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 تصميم و اعداد 
س  ـــــــــــالمؤس ـــــر ويـــــــــات و التطـــــــــــــــــــرية السياســـــمدي  

 

قسم تطوير االداء المؤسس  رئيس  مدير السياسات و التطوير المؤسس                   

                                       سليمان عربيات          
 
 ــــــــس  عبـيـــــــــــــــر الت

 
قــــــــل  
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   ــــــو الــــــدا   اقســــــا   للتطــــــوير واالرتقـــــــاء 
  فةــــــنس مــــــ  مناســــــبة فن ا لســـــــان اقرد ن

ن
لقــــــد فةــــــدما م

  مســــــــــــتو  توقعاتــــــــــــ    مــــــــــــا فةــــــــــــدما 
ن
ــــــــــــتداء المؤسســــــــــــات القدميــــــــــــة لتكــــــــــــون م عــــــــــــ  فن  ــــــــــــ    ب

ن والت  ـــــــــات التم يليــــــــــة ومؤسســــــــــات  ســــــــــاءلة عـــــــــ  فدائتــــــــــا مــــــــــ  قبـــــــــ  المــــــــــوا ن  
المؤسســـــــــات م 

    فداء مـــــــــوت  يعــــــــــن  عـــــــــ  التـــــــــاريــــ  العريـــــــــق لمؤسســـــــــات الدولــــــــــة 
ر
   ويـــــــــوا

المجتمـــــــــ  المـــــــــد ن

يائــــــ   و ــــــ   العنــــــا      اقردميــــــة و لســــــ تتا القائمــــــة عــــــ  يــــــون هرامــــــة ا لســــــان و مايــــــة هن 

  امتتجتـــــــــا اقردن فســــــــلو  عمــــــــ  و يــــــــاة   يــــــــ  يجـــــــــ  فن مكومــــــــات الموا نــــــــة ال
 اعلــــــــة الــــــــن 

  التعام  م  م       التحديات . 
ن
 تسود فسس المراجعة والتق يم وروح العم  م

 يا   الجاللة الملك     

ن     اب  الحس  
عبد هللا ال ا ن  

18/12/2013  
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ن المعظم   اب  الحس  
ن
ة يا   الجاللة التاشمية الملك عبدهللا ال ا    ضن
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ن
ن ب  عبدهللا ال ا  ة يا   السمو و   العتد اقمن   س  
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 معا   وزير االشغال العامة و االسكان المتندس يح  الكسن   
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  ـــال  ال صــــــ 
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 25         .. . .............................. .............................................................................................................................    واالمناء الوزراء أسماء

 ال ـــال   صــــــ ال
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 اال ـــداف والسياسات

ـة ـ ـ مـ ـداف العا ـ اال ـ  

 .توفب  طرق آمنة ذات مردود اقتصادي وتنموي .1

 .توفب  مراكز حدودية تلتر  احتياجات القادمي   والمغادرين .2

  حكومية رائدة ذات هو  .3
ة تلتر  احتياجات المستخدمي   والمستفيدين بفاعليةتوفب  مبان 

 .ية متمب  

ـداف المر لية      ـ اال ـ  

 إعادة تأهيل وصيانة وإدامة شبكة الطرق بالمملكة .4

 تنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والقروية لخدمة مواقع اإلنتاج .5

 توفب  معايب  السالمة المرورية عىل الطرق .6

  تحقيق التنميةاستكمال برنامج إنشاء شبكة طرق لت .7
 
 ساهم ف

  تحقق المعايب  الخدمية واالقتصادية.  .8
  الحكومية الت 

 زيادة أعداد المبان 

 تحسي   اداء المراكز الحدودية والمعابر لتقديم الخدمات ضمن المعايب  الدولية.  .9

اكة مع القطاع الخاص.  .10   الحكومية بمنهجية مستدامة بالشر
 إدامة المبان 
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  داف المر ليةالسياسات  س  فولوية اال

 

التدف المر    االول : اعادة تت ي  وييامة وادامة شبكة الطرق بالمملكة  

 تأهيل وصيانة وادامة الطرق بالمملكة  .1

اكة بي   القطاعي   الخاص والعام بتنفيذ مشاري    ع صيانة الطرق .2  تشجيع الشر

 احية والصناعية( بشبكة من الطرق الجيدةاعادة تأهيل طرق ربط المحافظات والمراكز الحدودية والمناطق التنموية )السي .3

 ضبط الحموالت المحورية حسب األنظمة لضمان سالمة الطرق.  .4

  : تن ي  وييامة الطرق الزراعية والقروية لقدمة مواق  االمتاج 
ن
ل ا  التدف المر    ا  

 خدمة القرى والتجمعات السكانية بشبكة طرق تعزز الوصول إل الخدمات.  .1

 لزراع  بالطرق الرئيسية والفرعية عبر طرق زراعية بمستوى جيد. ربط مواقع اإلنتاج ا .2

ل ال  : تو ن  معاين  السالمة المرورية ع  الطرق  التدف المر    ا  

 توفب  حلول مرورية عبر تقاطعات ذات مستوى سالمة مرورية.  .1

 تنفيذ عنارص السالمة المرورية عىل الطرق.  .2
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  تحق ق التنميةالتدف المر    الراب  : استكمال برمام
ن
ج  لشاء شبكة  رق لتسا م م  

1.  .  
 توسيع نطاق الممرات التنموية ذات مردود تنموي واجتماع  واقتصادي وبيت 

  تحقق المعاين  القدمية واالقتصادية
  الحكومية الن 

ن
التدف المر    القامس : زيادة اعداد المبا   

  حكومية جديدة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة تؤد .1
  أنشأت من أجلها بفاعلية. توفب  مبان 

 ي الغايات الت 

  الحكومية المستأجرة.  .2
 التخلص من المبان 

التدف المر    السادس: زيادة فعداد المراةز الحدودية والمعابر لتقديم القدمات ضم  المعاين  الدولية   

  المراكز الحدودية.  .1
 
 رفع مستوى الخدمات المقدمة ف

  
ن
اةة م  القطاع القاص التدف المر    الساب :  دامة المبا  الحكومية بمنتجية مستدامة بالش   

  الحكومية.  .1
اكة مع القطاع الخاص بمشاري    ع ادامة المبان   تشجيع الشر
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 تصميم و تن ي  الطرق و االبنية  
ن
ن م  الريادة  و التمن 

 

  ن  ا ة امحاء المملكة  وه لك خدمات تصميم و تن ي  االبنية الح كومية ضم  تقديم  رق امنة تربط ب  

ــ  بشك  مبتكر و بالتعاون و التنس ق م   ا ة الش  اء و  ا ض  ممارسات  ندسية تضم  ادارة المشاريــ

ة.  ن  ضم  بي ة عم  ممن 

 

 "   العم  المؤسس 
ن
ن م  "التمن 

 "روح ال ريق الوا د" 

 "الش ا ية والمساءلة" 

 "المبادرة وا بداع" 

 "المعر ة" 

 "التحدي  المستمر" 

 ا ة ن  ""العدالة والنن

 الرسالـــــــــة

 

 

 الرؤيـــــــة

 

لقيم ا

 المؤسسية
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 : محقق الرسالة م  خالل

  .تحق ق التنمية  
ن
  لشاء وييامة شبكة  رق متكاملة تسا م م

  .ادامة شبكة الطرق الرئيسية وال اموية بالمملكة وربطتا م  الدول المجاورة 

  .تو ن  وتعزيز معاين  السالمة المرورية ع  الطرق للحد م  الحوادث 

  .تنظيم ور   جودة قطاع ا لشاءات 

   
ن
  فلشتت م  فجلتا وتحقق المعاين  المعتمدة.  لشاء مبا 

ة تلن   الغايات الن 
ن    كومية  دي ة يديقة للبي ة ذات  وية متمن 

  .اةة م  القطاع القاص   دامة الطرق واقبنية الحكومية بالش 
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ول   اقــــــــــال ص  

ــامــةــــــــــــمعلــــومات عـ  
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 لمحة تاريقية ع  وزارة اقشغال العامة وا سكان

ق  األردن ع  ىل وج  ه التحدي د قبي  ل ع  ام تأسس   الن  واة األو م وكان    تس م آن  ذاك )دائ  رة النافع  ة( 1923ل ل  وزارة األش غال العام  ة واإلس  كان من  ذ تأس يق إم  ارة شر

  الع  ام 
 
 م  ن مه  ام ه  ذه ال  دائرة وواجباته  ا ف     نافع  ة بم  ا تق  وم ب  ه م  ن أش  غال مفي  دة للمجتم  ع. ف

م
النافع  ة ب  وزارة  م ت  م إلح  اق دائ  رة1939ويب  دو أن اإلس  م ق  د إش  تق

 م حيث أصبح لها اسم خاص وكيان مستقل وسمي  بوزارة األشغال العامة. 1954المواصالت واستمرت بالعمل كدائرة من دوائر وزارة المواصالت حت  العام 

  ع    ام 
 
ة ب    وزير األش    غال البم أنش    ا  دائ    رة متخصص    ة 1982ف   ع    ام العط    اءات س    مي  دائ    رة العط    اءات الحكومي    ة وت    م ربطه    ا مب    اشر

 
م ت    م رب    ط 1988عام    ة  وف

  الع   ام 
 
م ألحق     دائ   رة التط   وير الحة    ي بمؤسس   ة 1989مؤسس   ة اإلس   كان ب   وزارة األش   غال العام   ة حي   ث أص   بح  تع   رف ب   وزارة األش   غال العام   ة واإلس   كان  وف

ة ب وزير األش غال العام ة   الع ام  اإلس كان لتش كالن دائ رة واح دة س مي  مؤسس ة اإلس كان والتط وير الحة  ي وربط   مب اشر
 
اس تحدت  دائ  رة  2007واإلس كان   وف

ة بمعال  وزير االشغال العامة واالسكان ونقل  اليها جميع م ديريات ووح دات ال وزارة ال 
  تع ت  بمش اري    ع االبني ة االبنية الحكومية كدائرة مستقلة تم ربطها مباشر

ت 

  عام 
 
 ار مجلق الوزراء الموقر بدمج الدوائر الحكومية واعادة هيكلتها. وذلك حسب قر   2012الحكومية اال انه قد اعيد دمجها مع الوزارة ف

  بداية عام 
 
 تم اقرار هيكل تنظيم  جديد ليتناسب مع عمل الوزارة بالمهام الموكلة اليها بمجاالت االبنية والطرق .  2013وف

 :   ترتبط بوزير اقشغال العامة وا سكان   
 وب لك تكون الدوائر الن 

 عامة واإلسكان . وزارة األشغال ال 

  . دائرة العطاءات الحكومية 

  ي  مؤسسة اإلسكان والتطوير الحة 

 

“ 
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 ف داف ومتام وزارة اقشغال العامة وا سكان

  المملك   ة  1996( لس   نة 55تعم   ل ال   وزارة بموج   ب نظ   ام تنظ   يم وإدارة وزارة األش   غال العام   ة واإلس   كان رق   م )
 
بحي   ث تت   ول إنش   اء وتط   وير ش   بكة الط   رق العام   ة ف

وإدام  ة ه  ذه الش  بكة ورب  ط الم  دن والق  رى والتجمع  ات الس  كانية ومواق  ع اإلنت  اج الص  ناع  وال  زراع  والمن  اطق الس  ياحية واألتري  ة ورب  ط المملك  ة بال  دول المج  اورة 

  عملية التخطيط للطرق وصيا
 
  جيد. كما تعمل الوزارة عىل رفع مستوى شبكة الطرق وإعتماد الشمولية ف

  مستوى فت 
 
نتها ومراقب ه ج ودة ه ذه الط رق وإبقائها ف

  ا
 
 لطرق. إلدامة وتعزيز متطلبات السالمة المرورية عليها من خالل إنارة هذه الطرق باإلضافة إل مواكبة آخر المستجدات والتقنيات الحديثة ف

  تن   ا وزارة اقشغال العامة وا سكان: 
ف م المتام والواجبات الن   

 امج   المملكة وصيانتها وإدامتها.  وضع وإعداد وتنفيذ الخطط والبر
 
 إلنشاء شبكات الطرق ف

  . وضع وتنفيذ خطة شاملة للسالمة المرورية كفيلة برفع درجة األمان وتوفب  عنارص متطورة للسالمة المرورية عىل الطرق 

  .المملكة  
 
اف عىل إعداد الدراسات والتصاميم الالزمة إلنشاء شبكات الطرق ف  اإلشر

 اميم والمخططات والوتائق لألبنية المراد إنشاؤها وفق المواصفات المعدة لهذه الغاية. إعداد الدراسات والتص 

  .اف عىل تنفيذ مشاري    ع األبنية  اإلشر

  .القيام بأعمال الصيانة الروتينية والدورية والوقائية لألبنية بإستثناء ما تقوم به الدوائر من هذه األعمال بموافقة الوزير 

  ث عىل المواد اإلنشائية بهدف تحسي   مستوى وسالمة األبنية وخفض الكلفة. القيام بالدراسات والبحو 

  .ية للمواد اإلنشائية  القيام بأعمال ضبط الجودة لكافة مشاري    ع الطرق التابعة للوزارة وإجراء الفحوصات المخبر

  .إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بأعمال الطرق 

  يعات المتعلقة بالنقل والمحافظة عىل الطرق. المساهمة مع الدوائر   وضع وتنفيذ التشر
 
 والمؤسسات والهيئات المختصة ف

  .  إدارة برامج تدريب المهندسي   والمهنيي  

  .  
ها ووضع األسق الالزمة لتطبيقها وذلك من خالل مجلق البناء الوطت   القيام بأعمال الكودات األردنية وتعميمها ونشر
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  تقدمتا 
وزارة اقشغال العامة وا سكان القدمات الن   

  .إنشاء الطرق الرئيسية /الثانوية /القروية 

  .صيانة الطرق الرئيسية /الثانوية /القروية 

  .إنشاء الطرق الزراعية. صيانة الطرق الزراعية 

  . تعبيد الطرق الزراعية 

  .استمالك الطرق والتعويضات 

 ة الحكومية. إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوتائق لألبني 

  .اف عىل تنفيذ مشاري    ع األبنية الحكومية  اإلشر

  .القيام بأعمال الصيانة الروتينية والدورية والوقائية لألبنية الحكومية 

  .ية عىل المواد واألجهزة المستخدمة ومراقبة ضبط جودة هذه المواد  إجراء الفحوصات المخبر

  . عمل فتحات إلتفاف 

  . ارات لتةيف المياه  عمل عبم

 مل شبك حماية للقطعيات والردميات . ع 

  .عمل الدراسات المرورية والتعداد المروري 

  . جل خدمات عامة
َ
 قطع طريق من أ

  . طلب فحص العينات 

  . ار مخلفات البناء  شهادة إزالة أرص 

  .  تسديد مخالفات الحموالت المحورية 

  . تصاري    ح خطوط الخدمات 
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  . تصنيع الشواخص المرورية 

 المة المرورية عىل الطرق. تركيب عنارص الس 

  . ار الناتجة عن حوادث المركبات  تحصيل األرص 

  . بناء الجدران اإلستنادية 

  . اض عىل مسار طريق ضمن قطعة أرض  إعب 

  . إصدار كف طلب للمركبات المعمم عليها 

  .إستثمار جوانب الطرق 

  . منح تصاري    ح الحموالت المحورية 

  . التخرج  
 تدريب المهندسي   حديت 

 تدريب  .  
 طلبة الجامعات والمعاهد ومؤسسة التدريب المهت 

  . رصف المطالبات المالية من مركز الوزارة 

  . رصف المطالبات المالية الواردة من مديريات األشغال 

  .يات اء اللوازم ورصف المطالبات المالية المتعلقة بالمشب   شر

  .الحجوزات القضائية 

  .وحات  ط ل ب مشر
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 تيك  التنظيم  لوزارة االشغال العامة و االسكانال                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزير االشغال العامة واإلسكان

 مكتب الوزير 

 مكتب االمين العام 

امين عام وزارة االشغال العامة واالسكان   

 وحدة الرقابة الداخلية ) مستوى إدارة (

 مديرية الرقابة  الداخلية  ملشاريع الطرق 

 ية الرقابة  الداخلية  ملشاريع االبنية مدير 

 مديرية الرقابة الدخلية املالية واالدارية 

 وحدة مكتب االمين العام/مستوى مديرية

 إدارة الطرق 

 الطرقتنفيذ مديرية 

  الطرقصيانة مديرية 
  واجلسور

 دراسات الطرقمديرية 

 السالمة املروريةمديرية 

 االانرة مديرية 

ؤون الفنية إدارة الش  إدارة األبنية 

 تنفيذ وصيانة االبنية مديرية 

 الكهروميكانيك مديرية 

 مديرية دراسات االبنية 

 املساحة واالستمالكمديرية 

 مديرية االسطول والنقل 

مديرية السياسات والتطوير 
 املؤسسي

 إدارةالشؤون المالية 
 واالدارية 

 الشؤون املالية مديرية 

 وارد البشرية املمديرية 

 الشؤون االدارية مديرية 

 املشاغل مديرية 

 العامة العالقاتمديرية 

مديرية احلاسوب وتكنولوجيا 
 املعلومات

مديرية نظم املعلومات 
 اجلغرافية 

 وحدة احلموالت احملورية

تنفيذ وصيانة االبنية مديرية 
 املدرسية  

 اللوازم مديرية 

 ة مديرية العطاءات احمللي 

مديرية اشغال حمافظة 
 عجلون

مديرية اشغال حمافظة  
 اربد

مديرية اشغال حمافظة  
 املفرق

إدارة شؤون المحافظلت     

مديرية اشغال حمافظة 
 الزرقاء

 مديرية اشغال 
 حمافظة جرش 

غال حمافظة شمديرية ا 
 العاصمة

غال حمافظة شمديرية ا
 البلقاء

غال حمافظة شمديرية ا 
 ماداب

 الفنية واالدارية  حدة التنسيقو 

 غالشمديرية ا
 حمافظة معان 

 غال شمديرية ا
 حمافظة الطفيلة

 غال شمديرية ا
 حمافظة العقبة

 غال شمديرية ا
 حمافظة الكرك

 إدارة المختبرات 
 وضبط الجودة 

املختربات مديرية 
 والبحوث 

ضبط مديرية 
 اجلودة 

وحدة توكيد 
 اجلودة 

إدارة الشؤون 

 القانونية  

االستشارات مديرية 
 والعقود 

الدعاوي مديرية 
 والشكاوي 

 التحكيم مديرية 

 وحدة الطوارئ

 الرمثا اشغالمديرية  
 مديرية اشغال  

 مإقليم البرتا

 وحدة البيئة/مستوى قسم

 وحدة االستثمار وادارة المشاريع/مستوى قسم
 

وحدة االعالم/مستوى مديرية   
 

ن البرلمانية/مستوى مديريةوحدة الشؤو   
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  تحقيقتا
ن
  تسا م وزارة اقشغال العامة وا سكان م

 اق داف الو نية الن 

 توفب  مرافق وبت  تحتية ذات كفاءة ومردود عاٍل.   -1

 إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكب  إنتاجية وفعالية .  -2

 

اتيجية لوزارة اقشغال العامة وا سكاناق د  اف ا سن 

  .  
 إنشاء ممرات تنموية ذات مردود تنموي وإجتماع  وإقتصادي وبيت 

  .المناطق النائية بشبكة طرق تعزز الوصول إل الخدمات  
 
 خدمة القرى والتجمعات السكانية ف

 ربط مواقع اإلنتاج الزراع  بالطرق الرئيسية والفرعية عبر طرق زراعية . 

  بشبكة من الطرق الرئيسية والثانوية. ” السياحية والصناعية“ربط المحافظات والمراكز الحدودية والمواقع اإلقتصادية 

  .المملكة بشكل دوري  
 
 إدامة الطرق ف

  .ضبط الحموالت المحورية حسب األنظمة لضمان سالمة الطرق 

  .إنارة الطرق حسب المواصفات العالمية 

 قاطعات ذات مستوى سالم مرتفع. توفب  حلول مرورية عبر ت 

  .تحقيق عنارص السالمة المرورية 

  .ة منها اكة مع القطاعي   العام والخاص لتنفيذ وصيانة المشاري    ع المختلفة خاصة الكبب   الشر

  .رفع مستوى نوعية األبنية الحكومية لتحقيق معايب  توكيد الجودة وتطبيق التقنيات الحديثة 

 تن  
 
 فيذ مشاري    ع الطرق. تطبيق التقنيات الحديثة ف

  .تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية 
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    الـــــــــــــــــال ص
ن
  ــــــــــــا 

 فسماء الوزراء واقمناء
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

ن   فسماء الوزراء واقمناء العام  

 2013-1926وزارة اقشغال العامة وا سكان م  

 (: 1939-1926دائرة النا عة ) -ف
 

 

 

 
 

 

 (:  1954-1939ائرة النا عة ضم  الوزارة () وزارة الموايالت )د  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير بمرتبة وزير الرقم
 التاريــــ 

    م 

  26/6/1926 عبد الر م  غريـ  1

 

 الرقم

 

 الوزير

 التاريــــ 

    م 

 24/9/1940 6/8/1939 علــــــــي الكايـــــــد 1

 27/7/1941 25/9/1940 عبد المتدي شمايلــــة 2

 13/7/1944 29/7/1941 عبد الر م  ارشيدات 3

 14/10/1944 13/7/1944 سعيــــــــــد الم تـــــي 4

 18/5/1945 15/10/1944  اشـــــــم خيـــــــــــر 5

 27/8/1945 19/5/1945 سعيـــــــد الم تــــــــي 6

 1/9/1945 عمـــــــــــر مطـــــــر 7

4/2/1947 

1/2/1947 

27/12/1947 

 29/7/1948 28/12/1947  ــــــوزي الملقــــــــى 8
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزير الرقم
 ريــــ التا

    م 

 16/9/1948 29/7/1948 سعيــــــــد الم تـــــــي 9

يـــــدة 10  3/5/1949 16/9/1948 مجيـــــــ  الش 

 12/4/1950 7/5/1949 موســـــى مايــــــــر 11

 14/10/1950 13/4/1950 ف مـــــــــد  وقــــــان 12

 1/1/1951 4/12/1950 راغ  النشاشيبــــــــي 13

 1/3/1951 1/1/1951 ف مــــــد  وقـــــــــان 14

 25/7/1951 1/3/1951 بشــــــارة غصيــــــ  15

 25/7/1951  اشـــــــم الج وســــي 16

8/9/1951 

7/9/1951 

27/9/1952 

 5/5/1953 30/9/1952 سابــــــــا العكشــــــة 17

 2/5/1954 5/5/1953 ش يـــــــق  رشيــــدات 18

 21/10/1954 4/5/1954 ف مـــــــد الطراومــــة 19
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 (: 1988 – 1954وزارة اقشغال العامة  ) -ج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزير الرقم
 التاريــــ 

    م 

 28/5/1955 24/10/1954 سابـــــــا العكشــــــــة 1

 14/12/1955 30/5/1955 معيم عبــد التـــــــادي 2

 20/12/1955 15/12/1955 رف العـــارفعــــــا 3

 7/1/1956 21/12/1955  ـــــــالح المداد ــــة 4

 20/5/1956 8/1/1956 سابــــــا العكشــــــــة 5

 26/6/1956 22/5/1956 علـــــــي التنــــداوي 6

 27/10/1956 1/7/1956 فمـــــــور النشاشيبــي 7

 10/4/1957 29/10/1956 فمـــــــور القطيــــ  8

 24/4/1957 15/4/1957  ـــــوزي الملــــــــي 9

 13/7/1957 24/4/1957  ـــــالح المداد ـــــة 10

 22/10/1957 13/7/1957 بشــــــارة غصيـــــ  11

 18/5/1958 22/10/1957 سليــــــم البقيــــــــت 12

 6/5/1959 يعقــــــو  معمـــــــر 13

29/8/1960 

28/6/1961 

28/8/1960 

28/6/1961 

31/10/1961 

 27/1/1962 31/10/1961 وي ـــــي ميـــــــرزا 14

 28/1/1962 محمـــــــد  سماعيـــ  15

2/12/1962 

2/12/1962 

27/3/1963 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزير الرقم
 التاريــــ 

    م 

 27/3/1963 عاةــــــف ال ايــــــــز 16

21/4/1963 

20/4/1963 

27/5/1963 

 27/5/1963 عبد اللطيف العنبتاوي 17

9/7/1963 

9/7/1963 

6/7/1964 

 13/2/1965 6/7/1964 سليــــــــم البقيـــــــت 18

 22/12/1966 13/2/1965 يحيـــــــى القطيـــــ  19

 4/3/1967 22/12/1966 عبد القــــادر الصالــح 20

 23/4/1967 4/3/1967 ـــان داودسمعــــــــــــ 21

 23/4/1967 يحيـــــــــى القطيــ  22

2/8/1967 

1/8/1967 

7/10/1967 

 25/4/1968 7/10/1967 بشــــــارة غصيـــــ  23

 24/3/1969 25/4/1968 ف مـــــد  ــــــوزي 24

 13/8/1969 24/3/1969 يحيـــى القطيــــ  25

 13/8/1969 رشيــــد عريقــــات 26

19/4/1970 

19/4/1670 

27/6/1970 

 15/9/1970 27/6/1970 جع ــــر الشامـــــي 27

 24/9/1970 16/9/1970 المقدم عبدهللا ياي   28

 28/10/1970 26/9/1970 يحن  القطيــــــــ  29

 22/5/1971 28/10/1970 مني  المصـــــــري 30
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزير الرقم
 اريــــ الت

    م 

 22/5/1971 محمد ال ر ــــــــان  31

29/11/1971 

28/11/1971 

9/2/1972 

 9/2/1972 ف مد الشوبكـــــــي 32

21/8/1972 

26/5/1973 

21/8/1972 

26/5/1973 

23/11/1974 

 8/2/1976 23/11/1974 محمود الحوامـــــدة 33

 8/2/1976 ف مد الشوبكــــــــي 34

13/7/1976 

13/7/1976 

27/11/1976 

 19/12/1979 27/11/1976 سعيـــــــد بينــــــــو 35

 19/12/1979 معـــــــــ  فبو مـوار 36

3/7/1980 

3/7/1980 

28/8/1980 

 10/1/1984 28/8/1980 عومــــــي المضي 37

 3/4/1985 10/1/1984 رائــــف مجــــــــــم  38

 9/1/1988 4/4/1985 محمود الحوامــــــدة 39
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 (2020 - 1988وزارة اقشغال العامة وا سكان  ) -د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزير الرقم
 التاريــــ 

    م 

 19/1/1988 ش  ق الزوايــــــــــــدة  1

27/4/1989 

24/4/1989 

31/8/1989 

 4/12/1989 2/9/1989  شام القطيــــــــــــ  2

 18/6/1991 6/12/1989 عبد الرؤوف الروابدة 3

 28/5/1993 19/6/1991 سعد  اي  الســـــــرور 4

 30/11/1993 29/5/1993 خلــــــف التــــــواري 5

 2/12/1993 عبد الرزاق النســــــور 6

9/1/1995 

8/1/1995 

4/2/1996 

 16/3/1997 5/2/1996 عبد التادي المجالــــي  7

 16/3/1997 ما  ف مد اللــــوزي 8

21/8/1998 

20/8/1998 

3/3/1999 

9 

 

  ابو غيداء
  سنن

 

