحافظة الخاصة العطاءات الةوا 

 المواء مكاتب أشغاؿ   

 -:والواجبات المياـ    
  عمييا المرورية السبلمة عناصر توفر مف والتأكد ومراقبتيا المواء في الطرؽ وضع متابعة -
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 الطرؽ وصيانة إنشاء مشاريع والمتضمنة المواء ىذا ضمف ندرجةالم المشاريع في العمؿ سير تقدـ مستوى توضح شيرية تقارير إعداد -

   المواء في الطرؽ لمشاريع تفقدية بجوالت القياـ -

دارة المكتب في العاممة األجيزة عمى المباشر اإلشراؼ - جازات بالمراسبلت المتعمقة والمالية والفنية اإلدارية باإلجراءات المديرية ومخاطبة شؤونيا وا   العمؿ تنظيـو  الموظفيف وا 
 .وغيرىا والعقوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Amman development corridor                                      

                                                                                                                                                              Phase 0 / Section  3 منظر عام لالبنٌة         

              Asphalting Wearing Course ZTL Km 0+022 – 0+722                   بتنفٌذ مبانً مختلفة واعمال طرق وساحات وبنٌة تحتٌة لمنطقة                                                \اقلٌم الوسط               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
        0200-20-00                                                                                                                                                                  0227-79 العمري حدود مركز فً الشحن                        
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 ادارة شؤوف محافظات الوسط

 ٕٔٔٓانجازات اشغاؿ العاصمة 

الطرؽ القروية والخمطات االسفمتية والنافذة التي تـ  الثانويةالطرؽ 

 انجازىا

 الطرؽ الزراعية التي تـ انجازىا عاـ

 الكمفة الطوؿ نوع العمؿ الكمفة الطوؿ نوع العمؿ الكمفة الطوؿ نوع العمؿ

 ٜٓٓٓٓ ٘ٙ.ٜٕ فتوح باالمانة ٖٕ٘ٔ٘ٙ ٘.ٛٔ انشاء جديد ػػػػػ ػػػػ انشاء جديد

 ٓٓٓٗٓٔ ٖ٘.ٚٔ تحسيف واعادة تأىيؿ ٕٚٛٗ٘ٛ ٚ.ٖٓ تحسيف واعادة تأىيؿ ػػػػػ ػػػػ ة تأىيؿتحسيف واعاد

 ٜٕ٘ٛٙ٘ ٛ.ٚٔ فتوح تعبيد ػػػػػ ػػػػ مبلحظات ػػػػػ ػػػػ مبلحظات
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 الدائري عمان االولى المرحلة من الثانً الجزء \الوسط اقلٌم\

Amman Development Corridor Project 
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 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓنجازات مديرية اشغاؿ محافظة العاصمة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

الطرق القروٌة والخلطات االسفلتٌة والنافذه التً تم انجازها  (451114514الطرق الثانوٌة التً تم انجازها عام)
 ( 451114514عام )

 (451114514الطرق الزراعٌة التً تم انجازها عام )

 الطول نوع العمل

 )كلم(

 الكلفة

 )دٌنار(

نوع 
 العمل

 

 الطول

 )كلم(

 الكلفة

 )دٌنار(

 

 نوع العمل

 الطول

 )كلم(

 الكلفة

 )دٌنار(

 4511 4514 4511 4514  4511 4514 4511 4514 4511 4514 4511 4514 

 

 

 انشاء

 جدٌد

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 انشاء

 جدٌد

 

 

 

1773 

  

 

 

414313 

  

 ح باالمانةفتو

 

44743 

  

45555 

 

 

 تعبٌد باالمانة

 

13713 

  

152555 

 

تحسٌن 
 واعادة تاهٌل

 

-- 

 

1 

 

-- 

 

32543 

تحسٌن 
واعادة 
تاهٌل 
 وخلطات

 

1573 

 

11 

 

732473 

 

321141 

 

فتوح 
 (وتعبٌد)عطاءات

 

1377 

  

344734 
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 ٚاٌسبدبد اٌشئ١س١خ 1سبدخ االٔزظبس سلُ                                                                                                  1 سلُ اٌشثظ طش٠ك ػٍٝ االسفٍذ ػّبيأ                                         

 ثزٕف١ز ِجبٟٔ ِخزٍفخ ٚأػّبي طشق ٚسبدبد ٚث١ٕخ رذز١خ ٌّٕطمخ اٌطذٓ فٟ ِشوض \ال١ٍُ اٌٛسظ                                            اٌطذٓ ٌّٕطمخ رذز١خ ٚث١ٕخ ٚسبدبد طشق ٚأػّبي ِخزٍفخ ِجبٟٔ ثزٕف١ز\اٌٛسظ ال١ٍُ             

اٌؼّشٞ دذٚد ِشوض فٟ   العمري                                                                                                                                     

 

 

 
 

 
ٚث١ٕخ ٚسبدبد طشق ٚأػّبي ِخزٍفخ ِجبٟٔ ثزٕف١ز\اٌٛسظ اٌجذاس األِٕٟ ٚاٌجذاس اٌخبسجٟ ال١ٍُ           

 اٌذائشٞ ػّبْ االٌٚٝ اٌّشدٍخ ِٓ اٌثبٌث اٌجضء\اٌٛسظ ال١ٍُ                                                                                 اٌؼّشٞ دذٚد ِشوض فٟ اٌطذٓ ٌّٕطمخ رذز١خ       
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 ٕٕٔٓانجازات اشغاؿ العاصمة 
 الطرق الزراعية التي تم انجازىا عام الطرق القروية والخمطات االسفمتية والنافذة التي تم انجازىا الطرق الثانوية

 لكمفةا الطول نوع العمل الكمفة الطول نوع العمل الكمفة الطول نوع العمل

 248111 56576 فتوح باالمانة :57255 29 انشاء جديد ـــــــ ــــــ انشاء جديد

 211111 2:556 تحسين واعادة تأىيل 8544:4 42 تحسين واعادة تأىيل 85136 4 تحسين واعادة تأىيل

 639:15 4256 فتوح تعبيد ـــــــ ــــــ مالحظات ـــــــ ــــــ مالحظات
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 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة العاصمة
 

 قيمة العطاء بالدينار المحافظة مصدر التمويل المالك اسم المشروع رقم العطاء المتسمسل
 تاريخ االنجاز الفعمي

 ٜٖ/ٕٕٔٓش/ ٔ
إنشاء طابؽ إضافي لمديرية اإلنارة فوؽ مبنى 

 مديرية السبلمة المرورية
محافظة دائرة االبنية الحكومية ل

 العاصمة
 ٖٔ/ٕٔ/ٕٕٔٓ ٖٜ٘.ٜٓٛٙٛ العاصمة الموازنة

 ٕٙ/ٕٔٔٓمركزي  ٕ
مدرسة ضاحية االميرة ايماف 

 الثانوية/ذكور/سحاب
 ٕٙ/ٕٔ/ٕٕٔٓ ٚ.ٖٜٚٗٓٙ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٛٔ/ٕٔ/ٕٕٔٓ ٖٓٓٓٛ٘ لعاصمةا الموازنة وزارة الداخمية تنفيذ طابؽ اضافي لمبنى وزارة الداخمية ٚ/ٕٔٔٓمركزي  ٖ

 ٕٓ/ٔٔ/ٕٕٔٓ ٜٖ٘.ٖٕٕٛٙ العاصمة الموازنة رئاسة الوزراء مشروع استحداث منامات حرس رئاسة الوزراء ٘ٗ/ٕٕٔٓش/ ٗ

٘ ٕٓٔٔ/ٕٔٛ 
بتوسعة وتحديث مركز صحي الياشمي 

 الشمالي 
 ٕٓ/ٔٔ/ٕٕٔٓ ٕٖٖ٘ٔٗ العاصمة الديواف الممكي وزارة الصحو

 ٕٗ/ٕٕٔٓش/ ٙ
طع جديدة في مبنى مؤسسة التدريب انشاء قوا

 الميني
 ٔٔ/ٔٔ/ٕٕٔٓ ٜ٘.ٜٕٕٔٚ العاصمة الموازنة مؤسسة التدريب الميني

 ٖٓ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٕٗ.ٖٜٕٖٔٗٛ العاصمة الموازنة وزارة الصحة تنفيذ مبنى االمصاؿ والمطاعيـ ٖٓٔ/ٜٕٓٓمركزي/  ٚ

 ٛٚٔ/ٕٔٔٓداح/ ٛ
انشاء رياض اطفاؿ مدرسة النقيرة 

 الثانوية/سحاب
 ٕٓ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٙ٘.ٜٗٔٓٚ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٕٓ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٕٜٕٔ٘ العاصمة الموازنة وزارة الثقافة صيانة المركز الثقافي الممكي ٘ٗٔ/ٕٔٔٓداح/ ٜ
 ٕٓ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٜٚٛ.ٖٖٔٛٚٚ العاصمة الديواف الممكي وزارة الصحة توسعة وتحديث مركز صحي اـ البساتيف ٕٔ/ٕٔٔٓص/ ٓٔ

 ٛٔ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٕ.ٜٔٚٚٓ٘ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية والتعميـ   انشاء مدرسة ابو نقمة االساسية المختمطة ٕٔ/ٕٔٔٓتربية / ٔٔ

 ٖٙ/ٕٕٔٓمبادرة/ ٕٔ
ربط مبنى نادي خريجي الكمية العممية 
 اإلسبلمية بشبكة الصرؼ الصحي
 مشاريع المبادرات الممكية السامية

كمية العممية نادي خرجي ال
 االسبلمية

 ٘ٓ/ٜٓ/ٕٕٔٓ ٜ٘ٚٚٔ العاصمة الديواف الممكي

 ٖ/ٕٕٔٓداح/  ٖٔ
نشاء أسوار لمدرسة الخشافية  أعماؿ صيانة وا 
الجنوبية األساسية لمبنيف/ محافظة العاصمة/ 

 لواء سحاب
 ٗٔ/ٛٓ/ٕٕٔٓ ٜٖٕ٘ٛ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية        

 ٘ٚٔ/ٕٔٔٓداح/ ٗٔ
رياض اطفاؿ لمدرسة حي التقوى  اضافة

 االساسية
 ٕ٘/ٚٓ/ٕٕٔٓ ٖٔ.ٜٔ٘٘ٙ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  
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 تاريخ االنجاز الفعمي قيمة العطاء بالدينار المحافظة مصدر التمويل المالك اسم المشروع رقم العطاء المتسمسل

 ٕٗ/ٕٔٔٓداح/ ٘ٔ
 إنشاء ممعب عشبي ومبنى خدمات في مدرسة

 اليوبيؿ/ماركا
 ٕٗ/ٙٓ/ٕٕٔٓ ٕٔ.ٖٖٛٚٚ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٕ/ٕٕٔٓداح/ ٙٔ
انشاء طابؽ منامات في االكاديمية الممكية 

 لممكفوفيف/طبربور
 ٜٔ/ٙٓ/ٕٕٔٓ ٔٔ.ٕٗٚٚٚ العاصمة الديواف الممكي وزارة التنمية االجتماعيو

 ٕٔ/ٙٓ/ٕٕٔٓ ٕ٘.ٜٜٓٛٛ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ   االساسية لمبنيفمشروع مدرسة مرج الفرس  ٚٔٔ/ٕٔٔٓداح/ ٚٔ

 ٜٚٔ/ٕٔٔٓداح / ٛٔ
غرؼ صفية لمدرسة اـ رمانة  ٗاضافة 

 المختمطة/الجيزة/محافظة العاصمة
 ٚٓ/ٙٓ/ٕٕٔٓ ٛٛ.ٓٙٓٗٓٔ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٘ٙٔ/ٕٔٔٓداح / ٜٔ
تعبلمات المدني والعسكري توسعة مبنى االس

 في رئاسة الوزراء
 ٘ٓ/ٙٓ/ٕٕٔٓ ٛ.ٖٖٓ٘ٛ العاصمة الموازنة رئاسة الوزراء

 ٖٜٔ/ٕٔٔٓداح/ ٕٓ
انشاء رياض اطفاؿ مدرسة المسيف االساسية 

 المختمطة/الموقر
 ٕٗ/٘ٓ/ٕٕٔٓ ٙٗٗٔ٘ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٕ٘ٔ/ٕٔٔٓداح/ ٕٔ
لمدرسة الحامدية اضافة رياض اطفاؿ 

 االساسية المختمطة/محافظة العاصمة
 ٖٔ/٘ٓ/ٕٕٔٓ ٘ٓ٘ٓ٘ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٕٖٔ/ٕٔٔٓداح/ ٕٕ
إضافة غرؼ صفية لمدرسة عكا االساسية 

 لمبنات
 ٙٓ/٘ٓ/ٕٕٔٓ ٙ.ٖٓٗٔ٘ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٕٓ/ٖٓ/ٕٕٔٓ ٘ٚٚ.ٕٕ٘ٛٓٙ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ   ة المستندة لمبنات/اسكاف المستندةتنفيذ مدرس ٖ٘/ٕٓٔٓمركزي  ٖٕ

 ٜٗٔ/ٕٔٔٓداح/ ٕٗ
تركيب رفوؼ ديكسوف لمستودع مديرية االبنية 

 الحكومية/محافظة العاصمة
دائرة االبنية الحكومية لمحافظة 

 العاصمة
 ٕٛ/ٕٓ/ٕٕٔٓ ٕٖٕ٘ العاصمة الموازنة

 ٙٓٔ/ٕٔٔٓاح/د ٕ٘
إنشاء غرؼ رياض أطفاؿ/ مدرسة الخشافية / 

 سحاب
 ٖٕ/ٕٓ/ٕٕٔٓ ٚ.ٕٖٛٚٙ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٙٔٔ/ٕٔٔٓداح/ ٕٙ
اضافات غرؼ صفية لمدرسة زبدة االساسية 

 لمبنيف
 ٙٓ/ٕٓ/ٕٕٔٓ ٖ.ٖٛٚٙ٘ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ي خريجي الكمية العممية االسبلميةناد ٕٕ/ٕٓٔٓؽ  ٕٚ
نادي خرجي الكمية العممية 

 االسبلمية
 ٙٓ/ٕٓ/ٕٕٔٓ ٜٓٓٓٓٗ العاصمة الديواف الممكي

 ٕٓ/ٕٓ/ٕٕٔٓ ٘ٙ.ٕٖٚٗٙ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ   صيانة شاممة لمدرسة الشريؼ حسيف الثانوية ٜٙ/ٕٔٔٓداح/ ٕٛ
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 تاريخ االنجاز الفعمي قيمة العطاء بالدينار المحافظة مصدر التمويل المالك روعاسم المش رقم العطاء المتسمسل

 ٜ٘ٔ/ٕٔٔٓداح/ ٜٕ
انشاء اعماؿ القواطع الداخمية/ىيئة تنظيـ قطاع 

 االتصاالت
 ٖٓ/ٔٓ/ٕٕٔٓ ٖٕٚٗٙ العاصمة الموازنة ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت

 ٘ٔ/ٔٓ/ٕٕٔٓ ٖٕٓٗٙ العاصمة الديواف الممكي وزارة األوقاؼ مةصيانة مسجد جعفر الطيار/محافظة العاص ٜٔ/ٕٔٔٓش/ ٖٓ

 ٛٙ/ٕٔٔٓداح/ ٖٓ
إنشاء غرؼ رياض أطفاؿ/ مدرسة الرقيـ/ 

 سحاب
 ٕٓ/ٕٔ/ٕٔٔٓ ٓٔ٘ٚٙ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٜٔٔ/ٕٔٔٓداح/ ٖٔ
صيانة مبنى مؤسسة التدريب الميني )القديـ( 

 الطابؽ األرضي/عماف
 التدريبمؤسسة 

 الميني 
 ٗٓ/ٕٔ/ٕٔٔٓ ٕٗٚٛٗ العاصمة الموازنة

 ٛٔ/ٔٔ/ٕٔٔٓ ٜٓٚٗٔ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ   صيانة مدرسة األميف األساسية لمبنيف ٛٓٔ/ٕٔٔٓداح/ ٕٖ

 ٗٔ/ٔٔ/ٕٔٔٓ ٜ٘.ٜٕٖٔٛٗ العاصمة الموازنة وزارة الصحة إعادة تاىيؿ المجمس التمريضي االردني ٖٓ/ٜٕٓٓمركزي/  ٖٖ

 ٖٙٔ/ٕٔٔٓداح/ ٖٗ
اعماؿ التدفئة المركزية لمبنى االمواؿ العامة 

 الجديد/ وزارة المالية
 ٕٔ/ٔٔ/ٕٔٔٓ ٘ٔٗٛ العاصمة الموازنة وزارة المالية

 ٛٗٔ/ٕٓٔٓداح/ ٖ٘
صيانة مركز تدريب ميني سحاب ومعيد 
التدريب المخصص بالصناعات المعدنية 

 ومركز تدريب ميني القويسمة 
 ٕٔ/ٓٔ/ٕٔٔٓ ٕٖ.ٕٖٗٓٓ العاصمة الموازنة المصادر الطبيعيةسمطة 

 ٕٓ/ٓٔ/ٕٔٔٓ ٛٔ.ٖٜٚٙٔٙٔ العاصمة الموازنة مديرية المواصفات و المقاييس تنفيذ مبنى التحقؽ المترولوجي ٜٕٓٓ/ٜٛمركزي /  ٖٙ

 ٕٔٔٓ/ٕٓداح  ٖٚ
صيانة مبنى البارالمبية /المجمس االعمى 

 لشؤوف المعوقيف
 ٜٕ/ٜٓ/ٕٔٔٓ ٖ٘ٗ.ٖٗٗٚ٘ العاصمة الموازنة وف المعوقيفالمركز االعمى لشؤ 

 ٕٔٔٓ/ ٚٗداح/  ٖٛ
مقعد لمدرسة ضاحية  ٙٔإنشاء وحدة صحية 

 الحسيف الثانوية لمبنات
 ٕ٘/ٜٓ/ٕٔٔٓ ٘٘.ٖٖٖٕٙ العاصمة الموازنة وزارة التربية

ٖٜ ٕٗ /ٕٓٔٓ 
تركيب نظاـ ديكسونات لمستودع حفظ البيانات 

 الجمركية
 ٔٔ/ٜٓ/ٕٔٔٓ ٜ٘ٚٛٔٗ العاصمة الموازنة دائرة الجمارؾ

 ٕٔٔٓ/ ٕ٘داح/ ٓٗ
(عشر مقاعد لمدرسة ٓٔانشاء وحدة صحية )

 نتؿ الثانوية لمبنات/ لواء الجيزه
 ٛٓ/ٜٓ/ٕٔٔٓ ٖٕٙٛٓ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٕٚ/ٛٓ/ٕٔٔٓ ٘.ٕٓٚٚٔٛ العاصمة الديواف الممكي والتعميـ   وزارة التربية انشاء مدرسة ابوعمندا االساسية /ذكور ٕٓٔٓ/ ٔٔتربية   /     ٔٗ
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 تاريخ االنجاز الفعمي قيمة العطاء بالدينار المحافظة مصدر التمويل المالك اسم المشروع رقم العطاء المتسمسل

 ٖٙ/ٕٔٔٓداح / ٕٗ
اعماؿ كيرباء في مديرية الجنسية /وزارة 

 الداخمية
 ٕٗ/ٚٓ/ٕٔٔٓ ٖ٘ٛٚ العاصمة الموازنة وزارة الدخمية

 ٘ٓ/ٚٓ/ٕٔٔٓ ٜٙٛ.ٕٕٜٜٕٗ العاصمة الموازنة وزارة الصحة مركز صحي ابو عمندا ٕٛ/ٕٓٔٓد.أ.ح/ ٖٗ

 ٓٗٔ/ٕٓٔٓداح/ ٗٗ
اعماؿ صيانة مبنى ىيئة تنظيـ قطاع العمؿ 

 االشعاعي والنووي عماف )لممرة الثانية(
ىيئة تنظيـ قطاع العمؿ االشعاعي 

 والنووي 
 ٕٙ/٘ٓ/ٕٔٔٓ ٕ.ٚٙٔٙ٘ العاصمة الموازنة

 ٕٛ/ٗٓ/ٕٔٔٓ ٛٛ.ٕٛٗٓٓٓٔ العاصمة الموازنة وزارة التربية مدرسة اسكاف ابو عمندا الثانوية اناث ٖ/ٕٓٔٓمركزي /  ٘ٗ

 ٕٛ/ٗٓ/ٕٔٔٓ ٖٓٓٗٙٗ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية انشاء مدرسة الخشافية الجنوبية ٕٓٔٓ/ ٛتربية /  ٙٗ

 ٖ٘/ٕٓٔٓد.أ.ح / ٚٗ

راف استنادية واسوار لمدرسة ضاحية انشاء جد
الحسيف الثانوية لمبنات ومدرسة سكينة بنت 
الحسيف الثانوية لمبنات وخديجة بنت خويمد 

 االساسية لمبنات

 ٕٚ/ٖٓ/ٕٔٔٓ ٘ٔ.ٖ٘ٛ٘٘ العاصمة الموازنة وزارة التربية والتعميـ  

 ٜٙٔ/ٕٓٔٓداح/ ٛٗ
اعماؿ صيانة مختبر ميكانيكا التربة/سمطة 

 لطبيعيةالمصادر ا
 ٕٕ/ٕٓ/ٕٔٔٓ ٖٕ٘ٙ٘ العاصمة الموازنة سمطة المصادر الطبيعية

   ٕ٘.ٕٜٛ٘ٗ٘ العاصمة الموازنة وزارة الصحة ادامة الصيانة لمستشفى البشير ٕٕ/ٕٓٔٓمركزي/ ٜٗ

 ٕٓٔٓ/تربية/ٔٗـ ت/ ٓ٘
صيانة شاممة لمدارس في محافظة العاصمة 
)مدرسة اليوبيؿ الذىبي لمبنيف مدرسة عبداهلل 

 اج لمبنيفسر 
   ٖٔٗٔ٘ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية والتعميـ  

   ٖٓ٘ٙٔ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية والتعميـ   صيانة شاممة لمدارس في البادية الوسطى ٕٓٔٓ/تربية/ٙٗـ ت  ٔ٘

 ٕٓٔٓ/تربية/ٔ٘ـ ت/ ٕ٘
صيانة شاممة لمدارس في محافظة العاصمة 

لمبنيف والجويدة الثانوية مدرستي اـ عبيرة 
 لمبنات

   ٕ٘.ٖٚٗٔٛ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية والتعميـ  

 ٕٓٔٓ/تربية /ٕ٘ـ ت / ٖ٘
صيانة شاممة لمدارس في محافظة العاصمة 

 مدرسة عبد الحميد شرؼ
   ٜٜٜٕٕ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية والتعميـ  

 ٕٓٔٓ/تربية/ ٗ٘ـ ت / ٗ٘
نة مدرسة مصعب بف عمير /بنيف ومدرسة صيا

 عبد الممؾ بف مرواف/بنف
   ٖٗ.ٖٕٙٗ٘ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية والتعميـ  
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 قيمة العطاء بالدينار المحافظة مصدر التمويل المالك اسم المشروع رقم العطاء المتسمسل
 تاريخ االنجاز الفعمي

 ٕٓٔٓ/تربية/ ٙ٘ـ ت / ٘٘
لمدارس لواء الجامعة /محافظة  صيانة شاممة

 العاصمة )ابف النفيس(
   ٕ٘٘ٓٙ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية والتعميـ  

 ٕٓٔٓ/تربية/ ٚ٘ـ ت / ٙ٘
صيانة مدارس في محافظة العاصمة )مدرسة 

 الرجـ الشامي االساسية المختمطة  
   ٖٖٓٛٔ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية والتعميـ  

   ٘ٚ.ٕٖٕٚٔ العاصمة الديواف الممكي وزارة التربية والتعميـ   صيانة مدرسة ذات النطاقيف الثانوية لمبنات ٕ٘/ٕٔٔٓـ ت / ٚ٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العمري زرقاال  طريق                                                                                                             
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ٕٔٔٓ/ٕٔٔٓاؿ محافظة الزرقاء غانجازات مديرية اش  

 

 الطرق القروية والخمطات اإلسفمتية والنافذة التي تم انجازىا الـــطـــرق الثانويــــة )العــــدد( 

  

 3123-3122الطرق الزراعية التي تم انجازىا عام 

  

 نوع العمل

  

  

 الطول / كم

  

 الكمفة/ دينار

  

 نوع العمل

  

 الطول/كم

  

 الكمفو/دينار

  

 نوع العمل

  

 /كمالطول

  

 إنشاء جديد

  

 إنشاء جديد

  

 فتوح باألمانة
  295311 3122     3122 ـــــــ ـــــــ 3122

3123 15:11 645685611 3123     3123 28511 
  

عادة تأىيل  تحسين وا 

  

عادة تأىيل  تحسين وا 

  

 تحسين باألمانة
3122 55811  81161511 3122     3122 29511 
3123 45761 299615 3123     3123 2:5611 

      

 خمطات اسفمتية

  

 فتوح وتعبيد

  
3122 455911 987447 3122 245261 

3123 385311 746451 3123 335611 
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ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة الزرقاء   

 الرقم
 

 رقم العطاء
 قٌمة العطاء/دٌنار مصدر التموٌل المالك روعاسم المش

 أٔطبء ِجٕٝ ِذىّخ اٌضسلبء االثزذائ١خ 181/1228ِشوضٞ/ 1
 ٚصاسح اٌؼذي

 2877197 الموازنة

 17152 الموازنة مؤسسة التدرٌب المهنً صٌانة مبانً ومراكز التدرٌب المهنً/الزرقاء 088/2100د أ ح/ 1

 10121 الموازنة دائرة قاضً القضاة ٌل مجمع المحاكم الشرعٌةادارة وادامة وتشغ 051/2100د أ ح/ 1

 2100595 المنحة االمرٌكٌة وزارة التربٌة والتعلٌم الرصٌفة-أنشاء مدرسة صفٌة االساسٌة للبنات 215/2112مركزي/ 1

 207780 الموازنة ٌموزارة التربٌة والتعل أنشاء مدرسة أسكان خادم الحرمٌن الثانوٌة للبنٌن/الزرقاء 25/2100مركزي/ 7

 وزارة التنمٌة االجتماعٌة انشاء مسكن السرة عفٌفة/الهاشمٌة 071/2100د أ ح/ 8
الدٌوان الملكً 

 العامر
20119 

 وزارة التنمٌة االجتماعٌة أعمال وحدة سكنٌة السرة عفٌفة بمنطقة االزرق الشمالً/االزرق 21/2100ش/ 5
الدٌوان الملكً 

 العامر
07111 

 وزارة الصحة توسعة مبنى العٌادات فً مستشفى االمٌر فٌصل بن الحسٌن/الرصٌفة 5/2100ص/ 2
الدٌوان الملكً 

 العامر
171795 

 بلدٌة السخنة انشاء وتأهٌل ملعب شباب السخنة/الزرقاء 07/2102مركزي/ 9
الدٌوان الملكً 

 العامر
229820 

 بلدٌة الرصٌفة ٌفة/الرصٌفةتنجٌل الملعب البلدي التابع لبلدٌة الرص 00/2102مركزي/ 01
الدٌوان الملكً 

 العامر
218705 

 بلدٌة الزرقاء أنشاء ملعب خماسً لنادي العودة الرٌاضً/الزرقاء 07/2102د أ ح/ 00
الدٌوان الملكً 

 العامر
22151 

 81817 الموازنة ٌموزارة التربٌة والتعل أنشاء ملعب خماسً فً صالة االمٌرة رحمة بنت الحسن/الزرقاء 220/2119د أ ح/ 02

 0129707 الموازنة وزارة التربٌة والتعلٌم انشاء مدرسة الزرقاء الحدائقٌة/الزرقاء 012/2119مركزي/ 01

 121188 الموازنة وزارة الصحة انشاء مركز صحً أسكان خادم الحرمٌن/الزرقاء 2/2101مركزي/ 01
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 الرقم
 

 رقم العطاء
 ة العطاء/دٌنارقٌم مصدر التموٌل المالك اسم المشروع

 295100 الموازنة وزارة التربٌة والتعلٌم انشاء مدرسة اسكان خادم الحرمٌن الثانوٌة المختلطة لالناث/الزرقاء 8/2101مركزي/ 07

 وزارة التنمٌة االجتماعٌة تنفٌذ مركز الزرقاء الشامل للتربٌة الخاصة/الزرقاء 1/2101ش/ 08
الدٌوان الملكً 

 العامر
211152 

 88212 الموازنة وزارة الصحة ادامة الصٌانة لكلٌة رفٌدة االسلمٌة/الرصٌفة 251/2119أ ح/ د 05

 بلدٌة الزرقاء أعمال حدٌقة الكلٌة/الزرقاء 7/2101ش/ 02
الدٌوان الملكً 

 العامر
121111 

 27027 الموازنة وزارة الدفاع غرفة حراسة مع بوابة لمبنى مدٌرٌة مخابرات الزرقاء/الزرقاء 017/2101د أ ح/ 09

 17071 الموازنة وزارة الدفاع انشاء برج مظلٌٌن/مدرسة االمٌر هاشم بن الحسٌن 070/2101د أ ح/ 21

 25122 الموازنة وزارة التربٌة والتعلٌم صٌانة المشغل المهنً بالمدرسة الشاملة للبنات/الزرقاء 012/2101د أ ح/ 20

 وزارة الصحة فةانشاء مركز صحً الرشٌد/الرصٌ 1/2100ص/ 22
الدٌوان الملكً 

 العامر
712197 

 وزارة التربٌة والتعلٌم انشاء مدرسة القادسٌة/الرصٌفة 1/2100تربٌة/ 21
الدٌوان الملكً 

 العامر
752211 

 وزارة الصحة توسعة مبنى االسرة فً مستشفى االمٌر فٌصل بن الحسٌن/الرصٌفة 1/2100ص/ 21
الدٌوان الملكً 

 العامر
820101 

 وزارة الصناعة والتجارة صٌانة هنجر معدنً لمستودعات المؤسسة االستهالكٌة المدنٌة/الرصٌفة 05/2100د أ ح/ 27

حساب 
االمانات/المؤس

سة االستهالكٌة 
 المدنٌة

82227 

 وزارة الصحة تحدٌث المصبغة والمطبخ لمستشفى االمٌر فٌصل بن الحسٌن/الرصٌفة 7/2100ص/ 28
الدٌوان الملكً 

 العامر
217212 

 92801 الموازنة وزارة التربٌة والتعلٌم أضافات صفٌة لمدرسة سٌبوٌه للبنٌن/الزرقاء 055/2100د أ ح/ 25

 19120 الموازنة وزارة التربٌة والتعلٌم صٌانة مدرستً الولٌد وهند بنت امٌة 25/2100د أ ح/ 22

 وزارة الدفاع صٌانة مطبخ نادي المخابرات/مركز حدود العمري 8/2100د أ ح/ 29

دائرة االبنٌة 
بند -الحكومٌة

المراكز 
 الحدودٌة

05885 

 22121 الموازنة وزارة التربٌة والتعلٌم صٌانة مدرسة االمٌر علً بن الحسٌن الثانوٌة/االزرق 50/2100د أ ح/ 11

 09989 مدرستً مبادرة وزارة التربٌة والتعلٌم صٌانة مدرستً الرازي وعز الدٌن القسام /تربٌة12/2101م ت/ 10

 19394218  2312-2311مجموع قٌمة المشارٌع المنجزة بمدٌرٌة االبنٌة الحكومٌة لمحافظة الزرقاء خالل عامً 
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ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓانجازات مديرية اشغاؿ محافظة البمقاء   

 2100/ 2101إّجاصاخ ٍذيشيح اشغاه ٍحافظح اىثيقاء ىؼاً  

 اىطشق اىخاّىيح 
 ( 2100/2101اىتي تٌ اّجاصها ػاً ) 

 اىطشق اىقشويح واىخيطاخ االعفيتيح واىْافزج
 ( 2100/2101اىتي تٌ اّجاصها ػاً )

 اىطشق اىضساػيح
 ( 2100/2101اىتي تٌ اّجاصها ػاً )  

 ّىع 
 اىؼَو

 اىطىه
 )مٌ(

 اىنيفح
 )ديْاس(

 ّىع 
 اىؼَو

 اىطىه
 )مٌ(

 اىنيفح
 )ديْاس(

 ّىع 
 اىؼَو

 اىطىه
 )مٌ(

 اىنيفح
 )ديْاس(

0202 0200 0202 0200 0202 0200 0202 0200 0202 0200 0202 0200 

 اّشاء 
 جذيذ

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 اّشاء 
 جذيذ

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 فتىح
 تاالٍاّح

00 00 030.002      000.022 

 تحغيِ
 اػادج و

 تاهيو
 083060 ـــــــــــــــ   8 ـــــــــــــــ

 تحغيِ
 واػادج 
 تاهيو و
 خيطاخ

 022708 ـــــــــــــــ 0.7 ـــــــــــــــ

 تؼثيذ
 تاالٍاّح

 ـــــــــــــــ 029.300 ـــــــــــــــ 33

 فتىح
 وتؼثيذ

 )ػطاءاخ(
0.8 00.0              023.808 830.900 
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 1211أجبصاد ِذ٠ش٠خ االضغبي ِذبفظخ اٌجٍمبء ٌؼبَ 

 أُ٘ اٌّطبس٠غ إٌّجضح
 اٌشلُ 

 اٌّزسٍسً
 سلُ 
 اٌّبٌه اسُ اٌّطشٚع اٌؼطبء

 ِػذس 
 اٌّذبفظٗ اٌز٠ًّٛ

ل١ّخ اٌؼطبء 

 /د٠ٕبس

0 
ٚصاسح  بشأن انشاء طريق جريش / السيل / االغوار 3122/37ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
52311418 

0 
ٚصاسح  بشأن تعبيد و حتسني طريق الزعرتي / وادي الناقة / احلديب 3122/43ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
55388611 

3 
ٚصاسح  بشأن توسعة و حتسني طريق جلعد / القرية :3122/4ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
38346611 

0 
ٚصاسح  / راجب بشأن عمل خلطة اسفلتية ساخنة لطريق البالونة 3122/59ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
41344311 

0 
ٚصاسح  بشأن عمل خلطة اسفلتية ساخنة لطرق زراعية يف زلافظة البلقاء )ادلرحلة االوىل( :3122/3ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
89379311 

6 
ٚصاسح  ة الثانية(بشأن عمل خلطة اسفلتية ساخنة لطرق زراعية يف زلافظة البلقاء )ادلرحل 3122/41ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
61356111 

7 
ٚصاسح  بشـأن تعبيد طـريق وادي النـاقة الزراعـي :3122/8ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
28141111 

8 
ٚصاسح  بشان إنشاء رلموعة طرق زراعية يف قضاء العارضة 3122/31ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
43313111 

9 
ٚصاسح  بشان إنشاء رلموعة طرق زراعية يف قضاء زي و منطقة الرميمني 3122/32ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
3932:611 

02 
ٚصاسح  بشان إنشاء رلموعة طرق زراعية يف لواء ماحص و الفحيص 3122/33ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
343:79169 

00 
ٚصاسح  ء القصبة )اجلزء االول(بشان إنشاء رلموعة طرق زراعية يف لوا 3122/38ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
473:5919 

00 
ٚصاسح  بشان إنشاء رلموعة طرق زراعية يف قضاء عريا و يرقا 3122/49ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
413116195 

03 
ٚصاسح  بشان إنشاء و اعادة انشاء رلموعة طرق زراعية يف احملافظة )ادلرحلة الثانية( 3122/86ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
68342111 

00 
ٚصاسح  بشان اعادة إنشاء  طرق زراعية يف لواء عني الباشا 3122/35ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
393:::14 

00 
ٚصاسح  بشان اعادة إنشاء رلموعة طرق زراعية يف لواء ماحص و الفحيص 3122/36ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
3535:915 
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 ٌشلُ ا
 اٌّزسٍسً

 سلُ 
 اٌّبٌه اسُ اٌّطشٚع اٌؼطبء

 ِػذس 
 اٌّذبفظٗ اٌز٠ًّٛ

ل١ّخ اٌؼطبء 

 /د٠ٕبس

06 
ٚصاسح  بشان اعادة إنشاء رلموعة طرق زراعية يف لواء القصبة 3122/48ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
423611136 