4/3/1999 

19/6/2000 

16/6/2001 

19/6/2000 

16/6/2001 

23/10/2003 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزير الرقم
 التاريخ

 إلى من

 25/10/2003 رائد فبو السعود 10

24/10/2004 

24/10/2004 

5/4/2005 

 24/11/2005 7/4/2005 يوسف الحيايات 11

  فبو غيدا 12
 24/11/2007 25/11/2005  سنن

 23/2/2009 25/11/2007 ست  المجا    13

 9/12/2009 23/2/2009 عالء البطاينة  14

 1/2/2011 14/12/2009 محمد  ال  عبيدات 15

 30/3/2013 9/2/2011 يحن  الكسن    16

 21/8/2013 30/3/2013 وليد مح  الدي  المضي 17

 14/6/2018 21/8/2013   لس سام   18

 11/10/2018 14/6/2018 يحن  الكسن    19

 3/10/2020 11/10/2018  الح العموش 20

  12/10/2020 يحن  الكسن    21
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

2015-1939قمناء العامون لوزارة اقشغال العامة وا سكان  م  ا  

ن  الرقم  التاريــــ  العاماقم  

 1939 يم الغريــ  السيد عبد الر  1

 1941 المتندس مجد الدي  الجابري 2

 1946 المتندس يبح  الكحالــ  3

 1948 المتندس تو يـق مـــرار 4

 21/12/1949 المتندس معيـم القســوس 5

 31/1/1952 السيد عبد الر يم الغريـ  6

 19/9/1953 المتندس مبيــ  بولــص 7

 1/7/1959 المتندس ف مــد  ــوزي 8

 10/7/1964 المتندس سعيـــد بينــو 9

 16/12/1976 المتندس فةــرم الصنـاع 10

 16/8/1982 المتندس معتـز البلبيســي 11

 1/11/1985 المتندس خـلف التــواري 12

 11/6/1989 المتندس داود خلـــــف 13

 16/2/1990 المتندس رشدان الرشــدان  14

 20/10/1993 المتندس جــورج  ــداد 15

 1/9/1994 المتندس بشيــر الجغبيــر 16

17   
 20/9/1999 المتندس عبد المجيد الكبارين 

 4/12/2004 المتندس مع  جرادات 18

 14/6/2006 المتندس غازي العبادي 19

 14/5/2008 المتندس سام   لس  20

 12/1/2014 المتندس اممار خصاوم  21

 8/12/2016 عمار عبدالمجيد غرايب  22
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية    

  ــــــــال   الــــــــــال ص

  ترتبط م  ا
معا   لمديريات الن   

ــــــكاناقشغال العامــــــ  و االسـوزير   
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 ةالرقابة الداخلي و دة

 المتام والواجبات 

 مديرية الرقابة الداخلية لمشاريــــ  اقبنية

  . التحقق من تطبيق كافة اإلجراءات والتعليمات والقرارات والتعاميم الخاصة بالوزارة والمتعلقة بمشاري    ع األبنية 

 يع  ات والتعليمات المعمول بها . التحقق من كافة القرارات الفنية الصادرة ومدى مطابقتها للتشر

  .   احات والتوصيات لحلها من قبل المختصي
 تشخيص المشاكل والمعوقات لمشاري    ع األبنية ان وجدت وتقديم االقب 

  . يعات المعمول بها  للقواني   واألنظمة والتشر
ً
  االداء وفقا

 
 معالجة أي اخطاء أو تجاوزات أو سلبيات ف

الطرقمديرية الرقابة الداخلية لمشاريــــ    

 التحقق من تطبيق كافة االجراءات والتعليمات والقرارات والتعاميم الخاصة بالوزارة والمتعلقة بمشاري    ع الطرق 

  .يعات والتعليمات المعمول بها  التحقق من كافة القرارات الفنية الصادرة ومدى مطابقتها للتشر

 احات والتوصيات عند حدوث اي مشكلة وتقديم الحلول ال  مناسبةتقديم االقب 

 يعات المعمول بها  للقواني   والتشر
ً
  االداء وفقا

 
 معالجة اي اخطاء او تجاوزات او سلبيات ف
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 مديرية الرقابة الداخلية المالية وا دارية        

 مجال اعمالها ومدى مطابقتها للت  
 
  الدائرة ف

 
  تتخذها المديريات العاملة ف

اف عىل تدقيق االجراءات والقرارات الت  يعات والتعليمات ذات االشر شر

 العالقة . 

  .الدائرة  
 
 التأكد من صحة واصولية السجالت والمستندات والملفات الرسمية المعتمدة ف

  .القيام بجوالت تفتيشية عىل كافة مرافق واعمال الوزارة ومديرياتها 

 يقدمها موظفو الوحدة حول أعمال الوحدة ورف  
اف عىل دراسة التقارير الدورية الت   عها ال رئيق االدارة العليا . االشر

  .لم تصوب ال الوزير  
 تقديم تقرير شهري وكلما دع  الحاجة عن اعمال الرقابة الداخلية واالنجازات والمالحظات الت 

  .مراجعة القرارات االدارية الصادرة بشأن الرقابة المالية والرقابة االدارية والتأكد من تحقيق الدائرة لألهداف المرسومة لها 

  وحدة الرقابة الداخلية وبمارس المدير مهامه وصالحياته حسب القواني   واالنظمة والتعليمات وتوجيهات رئيق  
اف عىل نشاطات وموظف  االدارة االشر

 العليا . 

  . القيام باي مهام اخرى تقع ضمن نطاق عمل الوحدة وضمن مهامه ومسؤولياته الوظيفية 

  

 

 



 

 

37 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 ية رقابيةازات الرئيسية لك  مدير ا م ا مج

مديرية الرقابة الداخلية لمشاريــــ  اقبنية   

  ميكانيك   كهرباء( بعدة 
  مديرية الرقابة الداخلية لمشاري    ع األبنية بمختلف التخصصات الهندسية ) مدن 

 
جوالت ميدانية قام فريق من مهندسي   مختصي   ف

والمنبثق عن خطة العمل السنوية إلدارة وحدة الرقابة  2019نيي   خالل العام  لمشاري    ع األبنية المختلفة عىل ضوء برنامج شهري تم اعداده من قبل المع

  تنفيذ مشاري    ع األبنية وبما ينسجم مع  2019الداخلية لعام 
 
يعات والبالغات ف وبناًء عىل توجيهات معال   الوزير  حيث تم قياس مدى تطبيق األنظمة والتشر

تأكد من صحة وسالمة اإلجراءات والقرارات الفنية والكشف عن االنحرافات ومن تم إعداد التقارير الفنية بها ورفعها رؤية ورسالة وقيم هذه الوزارة كما انه تم ال

 لمخاطبة المعنيي   لتصويب المالحظات   ومن تم قام الفريق بعمل جوالت ميدانية لمتابعة الردود الواردة من الجه
ً
ات ذات العالقة لمعال  الوزير أصوليا

  التقارير. للمراقبة 
 
  تم إدراجها ف

اف عىل مدى تنفيذ التوصيات وتصويب المالحظات الرقابية الت   وإلشر

ف م امجازات المديري :     

 ( وع ابنية خالل عام 172تم زيارة واعداد التقارير الفنية والكتب الرسمية الالزمة بالمالحظات المرصودة بهذه المشاري    ع للجهات المعنية  2019( مشر

 اصوليا. لتصويبها 

 (    تقدر ب  
. 342.873.652( مطالبة مالية بقيمة )863تم تدقيق كافة المطالبات المالية للمقاولي   والمكاتب االستشارية تدقيقا فنيا والت 

ً
 ( دينارا

 الجراءات الفنية المتعلقة تم تقديم التقارير االسبوعية والشهرية لمعال  وزير االشغال العامة واالسكان بالمالحظات والتوصيات الالزمة لتحسي   ا

  المشاري    ع واجراءات ضبط الجودة. 
 
 بمشاري    ع االبنية كنماذج المطالبات المرحلية ودوام الكوادر ف

  .ملفات العطاءات قيد التنفيذ وتصويب االوضاع بخصوصها إن لزم االمر  
 
 تم التدقيق عىل كافة الوتائق ف

  البند) تم متابعة تصويب المالحظات الرقابية المشار اليها  
 
 ( أعاله حسب االصول. 1ف
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 مديرية الرقابة الداخلية لمشاريــــ  الطرق:    

    ميكانيك   كهربا  
  مديرية الرقابة الداخلية لمشاري    ع الط    رق بمختلف التخصصات الهندسي    ة ) مدن 

 
ء( بعمل جوالت قام فريق من مهندسي   مختصي   ف

ات وذلك عىل ضوء برنامج شهري تم إعداده من قبل المعنيي   والمنبثق عن ميدانية لمشاري    ع الطرق المختلفة والتابعة ل لوزارة واعمال المشاغل والمختبر

   2019الخطة السنوية إلدارة وحدة الرقابة الداخلية لعام 
 
يعات والبالغات ف وبناًء عىل توجيهات معال   الوزير  حيث تم قياس مدى تطبيق األنظمة والتشر

ات بما يخدم المصلحة العامة وبما ينسجم مع رؤية ورسالة وقيم هذه الوزارة والتأكد من صحة وسالمة تنفيذ مشاري    ع الطرق  وأعمال المشاغل والمختبر

 لمخاطبة المعنيي   
ً
ات  لتصويب المالحظاإلجراءات والقرارات الفنية والكشف عن االنحرافات ومن تم إعداد التقارير الفنية بها ورفعها لمعال  الوزير أصوليا

اف عىل مدى تنفيذ التوصيات وتصو  يب المالحظات   كما قام الفريق بعمل جوالت ميدانية لمتابعة الردود الواردة من الجهات ذات العالقة للمراقبة وإلشر

  التقارير. 
 
  تم إدراجها ف

 الرقابية الت 

 ف م امجازات المديري :   

 ( تقرير رقانر  لمختلف العطاءات المركزية 100تم إعداد ) والمحلية ومديرية المشاغل تتضمن مالحظات بحاجة ال تصويب ورفعها لمعال  الوزير

 .
ً
 اصوليا

 ( لمشاري    ع الطرق بما يقارب  
  والنهان 

  لجان االستالم االبتدان 
 
اك ف  ( لجنة. 1200تم االشب 

 ( عطاء وإجازتها من الناحية الفنية . 600تم تدقيق المطالبات المالية لجميع العطاءات المركزية والمحلية الخاصة بالطرق بما يقارب ) 

 ية   لجنة تمديد المدد الزمنية للعطاءات   لجان استالم   اللجان الفنية المتخصصة )لجان التحقيق   لجان األوامر التغب 
 
أتاث العطاءات  المشارك  ة  ف

 المركزية( . 

 ( البند  
 
 ه حسب األصول. ( أعال1تم متابعة تصويب المالحظات الرقابية المشار إليها ف
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 مديرية الرقابة الداخلية المالية وا دارية   

ت مركز الوزارة قام  فريق عمل مديرية الرقابة الداخلية المالية واإلدارية بمختلف التخصصات المالية واإلدارية بالقيام بجوالت ميدانية لكافة مديريا

نامج الشهري المعد خالل عاموالميدان والمكاتب ومحطات الصيانة والحموالت المحورية وذل والمنبثق عن الخطة السنوية إلدارة  2019ك وعىل ضوء البر

  تخص األعمال  2019الرقابة والتدقيق الداخىل  لعام 
يعات والبالغات الت  وبناَء عىل توجيهات معال  الوزير حيث تم قياس مدى تطبيق األنظمة والتشر

  تتخذها الوزارة وعمل فحص للتأكد من مدى دقة البيانات المالية واإلدارية  والتأكد من صحة وسالمة ا
إلجراءات والقرارات ذات األتر المال   الت 

ا   ومن تم المحاسبية والتطبيقات المالية وآلية تنفيذها باإلضافة ال التأكد من صحة وأصولية السجالت والمستندات المالية وحسن استخدامها وحفظه

 لمخاطبة المعنيي   لتصويبها   وإبالغ المدراء المعنيي   إلجراء عملية التصويب الالزم  والتحقق من إعداد التقارير بالمالحظات و 
ً
رفعها لمعال   الوزير أصوليا

ية والمادية للحفاظ عىل المال العام   كما قام الفريق بعمل جوالت ميدانية لمتابعة الردود الواردة من الجهات  ة للمراقبة ذات العالقاستثمار الموارد البشر

  التقارير الرقابية. 
 
  تم إدراجها ف

اف عىل مدى تنفيذ التوصيات وتصويب المالحظات الرقابية الت   واإلشر

 ف م امجازات المديري :  

 ( 90بلغ  عدد تقارير الجوالت الميدانية المنفذة .
ً
امج المعدة مسبقا  للخطط والبر

ً
 وفقا
ً
 ( تقريرا

 ( مستند رصف ن9645تم التدقيق عىل )( يعات المالية المعمول بها ومن 201688 188فقات وبقيمة إجمالية ( دينار والتأكد من مدى مطابقتها للتشر

(وتشمل مستندات مستحقات الموظفي   من رواتب شهرية   عالوات GFMISتم إجازة رصفها واعتمادها عىل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية )

    والمك
 
افآت   التنقالت واالقتناء ومستندات المطالبات المالية للعطاءات المتعلقة بمشاري    ع األبنية ومشاري    ع الطرق الميدان  العمل اإلضاف

  الوز 
ارة وكذلك ومستندات فواتب  اآلالت المستأجرة وفواتب  المشاغل والمصفاة والكهرباء والمياه والهاتف وعقود اتفاقيات الصيانة الخاصة بمبان 

كات الخدمات العامل   هذه الوزارة. شر
 
 ة ف

  ( يعات المالية المعمول بها 610 119630431( مستند أمانات وبقيمة إجمالية )2643تم التدقيق عىل ( دينارا والتأكد من تنظيمها ومطابقتها للتشر

ها. ( وتشمل إجراءات المحاكم واقتGFMISومن تم إجازة رصفها واعتمادها عىل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية )  طاعات الموظفي   وغب 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 واالقتن  
 
  كافة المديريات التابعة لهذه الوزارة من حيث آلية تنظيم عالوات الميدان والعمل اإلضاف

 
اء والتنقالت  تم التدقيق عىل األقسام المالية ف

 للموظفي   وذلك للتأكد من سالمة تنظيم المستندات المالية بهذا الخصوص. 

 ية والتأكد من الكفاالت المالية لهم. تم التدقيق عىل أعمال معتمد   وبشكل دوري لمطابقة المبالغ الفعلية مع الدفب 
 ي الةف وعمل جرد فجان 

 نظام الكفاالت ا  
 
  ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك وحسب القيم المحددة ف

 للمسم الوظيف 
ً
لمالية تم التدقيق عىل الكفاالت المالية للموظفي   وفقا

 أكد من إعداد سجل خاص بالكفاالت المالية حسب األصول. والت 2003( لسنة 9رقم)

 المديريات التابعة لهذه الوزارة للتأكد من حفظها وسالمة وتائق العطاءا  
 
  وحدات العطاءات ف

 
ت حسب التدقيق عىل ملفات العطاءات الموجودة  ف

 األصول. 

  فها حسب األصول. تم التدقيق عىل السلف المالية الممنوحة للمدراء والتأكد من سالمة رص 

  البنك والتدقيق عىل  
 
دوام تم التدقيق عىل أعمال مراكز التوزين/ الحموالت المحورية والتأكد من اإلرساليات ووصوالت القبض وفيش اإليداع ف

 الموظفي   فيها وكفاالتهم المالية. 

 كافة مديريات المركز ومديريا  
 
ت األبنية واألشغال والمكاتب التابعة لها والعمل عىل مطابقة ما يتم تم فحص آلية تطبيق اإلجراءات اإلدارية المتبعة ف

المعمول بها تنفيذه مع المعايب  اإلدارية المعتمدة من جهة والخطط واألهداف المرسومة من جهة أخرى ووفقا للقواني   والتعليمات واألنظمة واللوائح 

  تنظم إجراءات
  كافة المديريات .  وبالغات الرئاسة وتعاميم معال  الوزير الت 

 
 العمل اإلداري ف

 ( لنظام الخدمة المدنية رقم 
ً
  المركز والميدان بأوقات الدوام الرسم  تطبيقا

 
  الوزارة ف

ام كافة موظف    وتعديالته 2020( لسنة 9تم التحقق من مدى الب  

ية بموجب المادتي   )ولتعليمات الدوام الرسم  واإلجازات السنوية ومنح المغادرات ونماذجها الصادرة عن الل ج(   / 38جنة المركزية للموارد البشر

 ( من النظام المشار اليه أعاله. 118)
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 المديريات والمك  
 
  مركز الوزارة ووحدات اإلدارة ف

 
  الميدان تم متابعة كافة حركات دوام الموظفي   بشكل دوري من خالل مديرية الشؤون اإلدارية ف

 
اتب ف

 لنظام ومدى التقيد بعملية إعداد كش
ً
 بأوقات الدوام الرسم  وعملية اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم استنادا

مي    
وفات بأسماء الموظفي   غب  الملب 

 الخدمة المدنية المشار إليه أعاله. 

 السجالت تم تدقيق نماذج كل من المغادرات )الرسمية والخاصة( واإلجازات )السنوية والمرضية( والتحقق من صحتها وآلية تنظيمها وتس  
 
جيلها ف

 عىل ال )
ً
ونيا  لتعليمات النظام المشار اليه أعاله . Oracle System Of Personnelالرسمية وترصيدها الكب 

ً
 ( تطبيقا

  .قيم المستمر للوتائق والفهرسة اول باول  تم التحقق من آلية تنظيم ملفات شؤون الموظفي   من حيث الب 

 ونية ال تم التأكد من حفظ نسخ من المعامالت الص   ملفات خاصة بها وترحيلها وتسجيلها عىل نظام األرشفة اإللكب 
 أوال بأول.  Docuwareادرة والواردة ف 

 ( للمادة 
ً
 للمسؤوليات والصالحيات الممنوحة من خالل كتب التكليف الرسمية تطبيقا

ً
( من 2 4ج بند / 91تم التحقق من أن تكليف الموظفي   يتم وفقا

   2013( لسنة 117وتعديالته ولتعميم معال  الوزير رقم ) 2020( لسنة 9قم )نظام الخدمة المدنية ر 
 
والتأكد من عدم وجود تداخالت وتعارض ف

 .  المهام والواجبات الموكلة للموظفي  

 للم 
ً
  بداية العام ومطابقتها مع األسق المعتمدة تطبيقا

 
  تصدر ف

( من نظام 29ادة )تم تدقيق القرارات الصادرة فيما يخص عالوات الموظفي   الت 

 وتعديالته.  2020( لسنة 9الخدمة المدنية رقم )

 ية والديوا   مديرية الموارد البشر
 
 عىل مخرجات كافة األنظمة المحوسبة للتأكد من صحة اإلدخاالت من قبل المعنيي   ف

ً
ونيا  ن. التدقيق الكب 

  مركز الوزارة والمديريات للتأكد  
 
 من مدى فعالية وكفاءة برامجها وتقاريرها. تم متابعة عمل منظومة ساعة الدوام ف

 (  التأكد من إجراء عملية الصيانة الروتينية للخوادم وعملية النسخ االحتياطBackup امج المحفوظة من خالل مديرية الحاسوب ( للملفات والبر

 وتكنولوجيا المعلومات حسب األصول. 
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 مديريات المرك  
 
ز والميدان وتدقيق النماذج والسجالت الواجب توفرها من )طلبات الحركة  اوامر الحركة تم التدقيق عىل بعض أقسام وشعب الحركة ف

  دفب  عمل المركبة الشهري   سجل الرحالت وسجل رصفيات المحروقات الشهري( للتأكد من مدى مطابقتها ومن عملية تنظيمها حسب معطيات 

وتعاميم  2011( من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لعام 17حكام المادة )بالغات الرئاسة الخاصة بالسيارات والمركبات الحكومية وأل 

 معال  الوزير وعطوفة األمي   العام بهذا الخصوص. 

 سجل الرخص والوصوالت وانتهاء بعمل  
 
 من عملية استالم جلود دفاتر طلبات اللوازم وتسجيلها ف

ً
ها ية رصفتم التدقيق عىل ألية رصف المحروقات بدءا

 لبالغات الرئاسة وتعاميم مع
ً
 لآلليات والمركبات التابعة للوزارة وترحيل كافة المعلومات عىل السجالت الخاصة بالمحروقات وفقا

ً
ال  الوزير فعليا

 وعطوفة األمي   العام يهذا الخصوص. 

  ي المحىل  وطلبات اللوازم للتأكد من تعبئة كافة البيانات المطلوبة
. تم تدقيق طلبات المشب 

ً
 ومصادقتها من قبل المفوض باإلنفاق أصوليا

  .بالغات الرئاسة وتعاميم معال  الوزير 
 بمضامي  

ً
اما   األماكن المخصصة لها الب  

 
 تم التفتيش عىل مبي  السيارات للتأكد من مبيتها ف

  
ً
  أقسام وشعب الحركة باألعمال المناطة بهم أصوليا

 
ام كافة الجهات العاملة ف   تعاميم معال  الوزير. تم التأكيد من الب  

 
 بما جاء ف

ً
اما  الب  

  : تم التدقيق عىل اعمال بعض المستودعات من حيث-  

  .عملية تخزين المواد   نظافة المستودع   التهوية واإلنارة 

  ية مع األرصدة الفعلية من )مستندات اإلدخاالت اإلخراجات   طلب  تدقيق السجالت الخاصة بأعمال المستودعات ومطابقة بيانات األرصدة الدفب 

 ع
ً
ونيا   ملفات خاصة بها وإدخالها الكب 

 
 وانه يتم حفظها ف

ً
ي المحىل  وطلبات اللوازم( من حيث استيفائها لكافة التواقيع أصوليا

 المشب 
ً
ىل النظام اوال

 باول. 

 يلها من فحص المواد التالفة من خالل الكشوفات المعدة لتلك الغاية ومطابقتها مع األرصدة الفعلية والمشارك   لجان اإلتالف والتأكد من إتالفها وتب  
 
ة ف

 السجالت حسب األصول. 
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 ( يات الحكومية  لنظام المشب 
ً
 .  2019( لسنة 28التدقيق عىل األرصدة المسجلة عىل بطاقات صنف المواد ومطابقتها مع األرصدة الفعلية وفقا

  ونية عىل نظام إدارة المخزون   المستودعات ومطابقتها مع السجالت الورقية. التأكد من كافة العمليات اإللكب 
 
 الحكوم  ف

  .يعات المعمول بها ام باألنظمة والتشر ائية ومدى االلب   اء المواد واللوازم وتدقيق الوتائق المعززة لكل عملية شر   تم مراجعة إجراءات شر

 ام بمدد التوريد وتق اؤها ومدى االلب     تم شر
اء حسب األصول. تم التأكد من عملية توريد المواد الت   ديم الكفاالت الالزمة لعمليات الشر

   
  عملية التدريب بشقيه للموظفي   والمهندسي   حديت 

 
 التخرج.  تم التدقيق عىل اعمال مديرية التدريب والتطوير للتأكد من صحة اإلجراءات المتبعة ف

 الوزارة. تم التأكد من تطبيق تعاميم معال  الوزير فيما يخص ارتداء الباجات التعريفية م  
 
 ن قبل كافة الموظفي   العاملي   ف

  للتعليمات الوار 
ً
  مركز الوزارة وكافة المديريات والمكاتب تطبيقا

 
دة من المديرية تم التأكد من مدى توفر وسائل السالمة العامة ) طفايات الحريق ( ف

  ومديرية السالمة العامة والبيئة/ وزارة الداخلية. 
 العامة للدفاع المدن 

  اللجان المشكلة لغايات التحقيق والمتابعة والتدقيق عىل األعمال اإلدارية والمالية المختلفة وإعداد التقارير الالزمة أصولتم اال  
 
اك ف  يا. شب 
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  ات االدارة وقد  باالستناد ا  التقارير الرقابية والقطة السنوية ومؤش   2019تم اجراء دراسة تحليلية قعمال ا دارة لو دة الرقابة الداخلية خالل

 :  
 
  امت معدالت تقديم سن  اقعمال  اال 

  الوزارة   كوادر المقاولي   واالستشاريي   ( ما نسبته  
 عىل مشاري    ع االبنية ) مهندس  وموظف 

  %96تحسي   اداء القائمي  

 م  
 
فة والمنفذة للمشاري    ع قيد التنفيذ بمتابعة السلبيات والمخلفات ف ام الكوادر الفنية المشر  %90شاري    ع االبنية ما نسبته الب  

  يعات والمواصفات الفنية المعتمدة وتعاميم معال  الوزير ما نسبته
  مشاري    ع االبنية من خالل تطبيق التشر

 
 %95تحسن نسب االنجاز ف

  التقيد باإلجراءات التنفيذية ما نسبته  
 
 %92تجاوب مديريات األبنية والمديريات المختصة  ف

 90واالجراءات الخاصة بتنفيذ تحسي   الية سب  المعامالت واالجراءات الخاصة بتنفيذ مشاري    ع األبنية ما نسبته تحسن الية سب  المعامالت%  

  ما نسبته )   الوزارة   كوادر المقاولي   واالستشاريي  
 عىل مشاري    ع الطرق )مهندس  وموظف 

 % .  96تحسن اداء القائمي  

  فة والمنفذة للمشار ام الكوادر الفنية المشر   مشاري    ع الطرق الب  
 
  %93ي    ع قيد التنفيذ بمتابعة السلبيات والمخالفات ف

  يعات والمواصفات الفنية المعتمدة وتعاميم معال  الوزير ما نسبته
  مشاري    ع الطرق من خالل تطبيق التشر

 
 %97تحسن نسب االنجاز ف

 التقيد باإلجراءات التنفيذية ما نس  
 
 %98بته تجاوب مديرات الطرق والمديريات المختصة ف

  95تحسن الية سب  المعامالت واالجراءات الخاصة بتنفيذ مشاري    ع الطرق ما نسبته% 

  اك بلجان االستالم لعطاءات مشاري    ع الطرق ما نسبته  %100االشب 
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  عىل المطالبات المالية الخاصة بمشاري    ع االبنية والطرق  
 %100التدقيق الفت 

 ي  %100عات المالية المعمول بها بنسبة رصف المطالبات المالية بما يتوافق مع التشر

 100تطبيق تعاميم معال  الوزير فيما يخص االمور المالية بنسبة% 

    ية بوجب المادتي  تطبيق تعليمات الدوام الرسم  واالجازات السنوية ومنح المغادرات ونماذجها الصادرة عن اللجنة المركزية للموارد البشر

وتعديالته فيما يخص) الدوام   االجازات السنوية والمرضية والمغادارات الرسمية  2020( لسنة 9ة رقم )( من نظام الخدمة المدني118ج( )/ 38)

 %96ما نسبته  1996لسنة  8والخاصة( وقانون العمل رقم 

  : تطب ق مواد النظام المشار الي  اعال   يما يقص 

  (. 141العقوبات )المادة رقم 

 (. 91 النقل والوكالة داخل الدائرة ) المادة 

  (. 29اسق منح العالوات والحوافز والمكافأت من حيث مقارنتها مع القرارات والموافقات الصادرة من قبل معال  الوزير ) المادة رقم 

 ( الحكومة رقم  
  وتعديالته 114الصادر بموجب المادة ) 1981( لسنة57تطبيق مواد نظام عالوات الميدان الموحد لموظف 

( من الدستور األردن 

 %100من حيث مقارنتها مع القرارات والموافقات الصادرة من قبل معال  الوزير ما نسبته  1952ة لسن

 92تطبيق أحكام نظام الكفاالت المالية مانسبته% 

  85أتمته أعمال المستودعات وربطها بنظام إدارة المخزون الحكوم  ما نسبته% 

 شيد استهالك الكهرباء والماء مانسبتهتطبيق تعاميم معال  الوزير المعطوفة عىل بالغات الرئاس  %92ة والمتعلقة بب 
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  شيد استهالك المحروقات بما نسبته  %96تطبيق تعاميم معال  الوزير المعطوفة عىل بالغات الرئاسة والمتعلقة بب 

 ( يات الحكومية  %95يخص اللوازم ما نسبته  وتعاميم معال  الوزير المعطوفة عىل بالغات الرئاسة فيما  2019( لسنة 28تطبيق نظام المشب 

       مرك    ز ال   وزارة والم    ديريات والمكات    ب التابع   ة له    ذه ال   وزارة تطبيق    ا لتعامي     م معال        الوزي  
 
ر المعطوف      ة ع    ىل تنظ   يم أعم    ال أقس   ام الحرك    ة والمحروق   ات ف

م   ا  2011عليم   ات تنظ   يم أس   تخدام المركب   ات الحكومي   ة لع   ام ( م   ن ت17بالغ   ات الرئاس     ة فيم   ا يخ     ص تنظي     م النم     اذج والسج     الت وفق     ا ل     )الم   ادة رق   م 

 %96نسبته

 (  
ون  نامج المعتمد من وزارة النقل ما نسبتهGPSتركيب اجهزة التتبع االلكب    هذه الوزارة ومتابعتها من خالل البر

 
 . %98(عىل كافة االليات والمركبات ف

  80تنظيم أعمال مراكز التوزين / الحموالت المحمورية ما نسبته% . 