07 
ٚصاسح  ( لغايات الصيانة الروتينيةبشان تقدمي خلطة اسفلتية بالطن )حتميل ظهر قالب  3122/27ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
:3:1111 

08 
ٚصاسح  بشأن تقدمي و توريد عبارات سلتلفة األقطار حملطيت صيانة اليزيدية و دير عال   3122/44ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
9368111 

09 
ٚصاسح  فظة البلقاء )ادلرحلة الثالثة(بشأن عمل خلطة اسفلتية ساخنة لطرق زراعية يف زلا 3122/66ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
46421 

02 
ٚصاسح  بشان إنشـاء و اعادة انشـاء رلموعة طرق زراعية يف احملافظـة 3122/67ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
5:48214 

00 
 ٚصاسح بشان توريد مواد فرشيات جملموعة طرق زراعية يف لواء القصبة 3122/79ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
24586 

00 
ٚصاسح  بشأن انشاء عبارات انبوبية و مناهل يف حي ادلضمار )لواء عني الباشـا( :3122/6ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
238711 

03 
ٚصاسح  )مرحلة البحر ادليت/سومية( 3122بشان حتسني طريق رايل االردن العادلي   3122/2ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
36167111 

00 
ٚصاسح  بشأن عمل ملعب مخاسي داخل حرم كلية االمرية رمحة اجلامعية 3122/3ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
:4::171 

00 
ٚصاسح  تاهيل ساحة سلازن االعالف بالقرب من تقاطع العارضة/الشونة اجلنوبية/الشونة الشمالية  3122/6ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
26611111 

06 
ٚصاسح  )مرحليت هنر االردن و وادي شعيب( 3122بشان حتسني طريق رايل االردن العادلي   3122/22ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
3291:151 

07 
ٚصاسح  بشأن توسعة الطريق ادلؤدي اىل مقربة السحلولية 3122/25ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
24111131 

08 
ٚصاسح  عمل خلطة اسفلتية ساخنة لطريق وادي احلور / الرميمنيبشأن  3122/26ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
39948161 

09 
ٚصاسح  بشأن عمل خلطة اسفلتية ساخنة لطريق جلعد / حوض النابلسية 3122/45ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
5268:136 

32 
ٚصاسح  ةبشأن توسعة و حتسني طريق الفحيص / اذلامشي 3122/53ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
683:9111 

30 

ٚصاسح  بشأن توسعة و اعادة انشاء طريق السرو / اجليعة :3122/5ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي

26436111 
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 اٌشلُ 
 اٌّزسٍسً

 سلُ 
 اٌّبٌه اسُ اٌّطشٚع اٌؼطبء

 ِػذس 
 اٌّذبفظٗ اٌز٠ًّٛ

ل١ّخ اٌؼطبء 

 /د٠ٕبس

30 

ٚصاسح  ة السالسل احلجرية التابعة ألرض و دار وصفي و سعدية التلبشأن صيان 3122/62ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي

6:36111 

33 
ٚصاسح  بشان انشـاء الطريق الزراعي بيوضـة / الـرواق 3122/63ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
28491161 

30 
سح ٚصا بشان تعبيد طـريـق ابو طـارة الغـريب الزراعـي 3122/64ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
31611111 

30 
ٚصاسح  بشـأن تعـبيد الطـريق الزراعي ادلغاريب / خلة الصخـر  3122/69ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
7677111 

36 
ٚصاسح  بشأن عمل خلطة اسفلتية ساخنة لطرق زراعية يف زلافظة البلقاء )ادلرحلة الرابعة( 3122/76ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
29117163 

37 
ٚصاسح  بشـأن توسعة و حتسـني الطريـق الرابـط بني سلحوب و شارع االردن 3122/77ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
648961:4 

38 
ٚصاسح  )املرحلة الثانية( بشأن إنشاء طريق جريش / السيل / األغـــوار 3122/78ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
42133112 

39 
ٚصاسح  بشــأن اعـادة انشــاء رلمـوعة طـرق زراعـية :3122/7ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
2349:138 

02 
ٚصاسح  بشأن اعـادة انشاء طريـق الرمـلة الغـربية الزراعي / عـني الباشـا 3122/81ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
22:::1:6 

00 
ٚصاسح  لزراعـيبشـأن تعـبيد طريـق اخلنـزراوي ا 3122/82ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
37911111 

00 
ٚصاسح  بشأن عمل جدار من الدبـش و الباطـون للشارع الرئيسي / مدخل الصبيحي 3122/83ش ب/

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
4946111 

03 
ٚصاسح  بشأن تعبيد الطريق ادلؤدي إىل معسكر كتيبة الدرك يف الكفرين 3122/85ش ب/

 اٌجٍمبء ٛصاسٖاٌ االضغبي
33711111 

 بشأن انشاء و تعبيد رلموعة طرق زراعية يف منطقة الزغيب / ادلغاريب 3122/87ش ب/ 00
ٚصاسح 

 42976111 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي
00 

ٚصاسح 

 اٌجٍمبء اٌٛصاسٖ االضغبي

06 
ٚصاسح  النتاجية(بشأن انشاء طريق ادلخيم الكشفي / حوض النقرة / الكرامة )تعزيز ا 3122/58ش ب/

 االضغبي
رؼض٠ض 

 اٌجٍمبء االٔزبج١خ 
4835:11 

07 
ٚصاسح  بشان إنشاء رلموعة طرق زراعية يف لواء عني الباشا )تعزيز االنتاجية( ادلرحلة األوىل 3122/29ش ب/

 االضغبي
رؼض٠ض 

 اٌجٍمبء االٔزبج١خ 
6238717 
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 اٌشلُ 
 اٌّزسٍسً

 سلُ 
 اٌّبٌه اسُ اٌّطشٚع اٌؼطبء

 ِػذس 
 اٌّذبفظٗ ٌز٠ًّٛا

ل١ّخ اٌؼطبء 

 /د٠ٕبس

08 
ٚصاسح  بشان إنشاء رلموعة طرق زراعية يف لواء عني الباشا )تعزيز االنتاجية( ادلرحلة الثانية :3122/2ش ب/

 االضغبي
رؼض٠ض 

 اٌجٍمبء االٔزبج١خ 
4774616 

09 
ٚصاسح  تاجية(بشأن إعادة إنشاء طريق مقام النيب شعيب/جسر حديدون )تعزيز اإلن 3122/57ش ب/

 االضغبي
رؼض٠ض 

 اٌجٍمبء االٔزبج١خ 
345:111 

 

 
 السلط /من دّوار الكمالٌة–إقلٌم الوسط/عّمان 

 31/2339العطاء المركزي رقم : 
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 ٕٕٔٓانجازات مديرية االشغاؿ محافظة البمقاء لعاـ 

 أىـ المشاريع المنجزة
 الرقـ 
 المتسمسؿ

 رقـ 
 المالؾ اسـ المشروع اءالعط

 مصدر 
 قيمة العطاء /دينار المحافظو التمويؿ

 ٕ٘.ٔٛٚٓٗ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ خمطة إسفمتية ساخنة لطريؽ ابو الزيغاف / دير عبل ٕٛ/ٕٕٔٓش ب/ ٔ

 ٓٓ.ٖٓٓ٘ٛ البمقاء الوزاره ارة االشغاؿوز  بشأف اعادة انشاء و عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطريؽ الميسة / الترخيص ٚ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٕ
 ٓٓ.ٕٓٓ٘ٗ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطريؽ عيرا / الطرازيف ٘ٗ/ٕٕٔٓب/ش  ٖ

 ٓٓ.ٕٔٛٙٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطريؽ بيوضة الشػرقية ٕٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٗ

 ٓٓ.٘ٚٓٚ٘ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطريؽ الجوفة / الكفريف / المشرفة ٙٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٘
 ٓٓ.ٖٖٕٓٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ خمطة إسفمتية ساخنة لعدة مواقع في لواء ماحص و الفحيص ٕ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٙ
 ٓ.ٖٓٛٙٙ البمقاء مشاريع صندوؽ وزارة االشغاؿ طريؽ مويص /ابو نصيرل بشأف عمؿ خمطة إسفمتية ٕٙ/ٕٕٔٓش ب/ ٚ
 ٓٓ.ٖٖٓٓٚ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لمجموعة طرؽ زراعية في القصبة ٚٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٛ
 ٓٓ.ٕٓٓٓٗ البمقاء الوزاره شغاؿوزارة اال بشأف انشاء و اعادة انشاء مجموعة طرؽ زراعية في لواء القصبة ٜٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٜ

 ٓٓ.ٖٓٔ٘ٙ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ (ٔبشأف انشاء مجموعة طرؽ زراعية في لواء القصبة ) ٜ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٓٔ

 ٓٓ.ٖٓٓ٘ٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ (ٕبشأف انشاء مجموعة طرؽ زراعية في لواء القصبة ) ٓٙ/ٕٕٔٓش ب/ ٔٔ

 ٓٓ.ٕٕ٘ٓٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ انشاء و اعادة انشاء مجموعة طرؽ زراعية في قضاء العارضة و زي بشأف ٓٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٕٔ
 ٓٓ.ٖٓٓ٘ٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف انشاء مجموعة طرؽ زراعية في لواء عيف الباشا ٛٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٖٔ
 ٓٓ.ٕ٘ٔ٘ٚ البمقاء الوزاره االشغاؿ وزارة بشأف توسعة طريؽ وادي شعيب / ماحص ٖٔ/ٕٕٔٓش ب/ ٗٔ
 ٓٓ.ٕٖ٘٘ٙ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف توسعة اكتاؼ طريؽ زي / اـ جوزة / الرميميف ٗٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٘ٔ
 ٓٓ.ٓ٘ٙٛٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف توريد مواد متفرقة لمحطتي صيانة اليزيدية و دير عبل ٖٚ/ٕٕٔٓش ب/ ٙٔ
 ٜ٘.ٖ٘ٔٚٙ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ صيانة لمطرؽ الرئيسية و الثانوية و القروية في المحافظة ٚٔ/ٕٕٔٓش ب/ ٚٔ

 ٘ٙ.ٓٗٓٔٙ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف اعادة انشاء و عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطريؽ المزود ٜٔ/ٕٕٔٓش ب/ ٛٔ
 ٓٓ.ٜٖٙ٘ٓ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ ساخنة لطػػػرؽ زراعية في قضاء العارضةبشأف عمؿ خمطة اسػفمتية  ٕٔ/ٕٕٔٓش ب/ ٜٔ
 ٓٓ.ٜٓٓ٘ٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ خمطة إسفمتية ساخنة لعدة مواقع في لواء ماحص و الفحيص ٕ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٕٓ
 ٓٓ.ٜٕ٘ٚٓ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ عي  )معدؿ(بشأف عمػؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطريؽ كفرىودا الزرا ٜٕ/ٕٕٔٓش ب/ ٕٔ
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 الرقـ 
 المتسمسؿ

 رقـ 
 المالؾ اسـ المشروع العطاء

 مصدر 
 قيمة العطاء /دينار المحافظو التمويؿ

 ٓٓ.ٓٓٙٓٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمػؿ خمطة اسػػفمتية ساخنة لطػػػريؽ الميسة ٖٓ/ٕٕٔٓش ب/ ٕٕ
 ٓٓ.ٖٕٛٛٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ قضاء العارضة –بشأف فتح و توسعة و تحسيف طػريؽ سػوط الظيرة  ٖٖ/ٕٕٔٓش ب/ ٖٕ

 ٖٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٕٗ
 لمجموعة طرؽ زراعية فيبشػأف انشاء و اعادة انشاء و عمؿ خمطة اسػفمتية 

 البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ منطقة السرو و نقب الدبور
ٕ٘ٚٚٗ.ٓٓ 

 ٖ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٕ٘
 بشأف اعادة انشاء و انشاء و عمؿ خمطة

 البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ اسفمتية لمجموعة طرؽ زراعية في قصبة السمط
ٜ٘ٓٓٓ.ٓٓ 

 ٖٙ/ٕٕٔٓش ب/ ٕٙ
 بشأف اعادة انشاء و انشاء و عمؿ خمطة

 البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ اسفمتية ساخنة لطرؽ زراعية في لواء عيف الباشا
ٕٓٓٓٓ.ٓٓ 

 ٖٛ/ٕٕٔٓش ب/ ٕٚ
 بشأف انشاء و اعادة انشاء و عمؿ خمطة اسفمتية 

 البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ لمجػموعة طػرؽ زراعيػة في العارضػة و زي
ٖٕٗٛٗ.ٔ٘ 

 ٓ٘.ٛٗ٘ٗٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف اعادة انشاء و عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطريؽ وادي الناقة الزراعي ٔٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٕٛ

 ٓٓ.ٕٓٗٗ٘ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطريؽ عبلف و طريؽ بيوضة الزراعي ٖٗ/ٕٕٔٓش ب/ ٜٕ
 ٓٓ.ٜٓٓ٘ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف تعبيد ساحة مسجد خزما / دير عبل ٓ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٖٓ
 ٓٓ.ٓ٘ٚٔٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ سيؿ الزرقاء( –)قصيب بشأف انشاء الطريؽ الزراعي  ٔ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٖٔ
 ٓٓ.ٔٙ٘٘ البمقاء الوزارة وزارة االشغاؿ ساخنو لطرؽ زراعية في الرميميف بشأف انشاء و اعادة انشاء و عمؿ خمطة اسفمتية  ٗ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٕٖ
 ٓٓ.ٜٕٓٓٓ البمقاء الوزارة وزارة االشغاؿ لصخر الزراعيةلطريقي الزبيدي وخمة ابشأف عمؿ خمطة اسػػفمتية ساخنة  ٘٘/ٕٕٔٓش ب/ ٖٖ
 ٓٓ.ٖٓٔٙٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف اعادة انشاء و عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطريػؽ نادي عيرا الرياضي ٙ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٖٗ

 ٓٓ.ٕٓٙٙٔ البمقاء الوزاره رة االشغاؿوزا بشأف تعبيد الساحات االمامية لمسجد الناجي أبو القيقب / البمقاء ٛ٘/ٕٕٔٓش ب/ ٖ٘
 ٓٓ.ٖٖٓ٘ٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ بشأف تعبيد الطريؽ المؤدي لمسجد سيد المرسميف و لمقبرة يرقا ٔٙ/ٕٕٔٓش ب/ ٖٙ
 ٓٓ.ٓٔٛٗٔ البمقاء الوزاره وزارة االشغاؿ عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لمطريؽ الزراعي كرـو الرابح ٛٙ/ٕٕٔٓش ب/ ٖٚ

 وزارة االشغاؿ بشأف عمؿ وجو ختامي لطرؽ زراعية في المحافظة ٗٙ/ٕٕٔٓش ب/ ٖٛ
 مخصصات وزارة التخطيط 

 ٗٙ.ٖٚٓٙٗ البمقاء 

ٖٜ 
 بشػاف عمؿ خمطة اسػػفمتية ساخنة لطريؽ جمعد / السػفوح ٘/ٕٕٔٓش ب/

 وزارة االشغاؿ
 مشاريع صندوؽ 
 البمقاء تنمية المحافظات

ٖٓٙٙٓ 

ٗٓ 
 ف عمؿ خمطة اسػػفمتية سػاخنة لطريؽ البػطيػػفبشػػا ٙ/ٕٕٔٓش ب/

 وزارة االشغاؿ
 مشاريع صندوؽ 
 البمقاء تنمية المحافظات

ٕٜٚٗٛ.ٜ 
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 الرقـ 
 المتسمسؿ

 رقـ 
 المالؾ اسـ المشروع العطاء

 مصدر 
 قيمة العطاء /دينار المحافظو التمويؿ

ٗٔ 
 لطرازيفبشػػاف عمؿ خمطة اسػػفمتية سػاخنة لطريؽ عيرا / ا ٚ/ٕٕٔٓش ب/

 وزارة االشغاؿ
 مشاريع صندوؽ 
 البمقاء تنمية المحافظات

ٖٕٔٙٓ.ٓ 

ٕٗ 
 بشأف عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطرؽ زراعية في لواء عيف الباشا ٛ/ٕٕٔٓش ب/

 وزارة االشغاؿ
 مشاريع صندوؽ 
 البمقاء تنمية المحافظات

ٕٗٛٓٓ.ٓ 

ٖٗ 
 ة في لواء ماحص و الفحيصبشأف عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطرؽ زراعي ٓٔ/ٕٕٔٓش ب/

 وزارة االشغاؿ
 مشاريع صندوؽ 
 البمقاء تنمية المحافظات

ٗٗٙٗٗ.ٓ 

 وزارة االشغاؿ بشأف تحسيف طريؽ الفحيص / ابوطارة / السرو ٔٔ/ٕٕٔٓش ب/ ٗٗ
 مشاريع صندوؽ 
 ٘.ٕٜٚ٘ٙ البمقاء تنمية المحافظات

ٗ٘ 
 ٘ٔ/ٕٕٔٓش ب/

نة لطرؽ زراعية في لواء القصبة بشأف اعادة انشاء و عمؿ خمطة اسفمتية ساخ
 وزارة االشغاؿ )المرحمة االولى(

 مشاريع صندوؽ 
 البمقاء تنمية المحافظات

ٙٔٓٓٓ.ٓ 

ٗٙ 
 ٙٔ/ٕٕٔٓش ب/

بشأف اعادة انشاء و عمؿ خمطة اسفمتية ساخنة لطرؽ زراعية في لواء القصبة 
 وزارة االشغاؿ )المرحمة الثانية(

 مشاريع صندوؽ 
 بمقاءال تنمية المحافظات

ٗٛٛٓٓ.ٓ 

 

ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة البمقاء   

  ٕٕٔٓمشاريع وزارة التربية والتعميـ لمعاـ 
 

 الرقم
 

 رقم المشروع 
 

 اسم المشروع 
 

 المالك
 

 مصدرالتموٌل
 

 المحافظة  
قٌمة العطاء بالدٌنارعند 

 االحالة 
 

 مالحظات

07/0202مركزي/ 0 مة التربٌة والتعلٌوزار انشاء مدرسة القابسً    USAID  3070672  البلقاء 
 

 

 منتهٌة

07/0202مركزي/ 0  3766000 البلقاء USAID وزارة التربٌة والتعلٌم انشاء مدرسة الجوفة  
 

 

 منتهٌة

 
3 

 
00/0200د.أ.ح/  

صٌانة شاملة لمدرسة المضمار 
الثانوٌة المختلطة / لواءعٌن 

 الباشا

 منتهٌة 000071082 البلقاء الموازنة وزارة التربٌة والتعلٌم

0 
 
 

060/0200د.أ.ح/  
 
 

انشاء رٌاض اطفال لمدرسة 
 بٌوضة الشمالٌة االساسٌة  

 منتهٌة 00206170 البلقاء الموازنة وزارة التربٌة والتعلٌم
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ٕٕٔٓمشاريع وزارة التربية والتعميـ لمعاـ   

 
 

 الرقم 
 

 رقم المشروع 
 

 اسم المشروع 
 

 المالك 
 

 مصدرالتمويل  
 

 المحافظة 
قيمة العطاء بالدينارعند 

 االحالة 
 

 مالحظات
 

0 
ٕٔٔٓ/٘ٔٔد.أ.ح/ انشاء اضافات صفية لمدرسة  

 النيضة الثانوية الشاممة المختمطة
 منتيية  ٓٛٓ,ٗٔٙٙٗٔ البمقاء الموازنة وزارة التربية والتعميـ

 
 
 
6 

 
 
 
ٕٕٔٓ/ٙٔمركزي/  

تنفيذ إضافات غرؼ صفية 
مباني ومختبرات عممية وتأىيؿ 

قائمة في محافظتي عماف والبمقاء 
 )مدرسة عيرا الثانوية لمبنيف(

 
 
 

 وزارة التربية والتعميـ

 
 
 

ERfKE 

 
 
 

 البمقاء

 
 
 

ٜٕٙٓ٘ 

 
 
 

 قيد التنفيذ 
 
 
 
7 

 
 
 
ٕٕٔٓ/ٙٔمركزي/  

تنفيذ إضافات غرؼ صفية 
ومختبرات عممية وتأىيؿ مباني 
قائمة في محافظتي عماف والبمقاء 

ساسية )مدرسة سوميا األ
 المختمطة(

 
 

 وزارة التربية والتعميـ

 
 
 

ERfKE 

 
 
 

 البمقاء

 
 
 

ٕٔٓٚ٘ٛ 

 
 
 

 قيد التنفيذ

ٕٓٔٓ/٘ٗمركزي / 8 انشاء مدرسة ابو عبيدة االساسية  
 / دير عبل

 قيد التسميـ  ٓٙٚ,ٖٜٗٔٙٚ البمقاء قرض الماني  وزارة التربية والتعميـ

    انجازات مديرية ابنية محافظة البمقاء
 ٕٕٔٓريع وزارة التربية والتعميـ لمعاـ مشا

 
 الرقم 

 
 رقم المشروع 

 
 اسم المشروع 

 المالك
 

 
 مصدر التمويل 

 
 المحافظة  

قيمة العطاء بالدينارعند 
 االحالة 

 
 مالحظات

 
ٜ 

ٕٕٔٓ/ٔٛمركزي  
 
 

تنفيذ مدرسة المبلحة االساسية المختمطة / دير 
 عبل

 وزارة التربية والتعميـ
 

ليقرض البنؾ الدو   قيد التنفيذ  ٕٔٓٗٚٗ البمقاء 

 دينار 11985:07:المـــجمـــوع =                                                                                 
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 انجازات مديرية ابنية محافظة البمقاء
ٕٕٔٓمشاريع الديواف الممكي لمعاـ   

 
 الرقم 

 
 رقم المشروع 

 
 اسم المشروع 

 
لكالما  

 
 مصدر التمويل 

 
 المحافظة

قيمة العطاء بالدينارعند 
 االحالة 

 
 مالحظات

ٕٔٔٓ/ٖٔتربية / ٔ انشاء اسوار لمدرسة الجوفة  
 الثانوية لمبنيف /االغوار الجنوبية

 منتيية  ٜٓ٘ٛ٘ البمقاء الديواف الممكي العامر وزارة التربية والتعميـ

ٕ 
 
 

ٕٔٔٓ/ٙٔتربية / الساسية انشاء مدرسة الكرامة ا 
 المختمطة / الشونة الجنوبية

 ٓٙٓ,ٖٕٕٖٔ٘ البمقاء الديواف الممكي العامر وزارة التربية والتعميـ
 
 

 منتيية

 
ٖ 

ٕٔٔٓ/ٛٔص/ انشاء مركز صحي الكرامة  
 بمنطقة الشونة الجنوبية

 منتيية ٕٗ٘ٔٛٔ البمقاء الديواف الممكي العامر وزارة الصحة

ٕٔٔٓ/٘ٔشباب / ٗ يف السمطانشاء نادي معمم   وزارة التربية والتعميـ 
 

 منتيية ٖٖٖ,ٜٜٗٛٛٚ البمقاء الديواف الممكي العامر

انشاء مشروع مقبرة البقعة   ٕٕٔٓ/ٗد.أ.ح/ ٘
 االسبلمية / محافظة البمقاء

 منتيية   ٜٓٚٚٙ البمقاء الديواف الممكي العامر دائرة الشؤوف الفمسطينية

 انجازات مديرية ابنية محافظة البمقاء
ٕٕٔٓمشاريع الديواف الممكي لمعاـ   

 
 الرقم 

 
 رقم المشروع 

 
 اسم المشروع 

 
 المالك

 
 مصدرالتمويل  

 
 المحافظة 

قيمة العطاء بالدينارعند 
 االحالة 

 
 مالحظات

7 
 

ٕ/ٕٓٔٔ انشاء مشروع مسجد ومقاـ النبي ايوب عميو السبلـ  
 /السمط

وزارة االوقاؼ والشؤوف 
 والمقدسات االسبلمية

ة الممكية العمار مساجد المجن
 ومقامات الصحابة

لبمقاءا  قيد التسميـ  ٓٓٙ,ٙٔٚٙٚٗ 

 
8 

ٕٕٔٓ/ٗمركزي/  حسيف االمير مجمع/  اولمبي نصؼ مسبح تنفيذ 
السمط/ الرياضي  

لمشباب األعمى المجمس  قيد التنفيذ ٜٖٔٓٔٙ البمقاء الديواف الممكي العامر 

ٕٕٔٓ/ مبادرة/ٕٕ 9 صالفحي لنادي االغراض ةمتعدد رياضية صالة تنفيذ  لمشباب األعمى المجمس   قيد التنفيذ ٜٜٖٓٚٚ البمقاء الديواف الممكي العامر 

 
: 

/مبادرة/ٚٔٔ
ٕٕٓٔ 

البمقاء محافظة/ البقعة - الشامؿ التنموي المركز تنفيذ  
 

الفمسطينية الشؤوف دائرة العامر الممكي الديواف   قيد التنفيذ ٕٖٕٙ٘٘ البمقاء 
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      ابنية محافظة البمقاءانجازات مديرية 
     ٕٕٔٓمشاريع الديواف الممكي لمعاـ             

 
 الرقم 

 
 رقم المشروع 

 
 اسم المشروع 

 
 المالك

 
 مصدرالتمويل  

 
 المحافظة 

قيمة العطاء بالدينارعند 
 االحالة 

 
 مالحظات

 
21 

 
 

  
ٕٔٔٓ/ٚٔص/  

مشروع توسعة وتحديث 
مركزالنيضة بمنطقة الشونة 

ية  الجنوب  

 
 وزارة الصحة 

 
 الديواف الممكي العامر

 
 البمقاء 

 
ٖٕٚٙ٘ 

 

 
 قيد التنفيذ

دينار :48834340المــجمــوع =                                                                                        

      انجازات مديرية ابنية محافظة البمقاء    
      ٕٕٔٓلمعاـ  مشاريع وزارات اخرى    

 
 الرقم 

 
 رقم المشروع 

 
 اسم المشروع 

 
 المالك

 
 مصدر التمويل

 
 المحافظة 

قيمة العطاء بالدينارعند 
 االحالة

 
 مالحظات

ٔ 
 

ٕٔٔٓ/ٗٗد.أ.ح/  
 

مشروع مبنى الصناعات الدوائية 
 / مركز التدريب الميني السمط

مؤسسة التدريب الميني 
 /وزارة العمؿ

 ٕٚٙ,ٜٖٓٗٛٔ البمقاء  الموازنة 
 

 قيد التسميـ 

                       دينار 2495:10783المــجمــوع =

 انجازات مديرية ابنية محافظة البمقاء
ٕٕٔٓمشاريع وزارة الصحة لمعاـ   

 
 الرقم 

 
 رقم المشروع 

 
 اسم المشروع 

 
 المالك

 
 مصدر التمويل 

 
 المحافظة 

قيمة العطاء بالدينارعند 
 االحالة 

 
تمالحظا    

 
ٔ-  

ٕٓٔٓ/ٗٔمركزي/  
 

الجديد الحكومي السمط مستشفى تنفيذ   
الصحة وزارة  

 
 الموازنة

 
 البمقاء 

 
ٖٜٕٕٛٙ٘ٛ,ٖٓٗ 

 
 قيد التنفيذ 

ٕ- ٕٔٔٓ/٘ٔ/مركزي   المستشفى في القضائي القسـ توسعة تنفيذ 
الفحيص/ النفسية لمصحة الوطني  

الصحة وزارة  قيد التنفيذ ٕٕٖٓٛٓ٘ البمقاء الموازنة 

دينار 542244950415المجموع=                                                                                                          
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ٕٕٔٓممخص لمشاريع ابنية محافظة البمقاء لمعاـ   

الرقــم    اسم المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع  
 

ــــــــــــــاريععدد المشـــــــــــ  قيمة العطاءات بالدينار 

ٔ- ـوزارة التربية والتعمي  مشاريع ٜ   ٜٜٓٓٛٚٗ,ٙ 

مشاريع ٓٔ الديواف الممكي  -ٕ  ٖٕٖٕٖٚٚ,ٜ 
 

ٖ-  
 

 ٕٚٙ,ٜٖٓٗٛٔ مشروع واحد وزارات اخرى 

ٗ-  
 

 ٖٗٓ,ٖٖٖٗٛٔٔٗ مشروعاف اثناف  وزارة الصحة

  
 المجمـــــــــــوع

 
67143:590587 

       

 ٕٔٔٓدبا لعاـ أانجازات مديرية أشغاؿ محافظة م 

 الطرق الزراعية التي تم انجازىا 
3122لعام   

لعام  الخمطات االسفمتية والنافذة الطرق  القروية و 
3122 

الثانوية و )الرئيسية(مشاريع الطرق   
  3122 لعام  

ةالكمف نوع العمؿ الطوؿ )كـ( الكمفة نوع العمؿ الطوؿ )كـ( الكمفة  نوع العمؿ الطوؿ )كـ( 

 انشاء جديد  - - انشاء جديد ٙ,ٓ ٕٓٓٓٗ فتوح باألمانة ٕٔ ٖٓٓٓٚ

تحسيف واعادة  ٛ,ٔ ٜٕٕٚٙٗ تحسيف واعادة تأىيؿ ٓٓٔ,ٚٔ ٓٔٓٓٙٗ تعبيد باألمانة ٜ ٓٓٓٓٙ
 تأىيؿ 

 مبلحظات    مبلحظات   فتوح وتعبيد ٚ,ٕٖ ٜٚٗٔ٘ٙ
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 ٕٕٔٓاـ لع مأدباانجازات مديرية أشغاؿ محافظة 

 الطرق الزراعية التي تم انجازىا 
3123لعام   

لعام  الخمطات االسفمتية والنافذة الطرق  القروية و 
3123 

الثانوية و)الرئيسية(مشاريع الطرق   
3123لعام    

 نوع العمؿ الطوؿ )كـ( الكمفة نوع العمؿ الطوؿ )كـ( الكمفة نوع العمؿ الطوؿ )كـ( الكمفة

 انشاء جديد  - - انشاء جديد - - نةفتوح باألما ٛٔ ٓٓ٘ٚٙ

واعادة  تحسيف ٕٓٓ,ٔ ٓٓٓ,ٓٓٔ تحسيف واعادة تأىيؿ ٕ,ٗٔ ٜٖٓٔٛٛ تعبيد باألمانة ٘,ٛ ٖٓٓٓ٘
 تأىيؿ 

 مبلحظات    مبلحظات   فتوح وتعبيد ٚ,ٓٔ ٜٜٖٕٛٛ

 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓ مأدبانجازات مديرية ابنية محافظة ا

الرقم 
المشــــــــــــروع إسم رقم العطــــــــــاء  المتسمسل  قيمة العطاء بالدينار المحافظـــو مصدرالتمويل المالك 

 ٓٓ.ٖٓٗٛٙ٘ مادبا الديواف الممكي العامر وزارة التربيو و التعميـ مدرسة مميح االساسيو لمبنيف ٗٔ/ٕٔٔٓالمركزي / ٔ

 ٓٓ.ٜٖٜ٘٘ٓٔ مادبا الديواف الممكي العامر وزارة التربيو و التعميـ مدرسو الممؾ عبداهلل الثاني لمتميز ٕ/ٔٔ.ٕتربيو / ٕ
 ٕٗ.ٕٖ٘ٚٙٚ مادبا الديواف الممكي العامر وزارة التنميو االجتماعيو انشاء مركز تنميو المجتمع المحمي ٕ/ٕٔٔٓش/ ٖ
 ٓٓ.ٜٓ٘ٙٔ مادبا الديواف الممكي العامر وزارة التنميو االجتماعيو انشاء وحدات سكنيو لؤلسر العفيفو ٘ٔ/ٕٔٔٓش/ ٗ
 ٓٓ.ٕٖٓٚٙٛ مادبا الديواف الممكي العامر وزارة الصحو مركز صحي دليمو الحمايدة ٕ/ٕٔٔٓص/ ٘
 ٓٛ.ٖٓٔٔٛٔ مادبا الديواف الممكي العامر وزارة الصحو اعادة تأىيؿ و أضافة طابقيف لمركز صحي اـ الرصاص ٜٔ/ٕٔٔٓص/ ٙ
 ٕٚ.ٕٕٖٚٓٛ مادبا امرالديواف الممكي الع وزارة االوقاؼ مسجد مادبا الغربي ٖ/ٕٔٔٓش/ ٚ
 ٖٙ.ٜٚ٘ٔٗ مادبا الديواف الممكي العامر وزارة الصحو صيانو مركز صحي ذيباف االولي ٖٔ/ٕٔٔٓص/ ٛ

 ٓٓ.ٖٜٗٓٚ مادبا الموازنو وزارة الزراعة إنشاء مشتؿ لوزارة الزراعو/الوالة ٜٕ٘/ٜٕٓٓد.ا.ح/ ٜ

 ٔٔ.ٔٗ٘ٙٛٔ مادبا الموازنو ارة التربيو و التعميـوز  مدرسو نزىة الوالو االساسيو المختمطو ٘ٔ/ٕٔٔٓد.ا.ح / ٓٔ

 ٚٙٔ/ٕٓٔٓد.ا.ح / ٔٔ
صيانو و تأىيؿ مركز التدريب الميني مادبا ذكور 

 لممشروع السياحي المستوى الثاني
 ٓٗ.ٕٜٓٔٚ مادبا الموازنو مؤسسو التدريب الميني
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 ٕٕٔٓخدمات المشاريع لشيرتمػوز لعاـ 

رقم
  ال

 المشروع رقم العطاء
   

 اسم المشروع السنو رقم نوعو
مصدر 
 خدمات المياه خدمات الكيرباء الترخيص التمويل

 ٕٛٓٓ ٔٚٔ مركزي ٔ
تنفيذ مبنى 
محكمة مأدبا 

 االبتدائية
 الموازنو

 تـ الترخيص
 

 تـ  توصيؿ الكيرباء   

تمت مخاطبة عطوفة أميف عاـ سمطة المياه بكتابي رقـ  
األسراع بأعادة  .بخصوصٕٕ/ٔ/ٕٕٔٓتاريخ  ٔٚٔ/ٕٛٓٓ/ٜٙٔٔ

عمؿ الدراسة  الفنية والمالية البلزمة وتزويدنا بالكمفة المالية المترتبة 
 إليصاؿ المياة  لممبنى قيد البحث. 

 ٕٔٔٓ ٘ٔ  ش ٕ
إنشاء وحدات 
سكنية لؤلسر 

 العفيفة

الديواف 
الممكي 
 العامر

لـ يتـ الترخيص ألف األرض ممؾ  
 لخزينة المممكة األردنية الياشمية 

 

ـ إيصاؿ التيار تػ
 الكيربائي 

 تـ إيصاؿ المياه لموحدة السكنية المشار الييا.

 ٜٕٓٓ ٜٕ٘ د.أ.ح ٖ
إنشاء مشتؿ 
لوزارة الزراعة 

 /الوالة
 الموازنو

تـ مخاطبة مدير األبنية الحكومية  
لمحافظة مادبا   بكتاب مف معالي وزير 
األشغاؿ العامة واألسكاف  رقـ د.ا.ح 

يخ تار   ٜٕ٘/ٜٕٓٓ/ٜٜٕٙٔ/
وذلؾ بخصوص أستكماؿ   ٖٓ/ٛ/ٕٕٔٓ

األجراءآت مع  ىندسة بمديات ذيباف 
لمحصوؿ عمى رخصة أنشاءات خاصة 

 بالمبنى موضوع البحث .

تـ األتفاؽ عمى مكاف  
المحوؿ مع شركة 
الكيرباء . تـ أرساؿ 
العقود لوزارة الزراعة 
والتي قامت بأرساليا 
لدائرة األراضي 
 لتوقيعيا . 

يد مدير زراعة لواء ذيباف بكتاب رقـ تـ مخاطبةالس  
بخصوص تزويد  ٕٔ/ٗ/ٕٕٔٓتاريخ ٜٕ٘/ٜٕٓٓ/ٜ٘٘د.ا.ح/

المديرية برخصة أنشاءآت وأذف أشغاؿ ليتسنى السير بأجرآت تزويد 
المبنى بالتيار الكيربائي وعدـ أمكانية توصيؿ المياه لممبنى قيد البحث 

 . 

 ٕٔٔٓ ٕ تربية ٗ
إنشاء مدرسة 
الممؾ عبداهلل 

 ثاني لمتميزال

الديواف 
الممكي 
 العامر

تـ الترخيص بموجب رخصة أنشاء ات 
الصادرة مف بمدية   ٕٗٔ/ٕٔٔٓرقـ 

 مادبا الكبرى. 
 تـ  توصيؿ الكيرباء   

. بناًء عمى إتصاؿ ىاتفي  ٜ/ٕٔٔٓتـ تسديد  فاتورة المياه في شير
 با . مف قبؿ مدير مديرية األبنية الحكومية لمحافظة مادبا مع تربية ماد

 ٕٔٔٓ ٕ ص ٘
إنشاء مركز 
صحي دليمة 

 الحمايدة

الديواف 
الممكي 
 العامر

تـ الترخيص بموجب رخصة أنشاء رقـ 
 ٖٔ/ٓٔ/ٕٔٔٓتاريخ  ٖٙ/ٕٔٔٓ

 الصادرة مف بمدية لب ومميح .

تـ أنشاء غرفة  
المحوؿ وحاليًا 

الموضوع لدى شركة 
الكيرباء لتركيب 

 المحوؿ 

 لدى وزارة الصحة ( . لـ تصرؼ المطالبة بعد )المطالبة
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 ٕٔٔٓ ٕ ش ٙ
إنشاء مركز 
تنمية المجتمع 

 المحمي 

الديواف 
الممكي 
 العامر

 تـ  ترخيص المبنى  

تػمت مخاطبة  لسادة 
شركة النبأ لممقاوالت 
األنشائية بكتاب  

 ٕ/ٕٔٔٓ/ٜٗٚش
 ٖٓ/٘/ٕٕٔٓتاريخ 

.وذلؾ بخصوص 
العمؿ عمى تنفيذ غرفة 

محطة التحويؿ 
وحسب المخططات 

 شائية .   األن

تمت مخاطبة عطوفة أميف عاـ سمطة المياه بكتاب مف عطوفة مدير  
تاريخ   ٕ/ٕٔٔٓ/ٕٕٚٔٗعاـ دائرة األبنية الحكومية رقـ ش 

بخصوص األسراع بعمؿ الدراسة  الفنية والمالية الؤلزمة  ٕٚ/ٔ/ٕٕٔٓ
 إليصاؿ المياة لممبنى قيد البحث. 

 
041/2118اىؼطاء سقٌ 

طىتاسوحذيذ ىقىاػذ اىجذاس االعتْادي ػي  

(0)اىؼثاسج 

451414511 - تاسي  

 
 يق الدائري البديل  لمحافظة الطفيمةالطر 
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 مشاريع التنفيذ -وزاره االشغاؿ العامو واالسكاف/ دائره األبنيو الحكوميو 

رقم
   المشروع رقم العطاء ال

 خدمات المياه خدمات الكيرباء الترخيص مصدر التمويل اسم المشروع السنو رقم نوعو
       الديواف الممكي العامر الثاني لمتميزإنشاء مدرسة الممؾ عبداهلل  ٕٔٔٓ ٕ تربية ٔ

       الديواف الممكي العامر إنشاء مركز تنمية المجتمع المحمي  ٕٔٔٓ ٕ ش ٕ

       الديواف الممكي العامر إنشاء مركز صحي دليمة الحمايدة ٕٔٔٓ ٕ ص ٖ

       USAID مدرسة مأدبا واـ قصير وسحاب ٕٛٓٓ ٖٕ٘ مركزي ٗ

       الموازنو مدرسة إسكاف الفيحاء االساسية المختمطة ٕٓٔٓ ٚ مركزي ٘

       الموازنو تنفيذ مبنى محكمة مأدبا االبتدائية ٕٛٓٓ ٔٚٔ مركزي ٙ

       الموازنو إنشاء مشتؿ لوزارة الزراعة/الوالة ٜٕٓٓ ٜٕ٘ د.أ.ح ٚ

 ٕٕٔٓخدمات مشاريع  الديواف لشير األوؿ لعاـ 

رقم
  ال

       وعالمشر  رقم العطاء

مصدر  اسم المشروع السنو رقم نوعو
 التمويل

 خدمات المياه خدمات الكيرباء الترخيص

 ٕٔٔٓ ٚ ش ٔ
مسجد 
مادبا 
 الغربي 

الديواف 
الممكي 
 العامر

تـ  تسميـ قطعة االرض المقاـ 
عمييا المسجد بموجب محضر 

تسميـ المؤرخ بتاريخ 
ٕٕٓٔ/ٔ/ٕٕ  

 اه تـ توصيؿ المي تـ  توصيؿ الكيرباء 

 ٕٔٔٓ ٗٔ  تربية ٕ

إنشاء 
مدرسة 
مميح 

األساسية 
 لمبنيبف

وزارة 
التربية 
 والتعميـ 

تػػػـ الترخيص بموجب رخصة 
تاريخ  ٕٗ/ٕٔٔٓانشاء رقـ 

ٕٓٔٔ/ٕٔ/ٕٔ 

تـ  مخاطبة مدير عاـ شركة الكيرباء  
/ ٗٔاألردنية  بكتاب رقـ تربية 

وذلؾ  ٘ٔ/ٚ/ٕٕٔٓ/ تاريخ ٚ/ٖٕٖٕ٘
لمدنية لمحطة بخصوص تنفيذ األعماؿ ا

التحويؿ واستكماؿ إجراءات تركيبيا 
يصاؿ التيار الكيربائي .عممًا بأنة تـ  وا 
تسديد المطالبة المالية مف قبؿ وزارة 

 التربية .

 تـ توصيؿ المياه 
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 ٕٔٔٓ ٗٔ  شباب 0
أنشاء 
صالة 
 رياضية 

وزارة 
 الشباب 

تـ مخاطبة مدير شباب  
محافظة مادبا  بكتاب رقـ  

 ٗٔ/ٕٔٔٓ/ٓٗٚشباب /
 ٕٔ/٘/ٕٕٔٓتػػػاريخ 

بخصوص األسراع بترخيص 
المبنى قيد البحث والتزويد 

 برخصة إنشاء  . 

قامت شركة الكيرباء  بالكشؼ  وتحديد  
موقع المحوؿ الكيربائي المنوي تركيبو 
 لتزويد المبنى بالتيار الكيربائي    . 

تمت موافقة الوزير 
بيعبءة الخزاف األرضي 
ه  بواسطة صياريج الميا

وذلؾ لحيف خدمة المنطقة 
بشبكة المياه  بكتاب رقـ 

شباب 
/ٕٜٔٗٓ/ٕٓٔٔ/ٔٗ 

 ٖٓ/ٛ/ٕٕٔٓتاريخ 
 لممبنى قيد البحث . 

 ٕٔٔٓ ٜٔ ص 4

إعادة 
تأىيؿ 
وأضافة 
طابؽ 
لمركز 

صحي أـ 
 الرصاص 

الديواف 
الممكي 
 العامر

تـ مخاطبة عطوفة أميف عاـ  
وزارة الصحة بكتاب مف المدير 

العاـ رقـ 
تػػػاريخ  ٜٔ/ٕٔٔٓ/ٖٗٛٚص/

وذلؾ بخصوص  ٘/ٖ/ٕٕٔٓ
األسراع بأجراءآت ترخيص 
المبنى قيد البحث ليتـ أيصاؿ 
 الخدمات البلزمة لممبنى . 

تـ مخاطبة  مدير عاـ شركة الكيرباء 
األردنية  بكتاب   مف معالي وزير  

 ٜٔ/ٕٔٔٓ/ٖٖٔٚٔاألشغاؿ رقـ  ص/
بخصوص الموافقة  ٚ/٘/ٕٕٔٓتػػػاريخ 

الفنية والمالية والتي قيمتيا    عمى  الدراسة
( دينار وتزويد الوزارة ٓٚٗ.ٜٔٙٗ)

 بالكمفة المالية .

 مخدـو بالمياه 

 ٕٕٔٓ ٖ  مركزي  ٘

إنشاء 
نادي 

شباب أـ 
 الرصاص 

وزارة 
 الشباب 

تـ مخاطبة عطوفة رئيس 
المجمس األعمى لمشباب  مف 
قبؿ معالي وزير األشغاؿ 

 ٖ/ٕٕٔٓ/ٕٖٛٛٛبكتاب رقـ 
 ٚ/ٔٔ/ٕٕٔٓتاريخ 

بخصوص السير بأجراءات 
يصاؿ الخدمات  الترخيص  وا 

 لممبنى قيد البحث.

( دينار ٖٛٙٗتـ تسديد الفاتورة لمكيرباء/)
 مف المبمغ األحتاطي . 

تـ مخاطبة  معالي وزير 
األشغاؿ العامة واألسكاف 

بكتابي رقـ 
تاريخ  ٖ/ٕٕٔٓ/ٕٗٓٔ
وذلؾ ٚ/ٕٕٔٓ/ ٕٕ

بخصوص إيصاؿ خدمات  
موضوع  المياه لممشروع

 البحث. 
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 ٕٕٔٓ  مبادرة/ٚٔ    مركزي  ٙ

تنفيذ المبنى 
األستثماري 
التابعة 
لمجنة 
خدمات 

 مخيـ مادبا 

وزارة 
الخارجية 
/الشؤوف 
 الفمسطينية 

تـ الطمب مف لجنة مخيـ مادبا 
بتزويد ىذه المديرية بسند تسجيؿ 
ومخطط اراضي ومخطط موقع 
ترسيـ  وذلؾ لمسير بأجراءآت 

 ت لممبنىإيصاؿ الخدما

تـ مخاطبة  مدير عاـ شركة الكيرباء   
األردنية بكتاب مف معالي وزيراألشغاؿ العامػػة 

  ٕٕٔٓ/ٖٕٜٖٛ/مبادرة/ ٚٔواألسكػػػاف   رقػػـ 
وذلػػؾ بخصػػوص     ٔٔ/ٔٔ/ٕٕٔٓتػػػاريػػخ 

عمؿ الدراسة الفنية والمالية البلزمة إليصاؿ 
 ي    . التيار الكيربائي المبنى بالتيار الكيربائ

تمت مخاطبة السيد مدير 
أدارة مياه مادبا بكتاب رقـ 

   ٕٕٔٓ/ٕٗٓٗٔ/مبادرة /ٚٔ
وذلؾ ٙ/ٔٔ/ٕٕٔٓتاريخ 

بخصوص األسراع بالكشؼ 
جراء الدراسو الفنية والمالية  وا 

أليصاؿ خدمات المياه 
والصرؼ الصحي لممبنى 
موضوع البحث وتزويد ىذه 
المديرية بما يترتب عمى ذلؾ 

بلـز حسب ليتـ إجراء ال
 األصوؿ. 

 ٕٕٔٓخدمات مشاريع  الديواف لشير تشريف الثاني لعاـ 

رقم
  ال

 المشروع رقم العطاء

مصدر  اسم المشروع السنو رقم نوعو
 التمويل

 خدمات المياه خدمات الكيرباء الترخيص

ٔ _ ٗٛ ٕٓٔٔ 
تنفيذ مدرسة الباسمية 
األساسية لمذكور 
 /محافظة العاصمة 

وزارة 
التربية 

 التعميـ و 

تمت تزويد وزارة التربية والتعميـ بالمخططات  
التصميمية البلزمة بموجب بكتاب عطوفتة  رقـ 

مف  ٛٔ/ٓٔ/ٕٔٔٓتاريخ  ٖ/ٓٓٔ/ٚ/ٜٗٛٓٗ
إجؿ أجراء ات ترخيص المدرسة موضوع البحث 

. 

تػـ  مخاطبة  مديػر الشػػؤوف المالية     
 ٕٔٔٓ/ٕٖٔٗ/ ٛٗبالكتاب    رقـ 

بخصوص صرؼ  ٘ٔ/ٖ/ٕٕٔٓتاريػخ 
( ٓٓٓٗقيمػة المطالبة المالية وقدرىا )

وذلؾ بدؿ  تكاليؼ األعماؿ المدنية لبناء 
   غرفة المحوؿ لمعطاء قيد البحث  . 

 مدرسة نزىة الوالة  ٕٔٔٓ ٔ٘ٔ د.ا.ح ٕ
وزارة 
 التربية 

تـ مخاطبػة مدير التربيػة والتعميـ لمواء ذيباف   
ػخ تاري ٔ٘ٔ/ٕٔٔٓ/ٖٛ٘بكتاب رقػـ د.ا.ح /

بخصوص السير بأجراءآت ترخيص ٛ/ٗ/ٕٕٔٓ
 المبنى قيد البحث .

تـ مخاطبة معالي وزير التربية والتعميـ 
بكتاب مف معالي وزيراألشغاؿ العامة 

واألسكاف رقـ ا.د.ج/  
تػػػاريخ  ٔ٘ٔ/ٕٔٔٓ/ٜٖٕٛ٘

بخصوص صرؼ   ٖٔ/ٚ/ٕٕٔٓ
المطالبة المالية لصاحب األستحقاؽ 

ة دينار والخاص ٖٓٗ,ٖٖٙٙوبقيمة 
 برفع قدرة عداد الكيرباء موضوع البحث   
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 الفصل الرابع عشر                                         

 ادارة شؤون محافظات اقميم الجنوب
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 ادارة شؤوف محافظات اقميـ الجنوب

 

 
 وحدة التنسيؽ ومتابعة الجنوب

 المياـ والواجبات
 الخطط ليذه األولويات وتحديد لممديريات العامة الخطط ضعبو  المشاركة -

 . المعنية الجيات مع بالتنسيؽ األشغاؿ لمديريات السنوية الموازنة مشروع بإعداد المشاركة -

 لممديريات المشاريع لتنفيذ التفصيمية البرامج بإعداد المشاركة -

 ادارة شؤوف محافظات اقميـ الجنوب

 وحدة التنسيؽ ومتابعة الجنوب 
 

 وحدة االدارة والمالية

 مديرية ابنية محافظة الكرؾ 
 

 مديرية اشغاؿ محافظة الكرؾ 
 

  الطفيمةمحافظة  مديرية ابنية 
 

الطفيمةمديرية اشغاؿ محافظة   

محافظة معاف  ابنيةمديرية   
 
 

 مديرية اشغاؿ محافظة معاف 
 

العقيةمحافظة  ابنيةمديرية   
 

  العقبةمحافظة  شغاؿمديرية ا
 

اقميـ اشغاؿ البتراءمديرية   
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 والمواد والمعدات واآلالت البشري لجيازا وتشمؿ األعماؿ لتنفيذ البلزمة االحتياجات بتحديد المشاركة -

 الحاالت في البرامج ىذه عمى التغيير أو بالتعديؿ والتنسيب واألنظمة والقوانيف الموضوعة والخطط بالبرامج التزاميا مف والتأكد األشغاؿ لمديريات المعتمدة البرامج تنفيذ وتقييـ متابعة -
 ذلؾ تستوجب التي

 التنفيذ أثناء تظير التي المعوقات أو المشاكؿ لحؿ األشغاؿ بمديريات المقاوليف قبؿ مف تنفذ التي باألعماؿ العبلقة اتذ الوزارة مديريات مع التنسيؽ -

 لممحافظات المساعد إلى بيا الخاصة التنسيبات ورفع السنوية وانجازاتيا األشغاؿ مديريات بمشاريع العمؿ سير عف الشيرية التقارير تقييـ -

 والفنية والمالية اإلدارية النواحي كافة في المركز ومديريات األشغاؿ ياتمدير   بيف التنسيؽ -

 األشغاؿ مديريات بأعماؿ يتعمؽ فيما األخرى والجيات المواطنيف مف الوزارة إلى ترد التي والشكاوي الطمبات بموضوع محافظاتال مدير إقميـ إلى التنسيب -

 .بالمحافظات األشغاؿ تمديريا جياز عمى والفني واإلداري المالي اإلشراؼ -

 

 

 

 

 
 

 

 العمقة- الثنية-الجنوب اقميم                                                                                                                                      
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 -: الجنوبجبات لجميع مديريات االشغاؿ واالبنية القميـ اوالو  المياـ

 عمى المرورية السبلمة عناصر وتوفير عمييا السبلمة عناصر وتوفير صيانتيا عمى والعمؿ واألبنية الطرؽ لمشاريع البلزمة والتصميمات والدراسات الخطط عمى المباشر اإلشراؼ -
 .الطرؽ

 والمستجدات التغييرات بشأف العمؿ لصاحب الممثؿ والميندس المحافظة ءاتعطا لمجنة رئيساً  كونو المراحؿ بمختمؼ تنفذىا ومتابعة العطاءات طرح أعماؿ عمى المباشر اإلشراؼ -
 .التنفيذ أثناء العطاءات عمى

بداء واألبنية الطرؽ مشاريع عمؿ لسير الشيرية التقارير دراسة - عداد عمييا مبلحظات أي وا   سبابأ وبياف ليا المعد الزمني البرنامج مع تمشييا ومدى المديرية بمنجزات شيري تقرير وا 
 . لمعالجتيا المناسبة اإلجراءات واتخاذ وجد إف تأخيرىا

 . ليا الموضوعة والشروط والمواصفات المخططات وفؽ يسير العمؿ أف مف والتأكد المنجزة والكمية العمؿ سير عمى االطبلع أجؿ مف المديرية مشاريع تفقد -

 لجيات وتحويميا المواطنيف مف المقدمة واالعتراضات وتعبيدىا وفتحيا الطرؽ سعة بأعماؿ تتعمؽ والتي المواطنيف ومف األخرى الرسمية الجيات مف المقدمة الطمبات دراسة -
 عمييا البلزمة اإلجراءات إلكمػاؿ االختصاص

 ليذه التابع الصيانة قسـ خبلؿ ومف ردنيةاأل المسمحة القوات رأسيا وعمى المتاحة اإلمكانات ضمف ليـ الخدمة وتقديـ األخرى الرسمية والجيات األخرى اتيالمدير  مع المساىمة -
 المديرية

 العقود وتجديد بالدواـ يتعمؽ وما العقوبات وكتب اإلجازات وتوقيع والحسومات والتكميؼ السنوية العماؿ وزيادة النقؿ كتب إعداد حيث مف والمالي اإلداري الجياز إجراءات متابعة -
 وتوقيع األصوؿ حسب عمييا يتـ إجراء وحتى ومتابعتيا المديرية أقساـ بمختمؼ االختصاص ذوي إلى لممديرية الواردة الكتب جميع وتحويؿ المديرية مف الصادرة الكتب جميع وتوقيع
 .المدنية الخدمة لنظاـ ياخدمات تخضع التي الموظفيف لجميع السنوية التقارير وتوقيع العماؿ أجور وجداوؿ المتدربيف الميندسيف ومكافآت بالفواتير الخاصة المالية السندات جميع

  . لممديرية التابع الصيانة قسـ خبلؿ مف المحورية الحموالت عمؿ متابعة -

 .لممحافظة التابعة األولوية أشغاؿ بمكاتب العبلقة ذات والفنية والمالية اإلدارية األعماؿ جميع متابعة  -

 .لمعمؿ تمـز معدات أو أجيزة أو لواـز أي مف المديرية واحتياجات المشاريع عمى تطرأ تعديبلت أو تغييرات بأي الوزارة إشعار -

حالة طرح -  .أردني دينار(ٓٓٓ.ٕٓٓ) عف يزيد ال بما بالمحافظة الخاصة العطاءات وا 
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 المواء مكاتب أشغاؿ    

 -:والواجبات المياـ    
 . عمييا المرورية السبلمة عناصر توفر مف والتأكد ومراقبتيا المواء في الطرؽ وضع متابعة -

 .الطرؽ وصيانة إنشاء مشاريع والمتضمنة المواء ىذا ضمف المندرجة المشاريع في العمؿ سير تقدـ مستوى توضح شيرية تقارير إعداد -

  . المواء في الطرؽ لمشاريع تفقدية بجوالت القياـ -

دارة المكتب في العاممة األجيزة عمى المباشر اإلشراؼ - جازات بالمراسبلت المتعمقة والمالية والفنية داريةاإل باإلجراءات المديرية ومخاطبة شؤونيا وا   العمؿ وتنظيـ الموظفيف وا 
 .وغيرىا والعقوبات

041/2118اىؼطاء سقٌ 

مغاسج ٍىاد فششياخ في اىَىقغ 

14/4/2011- تاسي  

 

لبديل  لمحافظة الطفيمةالطريق الدائري ا                                                                     3اعمال الحفريات لمجسر رقم إقميم الجنوب/العقبة/  
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 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية محافظة الكرؾ  

 اوال : الطرؽ الثانوية : تحسيف واعادة تأىيؿ    

  
     

 قٌمة العطاء النهائٌة)دٌنار( طول الطرٌق)م( اسم المشروع رقم العطاء التسلسل

 36990 0009 الطٌبة -عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق العراق  03/0200ش ك  0

 069383 0222 الحسٌنٌة -توسعة وتحسٌن وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق ذات راس 00/0200ش ك  0

 000276 0360 اعمال قشط وخلطة اسفلتٌة لمدخل المرج /حدٌقة المشٌرحابس المجالً وخندق لتصرٌف المٌا 60/0200ش ك  3

 77978 0322 انشاء واعادة انشاء طرٌق القصر الٌاروت 06/0200ش ك  0

 30090 702 اعمال قشط ووجه ختامً وخلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق الرئٌسً / مدخل لواء عً من مإتة 00/0200ش ك  0

 09980 0222 مثلث الوسٌة -عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة  لجزء من طرٌق دوار المنشٌة الشمالً  00/0200ش ك  6

 03000 0202 بشؤن توسعة لطرٌق فقوع/ مسعر 08/0200ش ك  7

 02072 0709 خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق دوار الطٌبة/ المزاروتعبٌد الطرٌق الزراعً )حوض السنٌنة(  63/0200ش ك  8

 

 451341 14314 وعـــــــــــــــــــالمجم

 ثانيا  : الطرؽ القروية  : تحسيف واعادة تأىيؿ    

  

 قٌمة العطاء النهائٌة)دٌنار( (طول الطرٌق)م اسم المشروع رقم العطاء التسلسل

 06687 636 حمود السماكٌة -توسعة وتحسٌن وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق القصر  08/0200ش ك  0

 06960 0262 بشؤن تعبٌد طرٌق الثالجة / تقاطع المزار 69/0200ش ك  0

 66280 0000 ة باتجاه البلدةعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لمدخل العدنانٌة من االشارة الضوئٌ 00/0200ش ك  3

 67030 0030 المزار -اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق المنشٌة 36/0200ش ك  0

  

وعـــــــــــــــــــــلمجما  0370 027067 
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 ثالثا : خمطات اسفمتية     
 

 ٌنار(قٌمة العطاء النهائٌة)د طول الطرٌق)م( اسم المشروع رقم العطاء التسلسل

 000700 0370 االغوار )الكازٌة باتجاه مثلث سكا( -اعمال قشط وخلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق الكرك  08/0200ش ك  0

 8602 320 خلطة اسفلتٌة لطرٌق القطرانه النخٌله 30/0200ش ك  0

 00232 0370 خلٌةعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة  بالمتر المربع لطرٌق القطرانه / قصور بشٌر / الن 03/0200ش ك  3

 33907 0902 عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق مثلث زحوم/ الحربٌة 08/0200ش ك  0

 08009 390 المزارع -سد التنور  -تعبٌد طرٌق البربٌطة  62/0200ش ك  0

 07698 0030 عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة  لطرٌق سد الموجب 00/0200ش ك  6

 30337 0222 اخنة بالطن وعمل صٌانة روتٌنٌة لطرٌق بذان بردىعمل خلطة اسفلتٌة س 20/0200ش ك  7

 09070 908 سدور العبٌد -عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق الشهابٌة 06/0200ش ك  8

 00262 0090 اعادة تاهٌل جوزا الهٌشة 07/0200ش ك  9

 06082 792 دة مإتةبشؤن تعبٌد الطرٌق الزراعً الذي ٌإدي الى تجمع سكانً غرب بل 80/0200ش ك  02

 03308 0088 زحوم(-عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق المنشٌة )ادر 09/0200ش ك  00

 00390 0660 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق المإدي الى مزارع غرب منطقة الطٌبة 83/0200ش ك  00

 32073 990 سول / المزارعتحسٌن وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق الزراعً مقبرة  68/0200ش ك  03

 00306 0009 االغوار -عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق البدٌل البقٌع  39/0200ش ك  00

 00602 690 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق المزار ام القثاء 80/0200ش ك  00

  

 332424 41115 المجموع
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  ح وتعبيدرابعا : الطرؽ الزراعية  : فتو 
  

     

 قٌمة العطاء النهائٌة)دٌنار( طول الطرٌق)م( اسم المشروع رقم العطاء التسلسل

 07077 0020 شٌحان / لواء القصر -انشاء طرٌق الجدعا  30/0200ش ك  0

 9002 0090 بشؤن انشاء طرٌق النحٌلة الشرقٌة / صرارة  لواء المزار الجنوبً 00/0200ش ك  0

 08009 0322 مبنى محمٌة فقوع -انشاء وتعبٌد طرٌق فقوع 09/0200ش ك  3

 00090 0090 العمرٌة / لواء المزار الجنوبً -انشاء طرٌق سول  00/0200ش ك  0

 07808 0222 مسعر / لواء القصر -انشاء طرٌق السدٌر  33/0200ش ك  0

 06088 0932 ام سوٌدة /البحٌراتانشاء طرٌق ام سوٌدة/ الحً الشرقً واعادة انشاء طرٌق  38/0200ش ك  6

 00029 0069 بشؤن انشاء طرٌق مسعر السدٌر / لواء القصر 70/0200ش ك  7

 09372 0022 الشلٌات -بشؤن انشاء طرٌق الموجب  76/0200ش ك  8

 33060 0066 انشاء طرق زراعٌة فً منطقة العٌنا  37/0200ش ك  9

 6837 302 الكرك المإدي الى مصنع الكرتون انشاء وتعبٌد طرٌق مرود / 02/0200ش ك  02

 00680 0302 انشاء واعادة انشاء طرق زراعٌة فً لواء عً 30/0200ش ك  00

 06923 0200 بشؤن  انشاء طرٌق العطن الشمالً الربة 80/0200ش ك  00

 00308 0002 حمود -اعادة انشاء طرٌق الربه  02/0200ش ك  03

 07300 0032 الشارع العام -الوسٌة -واعادة انشاء طرٌق الٌوبٌل / الكناربشؤن انشاء  00/0200ش ك  00

 00800 0036 السنٌنة -اعادة انشاء طرٌق القصر  00/0200ش ك  00

 00670 0002 القطرانه -الكرك -اعادة انشاء طرٌق مقبرة ادر / الطرٌق الرئٌسً  07/0200ش ك  06

 07702 0083 / الراس/ لواء المزار الجنوبً اعادة انشاء طرٌق الطٌبة 07/0200ش ك  07

 33780 3202 تعبٌد طرق زراعٌة فً منطقة الوسٌة)والطرٌق المإدي الى محطة تقوٌة البث) الٌوبٌل(( 00/0200ش ك  08

 8003 783 بشؤن اعادة انشاء طرٌق المصنع الشمالً الربة 82/0200ش ك  09

 
 134374 43375 المجموع
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 سا : الطرؽ الزراعية  : فتوح وتعبيد باالمانةخام

  

     

 الكلفة )دٌنار( طول الطرٌق)م( نوع العمل  التسلسل

 02222 00222 فتوح باالمانه 0

 80222 00022 تعبٌد باالمانه 0

 

  ٕٕٔٓانجازات مديرية أشغاؿ الكرؾ لمعاـ      
  اوال : الطرؽ الثانوية : تحسيف واعادة تأىيؿ    

    

     

 طول الطرٌق)م( المصروف الكلفة)دٌنار( اسم المشروع رقم العطاء

 70/0200ش ك 
بشؤن تعبٌد الطرٌق المإدي الى بلدة شٌحان  والذي ٌربط الطرٌق الشمالً مع طرٌق القصر 

 822 09307 00682 الموجب

 002 036606 003000 ت راس )تكملة(بشؤن اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنه لطرٌق الحسٌنٌة ذا 08/0200ش ك 

 00/0200ش ك 
بشؤن اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنه للطرٌق  المإدي الى مدرسة الوسٌة الثانوٌة 

 000 07000 07000 )مدارس الالتٌن (

 392 67037 67037 بشؤن تحسٌن وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنه للطرٌق مإاب العمرٌة المزار )مثلث العمرٌة( 00/0200ش ك 

 0260 67000 67000 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لمدخل قرٌة العدنانٌه 08/0200ش ك 

 022 09202 08870 الحوٌة -بشؤن تعبٌد الطرٌق المإدي الى مدرسة الملك عبد هللا الثانً للتمٌز / المرج  70/0200ش ك 

 3708   306923 المجموع  
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 يف واعادة تأىيؿ ثانيا  : الطرؽ القروية  : تحس

 طول الطرٌق)م( المصروف الكلفة)دٌنار( اسم المشروع رقم العطاء

 390 02000 02000 بشؤن اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنه للطرٌق النافذ ام حماط 02/0200ش ك 

 0032 00078 00078 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق المإدي الى مقبرة عً 03/0200ش ك 

 982 03000 03000 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق امرع صرفا 32/0200ش ك 

 683 32686 30007 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق مجدولٌن صرفا 30/0200ش ك 

 006 00206 00206 بشؤن عمل توسعة لطرٌق كثربا مدخل عً 39/0200ش ك 

 0022 2 00860 بشؤن تعبٌد طرٌق سمرا البقٌع 70/0200ش ك 

 0200 00683 06080 المنشٌة -بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة من طرٌق زحوم  60/0200ش ك 

 0786 90220 92099 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق القصر السماكٌة 00/0200ش ك 

 790 03608 03608 االسالمٌةبشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لمدخل بلدة سمرا والطرٌق المإدي الى المقبرة  00/0200ش ك 

 832 00372 06208 العراق -بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لجزء من طرٌق الطٌبة  68/0200ش ك 

 000 00837 00837 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق جسر الكرك / المرج )طلوع المرج من الجهة الشرقٌة 03/0200ش ك 

 800 30388 30388 ساخنةالجزاء من طرٌق العدنانٌه / الحوٌه بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة 09/0200ش ك 

 0033 030990 036090 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق مثلث المنشٌة/مثلث راكٌن 00/0200ش ك 

 00702   030003 المجموع  
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 ثالثا : الطرؽ الزراعية  : خمطات اسفمتية

   

 طول الطرٌق)م( المصروف الكلفة)دٌنار( شروعاسم الم رقم العطاء

 0203 30273 30297 بشؤن تعبٌد الطرٌق المإدي الى منطقة المرد /مقابل المستشفى الحكومً 00/0200ش ك 

 622 32890 32890 بشؤن اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق القصر الٌاروت / مثلث الحماٌدة 67/0200ش ك 

 0383 00037 0822 شؤن تعبٌد الطرٌق الزراعً الطٌبة / ام المطامٌرب 72/0200ش ك 

 022 32370 37022 الٌوبٌل -تعبٌد الطرٌق الزراعً من شمال منشٌة ابو حمور  66/0200ش ك 

 0080 78000 70000 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لجزء من طرٌق الشهابٌة / العفرانه/ مإته 02/0200ش ك 

 0803 07220 03930 شؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق الزراعً مإته/ كفٌراز/ عًب 00/0200ش ك 

 0700 33386 33886 بشؤن اعادة انشاء طرٌق عٌن البٌضا عً جوزا 37/0200ش ك 

 962 09990 00200 بشؤن اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنه لطرٌق مثلث مدٌبٌغ فقوع 33/0200ش ك 

 0002 07800 00660 ن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لجزء من الطرٌق الزراعً الربه/ حمودبشؤ 27/0200ش ك 

 0096 00003 00060 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق الزراعً ام زوٌتٌنه / فقوع 30/0200ش ك 

 707 02720 02860 سلطانً( 0بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق المإدي الى مزارع الموجب )حوض  62/0200ش ك 

 0099 09733 02379 ام حٌط -بشؤن اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق ادر  03/0200ش ك 

 000 03020 03069 شؤن تعبٌد طرٌق زحوم مستودعات البالط بالخلطة االسفلتٌة الساخنة 78/0200ش ك 

 0302 30838 02222 تعبٌد طرٌق الٌوبٌل 63/0200ش ك 

 963 09000 09000 المزارع -بشؤن اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق الحربٌة  00/0200ش ك 

 922 07087 07087 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لجزء من طرٌق القصر السنٌنة 60/0200ش ك 

 722 02990 00007 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق المتفرع من  القصر باتجاه المزارع 09/0200ش ك 

 0070 30808 30808 بشؤن اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنه للطرٌق الزراعً ام حماط مضٌبٌع 07/0200ش ك 

 678 00667 00667 بشؤن انشاء وعمل خلطة  اسفلتٌة ساخنه  لطرق زراعٌة فً بلدة سمرا 06/0200ش ك 

 0000 00006 09880 لطرق زراعٌة فً سول /المزارالجنوبًانشاء واعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنه  00/0200ش ك 

 0600 02780 08000 بشؤن انشاء واعادة انشاء وعمل خلطة ساخنه لطرق زراعٌة فً مإتة المزار 00/0200ش ك 

 0000 30729 30729 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة للطرٌق الزراعٌة فً الوسٌة 28/0200ش ك 

 922 03807 08222 طرٌق الزهراء ابو العجٌل / لواء فقوعبشؤن انشاء  80/0200ش ك 

 
 07630 777702 707393 المجموع
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 رابعا : الطرؽ الزراعية  : فتوح وتعبيد 

 طول الطرٌق)م( المصروف الكلفة)دٌنار( اسم المشروع رقم العطاء

 82/0200ش ك 
المزارع واالراضً  بشؤن تعبٌد الطرٌق الزراعً فً منطقة عً الذي ٌخدم مجموعة من

 0222 33990 30236 الزراعٌة والمساكن

 0802 07922 07022 بشؤن انشاء عدة طرق زراعٌة فً منطقة السنٌنة / المزار الجنوبً 80/0200ش ك 

 0002 02880 02880 بشؤن انشاء طرٌق  حنو عابور 00/0200ش ك 

 0322 30022 30022 بشؤن اعادة انشاء طرٌق مسعر السدٌر 06/0200ش ك 

 063 00326 00326 بشؤن انشاء الطرٌق الزراعً فً منطقة سٌل الكرك قرب سكا والدخلة الواقعة فً منطقة بتٌر 80/0200ش ك 

 0222 30303 30303 كثربا -بشؤن انشاء طرٌق ذنب الثور  03/0200ش ك 

 0200 07730 07730 بشؤن انشاء طرٌق العطن الشمالً  / الربة 08/0200ش ك 

 0222 08390 08900 بشؤن انشاء طرٌق جوزا/ الجندلة / لواء عً 06/0200ك ش 

 778 07022 07022 بشؤن انشاء طرٌق سد العقٌلً عً )سد الجٌش( 38/0200ش ك 

 0622 32099 30020 بلدة السماكٌة -بشؤن انشاء الطرٌق الزراعً  المعرجة  07/0200ش ك 

 0200 08207 08366 (0فً جدعا حوض )شؤن تعبٌد الطرٌق الزراعً  79/0200ش ك 

 77/0200ش ك 
شؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لعدة طرق زراعٌة ي سدور شٌحان والطرٌق لمإدي الى البئر 

 3022 60220 73982 االرتوازي فً لواء القصر

 3022 70009 70009 بشؤن اعادة انشاء وتعبٌد طرٌق ام حماط مضٌبٌع / المرحلة الثانٌة 76/0200ش ك 

 0022 08086 08882 طرٌق النحٌلة الشرقٌة / صرارة / لواء المزار الجنوبً 70/0200ش ك 

 0080 03800 00038 بشؤن انشاء واعادة انشاء طرٌق مإتة الحً الغربً)من البركة باتجاه الغرب ( 69/0200ش ك 

 0003 08973 09700 ازكفٌر -بشؤن انشاء واعادة انشاء طرق زراعٌة فً  مإتة السنٌنة  60/0200ش ك 

 790 00007 00007 بشؤن اعادة انشاء طرٌق منطقة البقٌع / لواء المزار الجنوبً 73/0200ش ك 