      تق    ارير الج    والت الميداني  
 
ة م    ا إج   راء ص    يانة الدوري    ة للخ    وادم ولش    بكة الحاس    وب م   ن قب    ل مديري    ة الحاس    وب وتكنولوجي    ا المعلوم    ات وفق   ا لم    ا ورد ف

 . %98نسبته

  ونيا.  %96تنظيم أعمال الديوان ما نسبته  حيث تم إضافة نظام تراسل لتنظيم سب  المعامالت االلكب 

 ام الموظفي   بار ا  
 %95تداء الباجات التعريفية تطبيقا لتعاميم معال  الوزير ما نسبتهلب 

 ومديرية الس المة العام ة والبيئ ة /وزارة الداخلي ة فيم ا يخ ص ت وفب  وس ائل ات  
   طبيق التعليمات الواردة من المديرية العامة للدفاع المدن 

 
لس المة العام ة ف

    %97كافة مديريات األشغال ما نسبته 

  مختلفة من قبل معال  الوزير وعطوفة األمي   العام عىل ضوء التقارير الرقابية الميدانية. إصدار تعاميم 

 امج المع دة مس  ب  للخط ط وال  بر
ً
( 328)2019قا لع  ام ع دد تق  ارير الج والت الرقابي  ة المالي ة واإلداري  ة والفني  ة إلدارة الرقاب ة والت  دقيق ال داخىل  المنف  ذة وفق  ا

 تقريرا. 
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 2019 2018 ا م متائج اعمال الرقابة ال نية/  رق

  الوزارة  
 ع  مشاريــــ   رق )متند   وموظفن

ن ( ر هوادتحس   داء القائم   ن ن واالستشاري    %96 %95 المقاول  

  
ن
يعات والمواي ات ال نية المعتمدةتحس  لس  االمجاز م  %97 %96  مشاريــــ  الطرق م  خالل تطب ق التش 

  مشاريــــ  الطرق
ن
ام الكوادر ال نية المش  ة والمن  ة للمشاريــــ  قيد التن ي  بمتابعة السلبيات والمقل ات م ن  %93 %91 الن 

  التقيد 
ن
  الوزارة م

ن
 %98 %96 التن ي ية م  خالل متابعة الردود راءاتبا جمد  تجاو  مديريات الطرق والمديريات المقتصة م

 %95 %92 تحس  آلية سن  المعامالت واالجراءات القاية بتن ي  مشاريــــ  الطرق

 %100 %100 التدق ق ع  المطالبات المالية م  النا ية ال نية

اك بلجان االستالم 100 %100 االشن 
% 

 2019 2018 قابة ال نية/ ابنيةا م متائج اعمال الر 

  مشاريــــ  اقبنية
ن
ام الكوادر ال نية المش  ة والمن  ة للمشاريــــ  قيد التن ي  بمتابعة السلبيات والمقل ات م ن  %85 %90 الن 

  التقيد 
ن
  الوزارة م

ن
 %92 %92 التن ي ية م  خالل متابعة الردود با جراءاتتجاو  مديريات اقبنية والمديريات المقتصة م

 %88 %90 تحس  آلية سن  المعامالت واالجراءات القاية بتن ي  مشاريــــ  اقبنية

يعات والمواي ات ال نية المعتمدة وتعاميم معا   الوزير
  مشاريــــ  اقبنية م  خالل تطب ق التش 

ن
 %95 %95 تحس  لس  االمجاز م

  الوزارة  
 ع  مشاريــــ  اقبنية )متند   وموظفن

ن ( ر هوادتحس   داء القائم   ن ن واالستشاري    %96 %96 المقاول  

 %100 %100 التدق ق ع  المطالبات المالية م  النا ية ال نية
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 2019 2018 اهم نتائج األعمال المالية وإلدارية

 %100 %100  ف المطالبات المالية

 %100 %100 م  تطب ق النظام الما    التتةد 

 %100 %100 م  تطب ق تعميم معا   الوزير  يما يقص االمور المالية د التتة

 %100 %100 م  تطب ق ا كام الرقابة المالية التتةد 

 %97 %92 م  تطب ق ا كام مظام الك االت المالية التتةد 

 %96 %96 م  تطب ق ا كام مظام القدمة المدمية والتعليمات الصادرة بموجب  وقامون العم  التتةد 

يات الحكومية  )م  تطب ق مظام  التتةد   %98 %95 2019( لسنة 28المشن 

 %82 %80 م  تنظيم اعمال مراةز الحموالت المحورية التتةد 

 %92 %96 م  تنظيم اعمال اقسام الحرهة والمحروقات التتةد 

 %98 %96 اعمال الديوان وفتمت م  تنظيم  التتةد 

ام بارتداء الباجات  التتةد  ن  %100 %95 التعري يةم  االلن 
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النموذج المعتمد م  وزارة المالية   س  2019لعام  الداخليةالرقابة و دة ملقص التقرير السنوي  دارة   

 ف م ا مجازات الرئيسية: 

لمشاريــــ  اقبنية:  لداخليةاالرقابة  مديرية  

وع أبنية مختلف خالل عام172تم زيارة ) .1 المشاري    ع للجهات  بهذهواعداد التقارير الفنية والكتب الرسمية الالزمة بالمالحظات المرصودة  2019( مشر

 . المعنية لتصويبها أصوليا 

 فن .2
ً
  تقدر ب )تم تدقيق كافة المطالبات المالية للمقاولي   والمكاتب االستشارية تدقيقا

 والت 
ً
 342.873.652( مطالبة مالية بقيمة )863يا

ً
 . ( دينارا

المتعلقة  تم تقديم التقارير االسبوعية والشهرية لمعال  وزير االشغال العامة واالسكان بالمالحظات والتوصيات الالزمة لتحسي   االجراءات الفنية .3

  المشاري    ع واجراءات ضبط الجودةبمشاري    ع االبنية كنماذج المطالبات المرحلية ودوام الكوادر 
 
 . ف

  ملفات العطاءات قيد التنفيذ وتصويب االوضاع بخصوصها إن لزم األمر  .4
 
 . تم التدقيق عىل كافة الوتائق ف

 . تم متابعة تصويب المالحظات الرقابية أوال بأول .5

: لمشاريــــ  الطرق الداخليةالرقابة  مديرية  

 ( تقرير رقانر  لمختلف العطاءات 100تم إعداد ) .1
ً
 . المركزية والمحلية ومديرية المشاغل تتضمن مالحظات بحاجة ال تصويب ورفعها لمعال  الوزير أصوليا

  لمشاري    ع الطرق بما يقارب ) .2
  والنهان 

  لجان االستالم االبتدان 
 
اك ف  . ( لجنة1200تم االشب 

 . (عطاء واجازاتها من الناحية الفنية600يقارب ) تم تدقيق المطالبات المالية لجميع العطاءات المركزية والمحلية الخاصة بالطرق بما  .3

  اللجان الفنية المتخصصة )لجان التحقيق  لجان التحقق  لجان االوامر  .4
 
ية  المشاركة ف لجنة تمديد المدد الزمنية للعطاءات  لجان استالم أتاث  التغيب 

 . لعطاءات مركزية(

 . تم متابعة تصويب المالحظات الرقابية أوال بأول .5
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: ةواالداري ةالمالي الداخليةالرقابة  مديرية  

يعات المعمول بها بنسبة  والتأكد رصف امانات و ( مستند رصف نفقات 12297تم تدقيق وإجازة ) .1   %100من صحة تطبيق التشر
ً
وإجازة رصفها ورقيا

 
ً
ونيا   308 307372084وبقيمة اجمالية ) والكب 

 .  ( دينار ومفصلة كاالن 

 100نية المنفذة )بلغ عدد تقارير الجوالت الميدا .2
ً
امج المعدة مسبقا  للخطط والبر

ً
 ووفقا

ً
  . ( تقريرا

 من سالمة رصفها حسب األصول.  والتأكد للمدراء  الممنوحةتم التدقيق عىل السلف المالية  .3

  البنك وا والتأكد تم التدقيق عىل اعمال مراكز الحموالت المحورية  .4
 
لتدقيق عىل دوام من سالمة االرساليات ووصوالت القبض وفيش االيداع ف

 . الموظفي   فيها وكفاالتهم المالية

 ل. من توفب  كافة الوتائق المطلوبة واستيفاء رسوم الطوابع حسب األصو  للتأكد تم التدقيق عىل ملفات العطاءات  .5

 لنظم الكفاالت المالية رقم ) .6
ً
  لهم تطبيقا

 للمسم الوظيف 
ً
  2003( لسنة 9تم التدقيق عىل كفاالت الموظفي   وفقا

ية  .7   وعمل مطابقة للمبالغ الفعلية مع الدفب 
 من سالمة وقانونية الكفاالت المالية لهم  والتأكد تم التدقيق عىل أعمال معتمدي الةف واعمل  جرد فجان 

  المركز والمي .8
 
ام من قبلهم بأوقات الدوام الرسم  وعىل مختلف مستوياتهم الوظيفية ف

 . دانتم تدقيق داوم الموظفي   وقياس مدى االلب  

  مركز الوزارة والمديريات والتأكد من مدى فعالية وكفاءة برامجها وتقاريرها وقد تم عمل صيانة دورية  الدوامتم عمل متابعة لعمل منظومة ساعة  .9
 
ف

  مركز الوزارة ومديريات الميدان
 
 . لمعظم ساعات الدوام ف

  مديريات المركز والميدان .10
 
 . تم التدقيق عىل أقسام وشعب الحركة ف

 م التدقيق عىل أعمال المستودعات واللوازم والمخزون الحكوم  ت  .11
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رابــــــــ   الــــــــــال ص  

  ترتبط م  عطو ةا
لمديريات الن   

ن عام وزارة اقشغال العامــــــ  و االســـــــكان  ام  
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 و دة المتابع  و  دارة المشاريــــ 

  المتام ووالواجبات

  .)ادارة ومتابعة تنفيذ المشاري    ع )أبنية   طرق 

  تعكق مستويات االنجاز الفعلية لمشاريعاألبنية والطرق ومقارنتها بالمخطط  
 ورفعها لعطوفة االمي   العام التخاذ االجراءات المناسبةاصدار التقارير الدورية الت 

 ( وع ف عليها الوزارة وتحديثها بشكل مستمر وبما يشمل جميع مراحل المشر   تشر
 (. Project Life Cycleبناء وادارة قاعدة بيانات للمشاري    ع الت 

 ( بناء وإدارة نظام التقاريرReporting systemsامج والمشاري    ع والعمل عىل  أتمتة وتحديث هذا النظام وحسب متطلبات العمل ( للبر

  المشاري    ع تنظيم عمليات االتصال مع الدوائر واالتصاالت مع الدوائر/ المديريات االخرى : بغرض تحديد نقاط االتصال ما بي   وحدة التخطيط وإدارة

ويد وحدة التخطيط وإدارة المشاري    ع والمديريات والدوائر االخرى بغرض الحصول عىل البيانات الالزمة واعداد تقارير متاب عة المشاري    ع يتم تسمية مندوب لب  

 بالبيانات ونسب االنجاز للمشاري    ع والمعوقات ان وجدت. 

  تنفيذ مشاري    ع اال  
 
  تساهم ف

  السنوات القادمة والت 
 
امج والمشاري    ع المنوي تنفيذها ف اتيجية للطرق واالبنية تتضمن البر

طرق بنية وبناء شبكة إعداد خطط إسب 

  الوزارة . 
 
 وطنية وحسب أفضل الممارسات المعمول بها وذلك بالتعاون والتنسيق مع المديريات والوحدات المعنية ف

 مجال االبنية والطرق إل برامج شمولية طويلة المدى وإعداد وتصميم خطط عمل لتنفيذ ه  
 
ذه المخططات ترجمة التوجهات الوطنية واألولويات الحكومية ف

 سنوات الثالث القادمة. الشمولية لل

 إلدرا 
ً
جها بالخطط دراسة وتحديد األولويات لالبنية الحكومية حسب احتياجات الدوائر الحكومية والطرق المطلوبة من المواطني   والرأي العام تمهيدا

اتيجية.   االسب 

  .امج الشمولية اتيجية لألبنية والطرق والبر
 متابعة ما تم انجازه من الخطط اإلسب 

 الوزارةإعداد ال  
 
امج ومشاري    ع وخطط االبنية والطرق ف وبالتنسيق  وتائق والخطط الالزمة وتقديمها للجهات المانحة والممولة للحصول عىل التمويل الالزم لبر

 .  مع وزارة التخطيط والتعاون الدول 

  المملكة والممولة من جهات خارجية بمنح او قروض  
 
 متابعة المشاري    ع االستثمارية للطرق ف

 يتم تمويلها من جهات تمويلية او منح خارجية/المنح المقدمة من البنك الدول  / بنك االستثمار األورونر  / متا  
 USAIDبعة المشاري    ع الت 

 (  
  األبنية الحكوميةKFWالتعاون مع الجهات المانحة مثل صندوق التمويل األلمان 

 
وع كفاءة الطاقة ف  ( لعمل دراسة وتنفيذ مشر
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قامس  الــــــــــال ص  

 ادارة الطـــــــــــــــــــــــــــــــرق
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مين عام وزارة االشغال العامة و االسكانا  

 االمار  مديرية
 

السالمة ديرية م
 المرورية

 

دراسات الطرقمديرية  ييامة الطرقمديرية    

و الجسور   

  تن ي  الطرقمديرية 
 

 

الطــــــــــــــــــــــــــــرق دارةا  
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  دارة الطرق

 المتام والواجبات

 امج والخطط المستقبلية لمتطلبات صيانة الطرق والجسور عىل المستوى القريب والبعيد وتقدير كلفة صيانة الطرق وإعداد الموازنا ت السنوية وضع البر

 الالزمة لذلك. 

  فة الحاجة الفعلية ألعمال الصيانة ووضع الحلول والمواصفات الفنية لهاالتنسيق مع مديريات الوزارة والجهات ذات العالقة لمعر 

 الموازنة واستكمال اإلجراءات الم  
 
اف المباشر وغب  المباشر ومتابعة تنفيذ مشاري    ع الصيانة للطرق والجسور المرصود لها مخصصات ف  تعلقة بها اإلشر

  ءات صيانة الطرق والواردة من مديريات األشغال أو المستشارين وإجازة رصفها . تدقيق المطالبات المالية للمقاولي   المنفذين ألعمال عطا 

  منجزات المديريات. دراسة التقارير الشهرية الواردة من مديريات األشغال والمستشارين لسب  العمل وإبداء المالحظات عليها وإعداد تقرير شهري شامل لجميع 

  الوزارة وكذلك بلجان العطاءات المحلية والمركزية. المشاركة بلجان االستالم واللجان الفنية  
 
 ف

  .التدريب الدوري لمهندس  وفنت   صيانة الطرق عىل كل ما يستجد من برامج وأساليب الصيانة الحديثة 

  .جميع محافظات المملكة  
 
 دراسة وتقييم حاالت الطرق بشكل دوري لكافة الطرق الرئيسية والثانوية ف

 ضوء المخصصات المتوفره. اعداد وتائق العطاءات عىل  

 متابعة طلبات المواطني   من حيث الكشف عىل الطرق وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لصيانتها. 
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  تن ي  الطرق مديرية   

  المتام والواجبات 

  اف عق  بص فة ممث ل ص احب العم ل بموج ب التف ويض الممن وح م ن ص احب ادارة مشاري    ع الطرق المركزية واتفاقيات الخدمات الهندسية المتعلق ة ب االشر
ً
ديا

  أغل ب المش اري    ع )دف ب  عق د المقاول ة الموح د للمش اري    ع االنش ائية الشر وط العام ة والشر وط ا
 
وع ذي الص لة وف وط العقد للمشر لخاص ة ( العمل وحسب شر

 -للقيام بمتابعة األعمال من النواح  الفنية والمالية ومنها ما يىل  : 

 عرض المناقصة . ت  
 
 سليم موقع العمل للمقاول واالستشاري وتمكي   المقاول من حق الدخول ال موقع العمل ضمن المدة المحددة ف

 وللتأكد من عدم وجود عوائق  
 لجدول العمل الزمت 

ً
ال تؤخر انجاز األعم القيام بالزيارات الميدانية الدورية ال المشاري    ع لإلطالع عىل تقدم سب  العمل وفقا

 ( 1986( لسنة )81وذلك الستكمال مخاطبة الجهات الرسمية الزالتها حسب قانون الطرق رقم )

 ية وط العقد وذلك من خالل متابعة تقارير االستشاري وتقارير الفحوصات المخبر   الشهرية .  متابعة انجاز األعمال حسب المواصفات الفنية المطلوبة وشر

  و ع العقدية من قبل صاحب العمل وحسب الصالحيات الخاصة بصاحب العمل واتخاذ االجراءات الالزمة بالشعة متابعة واعداد كافة مراسالت المشر

 الممكنة . 

 اخيص والموافقات المطلوبة بموجب قواني   الدولة واست
 للمادة القيام بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول )عند طلبه( للحصول عىل التصاري    ح والب 

ً
نادا

وط عقد المقاولة الموحد للمشاري    ع االنشائية . ( من 2/2رقم )  شر

  ية وتحليل االسعار ومفاوضة المقاول / االستشاري عىل االسعار المقدمة منه وتقديم التنسيبات الالز وط تشكيل لجان لدراسة االوامر التغيب  مة حسب شر

 العقد ونظام األشغال الحكومية . 

   
 
مختلف المشاري    ع وابداء المالحظات عليها واعداد تقارير شهرية شاملة لجميع المشاري    ع قيد التنفيذ وبيان دراسة التقارير الشهرية لتقدم سب  العمل ف

 اسباب التأخب  واتخاذ أفضل الحلول الفنية المتوفرة . 

  . اف لألعمال االضافية  دراسة تمديدات مدة عطاءات االشر

 بخصوص تمديدات مدة عطاءات التنفيذ وبيان أسباب التمديد وتقديم التنسيبات  تشكيل لجان من مديرية تنفيذ الطرق وذلك لدراسة طلب المقاول

وط العقد.   الالزمة حسب شر

 

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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 اضات المقدمة من المواطني   عىل مسارات الطرق الرئيسية واجراء ما يلزم بخصوصها أو تحويلها للجهة ذات االختصاص
 للرد عليها.  دراسة الطلبات واالعب 

 في   عىل مشاري    ع الطرق .  التدقيق والمصادقة عىل  الدفعات المرحلية والنهائية لكل من المستشارين المشر

 ( وط العقد بعد أن يتم اعتمادها والمصادقة عليها من 11/3التدقيق والمصادقة عىل المطالبات المرحلية للمقاولي   والمقدمة بموجب المادة رقم ( من شر

قية الخدمات الهندسية "واجبات االستشاري" وذلك لغايات استكمال اجراءات الدفع للمقاول قبل "المهندس" حسب واجباته المنصوص عليها باتفا

وط العقد . 14/7بموجب أحكام المادة رقم )  ( من شر

 س" هندالتدقيق والمصادقة عىل الدفعة الختامية ومطابقتها مع المخططات التنفيذية المقدمة من المقاول والمصادق عليها من قبل االستشاري "الم

 حسب واجباته التعاقدية . 

 ( للمادة رقم 
ً
وط العقد للمشاري    ع التابعة لمديرية تنفيذ الطرق 13/8التدقيق والمصادقة عىل تعديالت األسعار بسبب تغب  تكاليف المواد استنادا ( من شر

 االستشاري" .  بعد أن يتم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل "المهندس" حسب اتفاقية الخدمات الهندسية "واجبات

  ويدهم بالردود الفنية والبينات والمعلومات المتعلقة بالقضايا المقامة ضد وزارة األشغال أو القضايا المقامة من التعاون مع مديرية الشؤون القانونية لب  

  جميع األمور ذات الصلةالوزارة والخاصة بمشاري    ع مديرية تنفيذ الطرق وباالستناد ل
 
 . قانون الطرق ف

 ويدهم بالردود من الناحية الفنيةالتعا   قضايا التحكيم لعطاءات مديرية تنفيذ الطرق ون مع مديرية الشؤون القانونية لب  
 
 0ف

 ( وط العقد . 20/1دراسة رد "المهندس" عىل مطالبات المقاول المقدمة بموجب المادة رقم  ( مطالبات المقاول للب  فيها حسب شر

 للمادة رقم )تشكيل لجان فنية الجراء التسوية ا 
ً
 ( والمشاركة فيها . 20/5لودية مع المقاول استنادا

   
 
 والمشاركة ف

ً
 ونهائيا

ً
 ابتدائيا

ً
 هذه اللجان والتنسيق تشكيل اللجان الستالم أعمال المشاري    ع المنجزة ألعمال الطرق والمنسب بها من قبل المهندس استالما

 المعد من قب  
 . التدقيق والمصادقة عىل التقييم النهان 

ً
 نهائيا

ً
ف والمعتمد من قبله للعطاءات المستلمة استالما  ل االستشاري المشر

 بوضع خطة  تزويد مديرية الشؤون المالية بقيمة األعمال المتبقية والمطلوب تنفيذها ضمن مشاري    ع مديرية تنفيذ الطرق وذلك لغايات استكمال أعمالهم

  مجال الط
 
  انشاء وتحسي   ورفع مستوى الطرق بمواصفات فنية عالية . موازنة وزارة االشغال العامة واالسكان ف

 
 رق بما يتالئم ويتوافق مع خطة الوزارة ف

 ( لمشاري    ع الطرق المركزية3اعداد اتفاقيات الخدمات الهندسية )ع  . 

  . اف المباشر عىل بعض مشاري    ع الطرق  االشر
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 امجازات مديرية تن ي  الطرق 
 

وع الرقم  ويف العم  الجماليةالكل ة ا االقليم اسم المش 

(الخاص بتنفيذ 111/2009العط   اء المركزي رق  م ) -1
 طري  ق اربد الدائري )الجزء االول(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الشمال

إنشاء وانجازالمرحلة األول  من طريق اربد الدائري حول مدينة اربد   مليون دينار 37
قاطع كطريق رئيس  باربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ممتد من ت

ق كفر يوبا و بطول ) ( كم تقريبا ويشمل 9.5ام الجدايل غربا  ال شر
انشاء تالث تقاطعات منفصلة وخمسة ممرات سفلية وتشمل اعمال 
الطبقات اإلسفلتية والفرشيات والجدران اإلستنادية وكل ما يلزم من 
 اعمال تةيف المياه والحمايات باإلضافة ال اعمال السالمة المرورية . 

2-  
(الخاص بإعادة 127/2013العطاء المركزي رقم )

تأهيل  طريق الشونة الشمالية / الشونة الجنوبية 
 منطقة وقاص –
 

 

 
 مليون دينار 12

وع اعادة انشاء طريق الشونة الشمالية / الشونة الجنوبية  يتضمن المشر
  منطقة وقاص والذي يمتد من معبر الشيخ حسي   حت  جش الشونة 

 
ف

( كم ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة 10,5وبطول )الشمالية 
وسطية وأكتاف جانبية وتشمل اعمال  تنفيذ اعمال )الفرشيات 
 الطبقات االسفلتية  عبارات صندوقية وانبوبية  جدران استنادية 
 نظام تةيف مياه االمطار واعمال السالمة المرورية( باالضافة ال  

  جديد وتوسعة
 جشين عىل قناة الملك عبدهللا .  انشاء جش خرسان 

 ( 46/2013العطاء المركزي رقم ) -3
 الخ   اص بتنفيذ طري  ق دير أنر  س   عيد/ س موع

 

 مليون دينار 12
 

وع توسعة الطريق الواصل بي   بلدة سموع لغاية  حيث يتضمن المشر
( كم وانشاء نفق 5دوار دير انر  سعيد ليصبح بأرب  ع مسارب  و بطول )

( م و جدران استنادية و اعمال تةف مياه األمطار وإنشاء 88بطول )
 التحويالت الالزمة. 

 ( الخاص142/2014العطاء المركزي رقم ) -4
 بتوسعة وصيانة طريق رحاب /المفرق

 )المرحلة الثانية(

ق دوار  مليون دينار 9.6 وع توسعة وتحسي   الطريق القائم من شمال شر يتضمن المشر
وع حت  رحاب باتجاه المف رق واعادة تاهيل المسافة من نهاية المشر

( كم  ليصبح بارب  ع مسارب مفصولة 9.9دوار جرش وبطول اجمال  )
بجزيرة وسطية مع اكتاف كما وتشمل االعمال تنفيذ الحمايات الالزمة 

 واعمال االنارة واعمال السالمة المرورية. 
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وع الرقم  ف العم وي الكل ة االجمالية االقليم اسم المش 

( 26/2017العطاء المركزي رقم ) -5
ية /االزرق  الخاص بتنفيذ طريق البشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 الوسط

 
 مليون دينار 4.2

 

وع  تنفيذ الطريق بواقع مشبي   لكل اتجاه  يتضمن المشر
( كم  حيث تشمل األعمال انشاء طبقات 30وبطول اجمال  )

مال السالمة  الطريق واعمال العبارات االنبوبية والصندوقية واع
 المرورية. 