 0672 02907 02907 بشؤن اعادة انشاء طرٌق  سدور شٌحان 00/0200ش ك 

 0222 00090 00390 بشؤن  تعبٌد الطرٌق الزراعً الموجب / الشلٌات 60/0200ش ك 

 32920 008070 000900 المجموع  
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 ا BASEطبقة الـ   رش وخمط وفرد  19 211الموجب(المحطة :  –طريق الكرك )القصر                        7/2/3122تاريخ يمة ازالة الخمطة القد 11122:المحطة الموجب ( -طريق الكرك ) القصر

 

    خامسا : الطرؽ الزراعية  : فتوح وتعبيد باالمانة
   

   الكلفة )دٌنار( طول الطرٌق)م( نوع العمل 

   00222 0222 فتوح باالمانه

   0022 022 تعبٌد باالمانه



 

 

 

 

 

 
226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطريق الدائري البديل  لمحافظة الطفيمةا                                                 3122/ 8/  :2أعمال خمطة إسفمتية 241122المحطة :  الموجب ( –طريق الكرك ) القصر 
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ٕٕٔٓ/ ٕٔٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة الكرؾ  

ٕٔٔٓخبلؿ  الكرؾ محافظة أبنية مشاريع ممخص  

المشروع صاحبة الجهة الرقم المشارٌع عدد  بالدٌنار العطاءات قٌمة   

 ٖٖٔٓ٘ٚ ٜ وزارة التربية والتعميـ ٔ

ٕ USAID ٕ ٕٔٓٓٓٓٓٓ 

يواف الممكيالد ٖ  ٘ ٕٖٚٓٛٛ٘.ٓٗ٘ 

 ٕٛٗ.ٖٗٓٛٗ٘ٗ ٖ وزارات أخرى ٗ

 ٕٚ٘.ٕٓٚٙ٘ٓٛٔ ٜٔ المجموع 
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ٕٔٔٓ لمعاـ عمييا باإلشراؼ الكرؾ أبنية مديرية تقوـ التي المشاريع أسماء  

 ٍالحظاخ قيَح اىؼطاء تاىذيْاس اىجهح اىََىىح اىجهح صاحثح اىَششوع سقٌ اىؼطاء اعٌ اىَششوع اىشقٌ

0/2100تشتيح/ ٍذسعح اىَيل ػثذهللا اىخاّي ىيتَيض 0  تٌ االعتالً 0797600.891 اىذيىاُ اىَيني وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

0/2100ص/ تىعؼح وتحذيج وصياّح ٍشمض صحي طاله 2  تٌ االعتالً 014978.979 اىذيىاُ اىَيني وصاسج اىصحح 

0/2100ػ/ إّشاء قاػح ٍتؼذدج األغشاض ىجَؼيح اىؼشاق 0  تٌ االعتالً 078209.011 اىذيىاُ اىَيني جَؼيح اىؼشاق ىيتَْيح اإلجتَاػيح 

0/2100شثاب/ ّادي شثاب غىس اىصافي 4  تٌ االعتالً 220066.021 اىذيىاُ اىَيني اىَجيظ األػي  ىيشثاب 

01/2100شثاب/ ّادي شثاب صيذ تِ حاسحه 9 العتالًتٌ ا 216820.111 اىذيىاُ اىَيني اىَجيظ األػي  ىيشثاب   

92/2100د.أ.ح/ صياّح ٍذسعح ٍؤتح األعاعيح ىيثْيِ 6  تٌ االعتالً 08942.111 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

46/2100د.أ.ح/ صياّح ٍذسعح اىضهشاء اىخاّىيح ىيثْيِ وٍذسعح صشفا األعاعيح اىَختيطح 7 عتالًتٌ اال 40201.061 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ   

74/2100د.أ.ح/ صياّح شاٍيح ىَذسعح غىس اىَضسػح اىخاّىيح ىيثْيِ 8  تٌ االعتالً 06406.411 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

020/2100د.أ.ح/ صياّح وٍؼاىجح ٍثْ  ٍذسعح اىخْيح األعاعيح اىَختيطح 9 تالًتٌ االع 24999.111 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ   

20/2100د.أ.ح/ إضافح غشف صفيح ىَذسعح اىشوضح األعاعيح  01  تٌ االعتالً 021291.229 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

90/2100د.أ.ح/ صياّح شاٍيح ىَذسعح صيذ تِ حاسحح وٍذسعح ٍىٍيا األعاعيح  00 ًتٌ االعتال 47847.111 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ   

040/2100د.أ.ح/ ٍذسعح غىس اىصافي األعاعيح ىيثْاخ وإضافح سياض أطفاه 02  تٌ االعتالً 49201.911 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

49/2100د.أ.ح/ ٍذسعح قشيفال األعاعيح اىَختيطح 00  تٌ االعتالً 046662.921 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

َؼَىسج األعاعيح ىيثْيٍِذسعح اى 04 91/2100ٍشمضي/   تٌ االعتالً 080927.279 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

00/2101ٍشمضي/ تشطية وتجهيض ٍجَغ اىذوائش اىَاىيح 09  قيذ اىتْفيز 2940087.092 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىَاىيح 

09/2100د.أ.ح/ صياّح ٍؤعغح اىتذسية اىَهْي 06 اىتذسية اىَهْيٍؤعغح    تٌ االعتالً 08260.291 اىَىاصّح اىؼاٍح 

28/2101ٍشمضي/ ٍذسعحغىس اىصافي األعاعيح 07  تٌ االعتالً USAID 9711111.111 وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

28/2101ٍشمضي/ ٍذسعح اىَشد األعاعيح ىيثْاخ 08  تٌ االعتالً USAID 4911111.111 وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

ض اإلّطالق واىىصىه /اىنشكٍشام 09 0/2100ٍشمضي/   قيذ اىتْفيز 0962090.901 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىْقو 
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   ٕٕٔٓخبلؿ عاـ  ممخص مشاريع ابنية محافظة الكرؾ   

 قيَح اىؼطاءاخ تاىذيْاس ػذد اىَشاسيغ اىجهح صاحثح اىَششوع اىشقٌ

 0802701.09 0 وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 0

َينياىذيىاُ اى 2  8 4040799197 

 989080 0 تْل االػَاس االىَاّي 0

4 ERFKE 0 779664 

 44920.920 0 وصاسج اىتَْيح االجتَاػيح 9

 4047089909.870 04 اىَجَىع 6

 

 

 

 

 

 

 

 مبنى قسـ الطب الشرعي لمحافظات الجنوب/ الكػػػػػػػػػػػػػرؾ
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ٕٕٔٓخبلؿ عاـ  مشاريع ابنية محافظة الكرؾ  

َششوعاعٌ اى اىشقٌ  ٍالحظاخ قيَح اىؼطاء تاىذيْاس اىجهح اىََىىح اىجهح صاحثح اىَششوع سقٌ اىؼطاء 

اضافح سياض اطفاه ٍذسعح غىسفيفا  0

 االعاعيح ىيثْاخ

094/2100د.أ.ح/  قيذ اىتْفيز 94000.081 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

اضافاخ ٍختيفحىَذاسط اىَذوسج  2

اديح اىجْىتيح اىخاّىيح ىيثْاخ/اىث

 وىَذسعح مخشتا اىخاّىيح ىيثْاخ

64/2100ٍشمضي  تٌ االعتالً 400480.021 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

20/2100ٍشمضي/ ٍذسعح اىَطو اىجْىتي االعاعيه/اىَضاس 0  قيذ اىتْفيز 989080 (KFWتْل االػَاس االىَاّي) وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

اىخاّىيح ىيثْيِ/ٍحافظح  ٍذسعح اىياسوخ 4

 اىنشك

004/2100ٍشمضي  قيذ اىتْفيز ERFKE 779664 وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

صياّح ٍغامِ االعش اىؼفيفح في ٍْطقح  9

 اىخالجح/اىنشك

94/2102ٍحيي/ػ/  تٌ االعتالً 44920.921  وصاسج اىتَْيح االجتَاػيح 

تىعؼح وتحذيج ٍشمض صحي  6

 اىقطشاّح/ٍحافظح اىنشك

20/2100ص/  قيذ اىتْفيز 279111 اىذيىاُ اىَيني وصاسج اىصحه 

07/2100شثاب/ اّشاء ٍيؼة قاّىّي جاٍؼح ٍؤتح 7  قيذ اىتْفيز 447000.611 اىذيىاُ اىَيني جاٍؼح ٍؤتح 

تْفيز ٍذسعح جؼفش تِ اتي طاىة/اىَضاس  8

 اىجْىتي

2/2102ٍشمضي   قيذ اىتْفيز 019647.729 اىذيىاُ اىَيني وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 

6/2102ٍشمضي/ صاىح سياضيح في اىنشك 9  تٌ االعتالً 0106800 اىذيىاُ اىَيني وصاسج اىشثاب 

024/2100ٍشمضي/ اػَاه اىَذيْح اىحشفيح 01  تٌ االعتالً 872069.711 اىذيىاُ اىَيني ٍؤعغح اىَذُ اىصْاػيح 

ٍذسعح طىاحيِ اىغنش/غىس اىَضسػح  00

 /اىنشك

2102/ٍثادسج/02 صاسج اىتشتيح واىتؼييٌو   قيذ اىتْفيز 810117.049 اىذيىاُ اىَيني 

اػَاه وحذج عنْيح ألعشج ػفيفح  02

 تَْطقح غىس فيفا

24/2100ػ/  تٌ االعتالً 09111 اىذيىاُ اىَيني وصاسج اىتَْيح االجتَاػيح 

ٍغامِ ىالعش اىؼفيفح في ىىاء  00

 ػي/ٍحافظح اىنشك

2102/ٍثادسج/27 جتَاػيحوصاسج اىتَْيح اال   قيذ اىتْفيز 098801.411 اىذيىاُ اىَيني 

77/2100ٍشمضي  تْفيز ٍذسعح اىصٌ /ٍحافظح اىنشك 04  قيذ اىتْفيز 0046900.691 اىَىاصّح اىؼاٍح وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ 
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 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓنجازات مديرية اشغاؿ محافظة  الطفيمة  ا

 (ٕٔٔٓالخمطات االسفمتية التي تـ إنجازىا ) .ٔ
 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــ ل )  ( ــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

ــــــ 
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
  ـــــ
   
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
 ـــــــ
  

 

1.                              2 37333 
 37333 2      م           ل –                             أم       .2
45        /                                   1,5 25833 
 34333 2      ن  -        -                                   55
 17433 م 833              ن                                        65
75                                      2,5 45333 
 43633 2                                    ل    ن          85
95       /                                    2 43233 
:5                                     1 17153 
21        /                                  

 
1 28333 

22      /                                  1 33333 
23             /                                  1 31333 
 12333 م 533                                             /      24
 14563 1                  أم     /                         25
 26533 م 833                               أم      26

        442513      21.133      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 البديل لمحافظة الطفيمة الطريق الدائري                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الطريق الدائري البديل لمحافظة الطفيمة                                                                                              

ػي  اىَحطح  Sub basseفششياخ 

911+9–355 3 2131414511
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 (ٕٔٔٓالطرؽ القروية والنافذة التي تـ إنجازىا ) .ٕ
      ــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــ ل )  ( ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

 67743 2       ل           /                

 (  ٕٔٔٓالطرؽ الزراعية التي تـ إنجازىا عاـ ) .ٖ

 
 
 
 
 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ل   ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
 ـــــــــ
  
   
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
 ــــــــ

  
ـــــ 
ـــــــــــ
ـــــ

 
 

 9833 م 653                  / أم      .1
 11233      1       -       ل           .2
 22491 كم 2       -                   45
 22491 كم  2       ل           ل 55
 911: م  761        –                   ج  65
 41111 كم  3                   75
 25211 كم  2                  /         85
 26111 كم 2   ل                  95
 25611 كم  2            أم         5:
 11::3 كم 3                   /          215
 26111 كم 2                 /        225
 32761 كم 256                       235
 26111 كم 2                    245
 33311 كم 256                  /           255
 25111 كم 2                 /        265
 24511 كم 2                    / أم       275
 33111 كم 2            أم        285

 دينار  392:41 كم  31      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ٕٕٔٓإنجازات مديرية أشغاؿ محافظة الطفيمة لعاـ 
 (ٕٕٔٓالخمطات االسفمتية التي تـ إنجازىا )  .ٔ

   ــــــــــــــــــــــــ ل   ـــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ 
  () 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــ 
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
  ــــــ
   
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
 ـــــــ
  

 

 33933 1.5                          ف       / أم        .1
2.                                   –       –          2 59333 
 47733 2         –         –                                    ض    45
 99333 4      م       أ        –                                   55
65                                         –           1  25333 
 47733 2       -    ل           –                                      75
85                                     1.5 35333 
 35333 1.5                                   ن  95
 31383 1.5         ج  –                                     5:
215                                     /         1.5 41233 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــ ل ــــ       ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
  ـ
    
ــــــــ 
ـــــــــــ
ـــــــــــ
 ــــــ
 

 
 

1.        /                         1      13253 
 9633 م  653                                               .2
 27911 كم 2                           45
 23111 كم  2                        /         55
 29111 كم   256                        /    /    ص 65
 21911 كم  2                         75

 دينار   88561 كم  75261 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ
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225       /                                   1 22333 
235       /                                    1 22333 
 43833 2          –                                     ض    245
 36333 1.5                                   ق            255
 26533 م 833                                ق                      /                265

         731323      33      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اعادة تاىيؿ خمطات  .ٕ
      ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ل )  (   ــ  ـــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ 

        48833 2                                                      أه   

 
           

 
      ــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــ ل )  (

  ـــــــــــــــــ    
    ــــــــــــــــــــــ   

 

 39523 3 .                    ق                      1

2 .                             –             1 15333 

         4 41323 
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 (  ٕٕٔٓالطرؽ الزراعية التي تـ إنجازىا عاـ )
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
      

 

 

                                                                                     

 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــ ل ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
 ـــــــــ
  
   
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
 ــــــــ

  
ـــــ 
ـــــــــــ
ـــــ

 
 

1.                               2      26533 
2.                   –         2.253      27333 
 48911 كم 4                      45
 37111 كم  3       ل              55
 24611 كم   2        –                   65
 25611 كم  2         ض    –                 75
 25:91 كم  25361          –                   85
 24861 كم 2        –                    95
 42891 كم  356            -     –                  5:
 38311 كم 3             ق                215
 31111 كم 256             م        225
 35:11 كم 3                       235
 23111 كم 2         –                   245
 47761 كم 3                      ح   أه           /         255
 28611 كم 25361                             265
 61111 كم 6 أم        –               ف  275
 45:61 كم 4           –                  285

 دينار  513148 كم  45     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة الطفيمة

 انجازات قسـ الشؤوف اإلدارية وقسـ الشؤوف المالية

 الطفيمة مف خبلؿ استحداث ممفات جديدة لكؿ عطاء مف العطاءات التالية: ةاألبنية الحكومية لمحافظالتعامؿ مع المشاريع المشرفة عمييا دائرة تـ  -

 ٕٔٔٓ/٘ٔتوسعة مركز صحي العيص ص/  -

 ٕٔٔٓ/ٙٔتوسعت مركز صحي عيف البيضاء ص/  -

 ٕٔٔٓ/ٓٔاستحداث مركز طب األسناف مركز صحي الشامؿ ص/  -

 ٕٔٔٓ/ٓٚصيانة مدرسة عيمة  د ا ح / -

 ٕٔٓ/ٕٛٔعيف البيضاء د ا ح /رياض أطفاؿ  -

  ٕٔٔٓ/ٜ٘( مقاعد  وصيانة مدرسة غرندؿ الثانوية لمبنات لواء بصيرا  د ا ح /٘إنشاء وحدة صحية ) -

 ٕٔٔٓ/ٚإنشاء ممعب خماسي لمنطقة عيمة شباب / -

 ٕٔٔٓ/ٜإنشاء ممعب خماسي لمنطقة بصيرا شباب/  -

 ٕٔٔٓ/ٚٔمساكف األسر العفيفة عيمة ش/ -

 ٕٔٔٓ/ٙٔبصيرا ش / مساكف األسر العفيفة -

 ٕٔٔٓ/ٕٕٔصيانة مساكف األسر العفيفة القادسية د ا ح  -

ناث د.ا ح / -   ٕٔٔٓ/ٗٗٔصيانة مركز التدريب الميني ذكور وا 

 ٕٔٔٓ/ٕٙٔإنشاء وحدة صحية وغرفة حارس لنادي معممي الطفيمة د ا ح / -
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  ٕٔٔٓ/ٛٚالمدينة الحرفية لمحافظة الطفيمة المرحمة الثانية  -

 ٕٕٔٓ/٘ة نادي الطفيمة الرياضي د.أ.ح/الصالة الياشمي -

 ٕٔٔٓ/ٜٙٔتغطية مسبح نادي المعمميف د.أ.ح/ -

 استقباؿ المطالبات المالية لكؿ عطاء مف العطاءات أعبله وفتح ممؼ مالي خاص لكؿ عطاء عمى حد. -

 مخاطبة الوزارة بذلؾ. العمؿ عمى حصر حاجات المديرية مف الكوادر البشرية والتخصصات التي تحتاجيا مديرية أبنية الطفيمة  -

 والصادرة . ةمع عدد مف الكتب الرسمية الوارد ؿتـ التعام -

  ٕٔٔٓالكتب الواردة لعاـ (:ٔ٘ٓٚ) 

  ٕٔٔٓالكتب الصادرة لعاـ (:ٖٔٚٙ) 

  ٕٕٔٓالكتب الواردة لعاـ (:ٔٔٛٛ) 

  ٕٕٔٓالكتب الصادرة لعاـ (:ٔٔ٘ٗ) 

 طبة بذلؾ.العمؿ عمى حصر حاجة المديرية مف المواـز واألثاث  ومخا -

 إعادة ترتيب وتنظيـ العمؿ داخؿ المستودع مف خبلؿ عممية الجرد الدوري والمستمر لو مع أميف المستودع. -

 المستحقات في الوقت المناسب .  فالعمؿ عمى تنظيـ المكافآت المالية لموظفيف دائرة األبنية الحكومية لمحافظة  الطفيمة  واستبلـ الموظفي  -

 المكافآت الميندسيف -ب     لميداني                            العمؿ ا-أ           

 مكافآت اإلدارييف-د                          العمؿ اإلضافي-ج          

 فمكافآت الماليي –ح                  والسواقيف فمكافآت المينيي-ىػ          

 فيرسة الممفات الموجودة داخؿ الديواف. -
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  ة .دوري عمى المركبات الحكومية الخاصة بمديرية األبنية الحكومية لمحافظة الطفيمة والتنسيؽ مع الجيات المختصة البلـز إذا استدعت الحاجعمؿ الكشؼ ال -

 ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓانجازات قسـ المتابعة واإلشراؼ والكيروميكانيؾ  في مديرية أبنية الطفيمة لعاـ 

 -قطاع التربية :

 -مفصمة عمى النحو التالي :(  ٖٖ٘,ٕٖٜٕٛٓٗ ) س بمكرمة  ممكية بقيمةتـ إنشاء مجموعة مف المدار 

 (.ٓٛٗ.ٜٜٜٙٚٛ) أنشاء مدرسة  بصيرا األساسية المختمطة بقيمة -

 (.ٖٙٔ.ٕٜٚٚٛ٘ )أنشاء مدرسة  عيف البيضاء األساسية المختمطة بقيمة  -

 (.ٜٚ٘.ٕٕٔٛٚٗٔ )أنشاء مدرسة  الممؾ عبداهلل الثاني لمتميز بقيمة -

 (.ٓٓٙٛ)نة رياض أطفاؿ لمدرسة عيف البيضاء األساسية بقيمة أنشاء حضا -

 (.ٕٔ.ٜٖٕ٘ٛ)أنشاء وحدة صحية  وغرفة  حارس لمبنى نادي معممي الطفيمة بقيمة  -

 (.ٕٕٛ.ٖٖٚٛٙ )أنشاء ممعب خماسي ورفع أسوار مدرسة الجرؼ الثانوية لمبنيف بقيمة -

 -مفصمة عمى النحو التالي : ٙٙ٘.ٖٖٔٚٗتـ صيانة مجموعة مف المدارس عمى حساب الموازنة بقيمة 

 .دينار (ٖٕٔ.ٚٓٙٚٔ)صيانة مدرسة عيمة الثانوية لمبنيف بقيمة  -

نشاء وحدة صحية  -  (.ٖٗٗ.ٕٔٓٚٔ)مقاعد بقيمة  ٘صيانػة مدرسة غرندؿ الثانوية لمبنات وا 

 (.ٜ٘ٓٓٛ )صيانة مدرسة صنفحة وارويـ بقيمة -

 -قطاع الصحة :

 -مفصمة عمى النحو  التالي: (ٛٚٙ.ٜٕٜٚٙٙ)كرمة ممكية بقيمة تـ إنشاء مشاريع  لقطاع الصحة بم
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 (.ٓٗٗٛ.ٙٗٛٛٚٔ) أنشاء مبنى طب األسناف في مركز صحي الطفيمة الشامؿ بقيمة -

 (.ٕٗ٘.ٜٕٕٙٔ٘ )أنشاء مركز صحي عيف البيضاء بقيمة -

 (.ٛ٘.ٖٕٔٚ٘ٙ )أنشاء مركز صحي العيص بقيمة -

 -مفصمة عمى النحو التالي: ٖٚٚ.ٖٖٖٙٓٚزنة بقيمة تـ إنشاء مشاريع  لقطاع الصحة عمى حساب الموا

 (.ٜٚٛ.ٖٚٓٚ٘ٓ)أنشاء مركز صحي أرحاب بقيمة  -

 (.ٜٛٗ.ٜٜٕٛٚ )أنشاء غرفة لؤلشعة في مركز صحي القادسية بقيمة -

 -القطاعات األخرى :

 -مفصمة عمى النحو التالي : (ٖٜٛ.ٕٖٗٚٚٚٓ )تـ إنشاء مجموعة مف المشاريع  بمكرمة ممكية بقيمة -

 (.ٔٚ.ٙٙٙ٘ٗٛ )شاء مدينة الطفيمة الحرفية /المرحمة الثانية بقيمةإن   -

 .(ٕٓٓ٘ٛ )إنشاء مساكف  األسر العفيفة بصيرا بقيمة -

 (.ٖٖٙ.ٔٛٔٚٚ )إنشاء ممعب كرة قدـ خماسي /عيمة بقيمة -

 (.  ٓٛٓ.ٕٓٗٓٛة  )إنشاء ممعب كرة قدـ خماسي /بصيرا بقيم -

 (.ٖٓٛ.ٕٕٖٜٖ )بقيمةاستكماؿ أعماؿ تشطيب مبنى الصالة الياشمية   -

 (.ٗٙٔٓٓٔ)إنشاء مبنى مختبرات مديرية أشغاؿ الطفيمة بقيمة  -

 (.ٓٓٓٓٓٛٔ)إنشاء مسجد الطفيمة الكبير بقيمة  -

 -مفصمة عمى النحو التالي: (ٔٚٚ.ٚٗٗٚ٘)تـ صيانة مجموعة مف المباني بقيمة  -
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 (.ٖٔٚ.ٕٕٗ٘ٗ ) صيانة مساكف األسر العفيفة /بصيرا و مصاؿ بقيمة -

 (.ٓٗٓ.ٕٓ٘ٙ)زؿ في مساكف األسر العفيفة /القادسية بقيمة صيانة من -

 (.ٕٙٛٔٔ )صيانة مركز التدريب الميني بقيمة  -

ناث بقيمة -  (.ٜٕٛٗٔ )صيانة مركز التدريب الميني/ ذكور وا 

 وحدة العطاءات والمعمومات 

كومية لممساىمة في تحقيؽ اليدؼ العاـ لموحدة اإلدارية وىو المساىمة بتاميف الوزارة أنشأت وحدة العطاءات والمعمومات ليكوف مكمؿ لعمؿ باقي األقساـ في مديرية األبنية الح -
 باحتياجاتيا مف المعمومات والتقارير التي تتابع عمؿ المشاريع ونسب انجازىا لتشكيؿ قاعدة بيانات.

 ـٕٕٔٓ-ٕٔٔٓإنجازات الوحدة لعاـ  

ي كؿ شير ووضع البيانات في نماذج مخصصة معتمدة خبلؿ فترة عمؿ العطاء وتزويد قسـ المتابعة في المركز بذلؾ عبر متابعة المشاريع مف حيث نسب االنجاز واإلنفاؽ التراكم -
 .موقع الدائرة االلكتروني 

 تنظيـ بيانات المشاريع المنتيية مف حيث قيمة العطاء بعد انتيائيا ومدتيا بنماذج مخصصة لذلؾ ومعتمدة . -

 يع الديواف الممكي بصور وتقارير دورية حوؿ مشاريع المكرمة الممكية عبر االيميؿ .تزويد المكمفيف بمتابعة مشار  -

 عمؿ زيارات ميدانية لممشاريع قيد التنفيذ وتجميع صور عف مراحؿ المشاريع . -

 تزويد المحافظة بتقارير شيرية عف المشاريع قيد التنفيذ في المحافظة ونسب االنجاز. -

 .المتدربيف واطبلعيـ عمى  العطاءات والمراسبلتاالشراؼ عمى تدريب الميندسيف  -

   .االشراؼ عمى إنشاء  مبنى مختبر  مديرية األشغاؿ  العامة محافظة الطفيمة -

 



 

 

 

 

 

 
113 

 قسـ الدراسات اليندسية 

ارية وىو المساىمة بتأميف الوزارات والمؤسسات أنشئ قسـ الدراسات ليكوف مكمؿ لعمؿ باقي األقساـ في مديرية األبنية الحكومية لممساىمة في تحقيؽ اليدؼ العاـ لموحدة اإلد -
دامتيا لمغايات التي أنشئت أو تستعمؿ مف  والدوائر الحكومية باحتياجاتيا مف األبنية في المحافظات والتي تتبلءـ مع متطمباتيا وطبيعة إستخداميا بما في ذلؾ صيانة ىذه األبنية وا 

 أجميا .

 :ة األبنية الحكومية/الطفيمةـ في مديرئٕٕٓ/ ٕٔٔٓإنجازات القسـ عاـ

 يرية ورفع التنسيبات إلى الدائرة مع بياف األسباب.دراسة األوامر التغيرية واألعماؿ اإلضافية لممشاريع والتي يتطمبيا العمؿ خبلؿ التنفيذ وبالتنسيؽ مع قسـ المتابعة واإلشراؼ في المد -

ستخداميا كحضانات أو مدارس أو مراكز ثقافية مف أجؿ التراخيص ولبياف مدى صبلحيتيا لمغاية المطموبة ومطابقتيا المشاركة مع الجيات المختصة بالكشؼ عمى المباني المراد إ -
 لمشروط الخاصة بذلؾ. )حضانة الطفيمة النموذجية , حضانة جامعة الطفيمة التقنية(.

ستئجار منزؿ لمساعد عطوفة المشاركة في لجاف اإلستئجار واإلستمبلؾ واإلخبلء لمباني الدوائر الحكومية وأي  - لجاف أخرى بالتنسيؽ مع الدوائر المختمفة في المحافظة.) إخبلء وا 
 محافظ محافظة الطفيمة(

 تقييـ وضع أبنية الدوائر الحكومية الممموكة والمستأجرة في المحافظة . )مركز صحي العيص , المركز الصحي الشامؿ(. -

عداد الدراسات وجداوؿ الكميات ليا وتقدير الكمفة تحديد المشاريع المنوي صيانتيا مف خبلؿ الم - ديرية بناءًا عمى طمب المالؾ وبالتنسيؽ مع دائرة األبنية الحكومية في المركز وا 
 والتنسيؽ مع الجية المالكة لمبناء بشأف متطمباتو وتدقيقيا حسب األصوؿ.

عداد ا -  كشؼ سبلمة عامة( ٓٚلتقارير الفنية البلزمة حسب األصوؿ. ) المشاركة في لجاف كشوفات السبلمة العامة مع الجيات المختصة وا 

 المشاركة في المجاف التي قامت بتقدير األضرار التي نتجت عف األحواؿ الجوية التي سادت المممكة خبلؿ فترة فصؿ الشتاء -
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 :في مديرية األبنية الحكومية/الطفيمة ٕٔٔٓمشاريع قسـ الدراسات عاـ 

 الكمفة التقديرية لمتنفيذ/دينار لكالما اسم المشروع الرقم
2 
 51111 المجمس األعمى لمشباب الصالة الياشمية لنادي الطفيمة الرياضي 

 8111 وزارة التنمية اإلجتماعية صيانة منزل في مساكن األسر العفيفة/القادسية 3

 4111 مؤسسة التدريب الميني صياّح ٍذيشيح اىتذسية اىَهْي /إقييٌ اىجْىب 4

 02111 ٍؤعغح اىتذسية اىَهْي ّح ٍشمض اىتذسية اىَهْي رمىس وإّاث/اىطفييحصيا 4

 09111 وصاسج اىتَْيح اإلجتَاػيح صياّح ٍغامِ األعش اىؼفيفح /اىؼيِ اىثيضاء 9

 29111 وصاسج اىتَْيح اإلجتَاػيح صياّح ٍغامِ األعش اىؼفيفح /اىجشف 6

 01111 ؼييٌوصاسج اىتشتيح واىت صياّح ٍذسعح ػيَح/ث/تْيِ 7

8 
 صياّح ٍذسعح تصيشا/ث/تْاخ

 وٍذسعح غشّذه/ث/تْاخ 
 21111 وصاسج اىتشتيح واىتؼييٌ

 29111 وصاسج اىتَْيح اإلجتَاػيح صياّح ٍغامِ األعش اىؼفيفح / تصيشا وٍصاه  9
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ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓانجازات مديرية اشغاؿ محافظة معاف  

 
 ٕٕٔٓالمشاريع المنجزة لممحافظة معاف لمعاـ   -بنيو الحكوميو  وزاره االشغاؿ العامو واالسكاف /  ادارة األ

سل
سم
لمت
م ا
لرق
ا

 

 المشروع رقم العطاء

 قيمة العطاء بالدينار
مصدر  المالك الموقع المحافظو اسم المشروع السنو رقم نوعو

 التمويل

 ٕٔٔٓ ٖٔ ش ٔ
انشاء وحدات سكنية لبلسر العفيفة بمنطقة 

 معاف) الحسينية ( / محافظة 
 معاف

الحسنية و  
 الياشمية

وزارة التنمية 
 االجتماعية

 ٓٓٓ,ٕٛٙ الديواف الممكي

 الياشمية معاف انشاء مركز شباب الياشمية / معاف ٕٔٔٓ ٗ شباب ٕ
المجمس االعمى 

 لمشباب
 ٕٛٙ,ٕٔٗ الديواف الممكي

 ٕٔٔٓ ٘ ش ٖ
صيانة عامة لمسجد الثغرة وممعب مدرسة 

 الثغرة الثانوية / معاف
 ٓٓٓ,٘ٙ الديواف الممكي االوقاؼ + التربية االثغرة افمع

 ٕٔٔٓ ٜ ص ٗ
انشاء مركز صحي دالغة / لواء البتراء / 

 محافظة معاف
 ٖٓٚ,ٜٕٙ الديواف الممكي وزارة  الصحة دالغة معاف

 ٕٔٔٓ ٚ تربية ٘
انشاء مدرسة رابعة العدوية  بمنطقة الراجؼ 

 / محافظة معاف
 ٜٙ٘,ٓٓ٘ الديواف الممكي ةوزارة  التربي الراجؼ معاف

 ٕٔٔٓ ٜ تربية ٙ
انشاء مدرسة حساف بف ثابت / محافظة 

 معاف
 ٚٓٛ,ٜٖٙ الديواف الممكي وزارة  التربية معاف معاف

 ٕٔٔٓ ٓٔ تربية ٚ
انشاء مدرسة البيضا االساسية بمنطقة 

 البتراء/ محافظة معاف
 ٙٓٛ.ٜٖٗ الديواف الممكي وزارة  التربية البتراء معاف

 ٕٔٔٓ ٗٔ ش ٛ
انشاء مركز تنمية مجتمع محمي اـ صيحوف 

 / لواء البتراء/ معاف
 معاف

البتراء / اـ 
 صيحوف

وزارة التنمية 
 االجتماعية 

 ٔٛ٘.ٖٙٓ الديواف الممكي

 ٕٔٔٓ ٔٔ تربية ٜ
انشاء مدرسة المريغة االساسية المختمطة / 

 محافظة معاف
 ٘ٗ٘.ٗٔٗ الديواف الممكي وزارة  التربية المريغة معاف

 ٕٔٔٓ ٕٕٔ مركزي ٓٔ
تنفيذ صالة رياضية ضمف حـر جامعة 

 البمقاء التطبيقية /  معاف
 معاف معاف

كمية معاف/جامعة 
 البمقاء

 ٕٓٓ.ٛٗٓ.ٔ الديواف الممكي
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 المالك الموقع المحافظو اسم المشروع السنو رقم نوعو الرقم
مصدر 
 قيمة العطاء بالدينار التمويل

 ٕٕٔٓ ٖٛ ش ـ ٔٔ
نة مساكف االسر العفيفة لواء اعماؿ صيا

 الشوبؾ ) الفيصمية (  المبادلرة الممكية
 معاف

الفيصمية / 
 الشوبؾ

 ٓٓٓ,ٕٖ الديواف الممكي اصحاب المنازؿ

 ٕٓٔٓ ٕ٘ مركزي ٕٔ
انشاء مدرسة طاساف الثانويو لمذكور/  

 معاف
 ٛٓٙ,ٗٔ٘ الموازنو وزاره التربيو طاساف معاف

ٖٔ   ٕٛ ٕٓٔٓ 

ميـ الجنوب و المموؿ مف انشاء مدارس اق 
قبؿ الوكالة االمريكية لبلنماء الدولي 

USAID   مدرسة وادي موسى االساسية
 المختمطة لمبنات

 معاف
وادي 
 موسى

 USAID وزاره التربيو
دوالر  ٖٖٖٔٓٚٚ
 اميريكي

 ٕٓٔٓ ٙٗ مركزي 00
انشاء مدرسة عبدالرحمف بف عوؼ  

 االساسية المختمطة /معاف
 ٜ٘ٔ,ٗٙٛ ERfKEٕ ربيووزاره الت معاف معاف

 ٕٔٔٓ ٜٛ د.ا.ح ٘ٔ
انشاء اسوار لمدرستي آمنة بنت وىب 
االساسية المختمطة و بئر الدباغات / 

 محافظة معاف / لواء الشوبؾ
 ٔٚٗ,ٖٚ موازنة وزاره التربيو الشوبؾ معاف

ٔٙ   ٖٕ ٕٓٔٔ 
تنفيذ مدرسة الحسينية االساسية المختمطة  

 / معاف
 ٜٓ٘,ٜٜٚ ERfKEٕ ربيووزاره الت الحسينية معاف

 ٕٔٔٓ ٔٛٔ د.ا.ح ٚٔ
انشاء رياض اطفاؿ مدرسة خولة بنت 

 االزور / البتراء / معاف
 ٙٛٗ,٘ٚ موازنة وزاره التربيو البتراء معاف

 ٕٓٔٓ ٙ د أ ح ٛٔ
انشاء غرفة الغازات الطبية في مستشفى 

 معاف
 ٕٚٗ,ٜٙ الموازنو وزاره الصحو معاف معاف

 ٜٕٓٓ ٔ٘ٔ مركزي ٜٔ
مركز ذوي االحتياجات الخاصة / لواء  تنفيذ

 البتراء
 البتراء معاف

وزارة التنمية 
 االجتماعية 

 ٕٗ٘,ٖٛٗ موازنة

 ٜٕٓٓ ٕٚٔ مركزي ٕٓ
تصميـ و بناء و تشغيؿ محطة تنقية / 

 مركز حدود المدورة 
 معاف

مركز حدود 
 المدورة

 ٓٓٓ.ٕٛٔ.ٔ موازنة المراكز الحدودية
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ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓاشغاؿ محافظة العقبة   انجازات مديرية  

 

 

 

 

الطرق القروية والخمطات االسفمتيو والنافذه التي  تم انجازىا الطرق الثانويـــــــــة التي
 الطرق الزراعية التي تم انجازىا تم انجازىا

 الكمفـة)دينار( الطول)كم(  نوع العمـل الكمفـة)دينار( الطول)كم(  نوع العمـل الكمفـة)دينار( الطول)كم(  نوع العمـل

 ػػػ ػػػ إنشػاء جديػد ٕٓٓٓٓٙ ٘.ٚ إنشػاء جديػد
 ػػػ ػػػ فتوح باألمانػػة

 ػػػ ػػػ تعبيد باألمانػػة

عادة  تحسيف وا 
 تأىيؿ
 
 
 

ٛ.٘ 
 )أكتاؼ لجانبي الطرؽ(

 
 

ٕٖٙٓٓٓ 
 
 

عادة  تحسيف وا 
 تأىيؿ
 

 

ٜ 
 )خمطات اسفمتيو(

ٖ 
 )أكتاؼ لجانب(

ٖٚ٘ٓٓٓ 
 

 
 
 

 
 

 أعادة إنشاء وتأىيؿ
 
 

ٖٔ.٘ 
 
 
 
 

ٕٕٓٓٓٓ 
 
 
 
 

 ٓٓٓٓٚ ٘.ٖ وتعبيػػد فتوح   مبلحظػػات   مبلحظػػات
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                                   االقتراب بالطة عزل إقميم الجنوب/العقبة/اعمال                                                      الخمفي الطريق عمى طمم طبقة فرد اعمال /إقميم الجنوب/العقبة                     
 

 

 

 

 

 

 إقميم الجنوب/العقبة/

 2 رقم الجسر تصوينة صب اعمال
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ٕٔٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة العقبة   

 

 
 

 قيَح اىؼطاء/ ديْاس اىَحافظح ٍصذس اىتَىيو اىَاىل اعٌ اىَششوع اىؼطاءسقٌ  ىشقٌا

 ٘ٛٛٔٔ العقبة ية/ مدرستيمكرمة ممكية سام وزارة التربية والتعميـ أعماؿ صيانة لمدارس في العقبة ٕٔٔٓ/تربية/ٗ٘ـ.ت/ -ٔ

أعماؿ صيانة لمركز التدريب الميني ذكور  ٕٔٔٓ/ٖٗد.أ.ح/ -ٕ
ناث  ٖٜ٘ٛ العقبة موازنة التدريب الميني مؤسسة التدريب الميني وا 

 ٕٚٗٙٙ العقبة موازنة التدريب الميني مؤسسة التدريب الميني أعماؿ صيانة لمشغؿ التكييؼ والتدريب ٕٓٔٓ/ٖٙٔد.أ.ح/ -ٖ

 ٓٗٙٙٔ العقبة وزارة التربية والتعميـ وزارة  التربية والتعميـ أعماؿ صيانة لمدرسة الحسيف بف عمي ٕٔٔٓ/ٜٜ.أ.ح/د -ٗ

 ٕٕٓٓٓ العقبة المجمس األعمى لمشباب المجمس األعمى لمشباب أعماؿ صيانة لمدينة األمير حمزة الرياضية ٕٓٔٓ/ٔٗٔد.أ.ح/ -٘

األسر العفيفة  أعماؿ صيانة لمساكف ٕٔٔٓ/ٜ٘د.أ.ح/ -ٙ
 ٓٔٔٓٔ العقبة وزارة التنمية االجتماعية وزارة التنمية األجتماعية /الشييبي

صيانة السكف الوظيفي/ إسكاف العالمية التابع  ٕٔٔٓ/ٖٗٔد.أ.ح/ -ٚ
 ٙٗٔٙ العقبة وزارة الزراعة وزارة الزراعة لوزارة الزراعة

 لصحةوزارة ا مركز صحي الشامية األولي/ العقبة ٕٓٔٓ/  ٜ -ٛ
ممػػػوؿ بموجػػػب كتػػػاب رئػػػيس الػػػوزراء رقػػػـ 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  ٕ٘ٓٙ/ٔ/ٔٔج/ ٕ٘
ٕٗ/ٖ/ٕٓٔٓ 

 ٜٕٕٖٛٛ العقبة

سمطة منطقة العقبة  مشروع القرية الحضرية/ العقبة ٕٛٓٓ/ٕ٘ٙ -ٜ
 ٓٓ٘ٗٔٓٔ العقبة وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف االقتصادية الخاصة

 ٖٕٛٓٙٗٔ العقبة وزارة التربية والتعميـ ميـوزارة التربية والتع مركز مصادر التعمـ ٜٕٓٓ/ٕٗ -ٓٔ
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ٕٕٔٓانجازات مديرية ابنية محافظة العقبة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فندؽ القرية الشبابيػػػػػػػػػػة/ العقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 اىَحافظح ٍصذس اىتَىيو اىَاىل اعٌ اىَششوع اىؼطاءسقٌ  اىشقٌ
قيَح اىؼطاء/ 

 ديْاس

 117/1211د.أ.ح/ -1
ِٕطمخ  أػّبي غ١بٔخ ِسبوٓ األسش اٌؼف١فخ

 ثئش ِزوٛس ٚادٞ ػشثخ
 11872 اٌؼمجخ ٚصاسح اٌز١ّٕخ األجزّبػ١خ ٚصاسح اٌز١ّٕخ األجزّبػ١خ

 189/1211د.أ.ح/ -1

غ١بٔخ ِجبٟٔ ِإسسخ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ/ 

اٌؼمجخ )ئػبدح ثٕبء اٌسٛس اٌخٍفٟ ٌٍّشوض 

ٚغ١بٔخ ضجىخ ا١ٌّبٖ ٌسطخ ػّبسرٟ اٌسىٓ 

 اٌٛظ١فٟ(

 7992 اٌؼمجخ ٌزذس٠ت إٌِّٟٙإسسخ ا ِإسسخ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ

 11289 اٌؼمجخ اٌذ٠ٛاْ اٌٍّىٟ اٌٙبضّٟ اٌؼبِش ٚصاسح األٚلبف غ١بٔخ ِسجذ اٌش٠طخ اٌمذ٠ُ 12/1211ش/ -3

 111211 اٌؼمجخ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ س٠بؼ أطفبي ِذسسخ األ١ِشح ثسّخ 51/1211د.أ.ح/ -1

 99789 اٌؼمجخ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فبي ِذسسخ راد اٌػٛاسٞس٠بؼ أط 155/1211د.أ.ح/ -5

 117/1211د.أ.ح/ -1
سٚضخ أطفبي ٌّذسسخ اٌطبوش٠خ األسبس١خ 

 ٌٍجٕبد
 17215 اٌؼمجخ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 121771 اٌؼمجخ ِٛاصٔخ اٌغزاء ٚاٌذٚاء ِإسسخ اٌّإسسخ اٌؼبِخ ٌٍغزاء ٚاٌذٚاء 187/1211د.أ.ح/ -7
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 الفصل الخامس عشر                                            

 ادارة الشؤون الفنية لألبنية
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 بنيةدارة الشؤوف الفنية لؤلا

 
 
 

 اداسح

اٌطإْٚ اٌف١ٕخ ٌألث١ٕخ   

ِذ٠ش٠خ اٌزذل١ك ٚاٌّزبثؼخ 

االث١ٕخٌّطبس٠غ   

 ِذ٠ش٠خ

دساسبد االث١ٕخ   

ِذ٠ش٠خ اٌى١ّبد ٚاٌّٛاغفبد 

ٚرؼذ٠ً االسؼبس ٌّطبس٠غ 

 االث١ٕخ

 لسُ

دسبة  و١ّبد االث١ٕخ   

 لسُ 

 ِٛاغفبد االث١ٕخ 

 لسُ

رؼذ٠ً االسؼبس ٌالث١ٕخ   

 لسُ

رذل١ك اٌٛثبئك   

 لسُ

ِزبثؼخ اٌّطبس٠غ   

 

 لسُ اٌذساسبد اٌّؼّبس٠خ

ٌٍمطبع اٌػذٟ   

ساسبدلسُ اٌذ  

اٌّؼّبس٠خ ٌٍمطبع اٌزشثٛٞ   

لسُ اٌذساسبد اٌّؼّبس٠خ 

 ٌٍمطبػبد االخشٜ

لسُ اٌذساسبد إٌٙذس١خ ٌٛصاسح 

 اٌخبسج١خ ٚاٌّشاوض اٌذذٚد٠خ

 لسُ 

 اٌشسُ ٚرػ٠ٛش اٌّخططبد 

لسُ اٌزػ١ُّ اٌذاخٍٟ ٚاٌزط٠ٛش 

 إٌٙذسٟ 

 لسُ

اٌذساسبد االٔطبئ١خ    
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 دراسات االبنية مديرية
     المياـ والواجبػػػػػات

 توافؽ مع متطمبات صاحب العمؿ إعداد وثائؽ عطاءات األبنية الحكومية المختمفة والمتضمنة المخططات المعمارية واإلنشائية وأعماؿ التصميـ الداخمي والديكور , بحيث ت
 ة في الموازنة العامة لمدولة. والمخصصات المرصود

  .تدقيؽ كافة مراحؿ الدراسات وتجييز وثائؽ عطاء التنفيذ لممشاريع التي يتـ إعداد دراستيا مف قبؿ المكاتب اإلستشارية 
  :إعداد الشروط المرجعية لمعطاءات التي يتـ طرحيا عمى المكاتب اليندسية والشركات اإلستشارية وذلؾ 

 واصفات ووثائؽ العطاء لممشاريع. إلعداد الدراسات والم -

 لئلشراؼ عمى المشاريع. -

 ور. اإلشراؼ عمى تنفيذ أعماؿ العطاءات التي يتـ فييا تفويض مدير دراسات األبنية بصبلحيات الميندس وخاصة مشاريع التصميـ الداخمي والديك 
 .المشاركة في لجاف إستبلـ المشاريع المختمفة 
 مفة لمغايات التالية: اإلشتراؾ بالمجاف الفنية المخت 
  .دراسة العروض الفنية والمالية لعطاءات األبنية قبؿ إحالتيا 
  .تقديـ المشورة الفنية حوؿ أبنية الوزارات والدوائر الحكومية المختمفة 
 ( لسنٚالمساىمة في تطوير وتحديث كودات البناء الوطني األردني الصادرة بموجب قانوف البناء الوطني األردني رقـ ) ٖٜٜٔة . 
 مي ومواكبة أساليب البناء الحديث. ساىمة في تطوير وتحديث المواصفات الفنية العامة لؤلبنية والتشريعات المتعمقة بالعمؿ اليندسي ونقؿ التكنولوجيا لمواكبة التطور العم 
 .اإلسياـ في تدريب الميندسيف حديثي التخرج إلكسابيـ الخبرة الفنية 
 مقطاع التربويالمعمارية لالدراسات  قسـ

 اتػػػػػالمياـ والواجب
 ت رياضية وأبنية إدارية تربوية(.إعداد الدراسات والتصاميـ المعمارية لمشاريع األبنية التربوية حسب خطة وزارة التربية والتعميـ مف)مدارس, مستودعات كتب وأثاث, صاال 
 ضافات تعميـ ميني(. إعداد الدراسات والتصاميـ المعمارية حسب خطة وزارة التربية والتعم  يـ لمشاريع اإلضافات المدرسية مف )غرؼ صفية, مختبرات, مشاغؿ, رياض أطفاؿ وا 
 ارية.  تجييز الشروط المرجعية لعطاءات إعداد الدراسات ووثائؽ العطاء والمواصفات لممشاريع المعدة مف قبؿ المكاتب اليندسية والشركات االستش 
 إلشراؼ عمى المشاريع المختمفة.تجييز الشروط المرجعية لعطاءات ا 

قسم الدراسات 
اليندسية لوزارة 
 التربية والتعميم

قسم الدراسات 
اليندسية لوزارة 

 ربية والتعميمالت
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 .متابعة ومراجعة وتقييـ كافة مراحؿ أعماؿ عطاءات الدراسات المحالة عمى المكاتب اليندسية والشركات االستشارية 
  : االشتراؾ في المجاف الفنية المشكمة لمغايات التالية 

 دراسة العروض الفنية والمالية لعطاءات األبنية الحكومية. . أ

 الفنية حوؿ األبنية المدرسية. تقديـ المشورة . ب

 عداد المخاطبات الرسمية لجميع الجيات صاحبة العبلقة )موافقة المالؾ, مستندات االلتزاـ الما  لية والمتطمبات المعمارية لممشاريع(.متابعة جميع المعامبلت الواردة لمقسـ وا 
  التربوية.دراسة األوامر التغييرية الخاصة بإعداد الدراسات والتصاميـ لؤلبنية 
 .متابعة أية معيقات معمارية قد تظير أثناء التنفيذ بالتنسيؽ مع مديرية المتابعة واإلشراؼ اليندسي 

 المعمارية لمقطاع الصحيقسـ الدراسات  
 اتػػػػػالمياـ والواجب

 .إعداد الدراسات والتصاميـ المعمارية لمشاريع المباني الصحية وحسب خطة وزارة الصحة 
 المطموبة لمشاريع التحديث والتوسعة الخاصة بمباني وزارة الصحة.ت والتصاميـ المعمارية اد الدراساإعد 
 ارية.  تجييز الشروط المرجعية لعطاءات إعداد الدراسات ووثائؽ العطاء والمواصفات لممشاريع المعدة مف قبؿ المكاتب اليندسية والشركات االستش 
 طاءات الدراسات المحالة عمى المكاتب اليندسية والشركات االستشارية.متابعة ومراجعة وتقييـ كافة مراحؿ أعماؿ ع 
  :االشتراؾ في المجاف الفنية المشكمة لمغايات التالية 
 -  .تقديـ المشورة الفنية حوؿ األبنية الصحية 
 .متابعة أية معيقات معمارية قد تظير أثناء التنفيذ 
 عداد الدراسات لؤلوامر التغييرية وجميع عداد المخاطبات الرسمية لجميع الجيات صاحبة العبلقة. متابعة وا   المعامبلت الواردة لمقسـ وا 

 قسـ الدراسات اليندسية لوزارة الخارجية والمراكز الحدودية
 اتػػػػػوالواجب المياـ
 . إعداد الدراسات والتصاميـ المعمارية لمشاريع مباني المراكز الحدودية في المممكة 

 اليندسية والشركات كافة مراحؿ أعماؿ عطاءات الدراسات الخاصة بمشاريع الييئات الدبموماسية والسفارات الخارجية والمراكز الحدودية المحالة عمى المكاتب  متابعة ومراجعة وتقييـ
 االستشارية .
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 ب اليندسية والشركات االستشارية .  تجييز الشروط المرجعية لعطاءات إعداد الدراسات ووثائؽ العطاء والمواصفات لممشاريع المعدة مف قبؿ المكات 

 .دراسة األوامر التغييرية الخاصة بإعداد الدراسات والتصاميـ لممراكز الحدودية والسفارات الخارجية 

 :االشتراؾ في المجاف الفنية المشكمة لمغايات التالية 

 .تقديـ المشورة الفنية حوؿ أبنية وزارة الخارجية والمراكز الحدودية 

  معيقات إنشائية أو معمارية قد تظير أثناء التنفيذ متابعة أية 

 .عداد المخاطبات الرسمية لجميع الجيات صاحبة العبلقة  متابعة جميع المعامبلت الواردة لمقسـ وا 

 االخرى اتالمعمارية لمقطاعقسـ الدراسات 
 اتػػػػػالمياـ والواجب

 ية. إعداد الدراسات والتصاميـ المعمارية لمشاريع األبنية الحكوم 

 .إعداد الدراسات والتصاميـ المعمارية ألعماؿ إعادة تأىيؿ وتحديث المباني القائمة لؤلبنية الحكومية 

 ارية.  تجييز الشروط المرجعية لعطاءات إعداد الدراسات ووثائؽ العطاء والمواصفات لممشاريع المعدة مف قبؿ المكاتب اليندسية والشركات االستش 

 افة مراحؿ أعماؿ عطاءات الدراسات المحالة عمى المكاتب اليندسية والشركات االستشارية.متابعة ومراجعة وتقييـ ك 

  :االشتراؾ في المجاف الفنية المشكمة لمغايات التالية 

 دراسة العروض الفنية والمالية لعطاءات الوزارة.   -     
 تقديـ المشورة الفنية حوؿ أبنية المؤسسات والدوائر الحكومية.   -     

 .عداد المخاطبات الرسمية لجميع الجيات صاحبة العبلقة عداد الدراسات لؤلوامر التغييرية وجميع المعامبلت الواردة لمقسـ وا   متابعة وا 

 .متابعة أية معيقات معمارية قد تظير أثناء التنفيذ 
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 اليندسي قسـ التصميـ الداخمي والتطوير   
 اتػػػػػالمياـ والواجب   

 الدراسات والبرامج والخطط لتحسيف وتطوير المستوى الفني لمعمؿ اليندسي. المشاركة في إعداد 

 .المشاركة في تقديـ المقترحات البلزمة لكافة القضايا التطويرية الخاصة بالعمؿ اليندسي في المديرية في ضوء التوجييات الصادرة 

 ليندسية الخاصة بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ واإلشراؼ عمى المشاريع وبما يضمف المشاركة في إعداد وتجييز الشروط المرجعية الخاصة باتفاقيات الخدمات ا
 استخداـ األساليب والتقنيات الحديثة المبلئمة.  

 ريع األبنية الحكومية ونقؿ التكنولوجيا لمواكبة المشاركة في رفع مستوى األداء في العمؿ اليندسي عف طريؽ تطوير وتحديث المخططات والوثائؽ اليندسية والمواصفات الفنية لمشا
 التطور العممي.

 .تقديـ التنسيبات الخطية لممدير المختص بشأف أية أمور فنية تخص عمؿ المديرية فيما يخص أعماؿ الدراسات والتصميـ 

 التنفيذ وفؽ التوجييات. المشاركة مع أقساـ المديرية لتحديث وتطوير أعماؿ إعداد الدراسات المطموبة وتجييز وثائؽ عطاء 

  المشاركة باإلشراؼ عمى عقد الندوات وورش العمؿ والمحاضرات الفنية اليندسية والتحضير لممعارض المحمية 

 .إعداد الدراسات والتصاميـ المعمارية لمشاريع التأثيث والتصميـ الداخمي الخاصة باألبنية الحكومية 

 عداد الدراسات لؤلوامر التغييرية.المتابعة واإلشراؼ عمى المقاوليف أثناء تن  فيذ أعماؿ عطاءات التأثيث ومتابعة وا 

  :االشتراؾ في المجاف الفنية المشكمة لمغايات التالية 

 تطوير وتحديث التشريعات وكودات البناء الوطني والمواصفات الفنية العامة لممباني. -

 تقديـ المشورة الفنية حوؿ أبنية المؤسسات والدوائر الحكومية. -

 دراسة العروض الفنية والمالية لعطاءات الوزارة. -

 استبلـ المشاريع المنجزة ألعماؿ التأثيث والتصميـ الداخمي . -
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 المخططاتوتصوير قسـ الرسـ 

 اتػػػػػالمياـ والواجب

 .رسـ المخططات المعمارية والكيروميكانيكية الخاصة بمشاريع مديرية الدراسات اليندسية ومديرية الكيروميكانيؾ 

 .عداد وتجييز المخططات الخاصة بيا  المشاركة في أعماؿ الرفع المساحي لممباني الحكومية القائمة وا 

 .استبلـ وحفظ المخططات ووثائؽ العطاءات وتصويرىا لغايات عطاءات التنفيذ واإلشراؼ 

 الدراسات االنشائية قسـ 
 اتػػػػػوالواجب المياـ
  مشاريع االبنية الحكومية والمنشآت.لكافة  االنشائيةإعداد الدراسات والتصاميـ 

  االبنية الحكومية والمنشآت.متابعة ومراجعة وتقييـ كافة مراحؿ أعماؿ عطاءات الدراسات الخاصة بمشاريع 

  لممباني الحكومية.دراسة األوامر التغييرية الخاصة بإعداد الدراسات والتصاميـ 

 :االشتراؾ في المجاف الفنية المشكمة لمغايات التالية 

o .تقديـ المشورة الفنية حوؿ أبنية وزارة الخارجية والمراكز الحدودية 

o  متابعة أية معيقات إنشائية أو معمارية قد تظير أثناء التنفيذ 

o .عداد المخاطبات الرسمية لجميع الجيات صاحبة العبلقة  متابعة جميع المعامبلت الواردة لمقسـ وا 
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 ٕٕٔٓ - ٕٔٔٓ خبلؿ عاميانجازات مديرية دراسات االبنية 
 4514المشارٌع  المنجزة عام 

 الكمفة التقديرية لمتنفيذ / دينار المساحة المالك المحافظة اســـــم المشـــــروع الرقم

 مشارٌع قسم دراسات الوزارات االخرى

 00.222.222 002.222 مإسسة المناطق الحرة الزرقاء دراسة  البنٌة التحتٌة للمنطقة الحرة / الزرقاء 0

 9221222 01022 وزارة النقل العقبة إنشاء محطة اتصاالت ساحلٌة 0

 021222 022 وزارة العمل العاصمة تؤهٌل مدٌرٌة التشغٌل / العبدلً 3

 301222 01222 هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت العاصمة هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت )الشمٌسانً( / كراج السٌارات 0

 عجلون ألردنً/ عجلون )جدار استنادي(جمعٌة الهالل األحمر ا 0
الجمعٌة الوطنٌة للهالل 

 األحمر األردنً
_ 021222 

 701222 022 وزارة العمل العاصمة مشروع الموقع الواحد لخدمات التشغٌل / مدٌرٌة سحاب 6

 0021222 _ الهٌئة المستقلة لالنتخاب العاصمة تؤثٌث مبنى الهٌئة المستقلة لالنتخاب 7

 921222 01022 المحكمة الدستورٌة العاصمة مبنى مكافحة الفساد القدٌم لصالح المحكمة الدستورٌةتؤهٌل  8

 مشارٌع قسم دراسات الصحة

 602.222 0.722 وزارة الصحة الزرقاء مركز صحً المجد / الزرقاء 9

 602.222 0.722 وزارة الصحة اربد مركز صحً قرٌة جفٌن / دٌر ابً سعٌد 02

 002.222 0.222 مستشفى االمٌر حمزة العاصمة ت االمٌر حمزةمستودعا 00

 602.222 0.722 وزارة الصحة عجلون مركز صحً كفرنجة 00

 02.222 002 وزارة الصحة الكرك ثالجة موتى مستشفى غور الصافً 03

 602.222 0.722 وزارة الصحة البلقاء مركز صحً الروضة / الشونة الجنوبٌة 00
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 سات الخارجٌة والمراكز الحدودٌةمشارٌع قسم درا

 اربد مركز حدود الرمثا الجدٌد 00
وزارة االشغال العامة 

واالسكان ومدٌرٌة االمن 
 العام

001222 3012221222 

 01222 _ االمن العام اربد حفرة تفتٌش للباصات )مركز حدود جابر( 06

 0021222 _ المخابرات البلقاء تحسٌن خدمات جسر الملك حسٌن  07

08 
مظلة معدنٌة فً نقطة التفتٌش المتقدمة / مركز حدود 

 الكرامة
 021222 _ االمن العام المفرق

 021222 002 وزارة الخارجٌة العاصمة توسعة وزارة الخارجٌة )غرفة العملٌات( 09

 71022 002 وزارة الخارجٌة العاصمة توسعة المكتبة فً وزارة الخارجٌة 02

 داخلً والتطوٌر الهندسًمشارٌع قسم التصمٌم ال

 301222 002 المعهد الوطنً للتدرٌب العاصمة قاعات االجتماعات المعهد الوطنً للتدرٌب 00

 021222 022 المجلس الطبً االردنً العاصمة قاعة المجلس الطبً 00

 01222 _ الهٌئة المستقلة لالنتخاب العاصمة ستائر هٌئة مكافحة الفساد 03

 ت التربٌةمشارٌع قسم دراسا

 انشاء مدارس جدٌدة

 010221222 01600 وزارة التربٌة والتعلٌم المفرق مدرسة حً الملك عبد هللا االساسٌة المختلطة 00

 010221222 01727 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة مدرسة المؤمون االساسٌة للبنٌن 00

 010221222 01022 ربٌة والتعلٌموزارة الت اربد مدرسة حسٌن الطوالبة الثانوٌة للبنٌن 06

 012221222 01222 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد مدرسة سمر االساسٌة المختلطة 07

 016221222 31022 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد مدرسة تبنة الثانوٌة للبنٌن 08

 016221222 01009 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة مدرسة نزهة سحاب االساسٌة المختلطة 09

 010221222 01007 وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة مدرسة عٌمة الثانوٌة للبنات 32

 انشاء رٌاض االطفال 

 021222 82 وزارة التربٌة والتعلٌم معان مدرسة اوهٌدة االساسٌة المختلطة / رٌاض اطفال 30

30 
مدرسة الفٌصلٌة االساسٌة المختلطة / المزار الجنوبً / 

 اطفالرٌاض 
 621222 82 وزارة التربٌة والتعلٌم الكرك
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 621222 82 وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة مدرسة ضانا االساسٌة المختلطة / رٌاض اطفال 33

30 
مدرسة فروة بن عمرو الجذامً االساسٌة المختلطة / رٌاض 

 اطفال
 021222 82 وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة

 0221222 032 وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة سٌة المختلطة /الجدٌدة / رٌاض اطفالمدرسة فٌنان االسا 30

 0221222 032 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد مدرسة جسر الشٌخ حسٌن الثانوٌة للبنات / رٌاض اطفال 36

 022,222 032 وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة مدرسة بصرى االساسٌة المختلطة / رٌاض اطفال 37

 701222 82 وزارة التربٌة والتعلٌم المفرق مدرسة الفدٌن األساسٌة المختلطة/ رٌاض اطفال 38

39 
مدرسة الفٌصلٌة االساسٌة المختلطة / البادٌة الجنوبٌة/ 

 رٌاض اطفال
 621222 82 وزارة التربٌة والتعلٌم معان

 0021222 082 التربٌة والتعلٌم وزارة الكرك مدرسة الغوٌر الثانوٌة المختلطة/ رٌاض اطفال 02

 621222 82 وزارة التربٌة والتعلٌم معان مدرسة قرٌن االساسٌة/ رٌاض اطفال 00

 621222 82 وزارة التربٌة والتعلٌم معان مدرسة المنشٌة االساسٌة المختلطة/ رٌاض اطفال 00

 621222 82 ٌة والتعلٌموزارة الترب البلقاء مدرسة سلٌخات االساسٌة المختلطة/ رٌاض اطفال 03

 انشاء اضافات صفٌة لمدارس قائمة 1 تموٌل الموازنة

00 
مدرسة الدلٌلة االساسٌة للبنٌن / الجٌزة / اضافات غرف 

 صفٌة
 0001222 080 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة

 0221222 01002 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة مدرسة الرامة الثانوٌة للبنات / اضافات غرف صفٌة 00

06 
مدرسة سٌل حسبان االساسٌة المختلطة/ اضافات غرف 

 صفٌة
 3221222 702 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة

 0001222 01002 وزارة التربٌة والتعلٌم البلقاء مدرسة أم كثٌر الثانوٌة للبنٌن /اضافات غرف صفٌة 07

 0301222 062 وزارة التربٌة والتعلٌم البلقاء مدرسة ماحص الثانوٌة للبنٌن /اضافات غرف صفٌة 08

 0821222 002 وزارة التربٌة والتعلٌم الكرك مدرسة أم الهشٌم األساسٌة للبنات /اضافات غرف صفٌة 09

02 
مدرسة الزعفران الثانوٌة الشاملة للبنٌن /اضافات غرف 

 صفٌة
 3221222 702 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة

00 
لة االساسٌة المختلطة / الجٌزة /اضافات غرف مدرسة الدلٌ

 صفٌة
 6021222 000 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة
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00 
مدرسة صوفة االساسٌة المختلطة / الجٌزة/ اضافات غرف 

 صفٌة
 6221222 002 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة

 0001222 072 تربٌة والتعلٌموزارة ال اربد مدرسة اسعرة االساسٌة المختلطة /اضافات غرف صفٌة 03

 0021222 01322 وزارة التربٌة والتعلٌم جرش مدرسة المنصورة االساسٌة الشرقٌة / اضافات غرف صفٌة 00

 0001222 382 وزارة التربٌة والتعلٌم الكرك مدرسة زحوم االساسٌة للبنٌن  /اضافات غرف صفٌة 00

 0221222 062 وزارة التربٌة والتعلٌم الزرقاء غرف صفٌةمدرسة الشخوت االساسٌة المختلطة / اضافات  06

 0221222 01222 وزارة التربٌة والتعلٌم معان مدرسة القاسمٌة االساسٌة المختلطة / اضافات غرف صفٌة 07

 0001222 083 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة مدرسة ام قصٌر الثانوٌة للبنٌن /اضافات غرف صفٌة 08

 0221222 082 وزارة التربٌة والتعلٌم جرش نصورة الثانوٌة / اضافات غرف صفٌةمدرسة الم 09

 0021222 002 وزارة التربٌة والتعلٌم الكرك مدرسة خالد بن الولٌد الثانوٌة للبنٌن / اضافات غرف صفٌة 62

 0021222 002 وزارة التربٌة والتعلٌم المفرق االشرفٌة و ناٌفة ث ش م / اضافات غرف صفٌة 60

 0621222 022 وزارة التربٌة والتعلٌم معان مدرسة بنات اٌل الثانوٌة لالناث /اضافات غرف صفٌة 60

63 
مدرسة الطوال الجنوبً الثانوٌة للبنٌن / اضافات غرف 

 صفٌة
 0701222 692 وزارة التربٌة والتعلٌم البلقاء

 0021222 370 وزارة التربٌة والتعلٌم اءالبلق مدرسة الجواسرة الثانوٌة الشاملة / اضافات غرف صفٌة 60

 3221222 702 وزارة التربٌة والتعلٌم الكرك مدرسة فٌفا الثانوٌة المختلطة / اضافات غرف صفٌة 60

 انشاء اضافات 1تعلٌم مهنً والمخٌمات الكشفٌة

 0021222 322 وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة انشاء مطبخ وقاعة طعام لمخٌم ضانا الكشفً  66

 721222 070 وزارة التربٌة والتعلٌم عجلون انشاء غرف اسمنتٌة لمخٌم االمٌرة بسمة الكشفً  67

 3901222 992 وزارة التربٌة والتعلٌم العقبة جناح فندقً لمدرسة الغقبة الثانوٌة الشاملة 68

 انشاء اضافات صفٌة لمدارس قائمة 1 تموٌل البنك الدولً

 721222 062 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة انوٌة للبنات / اضافات غرف صفٌةمدرسة الزٌود الث 69

 6221222 01022 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة مدرسة شجرة الدر االساسٌة للبنات / اضافات غرف صفٌة 72
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 0021222 672 موزارة التربٌة والتعلٌ العاصمة مدرسة عبد اللطٌف عابدٌن االساسٌة / اضافات غرف صفٌة 70

70 
مدرسة ضاحٌة االمٌرة هٌا االساسٌة االولى للبنات / اضافات 

 غرف صفٌة
 0221222 002 وزارة التربٌة والتعلٌم الزرقاء

 0321222 072 وزارة التربٌة والتعلٌم الزرقاء مدرسة قطر الندى الثانوٌة للبنات / اضافات غرف صفٌة 73

 0321222 072 وزارة التربٌة والتعلٌم الزرقاء ٌن / اضافات غرف صفٌةمدرسة رحبة ركاد الثانوٌة للبن 70

 0221222 01222 وزارة التربٌة والتعلٌم مؤدبا مدرسة الفٌحاء الثانوٌة / اضافات غرف صفٌة 70

76 
مدرسة القطرانة االساسٌة االولى المختلطة / اضافات غرف 

 صفٌة
 0021222 302 وزارة التربٌة والتعلٌم الكرك

 0821222 002 وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة مدرسة القادسٌة االساسٌة المختلطة / اضافات غرف صفٌة 77

 4514اهم مشارٌع المبادرات الملكٌة السامٌة لعام 

 العاصمة صٌانة واجراء التوسعة الالزمة لمسجد الجوٌدة القدٌم 78
وزارة االوقاف والشإون 

 والمقدسات االسالمٌة
72 060,222 

79 
انشاء صالة رٌاضٌة متعددة االغراض لنادي الفحٌص 

 الرٌاضً
 012221222 01022 نادي الفحٌص البلقاء

82 
انشاء ملعب قانونً لٌكون نواة لمجمع رٌاضً فً لواء 

 الشوبك
 6021222 81022 المجلس االعلى للشباب معان

 0021222 01000 لسطٌنٌةدائرة الشإون الف الزرقاء انشاء ملعب خماسً لنادي العودة 80

 0221222 01022 دائرة الشإون الفلسطٌنٌة الزرقاء تؤهٌل ملعب نادي شباب السخنة 80

83 
انشاء مركز تنموي شامل ٌتبع لجنة تحسٌن الخدمات فً 

 مخٌم جرش
 3021222 870 دائرة الشإون الفلسطٌنٌة جرش

 01022 دائرة الشإون الفلسطٌنٌة اربد تؤهٌل ملعب نادي الكرمل فً مخٌم الشهٌد عزمً المفتً 80

9221222 
80 

بناء صالة رٌاضٌة لنادي الكرمل فً مخٌم الشهٌد عزمً 
 المفتً

 01022 دائرة الشإون الفلسطٌنٌة اربد

86 
انشاء قاعة متعددة االغراض للجنة تحسٌن الخدمات فً مخٌم 

 اربد
 0221222 022 دائرة الشإون الفلسطٌنٌة اربد

 0821222 61022 وزارة الشإون البلدٌة الزرقاء ملعب البلدي التابع لبلدٌة الرصٌفةتنجٌل ال 87

88 
انشاء مركز تنموي شامل للجنة مخٌم البقعة )ٌشمل االدارة ، 

 قاعة متعددة االغراض( فقط / البلقاء
 7021222 01870 دائرة الشإون الفلسطٌنٌة البلقاء

 0701222 01002 وزارة التنمٌة االجتماعٌة كالكر ( مسكن فً عً / الكرك06انشاء ) 89

 621222 082 وزارة التنمٌة االجتماعٌة البلقاء انشاء مساكن الروٌحة 92

 0721222 01222 المجلس االعلى للشباب العاصمة انشاء ملعب نادي البادٌة الوسطى 90
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 0021222 01022 وزارة الصحة العاصمة توسعة وتؤهٌل مركز صحً الهاشمً الشمالً 90

 012221222 01022 وزارة التربٌة والتعلٌم الكرك انشاء مدرسة طواحٌن السكر / غور المزرعة 93

 الطفٌلة انشاء جدار استنادي لمسجد زٌد بن الخطاب  90
وزارة االوقاف والشإون 

 والمقدسات االسالمٌة
_ 001222 

 اربد انشاء فرع جدٌد للهٌئة الهاشمٌة للمصابٌن العسكرٌٌن 90
الهٌئة الهاشمٌة للمصابٌن 

 العسكرٌٌن 
600 0021222 
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 4511المشارٌع المنجزة لعام 

 الكلفة التقدٌرٌة للتنفٌذ 1 دٌنار المساحة المالك المحافظة اسم المشروع

 قسم دراسات الصحة 

 921222 322 وزارة الصحة المفرق م.المفرق\عمنامة مفرزة أمن+مستود

 021222 000 وزارة الصحة المفرق م.المفرق\غرفة غسٌل موتى+ثالجة

 061222 72 وزارة الصحة اربد جسر الربط مستشفى االمٌرة بسمة

 6061222 01022 وزارة الصحة جرش مركز صحً برما الشامل /جرش

 0021222 902 وزارة الصحة اربد انشاء مركز صحً ارحابا

 621222 022 وزارة الصحة معان انشاء محرقة فً م. معان

 قسم دراسات الخارجٌة والمراكز الحدودٌة

 مشارٌع مبانً السفارات والبعثات الدبلوماسٌة

 317221222 01022 وزارة الخارجٌة _ مبنى مكاتب السفارة االردنٌة / بٌروت

 310221222 01002 وزارة الخارجٌة _ ً فً الدوحةمبنى مكاتب السفارة وسكن السفٌر االردن