العط      اء المركزي رق         م   -6
وع 47/2013) (الخاص بتنفيذ مشر

)  
 طريق السلط الدائري )الجزء الثان 

 مليون دينار 35
 

وع انشاء طريق رئيس  بواقع ارب  ع مسارب وجزيرة 
يتضمن المشر

( كم تقريبا و يمتد من 7.13وسطية وذلك بطول اجمال  )
البلقاء التطبيقية  وينت   بعد تقاطعه مع طريق  جنوب جامعة

وادي شعيب حيث يشمل انشاء نفق تقاطع وادي شعيب 
المنفصل وتقاطع المدينة الصناعية وتقاطع يرقا باإلضافة ال 
 اعمال تةيف المياه والحمايات و اعمال السالمة المرورية

( 96/2015العطاء المركزي رقم ) -7
دين   ة السلط الخ    اص بتنفي   ذ م
 الصناعي   ة

  كل من محافظة  مليون دينار 7.75
 
وع إلنشاء أربعة مدن صناعية ف يهدف المشر

)السلط   مادبا  جرش   الطفيلة( وتشمل األعمال عىل تنفيذ 
شبكة الطرق و البنية التحتية واعمال الخدمات من )مياه 
وكهرباء ورصف صح  ومحطات تنقية( باإلضافة ال تنفيذ 

  ادارية  والخدمية اع
مال تسوية الموقع العام وإنشاء المبان 

  كل من 
 
وخزانات المياه باإلضافة ال إنشاء مصانع نمطية ف

 مدينة 
 )السلط  مادبا  الطفيلة(

(  94/2015العطاء المرك زي رق  م) -8
 الخاص بتنفيذ مدينة مادبا الصناعية

 مليون دينار 12.1

( 87/2015العطاء المركزي رقم ) -9
الخاص بتنفيذ مدينة الطفيلة 

 الصناعية

 
 
 
 الجنو 

 ماليي   دينار 10
 
 

العطاء  المركزية ذوات االرقام  -10
( والخاص 125/2016 124 123)

باعادة تأهيل وتحسي   الطريق 
 الصحراوي باجزائه الثالث

 

 
 مليون دينار 230

 

 (R15يتضمن العمل اعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي )
من تقاطع مطار الملكة علياء الدول  ولغاية منطقة المريغة 

  واضافة مشب تالث للسب  220وبطول اجمال  )
ً
(كم تقريبا

القادم من مدينة العقبة ال عمان حيث شمل  االعمال ازالة  
كافة الطبقات االسفلتية والحصوية واعادة انشائها ضمن اعىل 

مان الحصول عىل المواصفات وباستخدام احدث التقنيات لض
استوائية عالية لسطح الطريق باالضافة ال اعادة تاهيل 
 الجسور القائمة وتنفيذ اعمال السالمة المرورية. 
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  مديرية ييامة الطرق والجسور 

  المتام والواجبات 

امج والخطط المستقبلية لمتطلبات صيانة الطرق والجسور عىل المستوى القريب والبع .1 يد وتقدير كلفة صيانة الطرق واعداد الموازانات وضع البر

 السنوية الالزمة لذلك . 

 التنسيق مع مديريات الوزارة والجهات ذات العالقة لمعرفة الحاجة الفعلية العمال الصيانة ووضع الحلول والمواصفات الفنية لها .  .2

اف المباشر وغب  المباشر ومتابعة تنفيذ مشاري    ع الصيانة للطرق وا .3   الموازنة واستكمال االجراءات المتعلقة بها االشر
 
لجسور المرصود لها مخصصات ف

 . 

رصفها  تدقيق المطالبات المالية للمقاولي   المنفذين العمال عطاءات صيانة الطرق والجسور والواردة من مديريات االشغال او المستشارين واجازة .4

 اصوليا . 

شغال والمستشارين لسب  العمل وابداء المالحظات عليها واعداد تقرير شهري شامل لجميع منجزات دراسة التقارير الشهرية الواردة من مديريات اال  .5

 المديريات والمشاري    ع التابعة للمديرية 

  الوزارة وكذلك بلجان العطاءات المحلية والمركزية .  .6
 
 المشاركة بلجان االستالم واللجان الفنية ف

 ق عىل كل ما يستجد من برامج واساليب الصيانة الحديثة التدريب الدوري لمهندس  وفنت   صيانة الطر  .7

  جميعوالدراسة وتقييم حاالت الطرق بشكل دوري لكافة الطرق الرئيسية والثانوية  .8
 
 محافظات المملكة .  جسور ف

 اعداد وتائق العطاءات عىل ضوء المخصصات المتوفرة .  .9

وكافة عنارص الطريق باالضافة ال القطوعات المحاذية للطرق واتخاذ االجراءات متابعة طلبات المواطني   من حيث الكشف عىل الطرق والجسور  .10

 الالزمة لصيانتها . 
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  2019 عام  - امجازات مديرية ييامة الطرق والجسور 

 (1دول)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

قيمة العطاء   موق  العطاء رقم العطاء
 )دينار(

ةتاريــــ  فمر المب اسم المقاول  ول منطقة  اش 

 ) م(العم  
 مال ظات

صيانة طريق اربد/ اعمان من  تقاطع   2013/149مرهزي 
الرمثا /جابر  ولغاية جش صويلح 
باالضافة لطريق تقاطع النعيمه ولغاية 
تقاطع قبل اربد باإلضافة لجزء من 
 شارع االردن ومدخل جرش الجنونر  

كة 4244070  العروبة للكسارات شر
 والمقاوالت 

 قيد التنفيذ 105 2014/06/15

صيانة طريق مرج الحمام /ناعور /  2013/150مرهزي 
البحر المي  ولغاية تقاطع نزول 

 الكرك)الخرزة(

3170810   
غون  كة عارف البر شر
واخوانه/مؤسسة معدات 

 العالم العرنر  

 تم اإلستالم 125 2014/06/15

صيانة الطريق من جش وادي  2013/151مرهزي 
العقبة  م/مدخلاليت

/االشارة الضوئية/الطريقالساحالسياح 
ل  الجديد ولغاية حدود الدرة باإلضافة 
  بجزئيه )ميناء 

لطريق العقبة الخلف 
 الحاويات وميناء النفط /الدرة(

كة ابناء خلف الطراونة  3243650 شر
 للمقاوالت 

 تم اإلستالم 75 2014/05/11

صيانة طريق الحدود  2013/152مرهزي 
رق/الزرقاء وطريق بلعما/ السورية/المف

الزرقاء وطريق عمان التنموي )الجزء 
  والثالث( 

 الثان 

كة عيس جراد الطراونة  4177900 شر
 وأوالده

 تم اإلستالم 130 2014/07/08

صيانة الطريق من تقاطع البانوراما /   2013/153مرهزي 
  
 
ف حمامات ماعي   وطريق مادبا الشر

 والغرنر  وطري ق ام البساتي   

3528120   
غون  كة عارف البر شر
واخوانه/مؤسسة معدات 
العالم العرنر  للمقاوالت 

 اإلنشائية

 تم اإلستالم 80 2014/06/15
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صيانة الطريق من تقاطع الكرك  2013/154مرهزي 
/جمرك وادي   

 
)البوتاس( / غور الصاف
 عربة /اشارة مدخل العقبة

كة أبناء خلف الطراونة  2967230 شر
 للمقاوالت 

 تم اإلستالم 214 2014/05/11

صيانة طريق جرش/ عجلون وطريق   2013/155مرهزي 
اربد/ عجلون باإلضافة لطريق الزرقاء 

 جرش/ 

مؤسسة المنهل  3737793.5
كة عصام  للمقاوالت /شر

 الهويدي وفريد حب  

 تم اإلستالم 109 2014/06/14

صيانة الطريق من جش الكمالية/   2013/156مرهزي 
الشونة الجنوبية / السلط / العارضة 

وطريق الجندي المجهول وطريق 
 السلط / وادي شعيب 

كة األوسط للمقاوالت  7949137.99  تم اإلستالم 96 2014/06/15 شر

صيانة طريق اربد/الشونة الشمالية/   2013/157مرهزي 
 والعارضة 

مؤسسة المنهل  5572134
كة عصام  للمقاوالت /شر

 الهويدي وفريد حب  

 تم اإلستالم 80 2014/06/15

صيانة طريق االزرق /الموقر من    2013/158مرهزي 
 تقاطع االزرق ولغاية جش الجويدة 

كة عيس جراد الطراونة 4509345  تم اإلستالم 95 2014/06/22 شر

صيانة طريق  الحدود العراقية  2013/159مرهزي 
 الصفاوي / 

ي    خ للمقاوالت  6497151 كة أبو شر  ستالمتم اإل  180 2014/06/22 شر

صيانة طريق الصفاوي / المفرق وطريق  2013/160مرهزي 
 الصفاوي / االزرق

كة العروبة للكسارات  6530980 شر
 والمقاوالت 

 قيد التنفيذ 140 2014/06/14

صيانة الطريق الصحراوي من مدخل  2014/134مرهزي 
معان الشمال  ولغاية جش وادي اليتم 

 وتحويلة رأس النقب

كة  4402155 الوطنية للهندسة الشر
 والمقاوالت 

 تم اإلستالم 121 2014/11/16

صيانة الطريق الصحراوي من تقاطع  2014/135مرهزي 
ة/الشوبك/وادي  عنب  

موس/الطيبة/الراجف/الطريق 
 الصحراوي

كة محمد جراد الطراونة  3399715 شر
 واوالده

 تم اإلستالم 95.5 2014/10/27
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 2دول ــــــــــــــــــــــــــــــــــج

قيمة العطاء  موق  العطاء رقم العطاء
عند ا  الة 
 )دينار(

تاريــــ  فمر  اسم المقاول
 المباش  

 ول منطقة 
 العم  ) م(

 مال ظات

رة عىل طريق  2018/137مرهزي  الخاص بصيانة المواقع المتة 
  -الزارة

 
 غور الصاف

كة محمد جراد الطراونة  634965 شر
 واوالده

 قيد التنفيذ رقهمواقع متف 2018/01/09

الخاص بتنفيذ أعمال الحماية للجسور  2018/87مرهزي 
الخرسانية عىل طريق البحر المي /غور 

 حديثه )الحزمة األول(

أبناء خلف الطراونة  2945735
 للمقاوالت 

 قيد التنفيذ ( جش2صيانة ) 2018/12/04

الخاص بتنفيذ أعمال الحماية للجسور  2018/87مرهزي 
ىل طريق البحر المي /غور الخرسانية ع

 حديثه )الحزمة الثانية(

كة الوطنية للهندسة  5120690 الشر
 والمقاوالت 

 قيد التنفيذ ( جسور5صيانة ) 2018/12/04

الخاص بتنفيذ األعمال المتعلقه  بأعمال  2019/52مح   ش/ 
 تأهيل مركز حدود جابر

 قيد التنفيذ طرق متفرقه 2019/07/03 مؤسسة الحق 1180000

  منطقة  2019/23مح   ش/ 
 
الخاص بصيانة طريق البحر المي  ف
 انعقاد المنتدى اإلقتصادي العالم  

كة فيصل القروم  82719.5 شر
يكه  وشر

 تم اإلستالم مواقع متفرقه 2019/03/03

ILO/3/2018  طريق الزرقاء /المفرق/الحدود
السورية/وطريق بلعما/الزرقاء/وطريق 

 عمان/الغباوي/الزرقاء

 تم اإلستالم كم130 2018/11/26 هزاع ابو سالم للمقاوالت  453319.6

ILO/4/2018  طريق اربد عمان من تقاطع الرمثا /جابر
ولغاية جش صويلح باإلضافة لجزء من شارع 

 األردن ومدخل جرش الجنونر  

كة الفخرللمقاوالت  403063.19  تم اإلستالم كم105 2018/11/26 شر

ILO/5/2018  ناعور/البحر المي  لغاية / طريق البحر المي
 تقاطع نزول الكرك/الخرزه

كة الحسان للمقاوالت  463721  تم اإلستالم كم125 2018/11/26 شر
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

  2020 عام -امجازات مديرية ييامة الطرق والجسور 

 (1دول )ــــــــــــــــــــــــــــــــــج

وع اسم العطاء رقم العطاء قيمة  ويف المش 
العطاء عند 
 ا  الة
 )دينار(

اسم 
 المقاول

لسبة 
االمجاز 
%  ال ع  

تاريــــ  فمر 
 المباش  

 مالحظات

اف ع   ىل تنفي    ذ  2018/86مرهزي  الخ   اص ب   اإلشر
أعم              ال الحماي              ة للجس              ور 
الخرس    انية ع    ىل طري    ق البح    ر 
المي      /غور حديث     ه )الحزم     ة 

 األول/الحزمه الثانية(

 قيد التنفيذ       523847  

ة المواق              ع الخ              اص بص              يان 2018/137مرهزي 
-المتة      رة ع     ىل طري     ق ال     زارة

  
 
 غور الصاف

أعم      ال ص      يانة ومعالج      ة للمواق      ع 
  
 
المتة    رة ع   ىل طري   ق غ   ور الص   اف
وتش      مل أعم      ال الطم      م الص      خري 
وأعم    ال تنظي    ف للرم    ل والحج     ارة 
واعم   ال الرب   راب واعم   ال األقف   اص 
الحجري               ة الج               ابيون باإلض               افة 
لص  يانة الح  واجز المعدني  ة واعم  ال 

ركي            ب عي             ون ده            ان واعم            ال ت
القط  ط واعم  ال الخلط  ة اإلس  فلتية 
  تماني  ة مواق  ع 

 
قيع  ات وذل  ك ف والب 

  منطق          ة غ          ور عس          ال وتنفي          ذ 
 
ف

 التحويلة المرورية لجش حديثة. 

ك                            ة  634965 شر
محم                     د 
ج                              راد 
الطراون        ة 
 واوالده

 تم اإلستالم 2018/01/09 100%

محــــــــــــــــــــــــــــــ    تلــــــــــــــــــــــــــــــزيم
 2020/19ش/ 

الخ            اص بمعالج            ة اإلنهي            ار 
  الطري      ق

 
الم      ؤدي  الحاص      ل ف

 ال مدخل جرش الجنونر  

تنفيذ أعمال طمم صخري واعم ال 
تنظي       ف واعم       ال رب       راب واعم        ال 
اقف      اص حجري      ه ج      ابيون واعم      ال 
فرش                    يات واعم                    ال اس                    فلتيه 

 وترقيعات. 

ك                            ة  278760 شر
العروب              ة 
للكس             ارا

ت 
والمق    اوال 

 تم اإلستالم 2020/02/16 100%
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 ت

ص            يانة طري            ق الص            فاوي /  2013/160مرهزي 
ي       ق الص        فاوي / المف       رق وطر 

 االزرق

تنفي        ذ أعم        ال الص        يانة الروتيني        ه 
الدوري   ه والوقائي   ه والطارئ   ه لطري   ق 
الص                 فاوي / المف                 رق وطري                 ق 

 الصفاوي / االزرق

ك                            ة  6530980 شر
العروب              ة 
للكس             ارا

ت 
والمق    اوال 

 ت

 تم اإلستالم 2014/06/14 100%

عب  ي   -جش   مش  اه منطق  ة ق  م   2017/45ش/ 
 
ً
 سابقا

   تق  ديم وتركي  ب جش   مش  اه
مع  دن 
عىل طريق قم وذلك لخدمة سكان 

 المنطقه

المجم   وع 60000
ة الفنين      ه 
للهندس     ة 
 والصيانة 

 تم اإلستالم 2019/10/03 100%

 -جش      مش     اه طري     ق الس     تي     2019/17ش ع / 
 لواء سحاب 

  
توري   د وتركي   ب جش    مش   اه مع   دن 
ع             ىل ش             ارع الس             تي   /س             حاب 
ب           القرب م           ن مخ           ابز الش           لتاوي 

ذل               ك (م و 50وبط              ول تق              ريتر  )
 لخدمة سكان المنطقه

ك                            ة  64909 شر
هياك                       ل 
للبن                           اء 
واالنش    اءا

 ت 

 تم اإلستالم 2019/11/10 100%

  طري         ق   2019/67ش  / 
جش          مش         اه مع         دن 

عم                                  ان التنموي/ح                                      
 الجندي/الزرقاء

  
توري   د وتركي   ب جش    مش   اه مع   دن 
ع        ىل طري        ق عم        ان التنم        وي/ح  
الجن      دي /الزرق      اء وبط      ول تق      ريتر  

ن (م وذل                ك لخدم                ة س                كا60)
 المنطقه

ك                            ة  58774 شر
هياك                       ل 
للبن                           اء 
واالنش    اءا

 ت 

 تم اإلستالم 2020/06/01 100%
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 (2دول )ــــــــــــــج

وع اسم العطاء رقم العطاء قيمة العطاء  ويف المش 
عند ا  الة 

 )دينار(

لسبة  اسم المقاول
االمجاز 
%  ال ع  

مدة 
العم  
العقدي  

 يوم / 

تاريــــ  فمر 
 المباش  

 مال ظات

الخاص بتنفيذ أعمال الحماية  2018/87كزي مر 
للجسور الخرسانية عىل طريق 
البحر المي /غور حديثه 

 )الحزمة األول(

تنفيذ أعمال الحماية 
للجسور عىل طريق البحر 
المي  / سوي مة / غ  ور 
حديث ة عل  ى جشين وه  
( و 4الجس  ورذوات األرقام )

( وجميع ما يشمله من 5)
 اعمال. 

بناء خلف أ 2945735
الطراونة 
 للمقاوالت 

75.15
% 

قيد  2018/12/04 365
 التنفيذ

جش 
 (4رقم )

Road 65P 
110.7 KM 

قيد      92% 2172215  
التسليم 
  
 الجزن 

جش 
 (5رقم )

Road 65P 
118.3 KM   

قيد      82% 773520  
التسليم 
  
 الجزن 

الخاص بتنفيذ أعمال الحماية  2018/87مركزي 
سانية عىل طريق للجسور الخر 

البحر المي /غور حديثه 
 )الحزمة الثانية(

تنفيذ أعمال الحماية 
للجسور عىل طريق البحر 
المي  / سويمة / غ   ور 
حديث  ة عىل أربعة جس   ور 

( 1,3,6,8ذوات األرقام )
( 2واعادة انشاء جش رقم )

 وجميع ما يشمله من اعمال. 

كة  5132090 الشر
الوطنية 
للهندسة 
 الت والمقاو 

69.60
% 

قيد  2018/12/04 365
 التنفيذ

جش 
 (1رقم )

Road 65P 
100.5 KM   

قيد    365 100% 745840  
 اإلستالم
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

جش 
 (2رقم )

Road 65P 
103.5 KM   

قيد    365 80% 1080510  
 التنفيذ

جش 
 (3رقم )

Road 65P 107 
KM   

قيد    365 57% 625633  
 التنفيذ

جش 
 (6رقم )

Road 65P 
119.1 KM   

قيد    365 100% 169800  
 اإلستالم

جش 
 (7رقم )

Road 65P 
128.3 KM   

قيد    365 0% 247000  
 التنفيذ

جش 
 (8رقم )

Road 65P 
136.1 KM   

قيد    365 100% 928367  
 اإلستالم

اف عىل تنفيذ  2018/86مركزي  الخاص باإلشر
أعمال الحماية للجسور 

طريق البحر  الخرسانية عىل
المي /غور حديثه )الحزمة 

 األول/الحزمه الثانية(

قيد          523847  
 التنفيذ

  2020/19مركزي 

الخاص بمعالجة اإلنهيار 
الحاصل عىل طريق عمان/البحر 

 المي  )العدسيه(

معالجة اإلنهيار الحاصل 
لجزء من طريق عمان/البحر 
  منطقة العدسيه

 
 المي  ف

 

كة  3903390 الشر
الوطنيه 
للهندسة 
 والمقاوالت 

قيد  2020/06/29 60 97%
 التنفيذ

مركزي 
2013/149 

صيانة طريق اربد/ اعمان من   
تقاطع الرمثا /جابر  ولغاية جش 
صويلح باالضافة لطريق تقاطع 
النعيمه ولغاية تقاطع قبل اربد 
باإلضافة لجزء من شارع االردن 

 ومدخل جرش الجنونر  

تنفيذ أعمال الصيانة 
الروتينيه الدوريه والوقائيه 
 والطارئه لطريق عمان /اربد

كة العروبة  4244070 شر
للكسارات 
 والمقاوالت 

قيد  2014/06/15 1095 99%
 التنفيذ

تنفيذ التقاطعات المرورية  2018/45
 تقاطع االرسال/ 

انشاء تقاطع بأربعة 
مستويات نفق بإتجاهي   

(م تقريبا عىل 130وبطول )

مؤسسة  30571825.5
روافد الطرق 

قيد  2019/04/07 540 43%
 التنفيذ
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

باتجاهي   شارع الحريه جش 
(م عىل شارع 650وبطول )

القدس جش باتجاه واحد 
لحركة السب  من شارع 
الحريه)الجمرك(باتجاه 

(م 220ناعور وبطول )
إضافه ال تقاطع عىل نفق 
 المستوى باشارات ضوئيه. 

 للمقاوالت 

قاطع مرج الحمام انشاء ت تقاطع مرج الحمام
البحر المي  عىل تالث / 

مستويات ويتضمن العمل 
  بثمانية 

انشاء جش خرسان 
(م وممر 227أبحر وبطول )

سفىل مسقوف بطول 
(م وجدران خرسانية 110)

ساندة للمر السفىل  بطول 
(م واعادة انشاء 600)

الطرق المحيطه حسب 
 التصميم الجديد

18979709.5 73.40
% 

تأهيل وصيانة طريق العقبه  2019/148مركزي
  للجزء الواقع من 

الخلف 
(ولغاية 000+2المحطة )
( باتجاه ميناء 800+15المحطة)
 العقبه

  
صيانة طريق العقبه الخلف 
باتجاه ميناء العقبه من 
اعمال كشط للخلطه 

السطحيه القائمه وتنفيذ 
طبقة خلطه اسفلتيه 

وتشمل تنفيذ اعمال دهان 
 وعواكق. 

ك 942431.88 ة محمد شر
خلف 
ابراهيم 
الطراونه 
 واوالده

قيد  2020/02/09 120 80%
 التنفيذ
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 (3دول)ـــــــــــــــــالج

وع موق  العطاء رقم العطاء قيمة العطاء عند  اسم المقاول ويف المش 
 ا  الة )دينار(

مدة العطاء 
 يوم

لسبة  فمر المباش  
 االمجاز %

 مال ظات

لروتينية لطريق الصيانة ا رقم عطاء التن ي 
 اربد/عمان

مؤسسة الجابر   
 للتعهدات

333430 365   100% 365 

ILO/11/2020  طريق اربد عمان من تقاطع
الرمثا /جابر ولغاية جش 
صويلح باإلضافة لجزء من 
شارع األردن ومدخل جرش 

 الجنونر  

صيانة روتينيه/برنامج 
التشغيل المكثف من 
  البنية 

 
خالل اإلستثمار ف

منظمة العمل / التحتيه
 الدولية

كة زياد  شر
 السكران

قيد  50% 2020/09/26 120 288101.369
 التنفيذ

ILO/12/2020  طريق البحر
المي /ناعور/البحر المي  
لغاية تقاطع نزول 

 الكرك/الخرزه

صيانة روتينيه/برنامج 
التشغيل المكثف من 
  البنية 

 
خالل اإلستثمار ف

التحتيه/منظمة العمل 
 الدولية

كة  روانر  شر
 االردن الصناعية

قيد  50% 2020/09/22 120 370546.33
 التنفيذ

ILO/13/2020  طريق الزرقاء /المفرق/الحدود
السورية/وطريق 

بلعما/الزرقاء/وطريق 
 عمان/الغباوي/الزرقاء

صيانة روتينيه/برنامج 
التشغيل المكثف من 
  البنية 

 
خالل اإلستثمار ف

التحتيه/منظمة العمل 
 الدولية

كة  الفخر شر
 للمقاوالت 

قيد  50% 2020/09/26 120 378943.932
 التنفيذ
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 غور  دي ة -مشاريــــ   ريق البحر الميت

 غور  دي ة:  – ريق البحر الميت 

( باعمال اعادة تاهيل و    القطاع الخ     اص )مصممي   ومستشارين ومقاولي  
 
كائها ف نة صياقام  وزراة االشغال العامة واالسكان وبالتعاون مع شر

  يزيد عمرها عن )9الجسور عىل طول الطريق وعددها )
ار السيول 35( جسور والت  ار مختلفة ناتجة عن ارص    تعرض  ال ارص 

( عام والت 

رة عىل طول الطريق وبكلفة اجمالية مقدارها ) ( مليون دينار تم  12المتكررة   باالضافة ال التعامل مع العديد من العبارات والمواقع المتة 

: الل من خ  اربعة عطاءات مرهزية  تم  ر تا و   ع  النحو التا  

 ( الخاص بحماية الجسور عىل طريق البحر المي  / غور حديثة / سويمة الحزمة األول. 87/2018العطاء المركزي رقم ) -1

 مة الثانية. ( الخاص بحماية الجسور عىل طريق البحر المي  / غور حديثة / سويمة الحز 87/2018العطاء المركزي رقم ) -2

 (. 4جش رقم (( أعمال إعادة تأهيل ورفع الكفاءة اإلنشائية لجش زرقاء ماعي   42/2020العطاء المركزي رقم ) -3

  . 137/2018العطاء المركزي رقم ) -4
 
رة عىل طريق غور الصاف  ( الخاص بصيانة المواقع المتة 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 

  تم التعام  معتا : 
 ا م مواق  الجسور الن 

  من اهمها ما يىل  : 9) تم التعامل مع
رة والت   ( جسور عىل امتداد الطريق باالضافة ال العديد من مواقع العبارات والمواقع المتة 

رقم 
 الجش

الوادي ال ي 
يق  علي  
 الجش

  قب  التن ي 
 
لسبة  ا م االعمال المن  ة الوض  االلشا 

 االمجاز

  الجشloose riprapمايات باستخدام )عمل  ح بحاجة ال صيانة عامة وحمايات وادي الدردور 1
 
  مجرى الوادي وصيانة عامة ف

 
 100 ( ف

  مدخل ومخرج الوادي جش منهار وادي المنشلة 2
 
ق الجش المنهار وعمل حمايات ف  92 انشاء جش جديد شر

( وادي الحمارة 3    بحاجة ال اعادة انشاء )خطب 
 
ق الجش القائم وعمل حمايات ف  90  مخرج ومدخل الجشانشاء طريق بديل شر

وادي زرقاء  4
 ماعي   

بحاجة ال صيانة انشائية وتدعيم  
)  وحمايات )خطب 

  للجش القائم
  مخرج الوادي وعمل التأهيل االنشان 

 
 99 تدعيم الجش وانشاء قناة ف

( وادي عطون 5 ق الجش القائم  بحاجة ال اعادة انشاء)خطب   98 انشاء طريق بديل شر

( وادي الضتر   6   مخرج ومدخل الجش بحاجة ال اعادة انشاء)خطب 
 
ق الجش القائم وعمل حمايات ف  100 انشاء طريق بديل شر

 70 استبدال فواصل التمدد وعمل االصالحات الالزمة بحاجة ال اصالحات مختلفة وادي الموجب 7

تكشف القواعد واحتمالية  وادي الشقيق 8
)  االنهيار)خطب 

  مخرج الوادي وصيانة عامة للجشتدعيم الجش وانشا 
 
 100 ء حمايات ف

   وادي حديثة 9
 
بحاجة ال اعادة انشاء / انهيار ف

)  الرصيف القائم)خطب 
ق الجش القائم   100 انشاء طريق بديل شر
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

د   ت  ف  ن 
عد الت  ل وب  ب  سور ق   صور الج 

م )
سر رق   (1ج 

 

د   ت  ف  ن 
ل الت  ب  ع ق 

 الموق 
 

 

 

 

ع
عد  الموق  د  ب  ت  ف  ن 

 الت 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

م )
سر رق   (2ج 

د   ت  ف  ن 
ل الت  ب  ع ق 

 الموق 

 
 
 

 

 
 

ع 
اءالموق  ب  ث  د  أ  ت  ف  ن 

 الت 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

م )
سر رق   (3ج 

          

 

د    ت  ف  ن 
ل الت  ب  ع ق 

 الموق 
 

 

 

 

 

ع 
اءالموق  ب  ث  د  أ  ت  ف  ن 

 الت 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

م )
سر رق  ن  4ج  اء ماعي  رق   (/ر 

د   ت  ف  ن 
ل الت  ب  ع ق 

 الموق 

 

ع
سر( الموق  ي  مخ رج  الج 

ات  ق  حماي 
اة  وال ب  د  )أعمال الف  ت  ف  ن 

عد الت  ب   
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

ع 
د  )أعمال الموق  ت  ف  ن 

عد الت  سر(ب  سم الج  ة  لج  ت  اث  ش 
اءة  ألان  ع الكف 

ل ورق  ا هب  الب   
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

م )ج  
 (5سر رق 

د   ت  ف  ن 
ل الت  ب  ع ق 

 الموق 
 

ع
عد الموق  د   ب  ت  ف  ن 

 الت 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

م )ج  
 (6سر رق 

ع 
عدالموق  د   ب  ت  ف  ن 

 الت 
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م )ج  
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د   ت  ف  ن 
ل الت  ب  ع ق 

 الموق 

 
 

 

 

 

ع 
عدالموق  د   ب  ت  ف  ن 

 الت 
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:غ  ة  ت   ور جدث 

د   ت  ف  ن 
ل الت  ب  ع ق 
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د   ت  ف  ن 
ل الت  ب  ع ق 

 الموق 
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ي  العاصمة عمان  
ة ق  د  اق  ة  الب  اطعات  المرورث  ف  روع الن   مس 

اطع ألارسال  ف  حمام/ب 
اطع مرج  ال ف  ة  ، ب   الخرث 
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 مديرية دراسات الطرق  

 المتام والواجبات

  المملكة واعداد وتائق العطاءات المتعلقة بالتقاطعات عمل الدراسات المرورية ودراسات المشاه عىل التق .1
 
اطعات وعىل الطرق لكامل شبكة الطرق ف

 بناًءعىل نتائج الدراسة المرورية. 