 مشارٌع المراكز الحدودٌة

 ( تخدم أمن الحدود0كرافانات عدد )
مركز حدود 

 الرمثا
 7.022 32 االمن العام

قاعة اجتماعات ووحدات صحٌة فً مركز حدود الكرامة 
 )مبانً جاهزة(

مركز حدود 
 الكرامة

 62.222 002 المركز الحدودي

الة جدٌدة لموظفً سجل السٌارات فً جمرك انشاء ص
 الكرامة

مركز حدود 
 الكرامة

 30.222 002 االمن العام

/ 0م08مساحة  -( 00تصمٌم مظالت للساحات العامة بعدد )
 مظلة

مركز حدود 
 الكرامة 

 32.222 006 االمن العام

 00.222 72 االمن العام جسر الملك حسٌن كابٌنات تدقٌق لمبنى الجوازات للقادمٌن

 00.222 002 االمن العام مركز الكرامة انشاء مظلة معدنٌة )حرس الحدود( للسٌارات
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 0021222 002 االمن العام جسر الملك حسٌن تحسٌن خدمات )مظلة + كاونترات+ تاهٌل حمامات(

 021222 62 االمن العام حدود جابر (0كرافان عدد )

 31222 008 االمن العام مركز حدود جابر 0م60مساحة الواحدة  - 0عدد  x-rayرمبة جهاز 

اعادة تاهٌل مبنى دٌوان المخابرات وعمل مبنى برٌفاب 
 0م06بمساحة 

مركز حدود 
 المدورة

 001222 06 المخابرات

 اسوار امنٌة / مرحلة اولى
معبر وادي 

 االردن
 0021222 _ االمن العام

 اسوار امنٌة / مرحلة ثانٌة
معبر وادي 

 االردن
 021222 _ العاماالمن 

 قسم دراسات التصمٌم الداخلً والتطوٌر الهندسً

 010221222 01022 دائرة قاضً القضاة العاصمة تؤثٌث دائرة قاضً القضاة

 الرمثا قاعات ومركز حدود جابر ) اللوحات االرشادٌة (
المخابرات العامة ، األمن 

 العام ، الجمارك
_ 31222 

 021222 002 الٌانصٌب الخٌري االردنً العاصمة الخٌرٌةمقر االتحاد العام للجمعٌات 

 91022 060 وزارة الزراعة العاصمة قاعات االجتماعات المركز الوطنً للبحث واالرشاد

 821222 032 دٌوان الخدمة المدنٌة العاصمة دٌكورات مبنى دٌوان الخدمة المدنٌة والمسرح الرئٌسً

 0221222 31022 دٌوان الخدمة المدنٌة عاصمةال تاثٌث مبنى دٌوان الخدمة المدنٌة

 7021222 01920 دٌوان الخدمة المدنٌة العاصمة تاثٌث مبنى وزارة المالٌة

 اربد تاثٌث جناح الشحن معبر وادي االردن 
المخابرات العامة )المركز 

 الحدودي(
_ 081222 

 301222 _ االمن العام )مكاتب( اربد تاثٌث جناح الشحن معبر وادي االردن 

 اربد تاثٌث جناح الشحن معبر وادي االردن 
االمن العام )مكاتب / كراسً 

) 
_ 081222 

 01909 _ االمن العام معان تقدٌم وتركٌب آرمات لمبنى الجوازات )المدورة( 

 01822 02 االمن العام الزرقاء تؤهٌل بوفٌه ومطبخ االمن العام )العمري(

 001622 02 المخابرات الزرقاء ري(توسعة مطبخ المخابرات )العم  

 قسم دراسات التربٌة
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 انشاء نوادي معلمٌن

 012221222 01002 وزارة التربٌة والتعلٌم مادبا نادي المعلمٌن / مؤدبا

 012221222.22 01322.22 وزارة التربٌة والتعلٌم الكرك نادي معلمٌن / الكرك 

 انشاء مدارس جدٌدة

 010721222 01962 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة ساسٌة المختلطة مدرسة رفٌدة االسلمٌة اال

 010021222 31020 وزارة التربٌة والتعلٌم المفرق مدرسة صبحا الثانوٌة الشاملة للبنات 

 019021222 01922 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد مدرسة سما الروسان االساسٌة للبنات 

 010821222 01780 وزارة التربٌة والتعلٌم مفرقال الرابٌة االساسٌة المختلطة

 017221222 01273 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد كفر ٌوبا االساسٌة للبنٌن

 010221222 01089 وزارة التربٌة والتعلٌم الكرك الٌاروت الثانوٌة للبنٌن

 01062,222 01063 وزارة التربٌة والتعلٌم معان ذات النطاقٌن االساسٌة المختلطة

 013221222 31020 وزارة التربٌة والتعلٌم المفرق منشٌة بنً حسن االساسٌة للبنات

 010981222 01066 وزارة التربٌة والتعلٌم معان بنات الهاشمٌة االساسٌة المختلطة

 010021222 31002 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة مدرسة مٌمونة بنت الحارث االساسٌة 

 018221222 31962 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد ثانوٌة للبنٌنمدرسة زوبٌا ال 

 018021222 01200 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد مدرسة كفر اسد االساسٌة للبنٌن 

 010921222 31200 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة مدرسة صوٌلح الحً الشرقً االساسٌة للبنٌن 

 010021222 01902 وزارة التربٌة والتعلٌم معان لطةعبد الرحمن بن عوف االساسٌة المخت

 017021222 31702 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة ذات الصواري االساسٌة المختلطة

 010801222 01362 وزارة التربٌة والتعلٌم المفرق مدرسة الزٌتونة االساسٌة للبنٌن 

 010071222 01302 ٌة والتعلٌموزارة الترب المفرق مدرسة الحسٌنٌة االساسٌة للبنٌن 

 010621222 31060 وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة مجادل االساسٌة المختلطة

 010221222 31002 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد حرٌما االساسٌة للبنٌن
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 ERfKE 4اضافات غرف صفٌة 1 البنك الدولً 

وٌة للبناتالثان مدرسة المدورة  كثربا الثانوٌة للبنٌن مدرسة  0821222 01327 وزارة التربٌة والتعلٌم معان 

 3901222 01290 وزارة التربٌة والتعلٌم عجلون مدرسة جبة الثانوٌة للبنات   مدرسة عجلون الثانوٌة للبنٌن

 0001222 01286 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد مدرسة الطرة الثانوٌة للبنات مدرسة عقربا الثانوٌة للبنٌن

سة القادسٌة للبنات             مدرسة جدٌتا الثانوٌة مدر
 للبنات )اربد(

 7221222 01822 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد

اضافات غرف صفٌة ومختبرات علمٌة وتاهٌل مبانً  
 العاصمة والبلقاء

 8221222 01773 وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة والبلقاء

ة وتاهٌل مبانً قائمة اضافات غرف صفٌة ومختبرات علمٌ 
 /الزرقاء والمفرق

 8021222 01960 وزارة التربٌة والتعلٌم الزرقاء والمفرق

اضافات غرف صفٌة ومختبرات علمٌة وتاهٌل مبانً قائمة  
 /اربد

 6321222 01380 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد

اضافات غرف صفٌة ومختبرات علمٌة وتاهٌل مبانً قائمة  
 /عجلون وجرش

 6221222 01600 وزارة التربٌة والتعلٌم جلون وجرشع

 قسم دراسات الوزارات االخرى

 0.022.222 9.222 وزارة الثقافة البلقاء المركز الثقافً الشامل / السلط

 مدٌرٌات تسجٌل مادبا وعجلون والعقبة
-عجلون-مادبا

 العقبة
 3.202.222 7.6222 دائرة األراضً والمساحة

 0.222.222 دونم 003 المجلس األعلى للشباب الكرك شبابٌة الرٌاضٌة فً الكركاسوار للمدٌنة ال

 070.222 م.ط0802 المجلس األعلى للشباب معان أسوار مجمع االمٌرة هٌا بنت الحسٌن

 02.222 _ وزارة الزراعة معان -الجفر  انشاء سور حدي حول بركة ماء مشروع الجفر الزراعً

 4511رات الملكٌة السامٌة لعام اهم مشارٌع المباد     

 0621222 602 المجلس االعلى للشباب اربد مبنى نادي الطرة الرٌاضً فً لواء الرمثا

اضافة طابق لمبنى جمعٌة أبً عبٌدة الخٌرٌة / لواء المزار 
 الشمالً

 001222 002 وزارة التنمٌة االجتماعٌة اربد

 3621222 922 المجلس االعلى للشباب اربد مالًانشاء مركز شابات نموذجً فً لواء المزار الش

 3621222 922 المجلس االعلى للشباب اربد انشاء مركز شباب نموذجً فً لواء المزار الشمالً
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 021222 _ دائرة الشإون الفلسطٌنٌة اربد انشاء جدران استنادٌة وادراج فً مخٌم الشهٌد عزمً المفتً 

لواء  -قرٌة الشٌخ محمد  ( مساكن لالسر العفٌفة ف7ًانشاء )
 االغوار الشمالٌة

 0221222 092 وزارة التنمٌة االجتماعٌة اربد

لواء الشونة  -( مساكن لالسر العفٌفة فً بلدة كرٌمة 0انشاء )
 الشمالٌة

 0001222 392 وزارة التنمٌة االجتماعٌة اربد

 0221222 000 على للشبابالمجلس اال اربد انشاء مبنى نادي وادي الرٌان / االغوار الشمالٌة

انشاء صالة رٌاضٌة لكلٌة معان الجامعٌة التابعة لجامعة 
 البلقاء التطبٌقٌة 

 010221222 01722 جامعة البلقاء التطبٌقٌة البلقاء

قضاء  -( مساكن لألسر العفٌفة  فً قرٌة الثغرة 8انشاء )
 المرٌغة

 0301222 722 وزارة التنمٌة االجتماعٌة معان

 0901222 81022 المجلس االعلى للشباب معان لعب كرة قدم  كنواة لمدٌنة رٌاضٌة فً البتراءانشاء م

انشاء مركز شباب مصغر وملعب خماسً فً قرٌة الهاشمٌة 
 لواء الحسٌنٌة -

 0601222 002 المجلس االعلى للشباب معان

لواء  -( مسكن لالسر العفٌفة فً قرٌة الهاشمٌة 06انشاء )
 الحسٌنٌة 

 3821222 01002 وزارة التنمٌة االجتماعٌة انمع

 6221222 760 وزارة التنمٌة االجتماعٌة العقبة مركز تنمٌة مجتمع محلً فً بلدة أم صٌحون

 001022 _ وزارة التربٌة والتعلٌم العقبة صٌانة عامة لمسجد الثغرة وانشاء ملعب لمدرسة الثغرة

 0021222 71902 المجلس االعلى للشباب معان ً / لواء الشوبكانشاء ملعب قانونً لٌكون نواة لمجمع رٌاض

 0601222 607 المجلس االعلى للشباب العاصمة انشاء مركز شباب / قضاء أم الرصاص

 731068 _ وزارة التنمٌة االجتماعٌة العقبة وادي عربة  -صٌانة مساكن األسر العفٌفة /بئر مذكور 

 العقبة صٌانة مسجد الرٌشة
الوقاف والشإون وزارة ا

 والمقدسات االسالمٌة
_ 001222 

انشاء مسكن من مساكن االسر العفٌفة للمواطنة نهى 
الطفٌحات فً موقع مساكن االسر العفٌفة فً منطقة ملٌح/ 

 لواء ذٌبان
 321222 92 وزارة التنمٌة االجتماعٌة مؤدبا

 مؤدبا توسعة وتحدٌث مسجد مادبا الغربً
وزارة االوقاف والشإون 

 والمقدسات االسالمٌة
902 3821222 

 012221222 01022 المجلس االعلى للشباب مؤدبا انشاء مجمع رٌاضً فً لواء ذٌبان

 0021222 632 وزارة التنمٌة االجتماعٌة الطفٌلة ( مساكن لالسر العفٌفة فً بلدة عٌمة 7انشاء )
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 0701222 802 التنمٌة االجتماعٌة وزارة الطفٌلة ( مساكن لالسر العفٌفة فً بلدة بصٌرا 9انشاء )

 721222 01000 المجلس االعلى للشباب الطفٌلة اقامة ملعب خماسً رٌاضً فً بلدة عٌمة

 801222 01022 المجلس االعلى للشباب الطفٌلة اقامة ملعب خماسً رٌاضً فً بلدة بصٌرا 

 9221222 01200 وزارة الشإون البلدٌة ةالطفٌل تكملة المرحلة الثانٌة من مشروع المدٌنة الحرفٌة / الطفٌلة

ترمٌم منزل المواطنة شاهٌة عودة القطاطشة /المساكن 
 العفٌفة

 81222 _ وزارة التنمٌة االجتماعٌة الطفٌلة

انشاء ملعب كرة قدم بمواصفات دولٌة لٌكون نواة لمدٌنة 
 رٌاضٌة فً لواء الرصٌفة

 017621222 91222 المجلس االعلى للشباب الزرقاء

 001222 72 وزارة التنمٌة االجتماعٌة الزرقاء انشاء منزل للمواطن سمٌرسالمة فارس علم الدٌن / االزرق

 001222 92 وزارة التنمٌة االجتماعٌة عجلون بلدة الهاشمٌة -انشاء سكن للمواطن هانً المومنً 

 0021222 002 دائرة الشإون الفلسطٌنٌة العاصمة مبنى لجنة تحسٌن خدمات مخٌم الوحدات

 العاصمة منطقة خشافٌة الدباٌبة/ سحاب-صٌانة مسجد جعفر الطٌار 
وزارة االوقاف والشإون 

 والمقدسات االسالمٌة
_ 071222 

 العاصمة صٌانة المقبرة االسالمٌة
وزارة االوقاف والشإون 

 والمقدسات االسالمٌة
_ 061022 

قرٌة  -( مساكن لألسر العفٌفة / قضاء دٌر الكهف 7انشاء )
 قاسم

 0621222 632 وزارة التنمٌة االجتماعٌة المفرق

 0221222 81022 المجلس االعلى للشباب المفرق ملعب قانونً فً قضاء سما السرحان

 0021222 602 المجلس االعلى للشباب المفرق مقر لنادي سما السرحان / البادٌة الشمالٌة

 0221222 81022 االعلى للشباب المجلس المفرق ملعب قانونً فً قضاء ام القطٌن

 0221222 81022 المجلس االعلى للشباب المفرق ملعب قانونً فً قضاء منشٌة بنً حسن

 0021222 91022 المجلس االعلى للشباب المفرق ملعب قانونً فً قضاء بلعما

استكمال المرحلة االولى من مجمع سمو االمٌر حسٌن بن 
 لة )مسبح نصف اولمبً(عبدهللا الى مدٌنة رٌاضٌة متكام

 3621222 922 المجلس االعلى للشباب البلقاء

 7221222 01702 دائرة الشإون الفلسطٌنٌة العاصمة انشاء مركز تنموي شامل للجنة مخٌم البقعة 
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 0021222 _ دائرة الشإون الفلسطٌنٌة العاصمة انشاء مقبرة اسالمٌة لمخٌم البقعة

 021222 _ المجلس االعلى للشباب البلقاء لواء الشونة الجنوبٌة صٌانة نادي الكرامة الرٌاضً فً

 6601222 91022 جامعة مإتة الكرك ملعب قانونً فً جامعة مإتة

 0621222 602 المجلس االعلى للشباب الكرك مقر لنادي زٌد بن حارثة

 0021222 01002 وزارة التنمٌة االجتماعٌة الكرك ( مسكن06مساكن لالسر العفٌفة / لواء عً )

 071022 92 وزارة التنمٌة االجتماعٌة الكرك ( غور فٌفا0مسكن عدد )

 9221222 01002 المجلس االعلى للشباب الكرك تطوٌر مجمع االمٌر فٌصل الرٌاضً

 6021222 01022 وزارة الشإون البلدٌة الكرك انشاء مدٌنة حرفٌة فً لواء القصبة

 ركالك انشاء مقبرة اسالمٌة فً الكرك
وزارة االوقاف والشإون 

 والمقدسات االسالمٌة
_ 0001222 

 7001222 01862 وزارة الصحة جرش توسعة مستشفى االمٌر فٌصل /اسرة المرضى

 3831222 962 وزارة الصحة جرش توسعة مستشفى االمٌر فٌصل /العٌادات

 6221222 01022 وزارة الصحة الزرقاء مركز صحً الرشٌد / الرصٌفة

 0001222 602 وزارة الصحة مؤدبا حً دلٌلة الحماٌدة / مادبامركز ص

 021222 _ وزارة الصحة مؤدبا صٌانة مركز صحً ذٌبان االولً   

 001222 _ وزارة الصحة معان صٌانة مركز صحً فرعً /الثغرة

 3221222 702 وزارة الصحة اربد مركز صحً اولً المزار الشمالً

 0021222 01022 الصحةوزارة  معان مركز صحً دالغة

 0701222 032 وزارة الصحة المفرق توسعة وتحدٌث مستشفى ابً عبٌدة /سكن االطباء

 0021222 000 وزارة الصحة المفرق توسعة وتحدٌث مستشفى ابً عبٌدة /قسم العناٌة الحثٌثة

 0221222 01002 وزارة الصحة المفرق توسعة وتحدٌث مستشفى ابً عبٌدة /قسم اسرة المرضى

 0221222 01022 وزارة الصحة مؤدبا توسعة مركز صحً أم البساتٌن
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 3921222 01222 وزارة الصحة الطفٌلة توسعة مركز صحً العٌص

 3221222 702 وزارة الصحة الطفٌلة توسعة مركز صحً عٌن البٌضاء

 0021222 070 وزارة الصحة الطفٌلة استحداث عٌادة اسنان/ مركز صحً الطفٌلة الشامل

 0021222 000 وزارة الصحة البلقاء توسعة مركز صحً الكرامة

 091222 002 وزارة الصحة البلقاء توسعة مركز صحً النهضة

 091222 002 وزارة الصحة الكرك توسعة مركز صحً القطرانة

 0221222 002 وزارة الصحة العاصمة توسعة مركز صحً ام الرصاص

 8021222 01000 رة التربٌة والتعلٌموزا الزرقاء انشاء مدرسة القادسٌة

 001022 822 وزارة التربٌة والتعلٌم معان ملعب خماسً فً الساحة الخلفٌة لمدرسة الثغرة الثانوٌة

 6221222 01022 وزارة التربٌة والتعلٌم معان مدرسة المرٌغة

 6221222 01022 وزارة التربٌة والتعلٌم جرش مدرسة حسان بن ثابت

 0301222 01022 وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة ا االساسٌةمدرسة البٌض

 0021222 01002 وزارة التربٌة والتعلٌم معان مدرسة رابعة العدوٌة

 6221222 01370 وزارة التربٌة والتعلٌم معان مدرسة فاطمة الزهراء

 0001222 _ وزارة التربٌة والتعلٌم الطفٌلة تغطٌة المسبح نادي معلمٌن الطفٌلة

 0221222 01000 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد مدرسة فً بلدة الكرامة

 6221222 01002 وزارة التربٌة والتعلٌم البلقاء نادي معلمٌن البلقاء

 761222 _ وزارة التربٌة والتعلٌم العاصمة انشاء اسوار لمدرسة الجوفة الثانوٌة للبنٌن

 0221222 01000 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد لٌةمدرسة الحراوٌة  الثانوٌة / االغوار الشما

 0221222 01000 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد مدرسة أروى بنت الحارث / المزار الشمالً

 0361222 01022 وزارة التربٌة والتعلٌم اربد مدرسة عقربا االساسٌة المختلطة 

 0001222 01300 ٌموزارة التربٌة والتعل العاصمة مدرسة ابو نقلة االساسٌة 
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 0721222 01002 وزارة التربٌة والتعلٌم مـؤدبا مدرسة  ملٌح االساسٌة للبنٌن

 0661222 01600 وزارة التربٌة والتعلٌم المفرق مدرسة  حً الهاشمً الغربً

 6221222 01080 وزارة التربٌة والتعلٌم المفرق مدرسة عٌن النبً االساسٌة المختلطة

 0021222 01030 وزارة التربٌة والتعلٌم جرش ضر االساسٌة للبنٌنمدرسة الجبل االخ

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ِسزطفٝ اٌجط١ش/ ِجٕٝ اٌخذِبد/ اٌّشدٍخ اٌثب١ٔــــــــــخ
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 (ٖٕٔٓالكميات والمواصفات تعديؿ االسعار لمشاريع  االبنية ) استحدثت عاـ  مديرية
 اتػػػػػالمياـ والواجب

 واصفات ووثائؽ العطاء لممشاريع المعدة في مديرية الدراسات اليندسية ومديرية الكيروميكانيؾ تمييدا لطرحيا لمتنفيذ.إعداد جداوؿ الكميات والم 

 . متابعة ومراجعة وتدقيؽ عطاءات الدراسات المحالة عمى المكاتب اليندسية والشركات االستشارية 

  :االشتراؾ في المجاف الفنية المشكمة لمغايات التالية 

 العروض الفنية والمالية لعطاءات األبنية الحكومية. دراسة -

 تقديـ المشورة الفنية حوؿ أبنية المؤسسات والدوائر الحكومية. -

 لجاف استبلـ المشاريع المنجزة. -

 لجاف دراسة تمديد مدة العطاء. -

 لجاف حصر كميات المشاريع الحكومية. -

 . دراسة األوامر التغييرية حسب الصبلحيات 

 الخاصة باألوامر التغييرية. إعداد القرارات 

 التنفيذ. متابعة إصدار األوامر التغييرية ابتداًء مف قرار المجنة الفنية وانتياء بقرار المجنة الوزارية, ثـ إببلغ الجية المعنية لممباشرة ب 

 .متابعة تغيرات أسعار المواد الداخمة األساسية  في المشاريع اإلنشائية 

 صدار التعاميـ الخاصة بتعديؿ األسعار. المشاركة بالمجاف الخاصة ب  دراسة تغيرات األسعار وا 

 .متابعة أرشفة األسعار إلصدار دليؿ سنوي لمعدالت األسعار لمختمؼ المواد اإلنشائية 

 .إعداد التقارير الدورية عف سير العمؿ ومستوى األداء في القسـ ورفعيا لممدير 
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  بطبيعة العمؿ. القياـ بأية أعماؿ أخرى يكمؼ بيا ذات عبلقة 

 (ٖٕٔٓالمتابعة والتدقيؽ  لمشاريع  االبنية ) استحدثت عاـ  مديرية
 اتػػػػػالمياـ والواجب

 مػياـ " قسـ مطابقة الوثائؽ والمخططات "
 مشاريع األبنية / مرحمة الدراسات

 در الوزارة أو مف قبؿ المكاتب االستشارية وقبؿ السير بإجراءات طرح عطاء التنفيذ مراجعة وتقييـ ومطابقة مخططات المشاريع النيائية التي يتـ إعداد الدراسات ليا مف قبؿ كوا
 والتأكد مف تضّمػنيا لكافة التفاصيؿ والبنود وعدـ وجود أي تناقض أو تعارض أو خبلفو فيما بينيا.

  في مديرية الكميات والمواصفات وتعديؿ األسعار لمشاريع األبنية بشأف مطابقة التنسيؽ مع قسـ التدقيؽ المدني لمشاريع األبنية وقسـ تدقيؽ الكيروميكانيؾ لمشاريع األبنية
 المخططات الخاصة بالمشاريع التي تـ إنجاز أعماؿ الدراسات ليا مع البنود الواردة في جداوؿ الكميات والمواصفات.

 -مشاريع األبنية / مرحمة التنفيذ:
 ء أية تعديبلت عمى المخططات التصميمية يتـ الكشؼ عمى الموقع بالتنسيؽ مع المفوض بصبلحيات "الميندس" والتأكد مف خبلؿ تنفيذ المشاريع وبحاؿ استدعت الحاجة إلجرا

 التوصية المناسبة.الوضع مف خبلؿ رئيس قسـ مطابقة الوثائؽ والمخططات وتقديـ تقرير بالتوصيات لمدير إدارة الشؤوف الفنّيػة لؤلبنية ليتـ بعدىا اعتماد 

 ئؽ العطاء األصمية وأية أمور تتطمب أخذ إنجاز الرد عمى المخاطبات الواردة مف إدارة الشؤوف التنفيذية لؤلبنية المتعمقة بالمشاريع التي قيد التنفيذ فيما يخص المخططات ووثا متابعة
 الراي الفنّػي الخاص بػيذه المشاريع.

 "مػياـ " قسـ متابعة المشاريع   
 لدراساتمشاريع األبنية / مرحمة ا

 سعار لمشاريع األبنية بحاؿ كانت بخصوص مشاريع األبنية التي قيد الدراسات متابعة أعداد الدراسة مف قبؿ مديرية دراسات األبنية ومديرية الكميات والمواصفات وتعديؿ األ
 التصميـ واستبلـ المراحؿ مف قبؿ أجيزة الوزارة أصوليًا.الدراسات تعد مف قبؿ كوادر الوزارة وبحاؿ كانت الدراسات تعد مف قبؿ مكتب استشاري متابعة مراحؿ 
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 ت "ممثؿ صاحب العمؿ" وفتح سجؿ تدقيؽ الدفعات المرحمية الخاصة بمشاريع الدراسات المحالة عمى المكاتب االستشارية بعد أف يتـ التنسيب بصرفيا مف قبؿ المفوض بصبلحيا
 ليذه الغاية في المديرية.

 ستبلـ األعماؿ لمشاريع األبنية:بما يخص متابعة إنجاز وا- 

 .صدار تقارير االستبلـ  تشكيؿ لجاف االستبلـ األولي مع االلتزاـ بالمدد العقدية لتشكيؿ المجاف وا 

 .إعداد محاضر االستبلـ 

 .اعتماد محاضر االستبلـ األولي مف "ممثؿ صاحب العمؿ" بكتاب رسمي 

 لتنسيؽ مع مديرية الشؤوف المالية لؤلبنية.متابعة استبداؿ كفالة حسف التنفيذ بكفالة صيانة با 

 .بحاؿ وجود محتجزات بمحاضر االستبلـ الكشؼ عمى النواقص التي تـ عمؿ عمييا محتجزات ومتابعة الوضع أصوليًا 

 .متابعة تسميـ المبنى أو الموقع لمجية المشغمة لو 

 ور أية مشاكؿ إعبلـ عطوفة األميف العاـ ليتـ إعبلـ الجية المشغمة لممبنى بذلؾ ومتابعة اإلصبلحات متابعة المشروع خبلؿ فترة الصيانة العقدية عمى حساب المقاوؿ وبحاؿ ظي
 المطموبة.

 .متابعة االستبلـ النيائي لممشروع لؤلعماؿ المدنية واألعماؿ الميكانيكية والكيروميكانيكية 

 .متابعة اإلفراج عف كفالة الصيانة لمعطاء 

 لية الخاصة بالمشاريع:بما يخص متابعة األمور الما- 

 .متابعة إصدار الموافقة عمى أية أعماؿ إضافية لممشروع مف حيث الكميات اإلضافية أو األوامر التغييرية عمى البنود المستحدثة 

 .متابعة صرؼ المطالبة النيائية لممقاوؿ 

 

 



 

 

 

 

 

 
276 

 -مشاريع األبنية / مرحمة التنفيذ:
 عة أعماؿ التنفيذ مف حيث ما يمي:خصوص مشاريع األبنية التي قيد التنفيذ متابب- 

 .أية معيقات تعيؽ عمؿ المقاوؿ بتنفيذ األعماؿ وضرورة إدراج ذلؾ بالتقارير األسبوعية 

 .نسبة اإلنجاز ومقارنتيا مع النسبة المطموبة حسب برنامج العمؿ 

 .متابعة أعماؿ التنفيذ بالموقع ميدانيًا 

 رسالو بشكؿ فردي.إعداد تقارير شيرية عف متابعات مشاريع األبني  ة التي قيد التنفيذ ترفع لعطوفة األميف العاـ وبحاؿ وجود أية مشاكؿ يتـ عمؿ تقرير بخصوص المشروع المحدد وا 

 :متابعة الرد عمى استيضاحات ديواف المحاسبة- 

 مخص عف المشاريع التي عمييا معيقات وبحاجة إلى متابعة:إعداد تقارير شيرية بسير العمؿ بالمشاريع مفصؿ حسب ما ىو مبّيػف أدناه وبحيث يشمؿ التقرير تقديـ م- 

 .مشاريع األبنية التي قيد الدراسة 

 .مشاريع األبنية التي قيد التنفيذ 

 .مشاريع األبنية المنتيية ومطموب استكماؿ إجراءات استبلميا 

 .مشاريع األبنية التي لـ تستكمؿ وعمييا خبلفات عقدية 
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اداسح اٌطإْٚ اٌزٕف١ز٠خ 

 ٌالث١ٕخ

ِذ٠ش٠خ ِزبثؼخ ٚرٕف١ز 

ٚغ١بٔخ ِطبس٠غ اٌّجبدساد 

 اٌٍّى١خ

 ِذ٠ش٠خ 

 غ١بٔخ االث١ٕخ

 ِذ٠ش٠خ 

 اٌىٙش١ِٚىب١ٔه

 ِذ٠ش٠خ رٕف١ز اث١ٕخ 

 اٌمطبػبد االخشٜ

 ِذ٠ش٠خ رٕف١ز اث١ٕخ 

ع اٌزشثٛٞاٌمطب  

لسُ اٌزٕف١ز ٌّذبفظبد 

 اٌطّبي ٌٍمطبع اٌزشثٛٞ

لسُ اٌزٕف١ز ٌّذبفظبد 

 اٌٛسظ ٌٍمطبع اٌزشثٛٞ

 

لسُ اٌزٕف١ز ٌّذبفظبد 

 اٌجٕٛة ٌٍمطبع اٌزشثٛٞ

 

لسُ ِزبثؼخ ٚرٕس١ك 

 اٌخذِبد ٌٍمطبع اٌزشثٛٞ

لسُ اٌزٕف١ز ٌّجبٟٔ اٌمطبع 

 اٌػذٟ

لسُ اٌزٕف١ز ٌّجبٟٔ اٌسفبساد 

اٌذثٍِٛبس١خٚاٌجؼثبد   

 لسُ اٌزٕف١ز ٌّجبٟٔ 

 اٌّشاوض اٌذذٚد٠خ 

 لسُ اٌزٕف١ز ٌّجبٟٔ

اٌمطبػبد االخشٜ   

لسُ ِٚزبثؼخ ٚرٕس١ك 

 اٌخذِبد ٌٍمطبػبد االخشٜ

 لسُ

رٕف١ز اٌىٙشثبء   

 لسُ 

 رٕف١ز  ا١ٌّىب١ٔه

 

 لسُ

غ١بٔخ اٌىٙش١ِٚىب١ٔه   

 لسُ غ١بٔخ 

 اٌّشاوض اٌذذٚد٠خ 

 لسُ

دساسبد اٌىٙشثبء   

 لسُ 

 دساسبد ا١ٌّىب١ٔه

لسُ غ١بٔخ ٚرأ١ً٘ ِجبٟٔ 

 اٌمطبع اٌػذٟ 

لسُ غ١بٔخ ٚرأ١ً٘ ِجبٟٔ 

 اٌمطبػبد االخشٜ 

 

 لسُ

اداِخ ِجٕٝ اٌٛصاسح   

لسُ غ١بٔخ ٚرأ١ً٘ ِجبٟٔ 

 اٌمطبع اٌزشثٛٞ

لسُ اٌػ١بٔخ ٚاٌزأ١ً٘ 

 ٌّطبس٠غ اٌّجبدساد

لسُ رٕف١ز ِطبس٠غ 

 اٌّجبدساد 
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 ادارة الشؤوف التنفيذية لبلبنية
ات ػػػػػالمياـ والواجب  

 .إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع التابعة ليذه المديرية 

  كاء اآلخريف )المقاوليف أو المكاتب اإلستشارية(.إدارة العقود المبرمة ما بيف الوزارة والشر 

 تنفيذىا مف خبلؿ المكاتب اإلستشارية أو  اإلشراؼ المباشر عمى تنفيذ مشاريع األبنية الحكومية ومتابعة جميع األمور الفنية والمالية واإلدارية لممشاريع التي يتـ اإلشراؼ عمى
 بلؿ اإلشراؼ المباشر مف قبؿ الكوادر الفنية لمدائرة.مديريات األبنية الحكومية في المحافظات أو مف خ

 .المساىمة في إعداد وتحديث التشريعات والمواصفات الفنية المتعمقة بقطاع األبنية 

 المتابعة واإلتصاؿ.سي متابعة تنفيذ األعماؿ المدنية والمعمارية طبقًا لممواصفات والمخططات الموصوفة ليذه البنود وكما جاءت في جدوؿ الكميات مف خبلؿ ميند 

  انجازىا.اإلتصاؿ والتنسيؽ مع الجيات المعنية لمعمؿ عمى وضع الخطط والسياسات فيما يتعمؽ بمشاريع األبنية الحكومية مف حيث متطمباتيا وبرامج 

 .وضع استراتيجيات طويمة األمد البلزمة فيما يخص تنفيذ وتجييز األبنية الحكومية 

 الحكومية في كافة أنحاء المممكة لمتابعتيا. الزيارات الميدانية لممشاريع 

 .اإلشتراؾ في المجاف الفنية المختمفة لمعطاءات المحمية والمركزية 

 .إعداد التقارير الشيرية والسنوية حوؿ سير العمؿ في مشاريع األبنية الحكومية قيد التنفيذ 

 بنية الحكومية والتي تظير في اإلجتماعات الدورية لمجنة.تنفيذ توصيات وقرارات المجنة الوزارية المشكمة لمبرنامج الوطني لؤل 

 .إعداد األوامر التغييرية البلزمة لممشاريع قيد التنفيذ 

 .وضع الخطط مع الجيات المعنية لمعمؿ عمى تطوير البرامج والسياسات فيما يتعمؽ بمشاريع األبنية الحكومية 

 مة والخاصة في مجاؿ األبنية.تقديـ المشورة الفنية واليندسية لمختمؼ الجيات العا 
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 .المشاركة في لجاف التحكيـ وتسوية الخبلفات لمعديد مف الجيات الرسمية والخاصة 

 .اإلشتراؾ في المجاف الفنية إلستبلـ أعماؿ العطاءات المختمفة 

 .اإلشتراؾ في المجاف الفنية المشكمة مف قبؿ الدوائر والمؤسسات األخرى 

 
 
 

 
     

   
 
 
 
 
 
 
 

 مبنى وزارة النقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ/  العاصمػػػػػػػػػػػػة                                                                               مبنى دائرة األحواؿ المدنية والجػػػػػوازات/ العاصمػػػػػػػػة                       
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 مديرية تنفيذ وصيانة ابنية القطاع التربوي
 اتػػػػػاـ والواجبالمي

 األبنية الحكومية في  تشارية أو مديرياتاإلشراؼ المباشر عمى تنفيذ مشاريع األبنية المدرسية الخاصة بوزارة التربية والتعميـ والتي يتـ اإلشراؼ عمييا مف خبلؿ المكاتب االس
 المحافظات.

 طات التنفيذية.متابعة تنفيذ األعماؿ اإلنشائية والمعمارية طبقًا لممواصفات والمخط 

 .عداد التقارير الفنية الخاصة بيا  تنفيذ الزيارات الميدانية لممشاريع الحكومية في كافة انحاء المممكة لمتابعتيا وا 

 .إعداد التقارير الشيرية والسنوية حوؿ سير العمؿ في مشاريع األبنية المدرسية قيد التنفيذ 

 ية المدرسية قيد التنفيذ.إعداد األوامر التغييرية البلزمة لمشاريع األبن 

 .)تدقيؽ المطالبات المالية والزمنية لجميع المشاريع وتشمؿ )مطالبات مقاوليف واستشارييف وتعويضات 

 .إصدار التمديدات البلزمة لجميع مشاريع األبنية المدرسية 

 .االشتراؾ في المجاف الفنية الستبلـ أعماؿ العطاءات المختمفة 

 ؿ والمعوقات التي تواجو تنفيذ المشاريع. العمؿ عمى حؿ جميع المشاك 
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 مديرية تنفيذ ابنية القطاعات االخرى

 ة واإلشراؼ اليندسي لوزارة الصحةقسـ المتابع
 اتػػػػػالمياـ والواجب

 ؿ المكاتب االستشارية أو مديريات اإلشراؼ المباشر عمى تنفيذ المشاريع الحكومية الخاصة بوزارة الصحة مف مستشفيات ومراكز صحية وغيرىا والتي يتـ اإلشراؼ عمييا مف خبل
 األبنية الحكومية في المحافظات.

 الفنية الشيرية والسنوية مف قبؿ الميندسيف فيما يخص المستشفيات والمراكز الصحية. إعداد التقارير 

 .إعداد األوامر التغييرية لممشاريع قيد التنفيذ الخاصة بوزارة الصحة 

 .االشتراؾ في المجاف الفنية الستبلـ أعماؿ العطاءات المختمفة 

  زارة الصحة مف مستشفيات ومراكز صحية.تنفيذ الزيارات الميدانية لممشاريع الحكومية الخاصة بو 

 .إصدار التمديدات البلزمة لمشاريع وزارة الصحة بعد دراستيا مف قبؿ لجنة خاصة مف الميندسيف بما يتناسب مع مصمحة العمؿ 

 رفيا حسب األصوؿ.( والتنسيب بصفتدقيؽ المطالبات المالية الخاصة لجميع المشاريع  الخاصة بالصحة وتشمؿ )مطالبات مقاوليف واستشاريي 

 
 

 
 
 
 
 

 مبنى الحروؽ والجراحة التجميمية في مستشفى األميرة بسمة/ إربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
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 المتابعة واإلشراؼ اليندسي لوزارة الخارجية والمراكز الحدوديةقسـ      
 المياـ والواجبػػػػػات     
 خاصة بإنشاء المباني وتطوير المراكز الحدودية.اإلشراؼ المباشر عمى تنفيذ المشاريع الحكومية ال 

 .المشاركة في المجاف الخاصة المشكمة لدراسة العطاءات الخاصة بالسفارات األردنية 

 .متابعة األعماؿ الخاصة بإنشاء وصيانة مباني السفارات األردنية 

 .المشاركة في لجاف االستبلـ لممشاريع الخاصة بالسفارات األردنية 

 ر جياز اإلشراؼ لمشاريع المراكز الحدودية والتي تشرؼ عمييا المكاتب اليندسية.اعتماد كواد 

 .اعتماد كوادر المقاوليف المنفذيف ألعماؿ مشاريع المراكز الحدودية 

 .المشاركة في اعتماد العينات المنوي استخداميا في مشاريع وزارة الخارجية والمراكز الحدودية والبعثات الدبموماسية 

 تقارير الشيرية والسنوية حوؿ سير العمؿ وتحديد نسب االنجاز في مشاريع األبنية لمخارجية والمراكز الحدودية. إعداد ال 

 .)تدقيؽ المطالبات المالية والزمنية لجميع المشاريع وتشمؿ )مطالبات مقاوليف واستشارييف وتعويضات 

 المتابعة واإلشراؼ اليندسي لموزارات األخرىقسـ 
 بػػػػػاتالمياـ والواج

 ألبنية الحكومية في المحافظات.اإلشراؼ عمى تنفيذ مشاريع األبنية الحكومية ومتابعة جميع األمور الفنية والمالية واإلدارية مف خبلؿ المكاتب االستشارية ومديريات ا 

 .تنفيذ الزيارات الميدانية لممشاريع الحكومية في كافة أنحاء المممكة لمتابعتيا 

 تغييرية البلزمة لممشاريع المختمفة.إعداد األوامر ال 

 .تقديـ المشورة الفنية واليندسية لمختمؼ الجيات في مجاؿ األبنية 

 .المشاركة في لجاف التحكيـ وتسوية الخبلفات لمعديد مف الجيات 
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  .إعداد التمديدات البلزمة لممشاريع والتنسيب بيا لصاحب العمؿ 

  ات والمؤسسات الحكومية والتي تشرؼ عمييا المكاتب اليندسية.اعتماد كوادر جياز اإلشراؼ لمشاريع الوزار 

 .اعتماد كوادر المقاوليف المنفذيف ألعماؿ مشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية 

 .المشاركة في اعتماد العينات المنوي استخداميا في مشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية 

 لعمؿ وتحديد نسب االنجاز في مشاريع األبنية لمخارجية والمراكز الحدودية. إعداد التقارير الشيرية والسنوية حوؿ سير ا 

 .)تدقيؽ المطالبات المالية والزمنية لجميع المشاريع وتشمؿ ) مطالبات مقاوليف واستشارييف وتعويضات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػةإعادة تأىيؿ مستشفى البشير/مبنى الباطنية والجراحػػػػػة/ العاصمػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مديرية الكيروميكانيؾ

 والواجبػػػػػاتالمياـ 

 الوزارة)الكيربائية والميكانيكية( الخاصة لممشاريع التي يتـ تصميميا مف  إعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ العطاءات والمواصفات 

 لخاصة لممشاريع التي تتـ دراستيا مف قبؿ المكاتب االستشارية.)الكيربائية والميكانيكية(  ا تدقيؽ كافة الدراسات والتصاميـ ووثائؽ العطاءات والمواصفات 

 .المتابعة واإلشراؼ عمى المشاريع بالنسبة لؤلعماؿ الكيربائية والميكانيكية 

  .دراسة المخططات التنفيذية واعتمادىا لممشاريع التي تشرؼ عمييا الدائرة مباشرة واعتماد المواد الكيروميكانيكية لكافة المشاريع 

 قيؽ اعتماد المواد الميكانيكية والكيربائية واعتماد الكادر اليندسي لكافة المشاريع.تد 

 .عداد وثائؽ عطاءات الصيانة  وضع المواصفات الفنية وا 

 .عادة التأىيؿ المختمفة  متابعة سير العمؿ في مواقع أعماؿ الصيانة وا 

 .تجديد اتفاقيات الصيانة ومتابعة سير العمؿ بيا 

 ر المخصصات.ت المالية وعقود إدامة الصيانة والموافقة عمى المطالبات المالية الواردة مف الجيات الرسمية ومخاطبة الجيات المختصة لصرفيا حسب توفتدقيؽ المطالبا 

 .مخاطبة الجيات الرسمية ومتابعة تنفيذ وتوصيؿ الخدمات )مياه وكيرباء واتصاالت وصرؼ صحي( لممشاريع المختمفة 

 الخاصة بتحديث كودات البناء الوطني الصادرة عف مجمس البناء الوطني الخاصة باألعماؿ الكيربائية والميكانيكية. المشاركة بالمجاف 

 .المشاركة بالمجاف الخاصة بدراسة األوامر التغييرية 

 ة.المشاركة بمجاف العطاءات الفنية ولجاف استبلـ أعماؿ العطاءات والمشاريع الحكومي 
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 باءدراسات الكير قسـ  
 المياـ والواجبػػػػػػػػػػػػػات    

 دة تأىيؿ , صيانة(.إعداد كافة الدراسات الكيربائية والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ )جداوؿ كميات ومواصفات( لمشاريع األبنية الحكومية )بناء جديد , إعا 

  ومواصفات( لممشاريع التي تتـ دراستيا مف قبؿ المكاتب اليندسية.تدقيؽ كافة الدراسات الكيربائية والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ )جداوؿ كميات 

 .المشاركة بالمجاف الخاصة بتحديث كودات البناء الوطني الصادرة عف مجمس البناء الوطني الخاصة باألعماؿ الكيربائية 

 .المشاركة بمجاف استبلـ أعماؿ العطاءات والمشاريع الحكومية 

 ة األوامر التغييرية. المشاركة بالمجاف الخاصة بدراس 

 .تدريب الميندسيف حديثي التعييف وذوي الخبرات القميمة وتأىيميـ لمعمؿ في مجاؿ الدراسات 

 .تدريب الميندسيف حديثي التخرج 

 تنفيذ الكيرباءقسـ     
 المياـ والواجبػػػػػػػػػات    

 ماؿ الكيربائية.المتابعة واإلشراؼ عمى كافة مشاريع دائرة األبنية الحكومية بخصوص األع 

 .تدقيؽ واعتماد المواد الكيربائية والمخططات التنفيذية لمشاريع الكيروميكانيؾ التي تشرؼ عمييا ىذه الوزارة مباشرة 

 .مشاركة لجاف االستبلـ األولي والنيائي لكافة مشاريع األبنية الحكومية 

 .المشاركة بالمجاف الخاصة باألوامر التغييرية 

 لعطاءات المحمية والمركزية مف الناحية الفنية وتدقيؽ العروض قبؿ اإلحالة.المشاركة في لجاف ا 

 .تدقيؽ المطالبات المحمية والمقدمة مف قبؿ المقاوليف بخصوص األعماؿ الكيربائية 
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 دراسات الميكانيػػػػػػػؾقسـ    
 المياـ والواجبػػػػػات   

  والمواصفات الخاصة لممشاريع التي يتـ تصميميا مف خبلؿ الوزارة.إعداد الدراسات الميكانيكية والتصاميـ ووثائؽ العطاءات 

 .تدقيؽ كافة الدراسات الميكانيكية والتصاميـ ووثائؽ والمواصفات الخاصة لممشاريع التي تتـ دراستيا مف قبؿ مكاتب استشارية 

 .المشاركة بمجاف العطاءات الفنية 

 ادرة عف مجمس البناء الوطني الخاصة باألعماؿ الميكانيكية.المشاركة بالمجاف بتحديث كودات البناء الوطني الص 

 .المشاركة بمجاف استبلـ أعماؿ العطاءات والمشاريع الحكومية 

 .المشاركة بالمجاف الخاصة بدراسة األوامر التغييرية 

 .تدريب الميندسيف حديثي التخرج 

 تنفيذ الميكانيػػػػػػػػػؾقسـ 
  المياـ والواجبػػػػػات

 إلشراؼ عمى كافة مشاريع الوزارة بخصوص األعماؿ الميكانيكية.المتابعة وا 

 .تدقيؽ واعتماد المواد الميكانيكية والمخططات التنفيذية لمشاريع الكيروميكانيؾ التي تشرؼ عمييا ىذه الوزارة مباشرة 

 .اعتماد الكادر اليندسي لؤلعماؿ الميكانيكية 

 .المشاركة بالمجاف الخاصة باألوامر التغييرية 

 .المشاركة في لجاف العطاءات المحمية والمركزية مف الناحية الفنية وتدقيؽ العروض قبؿ اإلحالة 

 .تدقيؽ المطالبات المحمية والمقدمة مف قبؿ المقاوليف بخصوص األعماؿ الميكانيكية 
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 .المشاركة في لجاف االستبلـ األولي والنيائي لكافة المشاريع 

 الخدماتقسـ صيانة الكيروميكانيؾ ومتابعة 
 المياـ والواجبػػػػػات

 .عداد وثائؽ عطاءات الصيانة لممشاريع التي تحتاج لمصيانة  إعداد الدراسات ووضع المواصفات الفنية وا 

 ػػػة.إعداد وتجديد اتفاقيات الصيانة السنوية لممعدات واألبنية لممحافظة عمى مستوى جاىزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 عادة التأىيؿ المختمفة مف خبلؿ الزيارات الميدانية.ا  إلشراؼ عمى العطاءات ومتابعة سير العمؿ في مواقع أعماؿ الصيانة وا 

  مخصصات.لصرفيا حسب توفر التدقيؽ المطالبات المالية وعقود إدامة الصيانة والموافقة عمى المطالبات المالية الواردة مف الجيات الرسمية ومخاطبة الجيات المختصة 

 .المشاركة بمجاف االستبلـ األولي والنيائي لممشاريع 

 .مخاطبة الجيات الرسمية ومتابعة تنفيذ وتوصيؿ الخدمات )مياه وكيرباء واتصاالت وصرؼ صحي( لممشاريع المختمفة 

 مف شركات الخدمات. الوزارة دراسة واعتماد الدراسات الفنية والمالية الواردة ليذه ا 

 لرسمية إلزالة العوائؽ لتنفيذ المشاريع إف وجدت في مواقع العمؿ.مخاطبة الجيات ا 

 .تدقيؽ المطالبات المالية الواردة مف الجيات الرسمية والموافقة عمييا ومخاطبة الجيات المختصة لصرفيا حسب توفر المخصصات 

 .متابعة طمبات مديريات األبنية في المحافظات المتعمقة بتوصيؿ الخدمات 

 فنية لممشاريع التي تحتاج إلى صرؼ صحي وكذلؾ إعداد وثائؽ العطاءات البلزمة. إعداد دراسات 

 .دراسة واعتماد المواد البلزمة لتنفيذ أعماؿ العطاءات المختمفة 

 . عداد أوامر تغييريو خاصة بأعماؿ المياه والصرؼ الصحي حيثما يمـز  دراسة وا 

  الخدمات المختمفة وغيرىا.المشاركة في لجاف االستبلـ األولي والنيائي لعطاءات 
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 .المشاركة في المجاف الفنية لدراسة العطاءات المختمفة 

 مديرية صيانة االبنية
 والواجبػػػػػاتالمياـ 
 عداد وثائؽ وجداوؿ كميات ومخططات عطاءات الصيانة لممباني الحكومية المختمفة والمدارس والصاالت الرياضية والمخيمات الكشفية زارة التربية والتعميـ في التابعة لو  دراسة وا 

مبادرات جبللة الممؾ المعظـ ومساكف األسر   عكافة أنحاء المممكة وبالتنسيؽ مع مديريات األبنية الحكومية بالمحافظات وذلؾ لممشاريع المرصودة في الموازنة العامة ومشاري
 العفيفة.

 اف الحالة والسبلمة اإلنشائية ليا, ومدى الحاجة ألعماؿ الصيانة وعمؿ الدراسات البلزمة لذلؾ.القياـ بالكشؼ الحسي والميداني عمى المباني الحكومية المختمفة لبي 

  أو مف الديواف الممكي العامر ومتابعة أعماؿ إدامة التشغيؿ والصيانة  في الوزارةمتابعة التنفيذ واإلشراؼ عمى كافة مشاريع الصيانة المحالة سواء مف وحدة العطاءات المحمية
 افة والبستنة في المراكز الحدودية بالتنسيؽ مع مندوبي الخدمات المشتركة )األمف العاـ( في ىذه المراكز.والنظ

 جازتيا لصيانة لجميع المراكز الحدودية وا  تدقيؽ المطالبات المالية لممقاوليف المنفذيف لعطاءات الصيانة المختمفة والمطالبات الشيرية وفواتير الشراء لممواد البلزمة ألعماؿ ا
 لمصرؼ بعد التدقيؽ.

 صدار الموافقات بيا بعد الدراسة حسب األصوؿ وتجديد اتفاقيات الصيا نة االسنوية لممراكز الحدودية مف خبلؿ دراسة األوامر التغييرية والتمديدات لعطاءات الصيانة المختمفة وا 
عداد التقارير الفنية بشأف األعماؿ اإل ,تشكيؿ لجاف فنية ليذه الغاية  ضافية والمستحدثة والمتطمبات الطارئة ليذه المراكز.وا 

 .دراسة المعامبلت الواردة لمدائرة والمراسبلت الرسمية مف كافة الجيات والرد عمييا أصوليًا 

 ستبلـ األولي والنيائي لمعطاءات عند إنجاز األعماؿ وتحرير محاضر رسمية بيا حسب األصوؿ.تشكيؿ لجاف اإل 

  اسة العروض المالية والفنية لمعطاءات المختمفة قبؿ إحالتيا.المشاركة في تدقيؽ ودر 

  ندوات والدورات العممية المختمفة ذات العبلقة بعمؿ المديرية.الالمشاركة وحضور 

 قسـ إدامة وصيانة وتأىيؿ مباني وزارة التربية والتعميـ 
 المياـ والواجبػػػػػات
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 عداد وثائؽ وجداوؿ كميات عطاءات الصيانة  لمباني وزارة التربية والتعميـ ومشاريع الديواف الممكي العامر بالتنسيؽ مع مديريات األبنية في المحافظات.  دراسة وا 

 .إعداد اتفاقيات اإلدامة لمباني وزارة التربية والتعميـ ومتابعة تنفيذ أعماؿ اإلدامة 

 لمشاريع أثناء التنفيذ.متابعة تنفيذ المشاريع المحالة عمى المقاوليف والقياـ بالكشؼ الحسي عمى ا 

 .صدارىا حسب األصوؿ  دراسة األوامر التغييرية والتمديدات الواردة مف مديريات األبنية في المحافظات لممشاريع وا 

 .استقباؿ مطالبات المقاوليف وتدقيقيا وتحويميا لمصرؼ حسب األصوؿ 

 ـ األولي والنيائي لممشاريع وتحرير محاضر رسمية بيا.االشتراؾ بالمجاف الفنية المشكمة ألي حالة طارئة وتشكيؿ لجاف االستبل 

 .دراسة المعامبلت الواردة مف كافة الجيات الرسمية ومديريات األبنية في المحافظات والمقاوليف والرد عمييا 

 .دراسة وتدقيؽ العروض الفنية والمالية لمعطاءات المختمفة التي تكمؼ بيا المديرية 
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 سـ إدامة وصيانة وتأىيؿ مباني وزارة الصحةق
 المياـ والواجبػػػػػات

  عداد و  ثائؽ وجداوؿ كميات عطاءات الصيانة لمباني وزارة الصحة.دراسة وا 

 المباني. القياـ بالكشؼ الحسي والميداني عمى مباني وزارة الصحة لبياف الحالة والسبلمة اإلنشائية لموقوؼ عمى مدى الحاجة ألعماؿ الصيانة ليذه 

 ة.إعداد اتفاقيات اإلدامة لمباني وزارة الصحة ومتابعة تنفيذ أعماؿ اإلدام 

 .متابعة كافة مشاريع الصيانة المحالة عمى المقاوليف 

 .االشتراؾ في المجاف الفنية لدراسة األوامر التغييرية والتمديدات لعطاءات الصيانة المختمفة 

 .دراسة المعامبلت الواردة مف كافة الجيات الرسمية ومديريات األبنية في المحافظات والمقاوليف والرد عمييا 

 اف الفنية المشكمة ألية حاالت طارئة أو لمعاينة وشراء أو استئجار المباني الحكومية.المشاركة بالمج 

 .تشكيؿ لجاف االستبلـ األولي والنيائي لجميع عطاءات الصيانة عند اإلنجاز وتحرير محاضر رسمية بيا 

 .دراسة وتدقيؽ العروض الفنية والمالية لمعطاءات المختمفة 

 عداد التقييـ النيائي لممشاريع وتحويؿ المطالبات لمصرؼ حسب األصوؿ.تدقيؽ المطالبات المالية لمم  قاوؿ المنفذ ألعماؿ الصيانة وا 

 قسـ إدامة وصيانة وتأىيؿ مباني الوزارات األخرى
 المياـ والواجبػػػػػػات

 عداد وثائؽ وجداوؿ كميات عطاءات الصيانة لممباني الحكومية المختمفة ومشاريع المبادرات ال  ممكية ومساكف األسر العفيفة.دراسة وا 

 انة ليذه المباني.القياـ بالكشؼ الحسي والميداني عمى المباني الحكومية المختمفة لبياف الحالة والسبلمة اإلنشائية لموقوؼ عمى مدى الحاجة ألعماؿ الصي 

  الممكي العامر.متابعة كافة مشاريع الصيانة المحالة عمى المقاوليف مف وحدة العطاءات المحمية أو الديواف 

 .إعداد اتفاقيات اإلدامة لممباني الحكومية ومتابعة تنفيذ أعماؿ اإلدامة 
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 .االشتراؾ في المجاف الفنية لدراسة األوامر التغييرية والتمديدات لعطاءات الصيانة المختمفة 

 ا أصوليًا.دراسة المعامبلت الواردة ليذه المديرية مف كافة الجيات الرسمية وغير الرسمية والرد عميي 

 .المشاركة بالمجاف الفنية المشكمة ألية حاالت طارئة أو لمعاينة وشراء أو استئجار المباني الحكومية 

 .تشكيؿ لجاف االستبلـ األولي والنيائي لجميع عطاءات الصيانة عند اإلنجاز وتحرير محاضر رسمية بيا 

 .دراسة وتدقيؽ العروض الفنية والمالية لمعطاءات المختمفة 

 عداد التقييـ النيائي لممشاريع.تد  قيؽ المطالبات المالية لممقاوؿ المنفذ ألعماؿ الصيانة وا 

 صبلح أية أعماؿ إعداد اتفاقيات اإلدامة لمباني رئاسة الوزراء فيما يخص األعماؿ المدنية والمعمارية والتنسيؽ مع مديرية أشغاؿ الرئاسة لمحفاظ عمى د يمومة ىذه المباني وا 
 دث مستقببًل. طارئة قد تح

 ز. متابعة أعماؿ إدامة التشغيؿ والصيانة والنظافة والبستنة في المراكز الحدودية بالتنسيؽ مع مندوبي الجيات ذات العبلقة في ىذه المراك 

 عداد التقارير الفنية باحتي اجات ىذه المباني ألعماؿ اإلدامة والتشغيؿ والصيانة الكشؼ الفني والحسي عمى مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية والمراكز الحدودية والجمركية وا 
 بالتنسيؽ مع قسـ صيانة الكيروميكانيؾ. 

 .جازتيا لمصرؼ  تدقيؽ المطالبات المالية الواردة مف المقاوليف المنفذيف ألعماؿ اإلدامة وتدقيؽ فواتير الشراء لمواد الصيانة وا 
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 االنجازات     

 

 
 

 الرقم
 

تاريخ بدء  قيمة العطاء بالدينار ءاسم العطا رقم العطاء
 االتفاقية

تاريخ انتياء 
 االتفاقية

 مالحظات

ٌُ رجذد االرفبل١خ ٌزبس٠خٗ  د١ث رُ اػذاد اٌزمش٠ش  5/8/8313 5/8/8313 180623 غ١بٔخ ٚٔظبفخ ٚادٞ ا١ٌزُ ٚٚادٞ ػشثخ 03/8332/ح.أ.د 1

 اٌفٕٟ ِٓ لجً اػضبء اٌٍجٕخ اٌف١ٕخ 

 68/6/8311رمذَ اٌّمبٚي ثطٍت اٌزجذ٠ذ ثزبس٠خ  9/4/8313 9/4/8339 805333 ضدذٚد اٌىشاِخغ١بٔخ ِشو 188/8336/ش 8

الضبفخ ِجبٟٔ جذ٠ذح ٌُٚ ٠زُ اٌزجذ٠ذ ٌزبس٠خٗ ٌؼذَ 

 رّىٓ اٌٍجٕخ ِٓ اػذاد اٌزمش٠ش اٌفٕٟ

  10/1/8311 10/1/8313 888843 غ١بٔخ ِشوض دذٚد اٌؼّشٞ 9/8338/ش 0

ذاد اٌزمش٠ش اٌفٕٟ ِٓ ٌُ رجذد االرفبل١خ  د١ث رُ اػ

 لجً اػضبء اٌٍجٕخ

ٌُ رجذد االرفبل١خ د١ث رُ اػذاد اٌزمش٠ش اٌفٕٟ ِٓ  1/0/8311 1/0/8313 843333 ٔظبفخ ِشوض دذٚد اٌؼّشٞ 58/8338/ش 4

 لجً اػضبء اٌٍجٕخ

 165323 غ١بٔخ ِشوض دذٚد اٌّذٚسح 44/8335/ش 5

 

 11/5/1211جذدد االرفبل١خ ثزبس٠خ  10/1/8311 10/1/8313

 

 االرفبل١خ سبس٠خ اٌّفؼٛي ٌزبس٠خٗ 11/8/8311 11/8/8313 196563 ٔظبفخ ِشوض دذٚد اٌّذٚسح 148/8338/ش 6

غ١بٔخ ِشوضجسش اٌط١خ دس١ٓ / ِؼجش  144/8335/ش 8

 ٚادٞ االسدْ

 84/5/8311جذدد االرفبل١خ ثزبس٠خ  1/18/8311 1/18/8313 182853

 ٌُ رجذد االرفبل١خ ٌزبس٠خٗ 1/18/8339 1/18/8332 191633 ٔظبفخ ِشوض اٌط١خ دس١ٓ 198/8338/ش 2

 88/8/8313جذدد االرفبل١خ ثزبس٠خ  1/9/8311 1/9/8313 800333 غ١بٔخ ِشوض دذٚد جبثش 144/8338/ش 9

رُ اػذاد اٌزمش٠ش اٌفٕٟ ِٓ لجً اػضبء اٌٍجٕخ ٚرُ  1/18/8313 1/18/8339 895333 ٔظبفخ ِشوض دذٚد جبثش 124/8338/ش 13

خبطجخ سئبسخ اٌٛصساء الخز اٌّٛافمخ د١ث اْ ِ

اٌّجٍغ ٠زجبٚص غالد١خ اٌٛص٠ش ٚدست رؼ١ٍّبد 

 ِؼب١ٌٗ ٌغب٠خ ربس٠خٗ االرفبل١خ ٌُ رجذد

رُ اػذاد اٌزمش٠ش اٌفٕٟ ِٓ لجً اػضبء اٌٍجٕخ  1/8/8311 1/8/8313 26333 غ١بٔخ ِشوض دذٚد اٌشِثب 88/8332/ح.أ.د 11

 خٗاالرفبل١خ ٌزبس٠ جددتاٌّطىٍخ 
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 (  حسب المحافظات3122عطاءات صيانة  مباني وزارة التربية والتعميم )موازنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبمغ االجمالي )بالدينار( عدد العطاءات المحافظـــــــــــــــــــــــة
 :26169 7 العاصمة
 56674 21 اربد
 44457 3 جرش
 2821: 2 عجمون
 51472 3 مادبا
 3:3977 7 البمقاء
 7858: 4 الزرقاء
 245629 5 المفرق
 82385 4 الطفيمة
 27751 2 العقبة
 281:81 6 الكرك
 223129 5 معان

 207770413 58 المجمــــــــــــــــــــــــوع
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ا

 

 المشروع رقم العطاء
 تاريخ المباشره المقاول

مده 
االنجاز 
حسب 
 العقد

تاريخ االنجاز 
 لممشروعالفعمي 

قيمة الدفعة 
المالية 
 المحافظو اسم المشروع السنو رقم نوعو المصروفة 

قيمة العطاء 
 عند االحالة

االوامر 
 التغييرية

 ٕٔٔٓ ٚٗٔ د .أ .ح ٔ
اعمال صيانة مساكن االسر العفيفة منطقة 
 ٓ ٕٓٚٛٙ العقبة بئر مذكور وادي عرية / محافظة العقبة

شركة نجيب الداودبة 
 دهواوال

ٓٔ/ٔٔ/ٕٓٔٔ ٚ٘ ٔٗ/ٓٔ/ٕٕٓٔ ٕٙٗٚٓ.ٜٜٙ 

 ٕٕٔٓ ٔٗ ش ٕ
اعمال صيانة مساكن االسر العفيفة ساكب / 

 ٓ ٕ.ٖٜٗ٘ٗ جرش  محافظة جرش 
مؤسسة الميندس 
مازف حجازي 
 لممقاوالت 

ٔٛ/ٜٓ/ٕٕٓٔ ٙٓ ٔٗ/ٔٔ/ٕٕٓٔ ٗٙٓٗٙ.ٙٓٙ 

 ٕٕٔٓ ٖٗ ش ٖ
اعمال صيانة مساكن االسر العفيفة / لواء 

     الرصيفة الرصيفة 
شركة منصور العقايمة 

 وشريكو
ٕ٘/ٜٓ/ٕٕٓٔ       

 ٕٕٔٓ ٖٛ ـ. س ٗ
صيانة مساكن االسر العفيفة / لواء الشوبك 

 )الفيصمية( المبادرة الممكية السامية
     معاف

شركة منصور العقايمة 
 وشريكو

ٜٔ/ٜٓ/ٕٕٓٔ   ٔٛ/ٔٔ/ٕٕٓٔ ٕٜٔ٘ٛ.ٕٜٔ 

 ٕٕٔٓ ٗ٘ ش ٘
قة صيانة مساكن االسر العفيفة في منط

 ٓ ٕ٘.ٕٜٔٗٗ الكرؾ الثالجة / الكرك

شركة عبد الوىاب 
وعمر الصعوب/ عبد 
الوىاب لممقاوالت 

 االنشائية

ٕ٘/ٔٔ/ٕٕٓٔ ٙٓ ٕٓ/ٓٔ/ٕٖٓٔ ٕٗٔٗ٘.ٔ٘٘ 

ٙ a ٘ٚ ٕٕٓٔ 
الخاص بمشروع اعمال تركيب مظالت معدنية 
لمساكن االسر العفيفة /دير يوسف / اربد / 

 لممرة الثانية
 ٓ ٓٓٗٙ اربد

ت الحوراني شركة آيا
 وشركاه

ٜٓ/ٓٔ/ٕٖٓٔ ٖٓ ٓٚ/ٕٓ/ٕٖٓٔ ٖٜٜٙ.ٖٕٛ 

      
73981511 1511 

    
753815::7 
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 (3123وزارة األشغال العامة واإلسكان / مشاريع مبادرة مدرستي )المرحمة الخامسة 

   المشروع

تاريخ االنجاز  تاريخ المباشره
 حسب العقد

نسبة 
االنجاز 
حسب 
 العقد

قيمة العطاء 
عند االحالة 
 )بالدينار(

قيمة االعماؿ 
المنجزة 
واالوامر 
التغييرية 
 )بالدينار(

 الي ومف وحدة العطاءات المحمية

 لمواءا المحافظو اسـ المشروع
عدد  
 ٕدفعة   ٔدفعة   المقاوؿ المدارس

الرصيد 
المتبقي 
 )بالدينار(

 تاريخ الرجوع

 
 

 مبلحظات
 
 

صيانة شاممة لمدارس 
صما/س/بنات,رابعة 
العدوية/س/ـ,مخربا/
ش/ث/ـ,عيف 
 جالوت/س/ـ

اربد  اربد
 الثالثة

ٗ 

مؤسسة العجور 
لميندسة 
والمقاوالت
٘٘ٗ٘ٚٓٔ) 

ٔٛ/ٚ/ٕٕٓٔ ٔ٘/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٜٔٗٛٚٛ ٜٔٗٛٚٛ ٜٗ٘ٓٔ ٖٜٚٓٔ ٕٜٙٔٚ ٓٚ/ٛ/ٕٕٓٔ 

لـ يقدـ 
المقاوؿ 
انياء 
 اعماؿ

صيانة شاممة لمدرسة 
عاف/س/بنيف,قـ/كفر 

  اسد ثس/بنيف,كفر 
اربد  اربد

بني عبيد لممقاوالت  ٖ الثالثة
(ٖٕٓٚٚٚ٘ٔ٘ٚ ٖٓ/ٚ/ٕٕٓٔ ٕٛ/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٕٕٓ,ٜٛ٘ ٕٕٓ,ٜٛ٘ ٛٓ,ٖ٘ٛ   ٕٕٔ,ٖ٘ٚ ٓٚ/ٕ/ٕٕٓٔ 

بلـ  تـ االست
االولي 
 بنواقص

صيانة شاممة لمدارس 
الزمالية/س/بنيف,الزما

 لية/ث/بنات
االغوار  اربد

 ٕ الشمالية
مؤسسة ابو ىيكؿ 

اليندسية 
(ٜٕٓٚ٘٘ٚٛ٘ٙ 

ٔٛ/ٚ/ٕٕٓٔ ٔ٘/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٕٓ ٕٔٛ,ٜٙٚ ٕٔٛ,ٜٙٚ     ٕٔٛ,ٜٙٚ ٓٚ/٘/ٕٕٓٔ 

لـ يقدـ 
المقاوؿ 
انياء 
 اعماؿ

صيانة شاممة لمدرسة 
عدسيالخنساء/س/ـ,ال
 ة/ث/بنات

االغوار  اربد
 ٕ الشمالية

شركة مبارؾ 
الذنيبات 
واوالد)

ٜٕٕٜٓٚ٘٘٘ٛ) 

ٔٛ/ٚ/ٕٕٓٔ ٔٓ/ٖٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٔٔ٘,ٕٗٙ ٔٔ٘,ٕٗٙ ٗٗ,ٕٔٛ   ٚٔ,ٕٛٓ ٓٛ/٘/ٕٕٓٔ 

لـ يقدـ 
المقاوؿ 
انياء 
 اعماؿ

صيانة شاممة لمدارس 
امنة بنت 

وىب/س/بنات,السميخ
ات/س/ـ,وادي 
 الرياف/ث/ش/بنات

ار االغو  اربد
 ٖ الشمالية

عبد الحسيف 
المناصير 
وشركا)

ٜٓٚٚ٘٘٘ٗٗٙ) 

ٔٛ/ٚ/ٕٕٓٔ ٔ٘/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٔٛٔ,ٖٕٛ ٔٛٔ,ٖٕٛ ٗٔ,ٕٜٚ ٗٓ,ٕٚٛ ٜٜ,ٖٕٔ ٕ/ٚ/ٕٕٓٔ 

لـ يقدـ 
المقاوؿ 
انياء 
 اعماؿ

صيانة شاممة لمدارس 
خميؿ 

السالـ/ث/بنيف,كتـ/
 س/ـ,حفصة بنت 

 اربد
اربد 
 ٖ الثانية

شركة ارادة 
لممقاوؿ)

ٖٜٜٓٚٛ٘٘ٛٙ 
ٓٚ/ٔٔ/ٕٕٓٔ ٔٓ/ٓٛ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٖٔٓ,ٜٕٓ ٖٔٓ,ٜٕٓ ٖٙ,ٕٓٙ ٖٛ,ٕٔٛ ٘ٙ,ٕٚٔ ٛ/ٚ/ٕٕٓٔ 

تـ االستبلـ  
االولي 
 بنواقص
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عدد   المواء المحافظو اسـ المشروع
تاريخ االنجاز  تاريخ المباشره المقاوؿ المدارس

 حسب العقد

نسبة 
االنجاز 
حسب 
 العقد

قيمة العطاء 
عند االحالة 
 )بالدينار(

العماؿ قيمة ا
المنجزة 
واالوامر 
التغييرية 
 )بالدينار(

 ٕدفعة   ٔدفعة  
الرصيد 
المتبقي 
 )بالدينار(

 تاريخ الرجوع

 
 

 مبلحظات
 
 

صيانة شاممة لمدرسة 
ابو 

حنيفة/ث/ش/بنيف,مد
رسة 

 الزباء/س/ـ,عالية/س

اربد  اربد
شركة عبد الوىاب  ٖ الثانية

 ٕٕٔٓ/ٚ/ٕ ٖٛٙ,ٖٗ   ٛٚٔ,٘ٚ ٙٗ٘,ٛٔٔ ٙٗ٘,ٛٔٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/٘ٔ ٕٕٔٓ/ٚ/ٚٔ وعمر الصعوب
تـ االستبلـ  

االولي 
 بنواقص

صيانة شاممة لمدارس 
زوبيا/ث/بنيف,صمد/

س/بنيف,دير 
يوسؼ/س/بنات,المزا

 ر/س/بنيف

 اربد
اربد 
 ٗ الثانية

شركة سمير 
 ٕٕٔٓ/٘/ٛ ٕٗٓ,ٜٖ ٜٕ٘,ٚ٘ ٗٓٓ,ٕٜ ٘ٚ٘,ٛٛٔ ٘ٚ٘,ٛٛٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٕ ٕٕٔٓ/ٚ/ٕ٘ الحصاف وشريكتو

االستبلـ  تـ 
االولي 
 بنواقص

صيانة مدارس جميمة 
بوحيرد/س/ـ,سموع/
س/بنيف,سموع/ث/بني
 ف,زماؿ/ث/بنيف

بيت المستقبؿ  ٗ الكورة اربد
 ٕٕٔٓ/ٕ/ٚٓ ٖٗٗ,ٕ٘ ٕ٘ٚ,ٚٙ ٜ٘٘,٘ٗ ٕٛٙ,٘ٙٔ ٕٛٙ,٘ٙٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜٔ ٕٕٔٓ/ٚ/ٕٕ لميندسة والمقاوالت