 .تدقيق دراسات التأتب  المروري لعدة مشاري    ع المراد اقامتها عىل شبكة الطرق التابعة لهذه الوزارة  .2

لجميع مشاري    ع الطرق ونسخة للمتابعة من قبل إدارة صيانة الطرق وادارة الشؤون التنفيذية ويشمل هذا تدقيق الدفعات النهائية و/أو دفعات االنجاز  .3

يل التدقيق تدقيق كل األوراق الحسابية لألعمال المنجزة وكل المخططات التنفيذية ومطابقة الكميات المنجزة مع المخططات التنفيذية وعمل ك

 دقيق األسعار. ومطابقته عىل الواقع لبعض األعمال وت

بة والتأكد من التوصيات والنتائ .4 بة للمواقع والمشاري    ع المختلفة للطرق واألبنية وتدقيق تقارير فحص الب  ج  ودراسة عمل دراسات جيوتقنة وفحص الب 

 لك المخاطر. اإلنزالقات  واإلنهيارات  وتساقط  الحجارة  للعديد من المواقع عىل الطرق والعمل عىل ايجاد الحلول والتقليل من ت

 دراسة سطح الطريق وعيوب  ها وتحديد أنواع الشقوق والهبوطات ومدى حاجة الطريق ودراسة وتقييم  الجدران اإلستنادية القائمة وعيوب  ها .  .5

بتنفيذ جسور التدقيق عىل المخططات ووتائق العطاء المقدمة من المكاتب االستشارية فيما يخص االعمال االنشائية و اعداد وتائق العطاء الخاصة  .6

 المشاة واعتماد المخططات المقدمة من المقاول المحال عليه العطاء. 

ية وتمديد ال .7   يتم تشكيلها من قبل معال  الوزير او عطوفة االمي   فيما يخص التلزيم و األوامر التغيب 
  اللجان الفنية الت 

 
اك ف مدة وذلك لعطاءات االشب 

  يتم متابعتها من قبل
 المديرية  .  الخدمات الفنية الت 

سيم و تثبيته عىل .8   القائمة و العوائق ليتم اعتماد الب 
 لوحات دائرة ترسيم حرم االستمالك للطرق التابعة للوزارة وحسب صفة الطريق مع مراعاة المبان 

  و المساحة.    
 االراض 

 تدقيق المطالبات المالية الخاصة بمشاري    ع الدراسات.  .9

  سيتم طرحها و حسب خطة الوزارة. تجهب   اتفاقيات الخدمات للمشاري    ع  .10
 الت 

 تصميم منشآت مائية لتةيف مياه األمطار عىل مجاري الوديان.  .11

و دراسة الحمايات المطلوبة بجوانب الطريق ومجرى الوادي و تحويل   storm line systemطويل العبارات القائمة و تصميم خط تةيف مياه األمطار  .12

يل الطريق عىل مخطط كنتوري وعمل صورة جوية وفوتوغرافية. مجاري السيول وذلك بعمل الرفع الم  ساح  للموقع وتب  
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 2020- 2019  امجازات مديرية دراسات الطرق  

  :   قسم التصميم التند 

 
ر
  يتم اعداد ا م  قب  المكات  االستشارية:  -فوا

   متابعة فعمال عطاءات الدراسة للمشاريــــ  التالية و الن 

 لخاص بدراسة طريق األزرق/الصفاوي/حدود الكرامة و طريق المفرق/الصفاوي. ( ا21/2010العطاء رقم ) -1

 ( الخاص بدراسة طريق مادبا الدائري و تقاطع جش زبود/ناعور/البحر المي . 128/2013العطاء رقم ) -2

  ( الخاص بدراسة طريق اربد/عجلون و طريق ارحابا و طريق فوعرا/أسعرا/أم   الجدايل. 83/2014العطاء رقم ) -3

 من المشاري    ع مثل تقاطع الثقافة.               12/2014العطاء رقم ) -4
ً
  شمال المملكة و يشمل عددا

 
 ( الخاص بدراسة طرق تانوية و قروية ف

 ( الخاص بدراسة طريق الكرك /األغوار الجنوبية )الخرزة(. 85/2014العطاء رقم ) -5

 ربط قرى شمال الكرك بمجمع السفريات الجديد.  ( الخاص بدراسة طريق رصفا/األغوار و 82/2014العطاء رقم ) -6

اد عمان/الزرقاء. 13/2014العطاء رقم ) -7  ( الخاص بدراسة نفق ح  المزارع/ماركا عىل اتوسب 

 ( الخاص بدراسة طريق عجلون الدائري. 132/2013العطاء رقم ) -8

  وسط المملكة و يتضمن 11/2014لعطاء رقم )ا -9
 
.  ( الخاص بدراسة طرق تانوية و قروية ف  من المشاري    ع مثل  تقاطع التوتنحر 

ً
 عددا

 ( الخاص بدراسة تقاطع خريبة السوق المركزي. 20/2014العطاء رقم ) -10

                          ( الخاص بدراسة تقاطع الضليل /الحالبات وتكملة الشارع من المدينة الصناعية الىالحالبات وطريق الخالدية و جش الخالدية.           17/2014العطاء رقم ) -11

 من المشاري    ع. 16/2014العطاء رقم )  -12
ً
  جنوب المملكة و يتضمن عددا

 
 ( الخاص بدراسة طرق تانوية و قروية ف

  لواء الشوبك. 2014لعطاء رقم )/ ا -13
 
 ( الخاص بدراسة طريق معان الدائري و طريق أم العمد ف
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 ( الخاص بدراسة طريق نملة/وادي عربة. 199/2013العطاء رقم ) -14

( الخاص بدراسة طريق المدينة الصناعية اللجون/الجديدة وتحسي    ن مستوى السالمة المرورية لطريق القة/رأس 19/2014اء رقم )العط -15

 الموجب/مأدبا.  

بيطة. 14/2014لعطاء رقم )ا -16  ( الخاص بدراسة طريق رصارة / حمامات عفرا و طري   ق العروض/ام الينابيع/ البر

 ص بدراسة طريق الراشدية/الديسة/سهل الصوان. خا( ال183/2008العطاء رقم ) -17

 ( الخاص بدراسة طريق كفر أسد/أم قيق. 3/2014العطاء رقم )  -18

 ( الخاص بدراسة الطريق البديل عجلون/العاصمة.  73/2013العطاء رقم ) -19

  الكرك من تقاطع العمقة لجش مؤاب. 84/2014العطاء رقم ) -20
 
 الطريق الملوك  ف

 ( الخاص بتوسعة وتحسي  

 ( الخاص بتحديث الدراسات المرورية لتقاطع مرج الحمام/البحر المي . 36/2015العطاء رقم ) -21

فيق الجمرك  و مديرية مكافحة التهريب. ( الخاص 1/2016العطاء رقم ) -22
  مديرية الب 

 بدراسة انشاء ساحات و مبان 

 ش. ( الخاص بدراسة طريق الجبارات /الحدادة وطريق مقبله/جر 81/2014العطاء رقم ) -23

  
 
  يتم تكليف القسم باعداد ا.  :  ثاميا

اعداد الدراسات و التصاميم و جداول الكميات للطرق و التقا عات الن   

  
 
سيم و تثبيت  ع  : ثال ا   القائمة والعوائق ل تم اعتماد الن 

ن
لو ات  ترسيم  رم االستمالك للطرق التابعة للوزارة و س  ي ة الطريق م  مراعاة المبا 

  دائرة اقر 
اضن  

 والمسا ة.   

  
 
ن القراءات المسا ية المن  ة  س  الواق  و القراءات التصميمية.  : رابعا       فعمال التدق ق المساح  لمشاريــــ  التن ي  و اعداد جداول بال روقات ب  

  
 
  تطرف فثناء تن ي  ا.    : خامسا

الكشف ع  المشاريــــ  قيد التن ي   يما يتعلق باالستشارات ال نية و الن   
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ن و تقديم الحلول ال نية.   : سادسا   ع  المواق  المطلوبة م  خالل  لبات الموا ن  

ن
الكشف الميدا   

  
 
ــ  الدراسات : سابعا تدق ق المطالبات المالية القاية بمشاريــ  

  
 
ية و لجان تمديد المدد لعطاءات الدراسة.   : ثامنا   لجان اقوامر التغ ن 

ن
المشارهة م  

  
 
ن ات اقي : تاسعا   سيتم  ر تا و  س  خطة الوزارة.  تجتن 

ات القدمات للمشاريــــ  الن   

 عاش   
 
  يتم ا التتا.  : ا

ن للعطاءات الن  تسليم المواق  لالستشاري    

.  : ف د عش    
  لجان المسا ة  يما يتعلق بقضايا االستمالكات و  ضالت قط  االراضن

ن
المشارهة م  

  

  :قسم الدراسات المرورية 

  مختلف انحاء المملكة  لغايات اعمال الصيانة من خالل اللجنة الفنية المشكلة من قبل عطوفة  يتم حاليا الكشف وعمل تقييم -1
 
لجسور المشاة القائمة ف

 االمي   العام حيث تم االنتهاء من محافطة اربد وجرش والزرقاء. 

  مختلف انحاء المملكة وعمل دراسة مرورية اليجاد الحلول الفن5تم عمل دراسة ل  ) -2
 
 ية المناسبة لها. ( تقاطعات ف

كيب جسور مشاه . 24تم عمل دراسة للمشاة ل) -3   مناطق مختلفة لدراسة مدى حاجة هذه المواقع لب 
 
 ( موقع ف

  مختلف انحاء المملكة. 132تم اعداد تقرير التعداد السنوي ل) -4
 
 ( موزعة عىل الطرق الرئيسية ف

 ة المحطات الثابتة )محطة جرش ( تم عمل تعداد سنوي عىل هذه المحط -5

  المملكة من خالل اللجنة الفنية لفتحات االلتفاف عىل سبيل المثال :  -6
 
 تم عمل دراسة لفتحات التفاف لعدة مواقع ف

  .عىل طريق الزرقاء /بلعما 

  . عىل طريق الشونه الشمالية /الشونه الجنوبية 

  . عىل الطريق الصحراوي 

  .عىل طريق الزرقاء /المفرق 

  . اء  عىل طريق البب 
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  تم تنفيذها من خالل عطاءات المطبات لمحافظات الشمال والوسط تم دراسة م -7
حة من خالل اللجنة الفنية للمطبات والت  واقع المطبات المقب 

 والجنوب. 

  أنحاء المملكة عىل عىل سبيل المثال :  -8
 
  عدة مواقع موزعة ف

 
 دراسات التأتب  المروري لمشاري    ع استثمارية ف

 منطقة وادي الريان  
 
وع سياح  ف

 مشر

  محافظة اربد  
 
وع مول مصغر ف  مشر

 دراسات ربط مشاري    ع مداخل ومخارج وأخذ الموافقات عىل انشائها عىل شبكة الطرق التابعة لهذه الوزارة.  -9

 

  :قسم الج وتقنية 

ة  خالل العامي   تدقيق تقارير جيوتقنية و استطالع موقع و تقارير بخصوص كشف الحفريات و العروض الفنية و المالية من قبل المكاتب الهندسي -1

2020 2019  . 

  يتم متابعتها من قبل المديريات االخ -2
  تم تشكيلها من قبل معال  و/أو عطوفة األمي   العام للعطاءات الت 

اك باللجان الفنية الت  رى المعنية بأعمال األشب 

  الوزارة خالل العامي   
 
 .  2019 2020الطرق ف

  تخص  -3
ك عىل المعامالت الت   اعمال القسم الجيوتقنية: الكشف الحس  المشب 

  20/2020متابعة عطاء رقم ( بخصوصdewatering .موقع انهيار جرش/السيل ) 

  .  الكشف عىل انهيارات مدخل جرش الجنونر 

  . الكشف عىل طريق العارضة و معالجة القطوع المحاذية للطريق الرئيس  و تقديم حلول المناسبة 

 مي . عمل كشوفات متعددة عىل طريق ناعور/البحر ال 

  .   عمل حمايات جانبية  لمجرى العبارة الصندوقية مقابل شاطء عمان السياح  عىل طريق البحر المي 

  مديرية الدراسات للطرق خاصة ومديريات الوزارة المعنية بأعمال الطرق عامة خالل عام   -4
 
اك مع األقسام المعنية األخرى ف  .  2019 2020األشب 

 مكاتب الهندسية. تدقيق مطالبات مالية من قبل ال -5

كة مع المديريات االخرى المعنية مثل مديرية تنفيذ الطرق ومديرية المساحة ومديرية الصيانة الروتينية ومديرية المختبر  -6
ات والجودة عمل كشوفات مشب 

 بخصوص المشاكل الجيوتقنية. 
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  :قسم الدراسات المائية 

 . 2019 2020االستشارية  فيما يخص األعمال المائية للمشاري    ع قيد الدراسة خالل العامي    التدقيق عىل المخططات ووتائق العطاء المقدمة من المكاتب -1

  عضويتها مهندس  المديرية في -2
 
  تشمل ف

  يتم تشكيلها من قبل معال  الوزير و/أو عطوفة األمي   العام والت 
اك باللجان الفنية الت  ما يخص األوامر األشب 

ية وتمديد المدة وذلك لعطاءا   تم متابعتها من قبل المديرية خالل عام  التغب 
ت الخدمات الفنية قيد الدراسة من قبل المكاتب االستشارية والت 

2020 2019 . 

  يتم متابعتها من قبل المديريات االخ -3
  تم تشكيلها من قبل معال  و/أو عطوفة األمي   العام للعطاءات الت 

اك باللجان الفنية الت  رى المعنية بأعمال األشب 

  الوزارة خالل العامي   الط
 
 . 2019 2020رق ف

  تخص اعمال القسم :  -4
ك عىل المعامالت الت   الكشف الحس  المشب 

  .)تقع عليه مثل )العبارة الصندوقية عىل طول ملعب الشوبك  
 تصميم منشآت مائية لتةيف مياه األمطار عىل مجرى الوادي الت 

  .تطويل العبارات القائمة 

 تصميم خط تةيف مياه األم ( طارstorm line system  .) 

 )  دراسة الحمايات المطلوبة بجوانب الطريق ومجرى الوادي مثل ) العبارة الصندوقية عىل طريق القلعة /المزارع/الفحيىل 

  يل الطريق عىل مخطط كنتوري وعمل صورة جوية وفوتوغرافية وحساب مساحة تحويل مجاري السيول وذلك بعمل الرفع المساح  للموقع وتب  

 لحوض الساكب ليتم احتساب كمية التدفق لمجرى الوادي المراد دراسته )عمل رفع مساح  للموقع للتمكن من معرفة المناسيب الموجودة ودراسةا

 تنفيذ خط تةيف لمياه االمطار وذلك بالرجوع للصور الجوية )اشارة الفيصلية /الموقر( (. 

 مديرية ال  
 
اك مع األقسام المعنية األخرى ف  . 2019 2020دراسات للطرق خاصة ومديريات الوزارة المعنية بأعمال الطرق عامة خالل عام  األشب 
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  :  
 
 قسم التصميم االلشا 

 -اعداد وتائق العطاء الخاصة باعمال دراسات العطاءات التالية :  -1

  القائم بالقرب ( الخاص باعداد الدراسات والتصاميم ووتائق العطاء لجش خرسا126/2019العطاء المركزي رقم ) .أ
  للمركبات بدال من الجش الخرسان 

ن 

  العقبة . 
 
 من ميناء النفط ف

  القائ  م رقم 85/2019ش/ ( العطاء المحىل  رقم  .ب
  للمركبات بدال من الجشالخرسان 

( الخاص باعداد الدراسات والتصاميم ووتائق العطاء لجش خرسان 

 . ( ضمن منطقة الغور 65( الواقع عىل الطريق رقم )9)

 

 -اعداد وتائق العطاء وتدقيق المخططات الخاصة بتنفيذ جسور المشاة التالية :  -2

 عىل طريق الستي   / لواء سحاب . 17/2019العطاء المحىل  رقم  ) ش ع /  .ج
 ( الخاص بتوريد وتركيب جش مشاة معدن 

  عىل طريق عمان 67/2019العطاء المحىل  رقم ) ش /  .د
 التنموي / ح  الجندي / الزرقاء . ( الخاص بتوريد وتركيب جش مشاة معدن 

  عىل شارع القدس بالقرب من كلية لومينوس . 2019/  94العطاء المحىل  رقم )ش /  .ه
 ( الخاص بتوريد وتركيب جش مشاة معدن 

 تدقيق المخططات المقدمة من قبل المكاتب االستشارية للعطاءات قيد الدراسة من الناحية االنشائية .  -3

  لجان االوا -4
 
اك ف ية . االشب   مر التغيب 

 الكشف عىل المعامالت الواردة ال مديرية دراسات الطرق فيما يخص اعمال القسم .  -5

  للعطاءات الخاصة بالطرق .  -6
  والنهان 

  لجان االستالم االبتدان 
 
اك ف  االشب 

  تخص الوزارات والمؤسسات الحكومية .  -7
  اللجان الفنية كمندوب عن وزارة االشغال لالعمال الت 

 
اك ف  االشب 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

السالم  المرورية              مديرية   

المتام والواجبات        

حيث تقوم تتول مديرية السالمة المرورية القيام بتشغيل شبكة الطرق الخارجي ة بكفاءة من خالل تنظيم حركة المرور عىل شبكة الطرق بسالمة وأمن 
 -المديرية بما يىل  : 

ية لمستخدم  الطرق والعمل عىل توفب  عناص   ر   السالمة المرورية المختلفة من دهانات وحواجز واقي  ة إعداد وتنفيذ الخطط لتأمي   السالمة المرور  -1

 وشواخص مرورية وعاكسات أرضية وإنارة الطرق وتركيب اإلشارات ضوئية. 

 تصنيع اإلشارات المرورية بأنواعها اإلرشادية والتحذيرية واإللزامية.  -2

 لسالمة المرورية. تطوير وتحديث مواصفات عنارص ا -3

  األردن بالتعاون مع القطاعي   العام والخاص.  -4
 
 تطوير دليل وسائل حركة المرور ف

 إجراء الدراسات والمسوحات المرورية بمختلف أنواعها.  -5

  تكب  عليها الحوادث المرورية بهدف الحد منها.  -6
 دراسة المواقع الت 

 دون أن تؤتر عىل سالمة المرور.  تنظيم اإلستثمار بحيث يتم السماح باستخدام جوانب الطرق -7

  لجان اإلستالم لكافة الطرق الرئيسية والثانوية.  -8
 
اك ف  االشب 

  تعت  بشبكة الطرق كل حسب إختصاصه.  -9
 التنسيق مع الدوائر الت 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 متام قسم االشارات الضوئية  

اف واستالم اشارات ضوئية يتم تركيبها  استدامة عمل االشارات الضوئية عىل تقاطعات الطرق الرئيسية التابعة لوزارة االشغال -1 إضافة ال طرح واالشر
 حسب األصول المتبعة . 

 طرح عطاءات صيانة سنوية الستدامة عمل االشارات الضوئية التابعة لوزرة االشغال العامة  -2

  وزارة االشغال لط -3
 
اف عىل تنفيذ اشارات ضوئية طرح عطاءات تنفيذ اشارات ضوئية اضافة ال مساندة المديريات االخرى ذات العالقة ف  رح واالشر

  وقع  عىل االشارات الضوئية من اجل تحصيلها لخزينة الدولة .  -4
ار الت    المديرية لتسعب  االرص 

 
 مساعدة قسم التعديات ف

  المحافظات اضافة ال الصيانة الطا -5
 
رئة نتيجة حوادث سب  او اعمال متابعة أعمال الصيانة الروتينية اليومية وبالتعاون مع مندونر  السالمة المرورية ف

 عبث او أحوال جوية 

 قسم التدق ق و المتابع  المروري 

  جميع محافظات المملكه لما يحتاجه من عنارص السالمه المروريه وتعزيزه وصيانه للعنارص الموجوده .  -1
 
 تدقيق مروري للطرق ف

  لجنة المطبات وفتحات االلتفاف .  -2
 
 المشاركه ف

  لجان اال  -3
 
 ستالم للعطاءات المركزية. المشاركه ف

 قسم ا متاج

 انتاج وتصنيع شواخص مرورية -1

 مرورية  شواخص  تصميم اعتماد -2

 قسم التعديات و ا عالمات

ار الناتجه عن الحوادث المروريه -1  كف الطلب عن المتسبب باالرص 

تبه عليها .  -2  استثمار جوانب الطرق وتحصيل المبالغ المب 

 



 

 

95 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 قسم التن ي  المروري

 رص السالمة المرورية عىل الطرق من خالل الفرق الميدانية. تركيب عنا -3

 تركيب عنارص السالمة المرورية عىل الطرق من خالل العطاءات.  -4

 قسم خدمات البنن التحتي 

 . الخدمات لتنفيذ الطرق التصاري    ح لقص وإعطاء الطرق حرم ضمن تمديد الخدمات مشايع تنفيذ  متابعة -1

 قسم ا دارة و المالي 

يد الصادر والواردتسجيل ا -1  لبر

  المديرية -2
 
 متابعة المعامالت من خالل االقسام ف

 تصوير المعامالت -3

 متابعة الدوام -4

يد الصادر والوارد -5  وشؤون الموظفي   تسجيل البر

  المديرية -6
 
 متابعة المعامالت من خالل االقسام ف

 تصوير المعامالت -7

 متابعة الدوام وشؤون الموظفي    -8

 فواتب  توتيق المطالبات المالية وال -9
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 امجازات مديرية السالمة المرورية 

  :  قسم التن ي 

 فوال: 

 2019منجزات ال رق الميدامية لعام  ف.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البند موع العم  الو دة المنجزات )دينار( /  الكل ة

 -1 تركيب شواخص مرورية 2م 2م  2388 119400

 كم  1190,5 535725
 2م 178575

 -2 صفر/ بارد دهان ا  كم. طول  

 كم  198,5 89325
 2م  29775

 -3 دهان ابيض / بارد طول   كم. 

 -4 عاكسات بالستيكية تركيب عدد 65090 130180

 -5 تركيب عاكسات حواجز عدد 11200 22400

 م.ط( 9475,47 379018,8
 لوح 2487

 م.ط
 لوح

 -6 معدنية  جديدة حواجز  تركيب

 لوح 180 6858
 م.ط 685,80

 -7 لة/ صيانةتركيب حواجز مستعم م.ط

 -8 دهان ممرات مشاة / مطبات كغ م 3680 22080

 محددات جوانب  تركيب عدد 30 600
(Delineators) الطريق 

9- 

1305587   
ن
 دينار فرد 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 

 

 2020منجزات ال رق الميدامية لعام   .        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البند موع العم  الو دة المنجزات الكل ة / )دينار(

 -1 تركيب شواخص مرورية 2م 2م  1016 50800

 كم  165,2 74340
 2م 2478

 كم. طول  
 

 -2 دهان اصفر/ بارد

 كم  92,45 41603
 2م  13868

 -3 دهان ابيض / بارد كم. طول  

 -4 تركيب عاكسات بالستيكية عدد 3540 7080

 -5 تركيب عاكسات حواجز عدد 8750 17500

 م.ط 5631,18 225248
 لوح 1478

 م.ط
 لوح

 -6 حواجزمعدنية     جديدة تركيب

 لوح 35 1333,5
 م.ط 133,35

 -7 تركيب حواجز مستعملة/ صيانة م.ط

 -8 دهان ممرات مشاة / مطبات كغ م 1150 6900

تركيب محددات جوانب  عدد 2676 53520
(Delineators) الطريق 

9- 

478325   
ن
 دينار فرد 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

: منجزات مديرية السالمة الم
 
 رورية العطاءاتثاميا

 2020 -2019العطاءات المنجزة م  قب  قسم التن ي  المروري 

 

              

مدة  المضوف لسبة االمجاز
 العطاء)يوم(

تاريــــ  امر 
ة  المباش 

قيمة  المقاول
 اال الة

 الرقم رقم العطاء اسم العطاء

 
100 % 
 

 
106710 

 

كة  26/11/2018 120 مديرية توريد دهان بارد ل 107700 الدولية للدهاناتالشر
 السالمة المرورية

 30/2018ش/ 
 

1- 

كة هوج للمقاوالت  1/10/2019 180 117547.016 % 100    121450 شر
 
تنفيذ دهان ساخن ف
 محافظات الوسط

 -2 32/2018ش/ 

كة فيصل  1/10/2019 180 134247 % 100 يكهالقروم شر    127928 وشر
 
تنفيذ دهان ساخن ف
 محافظات الشمال

 -3 33/2018ش/ 

كة التالل الذهبية 1/10/2019 90 85103.22 % 100 تنفيذ دهان ساخن وحواجز  85852 شر
 خرسانية للكرك

 -4 56/2019ش/ 

يكه 15/9/2019 150 68058.900 % 100 كة خالد زعتر  وشر
   88000 شر

 
تنفيذ مطبات نموذجية ف
 محافظات الشمال

 -5 36/2018ش/ 

 
100 % 
 

كة مصانع االلمنيو  25/9/2019 100 177700 م شر
 الوطنية

 -6 21/2018ش/  توريد  حواجز معدنية 177700

يكه 5/11/2019 60 27219 % 100 كة فيصل القروم وشر فصل الطريق الخدم   27219 شر
 لطريق المطار

 -7 63/2019ش/ 

كة مصانع االلمنيوم  5/2/2020 100 58250 % 100 شر
 الوطنية

58250 Delineator  Post 
تقديم وتوريد عالمات 

 جانبية

 -8 81/2019/ ش

 المجموع 794099
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

   قســـم ا متــــاج  

  - ي   امت المنجزات ع  النحو التا   :  2019قـام قسـم ا متاج  )مصن  الشواخص المرورية( بتصن   وتسليم شواخص مرورية خالل عام      

 الكل ة )دينار( (2المسا ة )م عدد الشواخص

 805387 2م 3221,550 5956

 

  - ي   امت المنجزات ع  النحو التا   :  2020قـام قسـم ا متاج  )مصن  الشواخص المرورية( بتصن   وتسليم شواخص مرورية خالل عام      

 الكل ة )دينار( (2المسا ة )م عدد الشواخص 

 268500 2م 1074 243

 

 -  قسم التعديات:- 

ار ع  ممتلكات وزارة اقش ة م  تحصي  قيمة اق ن  .  31/12/2019ولغاية  1/1/2019غال العامة ع  الطرق النا  ة  خالل ال ن 

 

 

ة م   ار ع  ممتلكات وزارة اقشغال العامة ع  الطرق النا  ة  خالل ال ن   .  30/11/2020ولغاية  1/1/2020تحصي  قيمة اق ن

 

 

 

 

 )دينار(المبلغ قيد التحصي   (سنوي/ )دينار المبلغ المسدد  عدد المطالبات الك   

2429 278337 61075 

 )دينار(المبلغ قيد التحصي   (سنوي/ )دينار المبلغ المسدد  عدد المطالبات الك   

174 106743 39326 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 -  قسم ا عالمات 

تبة عل تا .  -ف  متابعة تجديد وترخيص اللو ات ا عالمية وتحصي  الرسوم المن 

 .  31/12/2019ولغاية  1/1/2019تابعة لت   الوزارة م  ترخيص اللو ات ا عالمية ع  الطرق ال - 

 

 

 .  30/11/2020ولغاية  1/1/2020ترخيص اللو ات ا عالمية ع  الطرق التابعة لت   الوزارة م   -ج

 ن سنوات  يرادات رسوم  عال

 سابقة )دينار( 

 عدد اللو ات المبلغ المحص  )دينار(

208006 95981 123 

 

  : قسم التدق ق المروري-  
 

  -عم  تدق ق ودراسة مرورية للمواق  ع  الطرق النا  ة التالية : 
 

 شفا بدران .  –أعداد تقرير كشف بمواقع بشواخص إرشادية لقسم ترخيص شمال عمان  -1
 

  محافظة الزرقاء منطقة الحزام الدائري .  أعداد تقرير كشف -2
 
 بمواقع المطبات ف

 
  محافظة مأدبا  )منطقة مليح( .  -3

 
 أعداد تقرير كشف بمواقع المطبات ف

 
اك بلجنة االستالم لمجمعات النقل مع مديرية تنفيذ الطرق )مجمع اربد  -4  عمان الجديد( .  –االشب 
 

اك بلجنة االستالم مع مديرية صيانة الط -5  رق . االشب 

  يرادات رسوم  عالن سنوات 

 سابقة )دينار( 

 عدد اللو ات  المبلغ المحص  )دينار(

240711 802299 506 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

  : قســم ا شـــارات الضـــوئيـــــة-  

  المملكة لعام 
ن
  -ع  النحو التا   :  2019يقـوم القسـم بمتابعـة عطـاءات الصيامة الروتينية لإلشارات الضوئية م

 

  المملكة و ان تكل ة اقعمال المنجزة لع
ن
  -ع  النحو التا   :  2020ام يقـوم القسـم بمتابعـة عطـاءات الصيامة الروتينية لإلشارات الضوئية م

 

 لسبة االمجاز الشتري المبلغ المضوف قيمة العطاء عند ا  الة اسم المقاول اسم ورقم العطاء

القاص بصيامة ا شارات   57/2017تلزيم ش/ 

 الضوئية 

 %67,5 130204 193000 عزت الطاهر 

القاص بصيامة ا شارات  25/2015تلزيم ش/ 

 الضوئية 

 %53,7 88135,65 164000 تقنيات المرور 

قيمة العطاء  اسم المقاول اسم ورقم العطاء
 عند ا  الة

المبلغ 
 المضوف

 مال ظات لسبة االمجاز الشتري

القاص بصيامة ا شارات   23/2020تلزيم ش/ 
 الضوئية

 قيد التنفيذ %40 - 268720 عزت الطاهر

القاص بصيامة ا شارات  22/2020تلزيم ش/ 
 الضوئية

 

 قيد التنفيذ %40 - 218560 تقنيات المرور

 لسبة االمجاز الشتري المبلغ المضوف قيمة العطاء عند ا  الة اسم المقاول سم ورقم العطاءا

 %33 62796 193000 عزت الطاهر الخاص بصيانة اإلشارات الضوئية   57/2017تلزيم ش/ 

 %46 75864,35 164000 يات المرورتقن الخاص بصيانة اإلشارات الضوئية  25/2015تلزيم ش/ 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 االمارةمديرية 

               -المتام والواجبات : 

اف عىل أعمال تنفيذ خطوط اإلنارة عىل الطرق الرئيسية والثانوية تقع ضمن اختصاص الوزارة .  .1  اإلشر

  تقع ضمن اختصاص الوزارة . إدامة وصيانة شبكا .2
 ت اإلنارة عىل الطرق الرئيسية والثانوية الت 

  تقع صالحيات ومسؤوليات وزارة األشغال العامة واإلسكان  .3
 تركيب وإدامة عنارص السالمة المرورية الخاصة بأعمدة اإلنارة عىل الطرق الت 

كيب وصيانة أعمدة اإلنار  .4   تقع ضمن اختصاص الوزارة . التنسيق مع جميع الجهات ذات العالقة بب 
 ة عىل الطرق الت 

 وضع المواصفات الخاصة بعطاءات أعمدة اإلنارة وتوابعها حسب مقتض  الحال .  .5

 دراسة كافة العطاءات الخاصة بتنفيذ وصيانة أعمدة اإلنارة .  .6

 إجراء التعديالت الخاصة بجداول الكميات من اجل إضافة أجهزة توفب  الطاقة .  .7

  لجا .8
 
 ن االستالم ألعمال اإلنارة )الطرق( . المشاركة ف

  تضم أعمال إنارة الطرق .  .9
  الندوات والورشات الت 

 
 المشاركة ف

  تدخل ضمن أعمال تنفيذ الطرق .  .10
 اعتماد كافة األجهزة الكهربائية الت 

  لجان استالم تنفيذ الطرق وفيما .11
 
 يتعلق باألعمال الكهربائية .  0المشاركة ف

ويد ا .12 وع . إعداد وتائق فنية لب     للمشر
 لوزارة بالطاقة الشمسية حيث تم عقد عدة اجتماعات للجنة المشكلة بخصوص الموضوع وإعداد التقرير النهان 

ات واللقاءات لزيادة الوع  الستعمال الطاقة المتجددة وتوفب  الطاقة .  .13
 عقد ندوات ومحارص 

 ق مدارس . دراسة عطاء خمق أنظمة إنارة عاملة بواسطة الخاليا الشمسية لساحات خم .14
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  الحفاظ عىل اإلنارة بنسبة 
 
عىل جميع الطرق الرئيسية النافذة التابعة لوزارة االشغال العامة   %99تقوم مديرية اإلنارة التابعة إلدارة الطرق بدور جوهري ف

يوية الطرق الرئيسية بما يحقق أعىل مستويات واالسكان  حيث تعتبر إنارة الطرق أهم عنارص السالمة المرورية المعنيه بالحفاظ عىل أرواح المواطني   وح

 الخدمة لمستخدم  الطرق. 

ة لت   وتقوم مديرية ا مارة من  لشتتتا و ن      اللحظة ع  تقديم فع  مستويات القدمة ع  يعيد دراسة وتن ي  وييامة  مارة الطرق التابع

 الوزارة  وم  ف م المنجزات الم صلية لمديرية ا مارة : 

 العديد من مشاري    ع إنارة الطرق الرئيسية النافذة. تنفيذ  .1

( كم أي ما يتجاوز 1000إدامة وصيانة ومتابعة اإلنارة القائمة حيث تقوم المديرية بصيانة اإلنارة عىل جميع الطرق الرئيسية النافذة بما يعادل قرابة ) .2

ون الف عامود إنارة. 20000)  ( عشر

 %50الذي يعتبر موفر للطاقة حيث عمل  عىل تخفيض كلفة اإلستهالك بما يقارب  (LED)بنوع  (HPS)وع قام  الوزارة بإستبدال وحدات اإلنارة ن .3

 من الكلفة السابقة. 
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 عطاءات مديرية ا مارة

 لسبة ا مجاز قيمة العطاء رقم العطاء اسم العطاء الرقم

  لواء عي   الباشا 1
 
 ستالمتم اال  138395 2018/  28ش/  إنارة مدخل السليح  ف

ة هيا العسكري 2  االمب 
 %70 91289.16 2018/  27ش/  إنارة طريق عبي   / مستشف 

 %70 234388.22 2018/  23ش/  إنارة طريق مادبا / مليح )الجزء االول( 3

 قيد االستالم 31090 2019/  75ش/  إنارة طريق الخطابية )مادبا( 4

 قيد االستالم 60100 2019/  76ش/  إنارة شارع الستي   )مادبا( 5

 قيد االستالم 83838 2019/  84ش/  إنارة قلعة الشوبك 6

 تم االستالم 116045 2019 /  24 ش/  (1الخاص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الوسط ) 7

 تم االستالم 119960 2019 /  25 ش/  (2الخاص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الوسط ) 8

 تم االستالم 119875 2019 /  26 ش/  (3دامة خطوط اإلنارة إلقليم الوسط )الخاص بصيانة و إ 9

 تم االستالم 128875 2019 /  27 ش/  الخاص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الشمال 10

     

 تم االستالم 122110 2019 /  28 ش/  (1الخاص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الجنوب ) 11

 تم االستالم 99885 2019 /  29 ش/  (2صيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الجنوب )الخاص ب 12

 قيد التنفيذ 58975 2020 /  31 ش/  (1الخاص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الوسط ) 13

 قيد التنفيذ 75080 2020 /  32 ش/  (2الخاص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الوسط ) 14

 قيد التنفيذ 54800 2020 /  33 ش/  (3ص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الوسط )الخا 15

 قيد التنفيذ 47995 2020 /  34 ش/  الخاص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الشمال 16

 قيد التنفيذ 95134 2020 /  35 ش/  (1الخاص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الجنوب ) 17

 قيد التنفيذ 57110.625 2020 /  36 ش/  (2ص بصيانة و إدامة خطوط اإلنارة إلقليم الجنوب )الخا 18

 قيد التنفيذ 124960.45 2020 /  39 ش/  الخاص بصيانة طريق ممر عمان التنموي 19

 اتفاقية توفب  الطاقة الكهربائية 20

 ( LEDبوحدات  HPS)استبدال وحدات الصويوم  

 2019-2017 12112818 اتفاقية
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 ســادس  الــــــــــال ص

ــيةبنــــــــــــــــــ دارة اق   

 ســادس  الــــــــــال ص

  دارة اقبنــــــــــــــــــــية
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مين عام وزارة االشغال العامة و االسكانا  

كتروميكاميكمديرية ال  
 

تن ي  وييامة االبني  مديرية 
 المدرسية

 

  دراسات االبنيةمديرية 
 

تن ي  وييامة مديرية 
  االبني 

 

 

بنــــــــــــيةاق  دارةا  
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  دارة اقبنــــــــــــــــــــية

 مديرية تن ي  وييامة اقبنية 

 متام المديرية

بية والتعليم.  .1  إجراء عملية تسليم الموقع للمشاري    ع الجديدة التابعة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية بإستثناء مشارع وزارة الب 

ات الكوادر المقدمة م .2   الوزارة. دراسة خبر
 
  للصالحيات المعمول بها ف

ً
وط العقد لكل عطاء وعمل كتاب اإلعتماد وفقا  لشر

ً
 ن قبل المقاول واإلستشاري وفقا

  للصالحيات المعمول بها  .3
ً
امن والتنسيق مع مديرية الشؤون المالية وإعداد كتاب اإلعتماد الالزم وفقا   الوزارة.  دراسة وتائق بوالص التأمي   بالب  

 
 ف

ا قد الكفاالت )كفالة الدفعة المقدمة  كفالة الصيانة  أي كفاالت خاصة تطلب بموجب العقد أتناء التنفيذ ومن لجان لجان اإلستالم( وإعداد مدراسة  .4

تب عىل ذلك.   يب 

ف.  .5  عمل جميع المراسالت الخاصة بالمشاري    ع مثل مخاطبة المصمم ومخاطبة اإلستشاري المشر

ض هذه المشاري    ع والعمل عىل حلها مع عمل الزيارات الميدانية للمشاري     .6   تعب 
ع ومتابعة سب  العمل وتقدم اإلنجاز للمشاري    ع والعمل عىل تحديد العوئق الت 

 عمل التقارير الالزمة وفق النموذج المعتمد. 

  وفك الحجوزات المالية( لمشاري    ع القطا  .7
  تشمل )المراكز الصحية إجراء عملية تسلم األشغال من قبل صاحب العمل )األستالم األول  والنهان 

ع الصح  والت 

بية  التابعةاألولية  المراكز الصحية الشاملة  المستشفيات  األبنية  لوزارة الصحة( والمشاري    ع التابعة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية بإستثناء وزارة الب 

 والتعليم. 

 للمقاولي   المنفذين للمشاري    ع الحكومية التابعة للمديرية.  تدقيق الدفعات المالية المرحلية ودفعة اإلنجاز والدفعة الختامية  .8

فيي   عىل المشاري    ع الحكومية التابعة للمديرية.  .9  تدقيق الدفعات المالية الشهرية لإلستشاريي   المشر

التصميمية وإعداد كتاب إجراء التدقيق الحسانر  للكشوفات  المقدمة من "المهندس" الخاصة بزيادة الكميات والوفرنتيجة التنفيذ حسب المخططات  .10

 الموافقة الالزم. 
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  للمشاري    ع التابعة للمديرية.  .11
 إعداد وتدقيق التقييم النهان 

  المديرية  أو أية برامج مستحدتة فيما يخص نسب اإلنجاز والمبالغ المةوفة عىل المشاري    ع الحكومية التابعة ل .12
 
 لمديرية. تحديث قواعد البيانات ف

  وزير األشغال العامة واإلسكان عن مشاري    ع المديرية. عمل التقارير الالزمة لمعال   .13

يات الحكومية الصادر بموجب  أحكام المادة ) .14  لنظام المشب 
ً
ية وفقا   لجان األوامر التغيب 

 
اك ف  (. 2019( لعام )28اإلشب 

  لجان الكيل للمشاري    ع الحكومية التابعة للمديرية.  .15
 
اك ف  اإلشب 

  اللجان الفنية الخاصة بت .16
 
اك مع دائرة العطاءات الحكومية. المشاركة ف  دقيق العطاءات قيد الطرح باإلشب 

 ألحكام الفصل ) .17
ً
 (. 2010( من عقد المقاول الموحد للمشاري    ع اإلنشائية )11( والفصل )15متابعة اإلشعارات التعاقدية الصادرة عن الجهة المفوضة وفقا

  تق .18
  الحكومية المنتهية والت 

ة الصيانة( وذلك لمخاطة المقاول المنفذ إلجراء إجراء الكشف الحس  عىل المبان  ة اإلشعار بإصالح العيوب )فب  ع ضمن فب 

.  3الصيانة الالزمة وعمل الزيارات الدورية الالزمة بواقع )  
  للمبت 

 زيارات( أو عند ورود كتب تتضمن مالحظات من المستخدم النهان 

 المديرية من مديرية التحكيم. عمل الردود من الناحية الفنية عىل اللوائح المحولة إل  .19

  بعض المشاري    ع من خالل تشكيل اللجان المختصة وعمل الدراسة الالزمة والتنسيب لمعال  الوزير.  .20
 
 عمل التسويات الودية ف

وع إسكان المالحة  مستشف   .21 وع جمرك عمان الجديد  مستشف  الطفيلة  مشر ى )مشر ة بسمة( إدارة إتفاقية ضبط الجودة الخاصة بالمشاري    ع الكبر األمب 

اك مع الجمعية العلمية الملكية  وتدقيق المطالبات المالية الخاصة بالجمعية العلمية الملكية  باإلشب 

الموحد بناء عىل تكليف معال  الوزير تم تفويض مديرية تنفيذ وصيانة األبنية بصالحيات "المهندس" الواردة ضمن الفصل الثالث من عقد المقاولة  .22

وع مبت  المجلق األعىل لذوي للمشاري    ع اإلنشا وع شية الحرس الخاص  مشر وع مبت  الغذاء والدواء  مشر   بعض المشاري    ع الخاصة )مشر
 
ئية ف

وع نقل كرفانات االزرق العمري(.   المجلق الطتر   مشر
  لمبت 
وع طابق تان   اإلحتياجات الخاصة  مشر

  والمياه والةف الصح  و  .23
  للمشاري    ع التابعة للمديرية. متابعة إيصال خدمات التيار الكهربان 

 ترخيص المبان 
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كة الكهرباء وسلطة المياه وتقييمها بالتنسيق مع مديرية الكهروميكانيك وذلك بهدف إيصال هذه الخدمة للمشاري     .24 ع التابعة طلب الدراسة الفنية من شر

 للمديرية. 

كة الكهر  .25 كات المقاوالت للمتابعة شر  باء والسلطة المياه إليصال الخدمات للمشاري    ع التابعة للمديرية. عمل التفاويض الالزمة للمتابعي   من شر

 إستكمال إجراءات توقيع عقود اإليجار لغرف المحوالت للمشاري    ع التابعة للمديرية.  .26

كيب المحوالت الكهربائية عليها.  .27   الالزمة لب 
 إستكمال إجراءات تخصيص قطع األراض 

  تقع .28
ية  بعد إنتهاء كفالة الصيانة وذلك باإلستجابة ال كتب المالكي   لهذه المشاري    ع أوإجراء  متابعة المشاري    ع الحكومية المنتهية والت  ضمن الكفالة العشر

  وتقديم التوصيات من قبل المجلق بأن العيوب عىل المقاول وتقع ضمن مسؤوليته بناء عىل الكف
  من قبل مجلق البناء الوطت 

الة الكشف الميدان 

  القانو 
 
ية الواردة ف   ويتم بعد ذلك إشعار المقاول المنفذ بتصويب األوضاع ومتابعة المعالجات المطلوبة من قبل مهندس  المديرية. العشر

 ن المدن 

الجودة  إدارة العقد الموقع مع المقاول المنفذ بكامل بنوده التعاقدية وعقد اإلجتماعات الدورية مع أطراف العقد لتذليل المعيقات ومتابعة ضبط .29

اك مع م  ديرية ضبط الجودة. باالشب 

  توضح إجراءات صاحب العمل.  .30
 اإلجابة عىل إستيضاحات ديوان المحاسة من خالل إعداد الكتب الرسمية الالزمة والت 

  للمشاري    ع التابعة للمديرية بناًء عىل التعميم ) .31
  اللجان الفنية لدراسة التمديد الزمت 

 
 (. 195المشاركة ف

ف والمقاول المنفذ وذللك للمشاري    ع الممولة من المنحة إعداد المراسالت الالزمة الخاصة باإلع  .32 يبية  الموجه لوزارة التخطيط والمهندس المشر فاءات الة 

 الخليجية. 

 ألحكام .33
ً
  حال تبي   وجود تقصب  تتم مخاطبة دائرة العطاءات الحكومية لعرض التقصب  وفقا

 
ف واإلستشاري المصمم وف المادة  تقييم األستشاري المشر

 . 2وع 1عقد عب مع ال/ 12

إستنادا  تدقيق مطالبات المقاولي   الخاصة بتعديل األسعار بسبب تغب  التكاليف )التعويضات( وحسب التعاميم الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية .34

 (. 13/8ألحكام المادة )
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  لديها ع .35
  من خالل كوادر هذه المديرية للوزارات والمؤسسات الحكومية والت 

طاءات مشاري    ع إنشائية مثل )زها منكو لتطوير الطفل  تقديم الدعم الفت 

 وزارة اإلتصاالت  معهد اإلدارة العامة(

  مشاري    ع اإلعمار المنفذه فيها لسنة 2016( لسنة )131إعداد الموافقات الالزمة عىل نظام رقم )  .36
 
( إلزامية تشغيل العمالة األردنية من أبناء المحافظات ف

  وتعديالته رقم )14ة )( والصادر بمقتض  الماد2016)
: 1993( لسنة )7( من قانون مجلق البناء الوطت   ( من حيث ما يىل 

  تم التنسيب بها من قبل اللجنة المشكلة بموجب كتاب رقم  .أ
مقارنة العمالة المطلوبة عىل النظام وفق جدول كميات العطاء وبالعمالة الت 

 م. وعمل كتاب الموافقة الالز  14/10/2019تاري    خ  63/1/44758

 حة األعداد المطلوب عىل العطاءات التابعة للمديرية وتقديم التقرير الالزم بالكلفة اإلجمالية عىل النظام.  .ب

  حال وجود شواغر.  .ج
 
 حة الشواغر عىل العطاءات التابعة للمديرية ورفع تقرير بها ليتم إستكمال التعي   ف

  المشار  .37
 
كاء  وأطراف العقد والجهات المعنية مثل )سالح الجو /مهبط الطائرات  وزارة إعداد المخاطبات الالزمة لتسهيل وتذليل العقبات ف ي    ع مع الشر

  وإعتماد م
/ الكشف الميدان   

اخيص والشوارع داخل التنظيم  الدفاع المدن     الزراعة /إلزالة األشجار المعيقة  أمانة عمان والبلديات/ لب 
خططات المبان 

  أقسام األشعة  برنامج حكيم(وزارة الصحة /إعتماد األجهزة الطبية 
 
 وإجراء فحص تشب األشعة ف
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 بية ووزارة  قسم تن ي  اقبنية )يعنن القسم بالمشاريــــ  التابعة لجم   الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإست ناء وزارة الصحة ووزارة الن 

 القارجية(: 

بية والتعليم ووزراة الخارجية إجراء عملية تسليم الموقع للمشاري    ع الجديدة التابعة لج .1 ميع الوزارات والدوائر الحكومية بإستثناء مشارع وزارة الب 

 ووزارة الصحة. 

  للصالحيات المعمول  .2
ً
وط العقد لكل عطاء وعمل كتاب اإلعتماد وفقا  لشر

ً
ات الكوادر المقدمة من قبل المقاول واإلستشاري وفقا   دراسة خبر

 
بها ف

 الوزارة. 

  الوزارة. دراسة وتائق بوال .3
 
  للصالحيات المعمول بها ف

ً
امن والتنسيق مع مديرية الشؤون المالية وإعداد كتاب اإلعتماد الالزم وفقا  ص التأمي   بالب  

عداد ما دراسة الكفاالت )كفالة الدفعة المقدمة  كفالة الصيانة  أي كفاالت خاصة تطلب بموجب العقد أتناء التنفيذ ومن لجان لجان اإلستالم( وإ .4

تب عىل ذلك. ق  د يب 

ف.  .5  عمل جميع المراسالت الخاصة بالمشاري    ع مثل مخاطبة المصمم ومخاطبة اإلستشاري المشر

ض هذه المشاري    ع والع .6   تعب 
مل عىل عمل الزيارات الميدانية للمشاري    ع ومتابعة سب  العمل وتقدم اإلنجاز للمشاري    ع والعمل عىل تحديد العوئق الت 

 مة وفق النموذج المعتمد. حلها مع عمل التقارير الالز 

  وفك الحجوزات المالية( لمشاري    ع التابعة للقسم.  .7
 إجراء عملية تسلم األشغال من قبل صاحب العمل )األستالم األول  والنهان 

 تدقيق الدفعات المالية المرحلية ودفعة اإلنجاز والدفعة الختامية  للمقاولي    المنفذين للمشاري    ع التابعة للقسم.  .8

فيي   عىل المشاري    ع الحكومية التابعة للقسم.  المالية الشهريةات تدقيق الدفع .9  لإلستشاريي   المشر

إجراء التدقيق الحسانر  للكشوفات  المقدمة من "المهندس" الخاصة بزيادة الكميات والوفرنتيجة التنفيذ حسب المخططات التصميمية وإعداد   .10

 كتاب الموافقة الالزم. 

  لل .11
 مشاري    ع التابعة للقسم. إعداد وتدقيق التقييم النهان 
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  المديرية  أو أية برامج مستحدتة فيما يخص نسب اإلنجاز والمبالغ المةوفة عىل المشاري    ع الحكومية التابعة ل .12
 
 لمديرية. تحديث قواعد البيانات ف

 عمل التقارير الالزمة لمعال  وزير األشغال العامة واإلسكان عن مشاري    ع التابعة للقسم.  .13

  لجان  .14
 
اك ف يات الحكومية الصادربموجب أحكام المادة ) اإلشب   لنظام المشب 

ً
ية وفقا  (. 2019( لعام )28األوامر التغيب 

  لجان الكيل للمشاري    ع الحكومية التابعة للقسم.  .15
 
اك ف  اإلشب 

اك مع دائرة العطاءات الحكومية.  .16   اللجان الفنية الخاصة بتدقيق العطاءات قيد الطرح باإلشب 
 
 المشاركة ف

 ألحكام الفصل )متابعة اإل  .17
ً
( من عقد المقاول الموحد للمشاري    ع اإلنشائية 11( والفصل )15شعارات التعاقدية الصادرة عن الجهة المفوضة وفقا

(2010 .) 