تـ تشكيؿ 
لجنة 
 استبلـ

صيانة شاممة لمدارس 
ي دير اب

سعيد/ث/بنيف,مرحبا/
ث/بنيف,كفر 

الماء/ث/بنيف,سكينة/
 س/ـ,جفيف/ث/ش/بف

 ٘ الكورة اربد

شركة اجود 
لممقاوالت/شركة 

كوثر 
 الصماديوشركاه

ٕ٘/ٚ/ٕٕٓٔ ٕٖ/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٕٕٛ,ٜ٘ٔ ٕٕٛ,ٜ٘ٔ ٙٔ,ٔٚٓ   ٔٙٚ,ٖٜٗ ٓٛ/٘/ٕٕٓٔ 

لـ يقدـ 
المقاوؿ 
انياء 
 اعماؿ

صيانة شاممة لمدارس 
 اشبيمية/س/ـ,كفر
راكب/ث/بنيف,االشر 
فية/س/ـ,االشرفية/س

/بنات,عائشة 
 القرطبية/س/بنات

مؤسسة البركة  ٘ الكورة اربد
 ٕٕٔٓ/٘/ٛٓ ٚٓٙ,٘ٛ   ٕٓ٘,ٜٗ ٜٓٔ,ٓٛٔ ٜٓٔ,ٓٛٔ ٓٓٔ%     لممقاوالت

لـ يقدـ 
المقاوؿ 
انياء 
 اعماؿ
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عدد   المواء المحافظو اسـ المشروع
از تاريخ االنج تاريخ المباشره المقاوؿ المدارس

 حسب العقد

نسبة 
االنجاز 
حسب 
 العقد

قيمة العطاء 
عند االحالة 
 )بالدينار(

قيمة االعماؿ 
المنجزة 
واالوامر 
التغييرية 
 )بالدينار(

 ٕدفعة   ٔدفعة  
الرصيد 
المتبقي 
 )بالدينار(

 تاريخ الرجوع

 
 

 مبلحظات
 
 

صيانة شاممة لمدارس 
كفر 

عواف/س/بنات,شرح
بيؿ بف 

حسنة/س/بنيف,وردة 
زجي/س/ـ,طنجة/اليا

 س/بنيف,جديتا/ث/بف

شركة عمى  ٘ الكورة اربد
 ٕٕٔٓ/ٚ/٘ٔ ٕٙٙ,ٜٕ   ٖٜٓ,ٕ٘ٔ ٙ٘٘,ٕٛٔ ٙ٘٘,ٕٛٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔ ٕٕٔٓ/ٚ/ٖٕ وعاطؼ القضاة

تـ االستبلـ  
االولي 
 بنواقص

صيانة شاممة لمدارس 
المنصورة/ث/بنيف,الم
نصورة/ث/بنات,حاتـ

/س/بنات,اـ 
 قيس/س/ـ

بني  اربد
 ٗ كنانة

ريج ب
لممقاوالت/شركة 
عبد الفتاح نصر 

 اهلل وشريكو

ٕ٘/ٚ/ٕٕٓٔ ٕٖ/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٕٕٓ,ٔٓٔ ٕٕٓ,ٔٓٔ ٘ٔ,ٖٚٙ   ٔٙٛ,ٕٚ٘ ٓٛ/٘/ٕٕٓٔ 

لـ يقدـ 
المقاوؿ 
انياء 
 اعماؿ

صيانة مدارس خديجة 
خويمد/س/بنات,خري
بة/ث/بنيف,الخنساء/
ث/بنات,عقربة/س/
 بنات,بيبل/س/ـ

بني  اربد
 ٘ كنانة

ت/الصمود/لممقاوال
شركة ىيثـ 
 غرايبةوشركاه

ٔٛ/ٚ/ٕٕٓٔ ٔٙ/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٔٛٓ,ٕٙٗ ٔٛٓ,ٕٙٗ ٗٙ,ٜٖٓ   ٖٔٗ,ٔٚٔ ٓٛ/٘/ٕٕٓٔ 

لـ يقدـ 
المقاوؿ 
انياء 
 اعماؿ

صيانة شاممة لمدارس 
/ث/بنيف,سحـ كفرسـو
/ث/بنات,سمر/ث/بن
 يف,الصديؽ/س/بنيف

بني  اربد
شركة احمد عمر  ٗ كنانة

 ٕٕٔٓ/ٛٓ/ٚٓ ٕ٘ٔ,ٖٖ ٕٖ٘,ٓ٘ ٚٚٚ,ٕٙ ٖٚٔ,ٙٗٔ ٖٚٔ,ٙٗٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/٘ٔ ٕٕٔٓ/ٚ/ٛٔ الطراونة وشركاه
تـ االستبلـ  

االولي 
 بنواقص

صيانة شاممة لمدارس 
حطيف/س/بنيف,عمرا
وة/ث/ش/بنيف,امنة 
وىب/س/بنات,عمراوة

 /ث/بنات

 ٗ الرمثا اربد

شركة مالؾ 
المصري 

وشريكو/االمناء 
 لممقاوالت

ٔٙ/ٛ/ٕٕٓٔ ٔٗ/ٔٔ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٜٔٙ,ٕ٘ٓ ٜٔٙ,ٕ٘ٓ ٚٛ,ٓٗٙ ٙٙ,ٖٔٛ ٕ٘,ٕٜٔ ٓٛ/ٓ٘/ٕٕٓٔ 
تـ تشكيؿ 
لجنة 
 استبلـ
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عدد   المواء المحافظو اسـ المشروع
تاريخ االنجاز  تاريخ المباشره المقاوؿ المدارس

 حسب العقد

نسبة 
االنجاز 
حسب 
 العقد

قيمة العطاء 
عند االحالة 
 )بالدينار(

قيمة االعماؿ 
المنجزة 
واالوامر 
 التغييرية 

 ٕعة  دف ٔدفعة  
الرصيد 
المتبقي 
 )بالدينار(

 تاريخ الرجوع

 
 

 مبلحظات
 
 

صيانة شاممة لمدارس 
الشجرة/ش/ث/بنيف,
شرحبيؿ بف حسنة 
/س/بنيف,الفاروؽ/س
 /بنيف,المقداد/س/بنيف

شركة بريماف  ٗ الرمثا اربد
 ٕٕٔٓ/٘ٓ/ٛٓ ٚ٘ٚ,ٙ ٙٓٔ,ٜٖ ٜٕٖ,ٚٛ ٕٜٔ,ٖٖٔ ٕٜٔ,ٖٖٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٛ ٕٕٔٓ/ٚ/ٖٓ لممقاوالت االنشائية

تـ االستبلـ  
االولي 
 بنواقص

صيانة شاممة لمدارس 
الكرامة/س/ـ,حي 
السد/س/ـ,رفيدة 
االسممية/س/ـ,ابف 

/س/بنيف  حـز

 ٗ الرمثا اربد
شركة محمد الداني 

 ٕٕٔٓ/٘ٓ/ٛٓ ٖٗٛ,ٓٛ   ٜٚٗ,ٙٔٔ ٜٓٚ,ٜٚٔ ٜٓٚ,ٜٚٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٕ ٕٕٔٓ/ٚ/ٕٗ وشركاه
تـ االستبلـ  

االولي 
 بنواقص

شاممة لمدارس صيانة 
خديجة بنت 
  ب خويمد/س/بنات,

شركة ميند  ٖ الرمثا اربد
 ٕٕٔٓ/ٚ/ٖٓ ٖٕ٘,ٕٕ ٜٙٚ,ٔ٘ ٖٜٙ,ٜٗ ٕ٘٘,ٕٗٔ ٕ٘٘,ٕٗٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٕ ٕٕٔٓ/ٚ/ٕ٘ المييرات وشريكتو

تـ االستبلـ  
االولي 
 بنواقص

صيانة شاممة لمدارس 
سمخ/س/بنات,اليرمو 

ؾ/ـ,جميمة 
 بوباشا/س/ـ,النوار/

 اربد اربد
 االولى

شركة خزاعي  ٗ
 وشركاه لممقاوالت

ٕٗ/ٚ/ٕٕٓٔ ٕٕ/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٖٕٔ,ٙٗ٘ ٖٕٔ,ٙٗ٘ ٜٚ,ٜٜٔ ٖ٘,ٖٔٛ ٔٛ,ٕٖٙ ٓٛ/ٓ٘/ٕٕٓٔ 
تـ االستبلـ  

االولي 
 بنواقص

صيانة شاممة لمدرسة 
نياوند/ث/ش/ـ,الكند
ي/س/بنات,الحسف 
 بف الييثـ/س/بنيف

اربد  اربد
شركة خالد وفيصؿ  ٖ االولى

 ٕٕٔٓ/ٚ/ٛ ٘ٚ٘,ٕ٘ ٛ٘ٛ,ٕ٘ ٕٛ٘,ٓٛ ٜٔٙ,ٛ٘ٔ ٜٔٙ,ٛ٘ٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٜٔ ٕٕٔٓ/ٚ/ٕٕ المرايات
تـ االستبلـ  

االولي 
 بنواقص

صيانة لمدارس 
ىاـ/س/بنيف,زبدة 
فركوح/س/بنيف,امنة 
 بنت وىب/س/بنات

اربد  اربد
تبلؿ الجنوب  ٖ االولى

 ٕٕٔٓ/ٚ/٘ٔ ٜٛ٘,ٕٖ ٕٓ٘,ٕ٘ ٜٓٛ,ٖٙ ٜٛٓ,ٜٗٔ ٜٛٓ,ٜٗٔ ٓٓٔ% ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٓ ٕٕٔٓ/ٚ/ٖٕ لممقاوالت االنشائية
تـ تشكيؿ 
لجنة 
 استبلـ

صيانة شاممة لمدارس 
كفر 

 يوبا/س/بنيف,كفر 
اربد  اربد

 ٖ االولى
شركة محمد عمي 
مناصرة لممقاوالت 

 االنشائية
ٜٔ/ٚ/ٕٕٓٔ ٔٙ/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٜٔٓ,ٗٚٗ ٜٔٓ,ٗٚٗ ٖٙ,ٕٕٚ   ٕٚ,ٕٚ٘ ٔ٘/ٚ/ٕٕٓٔ 

تـ االستبلـ  
االولي 
 بنواقص
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عدد   المواء المحافظو اسـ المشروع
تاريخ االنجاز  تاريخ المباشره المقاوؿ المدارس

 حسب العقد

نسبة 
االنجاز 
حسب 
 العقد

قيمة العطاء 
عند االحالة 
 )بالدينار(

قيمة االعماؿ 
المنجزة 
واالوامر 
التغييرية 
 )بالدينار(

 ٕدفعة   ٔدفعة  
الرصيد 
المتبقي 
 )بالدينار(

 تاريخ الرجوع

 
 

 مبلحظات
 
 

انة شاممة لمدارس صي
/ث/ش/بنيف,بيت  سـو
يافا/س/بنيف,الوصفية

 /س

اربد  اربد
 االولى

ٖ 

المؤسسة 
االقتصادية 
واالجتماعية 
لممتقاعديف 
العسكرييف 

 والمحاربيف القدماء

ٜٔ/ٚ/ٕٕٓٔ ٔٚ/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٕٔٗ,ٙٓٛ ٕٔٗ,ٙٓٛ ٙ٘,ٖٛٚ ٖٗ,ٖٚٙ ٕٗ,ٖٜ٘ ٓٛ/ٓ٘/ٕٕٓٔ 
تـ االستبلـ  

االولي 
 بنواقص

ممة لمدارس صيانة شا
اسعرة/س/بنبف,بشرى
/س/بنات,حوارة/ث/

بنات.حي 
الصالح/س/بنيف.حي 

 الصالح/س/بنات

 اربد
اربد 
 ٘ االولى

مؤسسة الميندس 
عمر مناصرة 

 لممقاوالت االنشائية
ٕٗ/ٚ/ٕٕٓٔ ٕٕ/ٔٓ/ٕٕٓٔ %ٔٓٓ ٜٜٔ,ٜٔٚ ٜٜٔ,ٜٔٚ ٔٙٙ,٘ٛٔ   ٖٖ,ٖٖٙ ٘/ٛ/ٕٕٓٔ 

تـ االستبلـ  
االولي 
 بنواقص
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 (ٖٕٔٓمديرية متابعة وتنفيذ وصيانة مشاريع المبادرات الممكية ) استحدثت عاـ 

 المياـ والوجبات
  -أواًل : مشاريع المبادرات الممكية /مرحمة الدراسات:

نية بحاؿ كانت الدراسات تعد مف قبؿ كوادر الوزارة وبحاؿ كانت الدراسات تعد مف قبؿ مكتب استشػاري متابعػة مراحػؿ التصػميـ واسػتبلـ متابعة اعداد الدراسة مف قبؿ مديرية دراسات األب 
 المراحؿ مف قبؿ أجيزة الوزارة أصوليًا.

 -الممكية / مرحمة التنفيذ:ثانيًا : مشاريع المبادرات 

 عماؿ وضرورة إدراج ذلؾ بالتقارير األسبوعية .متابعة أية معيقات تعيؽ عمؿ المقاوؿ بتنفيذ األ -

 نسبة اإلنجاز ومقارنتيا مع النسبة المطموبة حسب برنامج العمؿ. -

 متابعة اعماؿ التنفيذ بالموقع ميدانيًا. -

 إعداد تقارير أسبوعية كؿ يـو خميس عف متابعات مشاريع المبادرات الممكية السامية بشكؿ عاـ ترفع لعطوفة األميف العاـ. -

ستبلـ األعماؿ:ث  -الثًا : بما يخص متابعة إنجاز وا 

 .متابعة تشكيؿ لجاف اإلستبلـ األولي مع اإللتزاـ بالمدد العقدية لتشكيؿ المجاف ومتابعة إصدار تقارير اإلستبلـ 

 .متابعة إعداد محاضر اإلستبلـ 

 .متابعة إعتماد محاضر اإلستبلـ األولي مف ممثؿ صاحب العمؿ بكتاب رسمي 

  إستبداؿ كفالة حسف التنفيذ بكفالة الصيانة بالتنسيؽ مع مديرية الشؤوف المالية لؤلبنية.متابعة 

 .بحاؿ وجود محتجزات بمحاضر اإلستبلـ متابعة الكشؼ عمى النواقص التي تـ عمؿ عمييا محتجزات ومتابعة الوضع أصوليًا 
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 .متابعة تسميـ المبنى أو الموقع لمجية المشغمة لو 
 بلؿ فتػػرة  الصػػيانة العقديػػة عمػػى حسػػاب المقػػاوؿ وبحػػاؿ ظيػػور أيػػة مشػػاكؿ إعػػبلـ عطوفػػة األمػػيف العػػاـ  ليػػتـ إعػػبلـ الػػديواف الممكػػي بػػذلؾ متابعػػة المشػػروع خػػ

 ومتابعة اإلصبلحات المطموبة.
 .متابعة  اإلستبلـ النيائي لممشروع لؤلعماؿ المدنية واألعماؿ الميكانيكية الكيروميكانكية 
 لة الصيانة لمعطاء.متابعة اإلفراج عف كفا 

 -رابعًا : بما يخص متابعة  األمور المالية الخاصة بالمشاريع :
 متابعة إصدار الموافقة عمى أية أعماؿ إضافية لممشروع مف حيث الكميات اإلضافية أو األوامر التغييرية عمى البنود المستحدثة. .ٔ
 متابعة صرؼ المطالبة النيائية لممقاوؿ. .ٕ

  

 
    مستشفى الزرقاء الحكومػػػػي الجديد/ الزرقػػػػػػػػػػػػاء                                                                           مستشفى السمط الحكومي الجديد/البمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء                           
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 الفصل السابع عشر                                                  
 ادارة الشؤون القانونية
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 ادارة الشؤوف القانونية

 
 مديرية اإلستشارات والعقود

 (ٕٕٔٓ /ٕٔٔٓإنجازات المديرية لعامي )
 وزارة وبياف النقص والثغرات فييا ومتابعة صدورىا . المشاركة في إعداد مشاريع القوانيف واإلنظمة المتعمقة بعمؿ ال .ٔ

 حفظ حقوؽ ومصمحة الوزارة.المشاركة في وضع االتفاقيات ووضع المبلحظات عمييا مف الناحية القانونية قبؿ توقيعيا لبياف مدى توافقيا مع القوانيف االردنية بما ي .ٕ

 نيف واإلنظمة والتعميمات  والتعديبلت التي تجري عمييا . حفظ وتوثيؽ المراجع القانونية البلزمة لعمؿ الوزارة كالقوا .ٖ

الجيات المعنية بيا حسب ما ىو مبيف .دراسة لوائح الدعاوى المقامة مف المواطنيف ضد الوزارة أو بالعكس وحصر الوثائؽ والمعمومات بالتنسيؽ مع المديريات المختصة وموافاة  .ٗ
  -أدناه : 

مدة ي ومساعديو والمدعيف العاميف المنتدبيف بكافة المعمومات والوثائؽ والبينات المتعمقة بالقضايا الحقوقية المقامة ضد الوزارة خبلؿ التزويد عطوفة المحامي العاـ المدن - أ
 القانونية . 

 تزويد عطوفة النائب العاـ بكافة المعمومات والوثائؽ والبينات المتعمقة بالقضايا الجزائية خبلؿ المدة القانونية .  - ب

 دة القانونية .تزويد رئيس النيابات العامة اإلدارية بكافة المعمومات والوثائؽ والبينات المتعمقة   بالقضايا اإلدارية المتعمقة بالوزارة خبلؿ الم -ج 

١خاداسح اٌطإْٚ اٌمبٔٛٔ  
 

ِذ٠ش٠خ اٌذػبٚٞ 

 ٚاٌطىبٚٞ

 ِذ٠ش٠خ 

 اٌزذى١ُ

 ِذ٠ش٠خ

االسزطبساد ٚاٌؼمٛد   

 لسُ 

 اٌؼمٛد

 لسُ االسزطبساد

اٌمب١ٔٛٔخ    

 لسُ

اٌزٛف١ك   

 لسُ

اٌزذى١ُ   

 لسُ 

 اٌطىبٜٚ

 لسُ

اٌمضب٠ب   
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 .   ٜٛ٘ٔ( لسنة ًٕ٘ا لقانوف دعاوى الحكومة رقـ )مخاطبة وزارة المالية وتزيدىا بالمعمومات والوثائؽ البلزمة لتحريؾ الدعاوى الحقوقية التي تقيميا الوزارة ضد الغير إستناد .٘

األكمؿ  وحثيـ  عمى سرعة  تزويد دائرة   المتابعة الحثيثة لكافة المديريات في المركز وفي المحافظات عف طريؽ  ضباط اإلرتباط  فييا  لمتأكد مف قياميـ   بأعماليـ عمى الوجو  .ٙ
 وى المقامة ضد الوزارة خبلؿ المدة المحددة وتحت طائمة المسؤلية . المحامي العاـ المدني بالوثائؽ المتعمقة بالدعا

 ة بالدعاوى المقامة ضد الوزارة . حفظ وتوثيؽ كافة الردود الصادرة عف مدراء األشغاؿ في المحافظات والتي تتعمؽ بتزويد دائرة المحامي العاـ المدني بالمعمومات المتعمق  .ٚ

 المحاكـ المختصة مف وزارة  الماليةاستبلـ قرارات األحكاـ الصادرة عف  .ٛ

عداد المخاطبات المتعمقة بالحجوزات التحفظية والتنفيذية وذلؾ بالتنسيؽ مع مديرية الشوؤف المالية .  .ٜ  إتخاذ اإلجراءت البلزمة وا 

عداد اإلشعارات العقدية الموجيو لممقاوؿ نتيجة تقصيره متابعة كافة العطاءات في المحافظات مف حيث مدى تقيد المقاوؿ بمدة العطاء مقارنة بنسب اإلنجاز ونسب المدة  .ٓٔ المنقضية وا 
 ومتابعة المددة التي تتضمنيا ىذه االشعارات.

اف التفتيش عمى ورة لدى ىيئات التحكيـ ولجالمشاركة في لجاف التحقيؽ ولجاف دراسة مطالبات المقاوليف ولجاف التسوية الودية والمشاركة في تمثيؿ الوزارة في قضايا التحكيـ المنظ .ٔٔ
 السيارات واآلليات.

 حفظ حقوؽ ومصمحة الوزارة.المشاركة في وضع االتفاقيات ووضع المبلحظات عمييا مف الناحية القانونية قبؿ توقيعيا لبياف مدى توافقيا مع القوانيف االردنية بما ي .ٕٔ

 ة منيا  .متابعة تنفيذ وتطبيؽ  كافة التعاميـ المتصمة بنشاط المديرية وخاصة القانوني .ٖٔ

عداد مسودات القرارات التنفيذية القياـ بأعماؿ التحقيقات األولية بخصوص الشكاوي التي تقدـ إلى المديرية سواء مف المواطنيف أو مف الموظفيف وتقديـ التوصيات المناسب  .ٗٔ ة بشأنيا وا 
 البلزمة . 

 حيا وتسجيؿ الشكاوى الموجودة أصوليًا ومتابعة حميا.اإلشراؼ عمى كافة صناديؽ الشكاوى في مديريات االشغاؿ في المحافظات وفت .٘ٔ

 وصيا.تمقي الشكاوي واإلعتراضات التي تتعمؽ بالجزاءات التأديبية الواقعة عمى الموظفيف وبياف مدى قانونيتيا وتقديـ التوصيات المناسبة بخص .ٙٔ

عداد الردود تمقي الشكاوى عف طريؽ الموقع اإللكتروني لموزارة وعف طريؽ صناديؽ الشكاوى في ا .ٚٔ لوزارة والمحافظات وعف طريؽ وحدة الشكاوى لدى وزارة تطوير القطاع العاـ وا 
 بخصوصيا.
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 مديرية التحكيـ

نجازات  واجبات ومياـ وا 

 اقدة معيا. تعتمثيؿ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف أماـ الييئات التحكيمية المتخصصة في الفصؿ في النزاعات التعاقدية ما بيف الوزارة والجيات الم .ٔ
  -عمى النحو اآلتي : أداء الواجبات والميمات التي تتضمنيا عممية التمثيؿ القانوني أماـ الييئات التحكيمية المتخصصة, والتي تتضمف العمؿ ضمف ثبلثة محاور .ٕ

 أواًل: العمؿ المكتبي : 
عداد شروط مرجعية )قواعد إجرائية( تكو  - أ ف ضابطًا إلجراءات التحكيـ مف حيث ميؿ ومدد الدعاوي والدعوي المتقابمة )إف وجدت( إعداد الوثائؽ الخاصة بإتفاؽ التحكيـ وا 

 والدفوعات والمرافعات باإلضافة إلى تحديد لغة ومكاف التحكيـ ومدتو. 
 دراسة لوائح الدعوى وتدقيؽ الطمبات الواردة فييا.  - ب
 مراجعة بينات الدعوى الخطية, شاممة تدقيؽ ما يمي :  - ت

 البينات الخطية المعززة لمبدأ اإلستحقاؽ التعاقدي.  مراجعة وتدقيؽ 
  .مراجعة وتدقيؽ البينات الخطية المعززة لمبدأ اإلستحقاؽ القانوني 
  .مراجعة وتدقيؽ البينات الخطية المعززة لمقدار المطالبات الزمنية و/أو المالية 

 جمع المعمومات الخاصة بالخبلؼ العقدي وتحميميا.   - ث
يث قامت ومات سابقة الذكر ضمف حوافظ مستندات عمى شكؿ بينات خطية يتـ إرفاقيا طي الموائح الجوابية و/أو لوائح اإلدعاء المتقابؿ )إف وجد(, حتنظيـ كافة المعم - ج

 و معمومات.  المديرية بإدخاؿ نظاـ جديد لفيرسة وتنظيـ البينات الخطية بشكؿ يسيؿ عممية اإلسناد لكافة ما يتـ إدارجو في الموائح مف بيانات و/أ
 إعداد قوائـ البينات الخطية التفصيمية وفؽ نظاـ متسمسؿ مف حيث ترميز المبرزات وترقيـ الصفحات. - ح
بطاليا و/أو تخفيض قيمة اإل - خ ية دعاء الذي تـ تقديمو في مواجإعداد الموائح الجوابية و/أو لوائح اإلدعاء المتقابؿ )إف وجد( والتي يتـ مف خبلليا تفنيد دعوى الخصـ وا 

 الوزارة. 
ائية( في عممية التحكيـ مخاطبة الييئات التحكيمية وفقًا لما ىو منصوص بو في قانوف التحكيـ األردني وذلؾ في حالة وجود أية مخالفات قانونية و/أو شكمية )إجر  - د

 ًا لما تسمح بو أحكاـ القانوف المذكور. باإلضافة إلى التقدـ بطمب اإلستيضاحات و/أو التصحيح الحسابي و/أو إصدار القرار المفسر )المتمـ( طبق
 المشاركة في عممية الطعف القانوني لبعض القرارات التحكيمية مف خبلؿ التنسيؽ المشترؾ مع الجيات القانونية صاحبة اإلختصاص.  - ذ

 ثانيًا: التمثيؿ المباشر أماـ الييئات : 
ـ لمعممية التحكيمية خبلؿ سير اإلجراءات التحكيمية وبالوقت ذاتو تسجيؿ كافة ىذه الدفوعات واإلعتراضات التقدـ بكافة الدفوعات واإلعتراضات التي يجيزىا القانوف الناظ - أ

( مستقببًل.   ضمف محضر رسمي بجمسة التحكيـ يتـ حفظو إلتخاذ اإلجراءات القانونية )إف لـز
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عادة - ب اإلستجاوب لبعض الشيود الذيف يتـ إجازة سماع شيادتيـ مف قبؿ المحكميف والذي  إستجواب الشيود )البينة الشخصية( والتي تتـ مف خبلؿ اإلستجواب المباشر وا 
 يستغرؽ عددًا كبيرًا مف الجمسات التحكيمية في بعض األحياف, وتشتمؿ ىذه العممية عمى األعماؿ الورقية المساندة التالية : 

 .جمع المعمومات بخصوص الواقعة و/أو الظرؼ الذي ستتـ الشيادة بشأنو 
 داد اإلستجواب الخاص بكؿ شاىد عمى حدة. إع 

 ثالثًا: في مجاؿ األرشفة والتوثيؽ : 
  -لقد باشرت مديرية التحكيـ منذ تأسيسيا بالعمؿ عمى إعداد أرشفة خاصة بالمديرية تتضمف أرشفة وفيرسة ما يمي :

  .اإلجراءات )ما قبؿ( التحكيمية 
  .لوائح ومشارطات التحكيـ 
 لبينات الخطية الخاصة بيا. لوائح دعوى الخصـو وا 
  .الموائح الجوابية والبينات الخاصة بيا 
  .المرافعات الختامية 
  .األحكاـ الصادرة 

صر في نيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحلقد قامت مديرية التحكيـ بتمثيؿ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف في مجموعة مف القضايا التحكيمية في مختمؼ أنواع قطاعات اإلنشاءات م .ٖ
. مدرسة عبميف. روضة األميرة بسمة محافظة القطاع التربوي )مدرسة الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز البمقاء. مبنى نادي معمميف الطفمية. مدرسة الرقيـ األساسية. مدرسة قمعة عجموف

مة( وفي القطاع الصحي )مستشفى الممكة رانيا العبداهلل وادي موسى( وفي قطاع المفرؽ. مدرسة نحمة الثانوية محافظة جرش. مدرسة الجزازة محافظة جرش. مدرسة الجويدة العاص
قاء. مبنى اإلدارة العامة لمؤسسة التدريب األبنية العامة  )مبنى ىيئة مكافحة الفساد )المجمس األعمى لمشباب(. مبنى تسجيؿ مديرية أراضي المفرؽ. مبنى تسجيؿ مديرية أراضي الزر 

الموقع الدائـ. تنفيذ طريؽ  قائد. وزارة الخارجية "الزراعة سابقًا" ( وفي قطاع الطرؽ والبنية التحتية )تعديؿ منعطؼ القادسية. تنفيذ طريؽ جامعة الحسيف بف طبلؿالميني. مركز أمف ال
( وفي قطاع األبنية المتخصصة )مركز إيوائي لذوي اإلحتياجات الحسا الطفيمة. إنشاء طريؽ كثربا األغوار. إعادة تأىيؿ أجزاء مف الطريؽ الصحراوي عماف العقبة الرزمة الثانية

ييئة األوراؽ المالية( حيث تراوح في ىذه الخاصة. مركز اإلعاقات الشديدة والمتوسطة. مبنى التخزيف المؤقت لمفضبلت المشعة لييئة الطاقة النووية األردنية. تنفيذ قبة سماوية ل
( ستة ونصؼ مميوف دينارًا, ومف الجدير ذكره في ىذا السياؽ صدور غالبية القرارات ٓٓٓ,ٓٓ٘,ٙ( أربعوف ألؼ دينارًا إلى مبمغ )ٓٓٓ,ٓٗ) المشاريع قيمة الخبلؼ العقدي مف مبمغ

 التحكميمية برد الكـ األكبر مف مطالبات المتعاقديف اإلضافية.
 ( مف شروط العقد, حيث ٕٓلمديرية يشترؾ بالعديد مف لجاف فض المنازعات المنصوص عمييا في المادة )نظرًا لطبيعة عمؿ المديرية المتخصص فض المنازعات التعاقدية فإف كادر ا     

 سوية الوديةيتـ إبراـ العديد مف إتفاقيات فض المنازعات العقدية مف خبلؿ مفاوضة المتعاقديف مع الوزارة والتوصؿ معيـ إلى حؿ الخبلؼ مف خبلؿ الت
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 ىوالشكاو  ىمديرية الدعاو 

 ىوالشكاو  ىاـ وواجبات مديرية الدعاو مي

ية إلحالة إقامة دعاوي لموزارة عمى األشخاص اآلخريف سواء كاف ىذا الشخص شخص طبيعي أو شخص معنوي )شركة, مؤسسة, بنؾ( وذلؾ بمخاطبة وزارة المال -
 .ٜٛ٘ٔ( لسنة ٕ٘ؾ دعوى حقوقية حسب قانوف دعاوي الحكومة رقـ )األوراؽ إلى مستشارىا الحقوقي لدراستيا وبعد ذلؾ مخاطبة عطوفة المحامي العاـ المدني بتحري

 لدى ىذه الوزارة.تزويد عطوفة المحامي العاـ المدني الممثؿ القانوني لمخزينة لما يتعمؽ بالقضايا الحقوقية بكافة البيانات الخطية والشخصية المتوفرة  -
ما يتعمؽ بالقضايا الجزائية بكافة البيانات الخطية والشخصية المتوفرة لدى ىذه الوزارة وخبلؿ المدة تزويد عطوفة النائب العاـ بصفتو الممثؿ القانوني لمخزينة ب -

 القانونية.
ذه الوزارة ة والشخصية المتوفرة لدى ىتزويد عطوفة رئيس النيابات العامة اإلدارية بما يتعمؽ بالقضايا اإلدارية والتي تقاـ أماـ محكمة العدؿ العميا بكافة البيانات الخطي -

 خبلؿ المدة القانونية.
 ارة واإلجازات المختمفة وفقد الوظيفة.تقديـ المشورة القانونية في مجاؿ القرارات اإلدارية الخاصة بالموظفيف والوظيفة العامة مثؿ التعيف والترفيع والنقؿ واإلنتداب واإلع -
 لموسوعات القانونية والجريدة الرسمية.حفظ وتوثيؽ المراجع القانونية كالقوانيف واألنظمة والتعميمات وا -
 إنجاز المعامبلت المتعمقة بالدائرة القانونية وتسجيميا وتوثيقيا بالمديرية. -
ىـ أو في األمور التي ترأس ىيئات التحقيؽ أو االشتراؾ فييا حسب مقتضى الحاؿ والمتعمقة بالمخالفات المسمكية لمموظفيف   أو في الشكاوي المقدمة منيـ أو ضد -

 ترى الدائرة تشكيؿ ىيئة تحقيؽ لدراستيا.
 تقديـ اإلستشارة القانونية لكافة المديريات بمركز الوزارة والمديريات بالمحافظات. -
 تقديـ األحكاـ القطعية التي تصدر عف المحاكـ المختصة. -

 زات مديرية الدعاوي والشكاويانجا      

ضايا التي تقيميا الوزارة ضد الغير والقضايا المقامة ضد الوزارة لدى دائرة المحامي العاـ المدني ومساعدوه في استمرار قسـ القضايا في المديرية بمتابعة كافة الق -
 المحافظات والتنسيؽ مع ضباط اإلرتباط في مديريات األشغاؿ في المحافظات بيذا الشأف.

 عمؿ الوزارة عمى الموقع األلكتروني لموزارة بعد تدقيقيا حسب آخر التعديبلت.تـ وبالتنسيؽ مع وحدة تكنولوجيا المعمومات بوضع كافة التشريعات المتعمقة ب -
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 اإلستمرار في حوسبة الدعاوي المقامة ضد الوزارة باستثناء قضايا االستمبلؾ. -
 .الخاص بآلية تسريع الردود عمى الدعاوي المقامة ضد الوزارة ٕٚٓٓ( لسنة ٜٙمتابعة تنفيذ بنود تعميـ معالي الوزير رقـ ) -
حكاـ الصادرة ضد الوزارة بشكؿ تعيف ضابط ارتباط مف موظفي المديرية لمتنسيؽ مع مديرية الشؤوف القانونية واألمواؿ العامة/ وزارة المالية لمتابعة استبلـ قرارات األ -

 حكاـ.اسبوعي بالتنسيؽ لمحيمولة دوف تكبيد الخزينة مزيدًا مف الفائدة القانونية جراء التأخير في تنفيذ تمؾ األ
 اإلشراؼ عمى صناديؽ الشكاوي مع مركز الوزارة وفي مديريات األشغاؿ في المحافظات ومكاتب األشغاؿ في األلوية. -
 مسؤولي الوزارة مف جيةتفعيؿ قسـ الشكاوي في المديرية وذلؾ لمأسسة النظر في الشكاوي المقدمة لموزارة وتنظيـ العبلفة ما بيف الموظفيف والمواطنيف مف جية و  -

 أخرى ولتحقيؽ العدالة والمساوة ورفع األداء واإلرتقاء بالخدمة المقدمة.
 بخصوص تمقي الشكاوي مف الموظفيف والمواطنيف. ٜٕٓٓ( لسنة ٕ٘متابعة تنفيذ بنود تعميـ معالي الوزير رقـ ) -
مرار في تسجيؿ الشكاوي ضمف ىذا البرنامج في قسـ الشكاوي وذلؾ لحصر إنشاء قاعدة بيانات ألكترونية لتوثيؽ كافة الشكاوي التي ترد إلى المديرية ومتابعتيا واإلست -

 بعة.وتوثيؽ كافة الشكاوي الواردة لمقسـ أو التي يقـو بيا القسـ بالتحقيؽ فييا مف تمقاء نفسو وذلؾ بمجرد ورودىا وذلؾ لتسييؿ ميمة المتا
ومتابعة كافة المبلحظات والشكاوي التي ترد عبر موقع الوزارة األلكتروني والتي تتعمؽ بالشكاوي تـ وبالتعاوف مع وحدة الحاسوب/ قسـ الحكومة األلكترونية بمعالجة  -

يف أواًل بأوؿ ثـ الرد عمى واالقتراحات والمبلحظات اإلدارية والمالية والفنية وقد تـ جمع المبلحظات والشكاوي عبر الموقع األلكتروني وتـ عرضيا عمى عطوفة األم
 جب كتاب رسمي أو ىاتفيًا أو بواسطة البريد األلكتروني إذا كاف متوفر.مقدميا سواء بمو 

 اإلشراؼ عمى صندوؽ الشكاوي وتفريغو يوميًا وتسجيؿ الشكاوي الموجودة فيو حسب األصوؿ. -
يث تصنيؼ الشكاوي وعددىا وما آلت إليو سوؼ يتـ تزويد عطوفة األميف العاـ بتقرير عف الشكاوي التي تـ التحقيؽ فييا مف قبؿ قسـ الشكاوي بمثابة دراسة مف ح -

 واتخاذ اإلجراءات والتوصيات البلزمة بخصوصيا.
 المشاركة في لجاف التحقيؽ التي تشكؿ لغايات التحقيؽ مع موظفي الوزارة في المركز وفي المحافظات. -
 ة تطوير القطاع العاـ.تعيف ضابط ارتباط مع المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف وضابط االرتباط مع وحدة الشكاوي وزار  -
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