ة الصيانة( وذلك لمخاطة المقاول ا .18 ة اإلشعار بإصالح العيوب )فب    تقع ضمن فب 
  الحكومية المنتهية والت 

فذ لمنإجراء الكشف الحس  عىل المبان 

.  3إلجراء الصيانة الالزمة وعمل الزيارات الدورية الالزمة بواقع )  
  للمبت 

 زيارات( أو عند ورود كتب تتضمن مالحظات من المستخدم النهان 

 عمل الردود من الناحية الفنية عىل اللوائح المحولة إل المديرية من مديرية التحكيم.  .19

  بعض المشاري    ع من خالل  .20
 
 تشكيل اللجان المختصة وعمل الدراسة الالزمة والتنسيب لمعال  الوزير. عمل التسويات الودية ف

الموحد بناء عىل تكليف معال  الوزير تم تفويض مديرية تنفيذ وصيانة األبنية بصالحيات "المهندس" الواردة ضمن الفصل الثالث من عقد المقاولة  .21

وع شية الح   بعض المشاري    ع الخاصة ) مشر
 
 رس(. للمشاري    ع اإلنشائية ف

الجودة  إدارة العقد الموقع مع المقاول المنفذ بكامل بنوده التعاقدية وعقد اإلجتماعات الدورية مع أطراف العقد لتذليل المعيقات ومتابعة ضبط .22

اك مع مديرية ضبط الجودة.   باالشب 

  توضح إجر  .23
 اءات صاحب العمل. اإلجابة عىل إستيضاحات ديوان المحاسة من خالل إعداد الكتب الرسمية الالزمة والت 

  للمشاري    ع التابعة للمديرية بناًء عىل التعميم ) .24
  اللجان الفنية لدراسة التمديد الزمت 

 
 (. 195المشاركة ف
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 ألحكام .25
ً
  حال تبي   وجود تقصب  تتم مخاطبة دائرة العطاءات الحكومية لعرض التقصب  وفقا

 
ف واإلستشاري المصمم وف  تقييم األستشاري المشر

 . 2وع 1ع العقد عب م/ 12المادة 

 تدقيق مطالبات المقاولي   الخاصة بتعديل األسعار بسبب تغب  التكاليف )التعويضات( وحسب التعاميم الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية .26

 (. 13/8إستنادا ألحكام المادة )

  لديه .27
  من خالل كوادر هذه المديرية للوزارات والمؤسسات الحكومية والت 

ا عطاءات مشاري    ع إنشائية مثل )زها منكو لتطوير تقديم الدعم الفت 

 الطفل  وزارة اإلتصاالت  معهد اإلدارة العامة(

  مشاري    ع اإلعمار المنفذه فيها 2016( لسنة )131إعداد الموافقات الالزمة عىل نظام رقم )  .28
 
( إلزامية تشغيل العمالة األردنية من أبناء المحافظات ف

  وتعديالته رقم )14مادة )( والصادر بمقتض  ال2016لسنة )
: 1993( لسنة )7( من قانون مجلق البناء الوطت   ( من حيث ما يىل 

  تم التنسيب بها من قبل اللجنة المشكلة بموجب كتاب رقم  .أ
مقارنة العمالة المطلوبة عىل النظام وفق جدول كميات العطاء وبالعمالة الت 

 الزم. وعمل كتاب الموافقة ال 14/10/2019تاري    خ  63/1/44758

 حة األعداد المطلوب عىل العطاءات التابعة للمديرية وتقديم التقرير الالزم بالكلفة اإلجمالية عىل النظام.  .ب

  حال وجود شواغر.  .ج
 
 حة الشواغر عىل العطاءات التابعة للمديرية ورفع تقرير بها ليتم إستكمال التعي   ف

  الم .29
 
كاء  وأطراف العقد والجهات المعنية مثل ) وزارة الزراعة /إلزالة األشجار إعداد المخاطبات الالزمة لتسهيل وتذليل العقبات ف شاري    ع مع الشر

)  
  وإعتماد مخططات المبان 

/ الكشف الميدان   
اخيص والشوارع داخل التنظيم  الدفاع المدن   المعيقة  أمانة عمان والبلديات/ لب 
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  يــــ  التابعة لوزارة الصحة(: قسم تن ي  فبنية القطاع الصح  )يعنن   ا القسم بالمشار 

 إجراء عملية تسليم الموقع للمشاري    ع الجديدة التابعة لوزارة الصحة.  .1

  للصالحيات المعمول  .2
ً
وط العقد لكل عطاء وعمل كتاب اإلعتماد وفقا  لشر

ً
ات الكوادر المقدمة من قبل المقاول واإلستشاري وفقا   دراسة خبر

 
بها ف

 الوزارة. 

  الوزارة.  دراسة وتائق بوالص التأمي    .3
 
  للصالحيات المعمول بها ف

ً
امن والتنسيق مع مديرية الشؤون المالية وإعداد كتاب اإلعتماد الالزم وفقا  بالب  

عداد ما دراسة الكفاالت )كفالة الدفعة المقدمة  كفالة الصيانة  أي كفاالت خاصة تطلب بموجب العقد أتناء التنفيذ ومن لجان لجان اإلستالم( وإ .4

تب ع  ىل ذلك. قد يب 

ف.  .5  عمل جميع المراسالت الخاصة بالمشاري    ع مثل مخاطبة المصمم ومخاطبة اإلستشاري المشر

ض هذه المشاري    ع والع .6   تعب 
مل عىل عمل الزيارات الميدانية للمشاري    ع ومتابعة سب  العمل وتقدم اإلنجاز للمشاري    ع والعمل عىل تحديد العوئق الت 

 نموذج المعتمد. حلها مع عمل التقارير الالزمة وفق ال

  تشمل )ا .7
  وفك الحجوزات المالية( لمشاري    ع القطاع الصح  والت 

لمراكز إجراء عملية تسلم األشغال من قبل صاحب العمل )األستالم األول  والنهان 

 الصحية األولية  المراكز الصحية الشاملة  المستشفيات  األبنية التابعة لوزارة الصحة(. 

. تدقيق الدفعات المالية المر  .8  المنفذين لمشاري    ع القطاع الصح 
 حلية ودفعة اإلنجاز والدفعة الختامية  للمقاولي  

فيي   عىل المشاري    ع الحكومية التابعة للقسم.  .9  تدقيق الدفعات المالية الشهرية لإلستشاريي   المشر

تنفيذ حسب المخططات التصميمية وإعداد  إجراء التدقيق الحسانر  للكشوفات  المقدمة من "المهندس" الخاصة بزيادة الكميات والوفرنتيجة ال .10

 كتاب الموافقة الالزم. 

  للمشاري    ع التابعة للقسم.  .11
 إعداد وتدقيق التقييم النهان 
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  المديرية  أو أية برامج مستحدتة فيما يخص نسب اإلنجاز والمبالغ المةوفة عىل المشاري    ع الحكومية التابعة ل .12
 
 لمديرية. تحديث قواعد البيانات ف

 ير الالزمة لمعال  وزير األشغال العامة واإلسكان عن مشاري    ع القسم. عمل التقار  .13

يات الحكومية الصادر بموجب أحكام المادة ) .14  لنظام المشب 
ً
ية وفقا   لجان األوامر التغيب 

 
اك ف  (. 2019( لعام )28اإلشب 

  لجان الكيل للمشاري    ع الحكومية التابعة للقسم.  .15
 
اك ف  اإلشب 

  اللجان الفنية  .16
 
اك مع دائرة العطاءات الحكومية. المشاركة ف  الخاصة بتدقيق العطاءات قيد الطرح باإلشب 

 ألحكام الفصل ) .17
ً
( من عقد المقاول الموحد للمشاري    ع اإلنشائية 11( والفصل )15متابعة اإلشعارات التعاقدية الصادرة عن الجهة المفوضة وفقا

(2010 .) 

  الحكومية المنتهية .18
ة الصيانة( وذلك لمخاطة المقاول المنفذ  إجراء الكشف الحس  عىل المبان  ة اإلشعار بإصالح العيوب )فب    تقع ضمن فب 

والت 

.  3إلجراء الصيانة الالزمة وعمل الزيارات الدورية الالزمة بواقع )  
  للمبت 

 زيارات( أو عند ورود كتب تتضمن مالحظات من المستخدم النهان 

 حولة إل المديرية من مديرية التحكيم. عمل الردود من الناحية الفنية عىل اللوائح الم .19

  بعض المشاري    ع من خالل تشكيل اللجان المختصة وعمل الدراسة الالزمة والتنسيب لمعال  الوزير.  .20
 
 عمل التسويات الودية ف

من عقد المقاولة الموحد بناء عىل تكليف معال  الوزير تم تفويض مديرية تنفيذ وصيانة األبنية بصالحيات "المهندس" الواردة ضمن الفصل الثالث  .21

وع وع مبت  المجلق األعىل لذوي اإلحتياجات الخاصة  مشر وع مبت  الغذاء والدواء   مشر   بعض المشاري    ع الخاصة )مشر
 
 للمشاري    ع اإلنشائية ف

 .)  المجلق الطتر 
  لمبت 
 طابق تان 

لدورية مع أطراف العقد لتذليل المعيقات ومتابعة ضبط الجودة إدارة العقد الموقع مع المقاول المنفذ بكامل بنوده التعاقدية وعقد اإلجتماعات ا .22

اك مع مديرية ضبط الجودة.   باالشب 

  توضح إجراءات صاحب العمل.  .23
 اإلجابة عىل إستيضاحات ديوان المحاسة من خالل إعداد الكتب الرسمية الالزمة والت 
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  للمشاري    ع التابع .24
  اللجان الفنية لدراسة التمديد الزمت 

 
 (. 195ة للمديرية بناًء عىل التعميم )المشاركة ف

ف والمقاول المنفذ وذللك للمشاري    ع المم .25 يبية  الموجه لوزارة التخطيط والمهندس المشر ولة من إعداد المراسالت الالزمة الخاصة باإلعفاءات الة 

 المنحة الخليجية. 

  حال تبي   وجود تقصب  تتم مخ .26
 
ف واإلستشاري المصمم وف  ألحكام تقييم األستشاري المشر

ً
اطبة دائرة العطاءات الحكومية لعرض التقصب  وفقا

 . 2وع 1ب مع العقد ع/ 12المادة 

 تدقيق مطالبات المقاولي   الخاصة بتعديل األسعار بسبب تغب  التكاليف )التعويضات( وحسب التعاميم الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية .27

 (. 13/8إستنادا ألحكام المادة )

  مشاري    ع اإلعمار المنفذه فيها 2016( لسنة )131ت الالزمة عىل نظام رقم )إعداد الموافقا  .28
 
( إلزامية تشغيل العمالة األردنية من أبناء المحافظات ف

  وتعديالته رقم )14( والصادر بمقتض  المادة )2016لسنة )
: 1993( لسنة )7( من قانون مجلق البناء الوطت   ( من حيث ما يىل 

  تم التنسيب بها من قبل اللجنة المشكلة بموجب كتاب رقم مقارنة العمالة المطلوب .أ
ة عىل النظام وفق جدول كميات العطاء وبالعمالة الت 

 وعمل كتاب الموافقة الالزم.  14/10/2019تاري    خ  63/1/44758

 حة األعداد المطلوب عىل العطاءات التابعة للقسم وتقديم التقرير الالزم بالكلفة اإلجمالية عىل النظام.  .ب

  حال وجود شواغر.  .ج
 
 حة الشواغر عىل العطاءات التابعة للمديرية ورفع تقرير بها ليتم إستكمال التعي   ف

كاء  وأطراف العقد والجهات المعنية مثل )سالح الجو /مهبط الطائ .29   المشاري    ع مع الشر
 
رات  إعداد المخاطبات الالزمة لتسهيل وتذليل العقبات ف

  وإعتماد وزارة الزراعة /إلزالة األشجار 
/ الكشف الميدان   

اخيص والشوارع داخل التنظيم  الدفاع المدن  المعيقة  أمانة عمان والبلديات/ لب 

  أقسام األشعة  برنامج حكيم(. 
 
   وزارة الصحة /إعتماد األجهزة الطبية وإجراء فحص تشب األشعة ف

 مخططات المبان 
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  .متام قسم تن ي  المراةز الحدودية والس ارات 

 عملية تسليم الموقع للمشاري    ع الجديدة التابعة للقسم.  إجراء .1

  للصالحيات المعمول  .2
ً
وط العقد لكل عطاء وعمل كتاب اإلعتماد وفقا  لشر

ً
ات الكوادر المقدمة من قبل المقاول واإلستشاري وفقا   دراسة خبر

 
بها ف

 الوزارة. 

امن والتنسيق مع مديرية الشؤون ال .3   الوزارة. دراسة وتائق بوالص التأمي   بالب  
 
  للصالحيات المعمول بها ف

ً
 مالية وإعداد كتاب اإلعتماد الالزم وفقا

عداد ما دراسة الكفاالت )كفالة الدفعة المقدمة  كفالة الصيانة  أي كفاالت خاصة تطلب بموجب العقد أتناء التنفيذ ومن لجان لجان اإلستالم( وإ .4

تب عىل ذلك.   قد يب 

ف. عمل جميع المراسالت الخاصة بال .5  مشاري    ع مثل مخاطبة المصمم ومخاطبة اإلستشاري المشر

ض هذه المشاري    ع والع .6   تعب 
مل عىل عمل الزيارات الميدانية للمشاري    ع ومتابعة سب  العمل وتقدم اإلنجاز للمشاري    ع والعمل عىل تحديد العوئق الت 

 حلها مع عمل التقارير الالزمة وفق النموذج المعتمد. 

  وفك الحجوزات المالية( لمشاري    ع التابعة للقسم. إجراء عملية تسلم األشغا .7
 ل من قبل صاحب العمل )األستالم األول  والنهان 

 تدقيق الدفعات المالية المرحلية ودفعة اإلنجاز والدفعة الختامية  للمقاولي   المنفذين لمشاري    ع التابعة للقسم.  .8

فيي   عىل المش .9  اري    ع الحكومية التابعة للقسمتدقيق الدفعات المالية الشهرية لإلستشاريي   المشر

إجراء التدقيق الحسانر  للكشوفات  المقدمة من "المهندس" الخاصة بزيادة الكميات والوفرنتيجة التنفيذ حسب المخططات التصميمية وإعداد   .10

 كتاب الموافقة الالزم. 

  للمشاري    ع التابعة للقسم.  .11
 إعداد وتدقيق التقييم النهان 

  المد .12
 
 يرية  أو أية برامج مستحدتة فيما يخص نسب اإلنجاز والمبالغ المةوفة عىل المشاري    ع الحكومية التابعة للمديرية. تحديث قواعد البيانات ف
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 عمل التقارير الالزمة لمعال  وزير األشغال العامة واإلسكان عن مشاري    ع القسم.  .13

يات الحكومية الصادر بم .14  لنظام المشب 
ً
ية وفقا   لجان األوامر التغيب 

 
اك ف  (. 2019( لعام )28وجب أحكام المادة )اإلشب 

  لجان الكيل للمشاري    ع الحكومية التابعة للقسم.  .15
 
اك ف  اإلشب 

اك مع دائرة العطاءات الحكومية.  .16   اللجان الفنية الخاصة بتدقيق العطاءات قيد الطرح باإلشب 
 
 المشاركة ف

 ألحكام الف .17
ً
( من عقد المقاول الموحد للمشاري    ع اإلنشائية 11( والفصل )15صل )متابعة اإلشعارات التعاقدية الصادرة عن الجهة المفوضة وفقا

(2010 .) 

ة الصيانة( وذلك لمخاطة المقاول ا .18 ة اإلشعار بإصالح العيوب )فب    تقع ضمن فب 
  الحكومية المنتهية والت 

لمنفذ إجراء الكشف الحس  عىل المبان 

.  3اقع )إلجراء الصيانة الالزمة وعمل الزيارات الدورية الالزمة بو   
  للمبت 

 زيارات( أو عند ورود كتب تتضمن مالحظات من المستخدم النهان 

  بعض المشاري    ع من خالل تشكيل اللجان المختصة وعمل الدراسة الالزمة والتنسيب لمعال  الوزير.  .19
 
 عمل التسويات الودية ف

ت الدورية مع أطراف العقد لتذليل المعيقات ومتابعة ضبط الجودة إدارة العقد الموقع مع المقاول المنفذ بكامل بنوده التعاقدية وعقد اإلجتماعا .20

اك مع مديرية ضبط الجودة.   باالشب 

  توضح إجراءات صاحب العمل.  .21
 اإلجابة عىل إستيضاحات ديوان المحاسة من خالل إعداد الكتب الرسمية الالزمة والت 

  للمشاري    ع التا .22
  اللجان الفنية لدراسة التمديد الزمت 

 
 (. 195بعة للمديرية بناًء عىل التعميم )المشاركة ف

 ألحكام .23
ً
  حال تبي   وجود تقصب  تتم مخاطبة دائرة العطاءات الحكومية لعرض التقصب  وفقا

 
ف واإلستشاري المصمم وف  تقييم األستشاري المشر

 . 2وع 1ب مع العقد ع/ 12المادة 

يف )التعويضات( وحسب التعاميم الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية تدقيق مطالبات المقاولي   الخاصة بتعديل األسعار بسبب تغب  التكال .24

 (. 13/8إستنادا ألحكام المادة )
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  لديها عطاءات مشاري    ع إنشائية مثل )زها منكو لتطو  .25
  من خالل كوادر هذه المديرية للوزارات والمؤسسات الحكومية والت 

ير تقديم الدعم الفت 

 ارة العامة(. الطفل  وزارة اإلتصاالت  معهد اإلد

  مشاري    ع اإلعمار المنفذه فيها 2016( لسنة )131عداد الموافقات الالزمة عىل نظام رقم ) .26
 
( إلزامية تشغيل العمالة األردنية من أبناء المحافظات ف

  وتعديالته رقم )14( والصادر بمقتض  المادة )2016لسنة )
: ( من حيث ما ي1993( لسنة )7( من قانون مجلق البناء الوطت   ىل 

  تم التنسيب بها من قبل اللجنة المشكلة بموجب كتاب رقم  .أ
مقارنة العمالة المطلوبة عىل النظام وفق جدول كميات العطاء وبالعمالة الت 

 وعمل كتاب الموافقة الالزم.  14/10/2019تاري    خ  63/1/44758

 لفة اإلجمالية عىل النظام. حة األعداد المطلوب عىل العطاءات التابعة للقسم وتقديم التقرير الالزم بالك .ب

  حال وجود شواغر.  .ج
 
 حة الشواغر عىل العطاءات التابعة للمديرية ورفع تقرير بها ليتم إستكمال التعي   ف

كاء  وأطراف العقد والجهات المعنية مثل ) وزارة الزراعة /إلزال .27   المشاري    ع مع الشر
 
 ة األشجار إعداد المخاطبات الالزمة لتسهيل وتذليل العقبات ف

)  
  وإعتماد مخططات المبان 

/ الكشف الميدان   
اخيص والشوارع داخل التنظيم  الدفاع المدن   المعيقة  أمانة عمان والبلديات/ لب 

  :قسم تنس ق القدمات 

  للمشاري    ع التابعة للمديرية.  .1
  والمياه والةف الصح  وترخيص المبان 

 متابعة إيصال خدمات التيار الكهربان 

كة الكهرباء وسلطة المياه وتقييمها بالتنسيق مع مديرية الكهروميكانيك وذلك بهدف إيصال هذه الخدمة للمشاري    ع  طلب الدراسة الفنية من .2 شر

 التابعة للمديرية. 

كة الكهرباء والسلطة المياه إليصال الخدمات للمشاري    ع التابعة للمدي .3 كات المقاوالت للمتابعة شر  رية. عمل التفاويض الالزمة للمتابعي   من شر

 تكمال إجراءات توقيع عقود اإليجار لغرف المحوالت للمشاري    ع التابعة للمديرية. إس .4

كيب المحوالت الكهربائية عليها.  .5   الالزمة لب 
 إستكمال إجراءات تخصيص قطع األراض 
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  حا .6
 
  بعد التنفيذ ف

ويدنا باألحمال الكهربائية التصميمية والحمل الكهربان  ف لب    ل وجود أي تعديالت طرأت. مخاطبة اإلستشاري المصمم والمشر

  حال  دون توصيلها.  .7
وع وغب  الواصلية مع بيان أسباب المعيقات الت   تقديم تقارير شهرية تبي   الخدمات الواصلة للمشر

  :قسم ييامة وتت ي  االبنية 

ية  بعد إنتهاء كفالة الصيانة وذلك باإل  .1   تقع ضمن الكفالة العشر
ستجابة ال كتب المالكي   لهذه المشاري    ع متابعة المشاري    ع الحكومية المنتهية والت 

  وتقديم التوصيات من قبل المجلق بأن العيوب عىل المقاول وتقع ضمن مسؤوليته بناء 
  من قبل مجلق البناء الوطت 

أوإجراء الكشف الميدان 

  ويتم بعد ذلك إشعار المقاول المنفذ بتصويب األوض
  القانون المدن 

 
ية الواردة ف اع ومتابعة المعالجات المطلوبة من قبل عىل الكفالة العشر

 مهندس  المديرية. 

 إجراء عملية تسليم الموقع للمشاري    ع الصيانة التابعة للقسم.  .2

  للصالحيات المعمول  .3
ً
وط العقد لكل عطاء وعمل كتاب اإلعتماد وفقا  لشر

ً
ات الكوادر المقدمة من قبل المقاول واإلستشاري وفقا   دراسة خبر

 
بها ف

 الوزارة. 

  دراس .4
 
  للصالحيات المعمول بها ف

ً
امن والتنسيق مع مديرية الشؤون المالية وإعداد كتاب اإلعتماد الالزم وفقا  الوزارة. ة وتائق بوالص التأمي   بالب  

وإعداد ما  دراسة الكفاالت )كفالة الدفعة المقدمة  كفالة الصيانة  أي كفاالت خاصة تطلب بموجب العقد أتناء التنفيذ ومن لجان لجان اإلستالم( .5

تب عىل ذلك.   قد يب 

 عمل جميع المراسالت الخاصة بالمشاري    ع مثل مخاطبة المصمم.  .6

ض هذه المشاري    ع والع .7   تعب 
مل عىل عمل الزيارات الميدانية للمشاري    ع ومتابعة سب  العمل وتقدم اإلنجاز للمشاري    ع والعمل عىل تحديد العوئق الت 

 ج المعتمد. حلها مع عمل التقارير الالزمة وفق النموذ 

  وفك الحجوزات المالية( لمشاري    ع التابعة للقسم.  .8
 إجراء عملية تسلم األشغال من قبل صاحب العمل )األستالم األول  والنهان 

 تدقيق الدفعات المالية المرحلية ودفعة اإلنجاز والدفعة الختامية  للمقاولي   المنفذين لمشاري    ع التابعة للقسم.  .9
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شوفات  المقدمة من "المهندس" الخاصة بزيادة الكميات والوفرنتيجة التنفيذ حسب المخططات التصميمية وإعداد  إجراء التدقيق الحسانر  للك .10

 كتاب الموافقة الالزم. 

  للمشاري    ع الصيانة التابعة للقسم.  .11
 إعداد وتدقيق التقييم النهان 

  المديرية  أو أية برامج مستحدتة فيما يخص نسب اإلنج .12
 
 از والمبالغ المةوفة عىل المشاري    ع الحكومية التابعة للمديرية. تحديث قواعد البيانات ف

 عمل التقارير الالزمة لمعال  وزير األشغال العامة واإلسكان عن مشاري    ع القسم.  .13

يات الحكومية الصادر بموجب أحكام المادة ) .14  لنظام المشب 
ً
ية وفقا   لجان األوامر التغيب 

 
اك ف  (. 2019( لعام )28اإلشب 

15.   
 
اك ف  لجان الكيل للمشاري    ع الحكومية التابعة للقسم اإلشب 

اك مع دائرة العطاءات الحكومية.  .16   اللجان الفنية الخاصة بتدقيق العطاءات قيد الطرح باإلشب 
 
 المشاركة ف

 ألحكام الفصل ) .17
ً
ري    ع اإلنشائية ( من عقد المقاول الموحد للمشا11( والفصل )15متابعة اإلشعارات التعاقدية الصادرة عن الجهة المفوضة وفقا

(2010 .) 

ة الصيانة( وذلك لمخاطة المقاول ا .18 ة اإلشعار بإصالح العيوب )فب    تقع ضمن فب 
  الحكومية المنتهية والت 

لمنفذ إجراء الكشف الحس  عىل المبان 

.  زيارات( أو عند ورود كتب تتضمن مالحظات من 3إلجراء الصيانة الالزمة وعمل الزيارات الدورية الالزمة بواقع )  
  للمبت 

 المستخدم النهان 

  بعض المشاري    ع من خالل تشكيل اللجان المختصة وعمل الدراسة الالزمة والتنسيب لمعال  الوزير.  .19
 
 عمل التسويات الودية ف

اولة الموحد بناء عىل تكليف معال  الوزير تم تفويض مديرية تنفيذ وصيانة األبنية بصالحيات "المهندس" الواردة ضمن الفصل الثالث من عقد المق .20

وع مبت  المجلق األعىل لذوي اإلحتياجات الخاصة (.    بعض المشاري    ع الخاصة )مشر
 
 للمشاري    ع اإلنشائية ف

الجودة  إدارة العقد الموقع مع المقاول المنفذ بكامل بنوده التعاقدية وعقد اإلجتماعات الدورية مع أطراف العقد لتذليل المعيقات ومتابعة ضبط .21

اك مع مدير   ية ضبط الجودة. باالشب 
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  توضح إجراءات صاحب العمل.  .22
 اإلجابة عىل إستيضاحات ديوان المحاسة من خالل إعداد الكتب الرسمية الالزمة والت 

  للمشاري    ع التابعة للمديرية بناًء عىل التعميم ) .23
  اللجان الفنية لدراسة التمديد الزمت 

 
 (. 195المشاركة ف

ف والمقاول المنفذ وذللك للمشاري    ع الممولة من إعداد المراسالت الالزمة الخاصة باإلعفا  .24 يبية  الموجه لوزارة التخطيط والمهندس المشر ءات الة 

 المنحة الخليجية. 

 ألحكام .25
ً
  حال تبي   وجود تقصب  تتم مخاطبة دائرة العطاءات الحكومية لعرض التقصب  وفقا

 
ف واإلستشاري المصمم وف  تقييم األستشاري المشر

 . 2وع 1د عب مع العق/ 12المادة 

 تدقيق مطالبات المقاولي   الخاصة بتعديل األسعار بسبب تغب  التكاليف )التعويضات( وحسب التعاميم الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية .26

 (. 13/8إستنادا ألحكام المادة )

  مشاري    ع اإلعمار المنفذه فيها ( إلزامية تشغيل العمالة األردنية من 2016( لسنة )131إعداد الموافقات الالزمة عىل نظام رقم ) .27
 
أبناء المحافظات ف

  وتعديالته رقم )14( والصادر بمقتض  المادة )2016لسنة )
: 1993( لسنة )7( من قانون مجلق البناء الوطت   ( من حيث ما يىل 

  تم التنسيب بها من قبل الل .أ
جنة المشكلة بموجب كتاب رقم مقارنة العمالة المطلوبة عىل النظام وفق جدول كميات العطاء وبالعمالة الت 

 وعمل كتاب الموافقة الالزم.  14/10/2019تاري    خ  63/1/44758

 حة األعداد المطلوب عىل العطاءات التابعة للقسم وتقديم التقرير الالزم بالكلفة اإلجمالية عىل النظام.  .ب

  حال وجود شواغرحة الشواغر عىل العطاءات التابعة للمديرية ورفع تقرير بها ليتم إستكمال التعي    .ج
 
  ف

كاء  وأطراف العقد والجهات المعنية مثل ) وزارة الزراعة /إلزال .28   المشاري    ع مع الشر
 
ة األشجار إعداد المخاطبات الالزمة لتسهيل وتذليل العقبات ف

  وإعتماد م
/ الكشف الميدان   

اخيص والشوارع داخل التنظيم  الدفاع المدن  (المعيقة  أمانة عمان والبلديات/ لب   
 خططات المبان 
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  2019 مديرية تن ي  وييامة اقبنية مجازات 

 2019قسم الصيامة 

وع رقم العطاء مصدر  المالك المحا ظة اسم القطاع اسم المش 
 التموي 

قيمة العطاء  المقاول
 بالدينار

وع  ويف المش 

ش 
 2017/8ز/ 

صيانة السور المحيط بمبت  
ين / الزرقاء  مديرية قضاء بب 

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  الزرقاء
 الداخلية

الموازنة 
 العامة

كة جمال  شر
عبدهللا السودة 

يكه  وشر

12,996  

ش ع 
 2018/18ق/ 

يا معهد  اعمال بناء كفتب 
  العقبة /ذكور

 تدريب مهت 
صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  العقبة
 الداخلية

الموازنة 
 العامة

جودت الزيادين 
كا  هوشر

32,594   
  معهد تدريب مهت 

 
يا ف أعمال بناء كفتب 

العقبة/ذكور حيث يتكون من صالة ومطبخ 
 وحمامات والجدران

من الطوب المزدوج مع كافة األعمال  
اإلنشائية والكهروكيكانيكية والتشطيبات 
الداخلية والسقف من القرميد بمساحة 

 مع أرصفة خارجية.  2م100

ادية وأسوار إنشاء جدران استن 2017/30ش/ 
 لمبت  محافظة الكرك

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  الكرك
 الداخلية

الموازنة 
 العامة

كة آيات  شر
كاه   وشر

 الحوران 
تنفيذ أسوار وجدران خارجية محيطة بميت   63,990

 المحافظة

ش ع 
 2018/19ق/ 

انشاء مكاتب إضافية لمبت  
 محافظة العقبة

صيانة وتأهيل 
  
القطاعات مبان 

 األخرى

وزارة  العقبة
 الداخلية

الموازنة 
 العامة

كة جودت  شر
كاه  الزيادين وشر
 للمقاوالت 

أعمال إنشاء مكاتب إضافية لمبت  محافظة  32,585
وع من  اس حيث يتكون المشر العقبة فوق الب 
 مكاتب وصالة انتظار وحمامات والجدران 

من واجهات األلمنيوم والقواطع الداخلية من 
ح الجبسوم بورد مع كافة التشطيبات ألوا 

 الداخلية واألعمال الكهروميكانيكية والسقف 
مع تركيب مظلة  2م130من القرميد بمساحة 

 من الليكسان للدرج الخارحر  القائم

ش 
 2018/22ج/ 

صيانة مبت  محافظة جرش 
 ومرافقه الخارجية

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  جرش
 الداخلية

ازنة المو 
 العامة

كة سمب   شر
الحصان 
يكته  وشر

اعمال صيانة داخلية للمبت  وتشمل ازالة  -1 56,415
اميك وجراني   بالط ارضيات وبالط سب 

وبورسالن وسقف اصطناع  وخزائن سفلية 
وعلوية وشبابيك وابواب المنيوم ودهان 
يز.    لحديد الحماية ورشة شبر

 املشن وزيان 
البالط الخارحر   اعمال خلع وازالة جزء من -2 

 للساحات واعادة تركيب جديد. 
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ش 
 2018/62ز/ 

  
 
صيانة مبت  مديرية البيئة ف

 محافظة الزرقاء
صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  الزرقاء
 البيئة

الموازنة 
 العامة

مؤسسة وليد 
 عبد الجليل

13,922   
 
عمال صيانة عامة لمبت  مديرية البيئة ف

لك لالعمال المدنية محافظة الزرقاء وذ
 والكهروميكانيكية

صيانة وتأهيل  صيانة وترميم بي  عرار 2018/40ش/ 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  اربد
السياحة 
 واآلتار

الموازنة 
 العامة

  عبيد
كة بت    17,449 شر

ش 
 2018/46ز/ 

تجهب   قاعة متعددة االغراض 
  محافظة الزرقاء

 
 ف

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 خرىاأل 

وزارة  الزرقاء
 الداخلية

الموازنة 
 العامة

مؤسسة 
الصديق 
 للمقاوالت 

وع من عمل صيانة عامة للقاعة  86,139 يتكون المشر
  مبت  محافظة الزرقاء و 

 
متعددة االغراض ف

ين واالزرق    بب 
 
  الوحدات االدارية ف

 مبان 
وتشمل اعمال الصيانة االعمال المدنية  

 ل الخارجية. والكهروميكانيكية و االعما

ش ز 
 /2018/55 

صيانة مبت  االحوال المدنية 
 والجوازات

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  الزرقاء
 الداخلية

الموازنة 
 العامة

مؤسسة خالد 
الحداد 
 للمقاوالت 

اعمال صيانة شاملة لالعمال المدنية و  47,958
الكهروميكانيكية لمبت  االحوال المدنية و 

ات وصيانة أعمال  الجوازات وتنفيذ كاونب 
 المنجور وشبابيك األلمنيوم

ش 
 2018/47ط/ 

صيانة الوحدات الصحية 
  
 
طة السياحية ف ومكاتب الشر

اتية   قرية السلع الب 

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  الطفيلة
السياحة 
 واآلتار

الموازنة 
 العامة

كة عىل  
شر

 البوايزة
يانة للوحدات الصحية من تنفيذ أعمال ص 19,945

 أعمال بالط وتركيبات ميكانيكية

ش ع ق 
 /2018/29 

   1اعمال صيانة العمارة رقم 
 
ف
قية  منطقة الوحدات الشر

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  العقبة
الصناعة 
والتجارة 
ووزارة 
الداخلية 
ووزارة 
 الزراعة

الموازنة 
 العامة

الشواهد 
االردنية 
 ت للمقاوال 

1,953  

ش ع 
 2018/16ق/ 

حوض  704صيانة الشقة رقم 
قية 6رقم   الوحدات الشر

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  العقبة
االشغال 
العامة 
 واالسكان

الموازنة 
 العامة

الشواهد 
االردنية 
 للمقاوالت 

6,033  
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 2019حةقسم الص 

وع رقم العطاء اسم  اسم المش 
 القطاع

قيمة العطاء  المصمم المتندس المقاول المالك المحا ظة
 بالدينار

وع  ويف المش 

مركز صح  روضة  2018/88
ة بسمة  االمب 

القطاع 
 الصح  

وزارة  المفرق
 الصحة

مؤسسة 
جمال 
مدلل 

 للمقاوالت 

مدير أشغال 
محافظة 
 المفرق

ركن 
الهندسة 
مهندسون 
 مستشارون

 انشاء مركز صح  الروضة بمساحة اجمالية 625,570
ويشمل العمل كذلك االعمال  2م 903

الكهروميكانيكية واعمال الموقع العام 
 
ً
 اصوليا

انشاء واعادة تأهيل  2018/90
 مركز صح  الديسة

القطاع 
 الصح  

وزارة  العقبة
 الصحة

التكوير 
للهندسة 
 والمقاوالت 

مدير أبنية 
محافظة 
 العقبة

مكتب صبح 
لإلستشارات 
 الهندسية

وع 684,914 عىل أعمال التأهيل جزء  يتضمن المشر
  بمساحة تقريبية 

 333من الطابق االرض 
حة بمساحة   879مب  مرب  ع واالعمال المقب 
  تتكون من بقية الطابق 

مب  مرب  ع والت 
  بمساحة 

مب  مرب  ع باالضافة  379االرض 
ال مكرر الدرج والمصعد بمساحة تقريبة 

مب  مرب  ع  14مب  مرب  ع وغرفة الحارس  80
مب  مرب  ع والواجهات  9ة والمولد بمساح
 الحجرية. 

انشاء مركز صح   2015/152
 المنصورة الشامل 

القطاع 
 الصح  

وزارة  الطفيلة
 الصحة

كة خالد  شر
عناد 
القيس  
ورأف  
عناد 
القيس  
)المقاول 
)  
 األردن 

مكتب 
التصميم 
  
البيت 

لالستشارات 
الهندسية/ 
تم تسمية 
مدير ابنية 
محافظة 
 الطفيلة

المستشار 
ة للهندس

(Engicon) 

طوابق  3انشاء مركز صح  شامل ب   1,033,501
وما يشمله من أعمال  2م 1140وبمساحة 

خارجية وجدران استنادية وعّبارة صندوقية 
 وأعمال كهروميكانيكية وساحات

تنفيذ مبت   2015/50
ات الرقابة  مختبر
 الدوائية والغذائية 

القطاع 
 الصح  

وزارة  العاصمة
 الصحة

كة  شر
صالح 
ف خل

الحجاج 
كاه  وشر
 للتعهدات

الصخرة 
فة من  المشر
ة  أمر المباشر

لغاية 
2017/7/5  

تم )مدير 
تنفيذ أبنية 
القطاعات 
 األخرى(

دار العمران 
مهندسون 
 مستشارون

وع عبارة عن تنفيذ األعمال الهيكلية  2,906,092 المشر
والمعمارية والكهربائية والميكانيكية 
ات لمبت  م ات باإلضافة لفرش المختبر ختبر
 6125الرقابة الغذائية بمساحة تقريبية )

طوابق التسوية  4مب  مرب  ع( مكون من 
  واألول باإلضافة إل 

الثانية واألول واألرض 
  
غرف السطح.  وبند اختياري جش معدن 
معلق يربط المبت  بمبت  الرقابة الدوائية 

 مب  مرب  ع( 109المنفذ وهو بمساحة )



 

 

128 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

1-2018-H-
ABED-C 

سعاف مبت  اال 
والطوارئ الجدي  د 
 مستشف  البشي  ر

القطاع 
 الصح  

وزارة  العاصمة
 الصحة

كة  شر
الفاضل 
للهندسة 
 والتعهدات

كة دار  شر
العمران 
للتخطيط 
والعمارة 
 والهندسة

دار العمران 
للتخطيط 
والعمارة 
 والهندسة

انشاء مبت  جديد لإلسعاف والطوارئ  15,792,917
مالية مكون من أربعة طوابق بمساحة إج

 ( للمبت  مع مهبط الطائرات: 2م 20558)
 أقسام الطوارئ: 

  مبت  الطوارئ.  147 -1
 
 شير ف

 قسم أشعة.  -2
ات.  -3  المختبر
 الصيدلية خارجية.  -4
 قسم العظام.  -5
 قسم المراقبة.  -6
 قسم الباطنية.  -7
 قسم األطفال.  -8
 وحدة العناية المركزة.  -8
 وحدة التعقيم المركزية.  -9
م اإلدارية والخدمات اللوجستية األقسا 

 :  للمبت 
 قسم اإلدارة.  -1
 وحدة الغازات الطبية.  -2

استكمال اعمال  2019/75
العطاء الخاص 

بتوسعة مركز صح  
 النة 

القطاع 
 الصح  

وزارة  العاصمة
 الصحة

كة عماد  شر
أبو اصبع 
يكه  وشر

مدير أشغال 
محافظة 
 العاصمة 

وزارة 
االشغال 
العامة 
 واالسكان

وع استكمال تنفيذ كامل  501,275 يتضمن المشر
االعمال المدنية والمعمارية 

والكهروميكانيكية لتوسعة مركز صح  
 2( م900النة وبمساحة اجمالية )

  وتائق العطاء . 
 
 وحسب ما هو وارد ف

توسعة مركز صح   2018/68
 وادي السب  

القطاع 
 الصح  

وزارة  العاصمة
 الصحة

كة داوود  شر
والزواوي 

نية التق/ 
المتجددة 
 للمقاوالت 

مدير أشغال 
محافظة 
 العاصمة

ديران 
ومةي 
مهندسون 
 مستشارون

يتضمن العمل توسعة وتحديث مركز صح   424,356
وادي السب  /محافظة العاصمة /مشاري    ع 
الالمركزية لمحافظة العاصمة وذلك 

بإضافة طابق جديد للمبت  القائم بمساحة  
 .  2( م600كلية إجمالية )
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القطاع  مركز صح  الكرامة  2018/55
 الصح  

وزارة  العقبة
 الصحة

موس 
حمود 
الطراونة 
واوالده 

للمقاوالت 
 االنشائية 

كة ركن  شر
الهندسة 
مهندسون 
 مستشارون

كة الدار  شر
العربية 
 للهندسة

انشاء مركز صح  الكرامة بمساحة اجمالية  773,077
ويشمل العمل كذلك االعمال  2م 1010

  الكهروميكانيكية
  ومساحته  -

 2م  887.61الطابق األرض 
ويشمل البهو الرئيس  للمدخل والخدمات 
المرافقة له من صيدلية ومحاسبة وسجل 
ويضم األسعاف وقسم األسنان وقسم 
 األمومة والطفولة والعيادات والمختبر 

 م  14.40غرفة حارس ومساحتها  -
 2م  23بب  ماء بمساحة  -

إنشاء توسعة  2018/92
مركز  وتحديث

صح  صخرة 
 الشامل

القطاع 
 الصح  

وزارة  عجلون
 الصحة

كة رام  
شر

زيادين 
كاه  وشر

مدير أشغال 
محافظة 
 عجلون

المستقبل 
لإلستشارات 
 الهندسية

وع عبارة عن إعادة تأهيل لمركز  993,183 المشر
  قضاء 

 
صح  صخرة القائم والواقع ف

  محافظة عجلون. و إنشاء مبت  
 
صخرة ف

كز الصح  القائم مستحدث تابع للمر 
مالصق له . يتكون المبت  المستحدث من 
  وطابق أول و 

طابق تسوية وطابق أرض 
طابق سطح وتالتة مكررات أدراج 

( مب  مرب  ع. 1815وبمساحة إجمالية )
باإلضافة لجميع األعمال المدنية 

والمعمارية والكهروميكانيكية واألعمال 
الخارجية وكل ما يلزم بحيث يصبح مركز 

 شامل. صح  

إنشاء مركز صح   2018/65
 ملكا

القطاع 
 الصح  

وزارة  اربد
 الصحة

كة  شر
الجبيل 

للمقاوالت 
 اإلنشائية

دار 
التخطيط 
لالستشارات 
 الهندسية

مكتب صبح 
لالستشارات 
 الهندسية 

إنشاء مركز صح  ملكا المكون من طابق  810,842
  بمساحة تقريبية 

تسوية و طابق أرض 
افة إل األعمال ( مب  مرب  ع باإلض 1382)

 2(م255الخارجية. مساحة التسوية )
(  
ومكررالدرج  2( م990والطابق االرض 

وزات المعمارية ) .حيث  2( م122والبر

تحتوي الطوابق عىل مكتب رئيق المركز 
وغرف عيادات )اسنان / نسائية/ فحص 
اطفال/تطعيم(. وتحتوي الطوابق عىل 
غرف سحب دم والمختبر ومختبر لعيادة 

ن وغرفة اشعه وغرفة بانوراما مع غرفة اسنا
تحكموغرفة غيار وغرفة تحميض 
 وتصويروصيدلية ومستودع. 
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104/ 2018مبادرة/  انشاء توسعة  
وتحديث مركز 

ة بسمة  صح  االمب 
الشامل/ محافظة 

 العقبة 

القطاع 
 الصح  

وزارة  العقبة
 الصحة

كة   شر
كتالونيا 
للمقاوالت 
 االنشائية

مدير أشغال 
محافظة 
 ةالعقب

كة  شر
التصاميم 
ية  الحة 
 الهندسية    

وع من إعادة تأهيل للمبت   1,099,568 يتكون المشر
القائم والمكون من طابقي   وبمساحة كليه 

 .  2(م657)
  وطابق 

وبناء جديد مكون من طابق ارض 
اول ومكرر الدرج وبمساحة كلية 

 باالضافة لجميع االعمال  2(م1090)
كهروميكانيك المدنية والمعمارية واعمال ال

 واالعمال الخارجية. 

انشاء مركز صح   2018/61
 الحرش

القطاع 
 الصح  

وزارة  المفرق
 الصحة

كة  شر
إبراهيم 
الصفدي 
كاه  وشر

 للمقاوالت 

ركن االردن 
لالستشارات 
 الهندسية

ركن االردن 
لالستشارات 
 الهندسية

انشاء مركز صح  شامل نموذج )ب( و  701,001
و المكونة  2م 997.54بمساحة اجمالية 

 من : 
  بمساحة 

ح  االرض  انشاء المبت  المقب 
و يشمل العيادات و الخدمات  2م 820.5

)سجل طتر  وصيدلية ومحاسبة ومختبر 
ومحاسبة ووحدات صحية وقسم اسنان 
وقسم إسعاف وقسم أمومه وفحص اطفال 

( باالضافة ال االعمال الخارجية من 
مواقف سيارات و خزان مياه و و غرفة 

 و غرفة مولد.  حارس

وع  2018/37 إنشاء مشر
مستودعات مركزية 
  
 
لوزارة الصحة ف
ويد  مديرية الب  
يات  والمشب 

القطاع 
 الصح  

وزارة  الزرقاء
 الصحة

مؤسسة 
بشار 

الهندسية 
 للمقاوالت 

مكتب 
المهندس 
ة  عىل  أبو عب  

المستشار 
للهندسة 

(Engicon) 

وع مستودعات مركزية لوزارة  1,277,134 إنشاء مشر
ويد ال   مديرية الب  

 
صحة ف

يات/ياجوز/محافظة الزرقاء  والمشب 
( يتكون من ارب  ع 2م2618وبمساحة )

مستودعات منفصلة وعىل منسوبي   وكل 
مستودع يحتوي عىل منطقه معده للتخزين 
ومنطقة مكاتب وتبلغ مساحة كل مستودع 

وع 2م654) ( وهجمال  مساحات المشر
( ويشمل العمل جميع االعمال 2م2618)
مدنية والمعمارية والكهروميكانيكية ال

 واالعمال الخارجية وجميع ما يلزم. 
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  2019قسم التن ي 

وع رقم العطاء قيمة العطاء  المقاول المالك المحا ظة اسم المش 
 بالدينار

وع  ويف المش 

اعمال انشاء الهيكل  2018/71ش ك/ 
  لمبت  

 
لطابق اضاف

مديرية اشغال 
 الكرك

وزارة  الكرك
األشغال 
العامة 
 واإلسكان

مؤسسة عالء 
حسن الطراونة 
 للمقاوالت 

  لمبت  مديرية اشغال الكرك 108,560
 
 اضافة طابق اضاف

  مع واجهات حجرية وكافة  
المكون من طابق واحد عظم )هيكل خرسان 

 القواطع 
مب  مرب  ع وتأسيق العمال  630الداخلية بمساحة تقريبية 

 الكهروميكانيك. 

   إنشاء طابق 2017/54ش/ 
 
إضاف
لمبت  غرفة 

الصناعة والتجارة 
 اربد

وزارة  اربد
الصناعة 
والتجارة 
 والتموين

مؤسسة فتح  
 نمر للمقاوالت 

  واحد )طابق تالث ( بمساحة تقريبية ) 98,836
 
  2(م233انشاء طابق اضاف

 لمديرية صناعة وتجارة اربد
رة وكاف    ة جدارنه الخارجية من الطوب المزدوج باالضاف      ة العمال القصا  

 اعم    ال التشطيبات المدنية 
واعم   ال الكهروميكانيك باالضافة النشاء مصعد جديد وكذلك اعمال 

وط   السطح والعزل وذلك حسب الشر
  وتائق العطاء . 

 
 والمواصفات الفنية الواردة ف

إنش اء مصنع تدوير  2017/2
الورق وصناعة 
 الكرتون 

كة منصور  وزارة العمل معان شر
س العقايلة عي

يكه  وشر

انشاء مصنع تدوير الورق وصناعة الكرتون بمحافظة معان بمساحة  1,689,926
  2(م3500اجمالية )

مكون من طابقي   شاملة اعمال الهيكل من الخرسانة المسلحة 
 والواجهات من الطوب المزدوج

  

تنفيذ مبت  المعهد  2015/116
  
  االردن 

 القضان 
كة وزارة العدل العاصمة    شر

انق العنان 
كاه  وشر

  بتاري    خ  7,146,256
تم إفتتاح المبت  من قبل جاللة الملك عبد هللا الثان 

 رئيس  بواجهات حجرية من   9/12/2019
وع من مبت  ويتكون المشر

 جزئي   
  من تمانية طوابق وتشمل  

االمام  من خمق طوابق والجزء الخلف 
 جميع الخدمات

يا   مصىل للرجال مواقف للسيارات   مشح   مستودعات     كافتب 
    قاعة محاكمة صورية   مكتب  

نامج دبلوم المعهد القضان  قاعات لبر
ات لغه  المدير ومكاتب إدارية اخرى  قاعات لالجتماعات  مختبر

 وحاسوب   مكتبة نموذجية . 
وع أيضآعىل االعمال التالية :   يشمل المشر

: ساحات خارجية /  اعمال الموقع العام  ) االعمال الخارجية ( - 1

أرصفة / أسوار وجدران استنادية / ادراج وغرف حراسة / ومواقف 
 سيارات / وخزانات مياه 

 باإلضافة إل  : 
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 – 4اعمال المصاعد  – 3أعمال الكهروميكانيك واألعمال الصحية   - 2
  ...  – 5اعمال نظام الطاقة الشمسية 

 اعمال خزان الحصاد المان 
ف .... بن                      اء أخة   : ) نظام توليد الكهرباء من الطاقة البن       اء مصن

  واستعمال 
  ونظام الحصاد المان 

الشمسية و نظام العزل الحراري والمان 
اء ( .   مواد صديقه للبيئة واستغالل المناطق الخة 

انشاء مبت  نادي  2017/19
 شابات القويرة

وزارة  العقبة
 الشباب

مقاوالت الغدير لل
 االنشائية

189,350   

إنشاء هناجر  2016/41
الروضة الصناعية 
لمنطقة معان 
 التنموية

منطقة  معان
معان 
 التنموية

كة  السادة شر
يوسف الذنيبات 
كاه  وشر

  معان بمساحة Cخمق وحدات من الهناجر المعدنية  نموذج ) 1,835,190
 
( ف

 2(م2400تقريبية )
ل الخارجية  كل هنجر مقسم بواسطة لكل هنجر باإلضافة إل األعما 

 األعمدة إل تالتة أقسام
وذلك لتكون المساحة الصافية للقسم  2( م800مساحة كل قسم  ) 

 الواحد خالية من األعمدة . 

38/ 2017مبادرة/  وع   تنفيذ مشر
حديقة عامة / 
 محافظة معان

كة خليل  بلدية معان معان شر
وخالد عيس 
 العقايلة

 متجر رئيس  / وحدات صحية / غرفة إنشاء حديق 481,300
ة  ومبت  إدارة ومبت 

 حراسة / مبت  الخدمات الكهربائية والميكانيكية / مبت  المتجر 
 مب  مرب  ع  21631مساحة الحديقة  

إنشاء مصنع  2017/1
األلبسة الجاهزة  
 المزار الشمال  

كة موس  وزارة العمل اربد شر
كاه.   الجيوس  وشر

خمسة آالف مب   2(م5000بسة الجاهزة بمساحة إجمالية )مصنع لألل 2,428,525
 مرب  ع والمصنع مكون من طابقي    الهيكل 

من الخرسانة المسلحة والواجهات من الطوب المزدوج بمساحة 
 ويشمل العمل 2( م1000وهنجر بمساحة ) 2(م4000)
األعمال الكهروميكانيكية والصحية وأعمال الموقع العام المختلفة مثل  

 ات واألرصفة . الساح

37/ 2017مبادرة/  انشاء مبت  نادي  
الشيخ 

/الشونة  حسي  
الشمالية/محافظة 
إربد )المرحلة 
 األول للتنفيذ( 

وزارة  اربد
 الشباب

كة سليمان  شر
الحوري 

يكه/التكوير  وشر
للهندسة 
 والمقاوالت 

  الشونة  464,052
 
يتضمن العمل إنشاء مبت  نادي الشيخ حسي   ف

ويشمل العمل جميع  2( م630ربد وبمساحة )الشمالية/محافظة إ
 األعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية واألعمال الخارجية
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18/ 2017مبادرة/  إنشاء مرك     ز تربي     ة   
ل  ذوي اإلحتياج ات 
الخاص   ة / األغوار 
 الجنوبي  ة  

وزارة التنمية  الكرك
 اإلجتماعية

كة باب الحارة  شر
 للمقاوالت 

إنشاء طابق بواجهات حجرية وغرفة للتوحد واعمال خارجية بمساحة  676,344
 2م 1045إجمالية 

60/ 2017مبادرة/  تنفيذ مسجد معان  
يف  الكبب  )الشر
)  بن عىل 

 الحسي  

وزارة  معان
 االوقاف

المؤسسة 
المركزية 
 للمقاوالت 

    أول ( ومك 3,088,282
وع من تالتة طوابق )تسوية   أرض  رر حيث يتكون المشر

( مب  مرب  ع ويحتوي 2م 2530األدراج. طابق التسوية بمساحة تقريبية )
عىل غرفة مضخات ومستودعات وبب  ماء وحمامات وغرفة كهرباء 

 ومحول كهرباء ومتوضأ   
  بمساحة تقريبية)

( ويحتوي عىل مصىل للرجال 2م2481الطابق األرض 
 ومكتب إداري وحمامات 

( ويحتوي عىل مصىل للنساء 2م1128والطابق األول  بمساحة تقريبية )
وقاعة متعددة األغراض وقاعة خدمات قاعة وحمامات باإلضافة إل 
وزات المعمارية بمساحة تقريبية  مكرر األدراج والمصاعد والمآذن والبر

 ( مب  مرب  ع. 2م239)
 إضافة إل األرصفة الخارجية حول المبت   وحسب المخططات. 

وع عىل إنشا  ء مبت  لسكن اإلمام وخادم المسجد وكذلك يشتمل المشر
  وأول 256بمساحة تقريبية )

 مرب  ع ويتكون المبت  من طابقي   أرض 
( مب 

ومكرر بي  درج حيث تحتوي الطوابق عىل غرف للنوم والجلوس 
 والضيوف باإلضافة إل المطابخ.  

وع عىل األعمال المدنية والمعمارية والكهربائية  يتشمل المشر
 والميكانيكية. 
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  2020 مديرية تن ي  وييامة اقبنية مجازات 

 2020قسم الصيامة 

الرقم 
 المتسلس 

وع رقم العطاء مصدر  المالك المحا ظة اسم القطاع اسم المش 
 التموي 

قيمة العطاء  المتندس المقاول
 بالدينار

صيانة برج المراقبة  2018/51ش/  1
  مطار الملكة 

 
الجوية ف

 علياء الدول  

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

ر الملكة مطا العاصمة
 علياء الدول  

الموازنة 
 العامة

مؤسسة اسماعيل 
عودة للمقاوالت 
 االنشائية

مدير تنفيذ 
وصيانة 
 األبنية 

79,955 

صيانة واعادة تأهيل  2019محا ظة/ / 2م/  2
قاعة اجتماعات مبت  
 محافظة معان

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الالمركزية  وزارة الداخلية معان
 للمحافظات

  
 
كة الةح الراف شر
 للمقاوالت 

مدير أبنية 
محافظة 
 معان

80,900 

صيانة شاملة لمراكز  42/2018ش/م ف/  3
وحدات ادارية تابعة 
 لوزارة الداخلية

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الموازنة  وزارة الداخلية المفرق
 العامة

كة البلوي  شر
 للمقاوالت 

مدير 
أشغال 
محافظة 
 المفرق

136,627 

توسعة مبت  مديرية  2019/18ش/  4
صناعة وتجارة وتموين 

 المفرق

صيانة وتأهيل 
  القطاعات

 مبان 
 األخرى

وزارة الصناعة  المفرق
والتجارة 
 والتموين

الموازنة 
 العامة

كة القة  شر
المعماري 
للمقاوالت 
 االنشائية

مدير 
أشغال 
محافظة 
 المفرق

54,696 

صيانة المرافق  2019 / 1ش/م ف /  5
الصحيه لمديرية 
  والمساحة / 

األراض 
 محافظة المفرق

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

   المفرق
دائرة االراض 
 والمساحة

الموازنة 
 العامة

مؤسسة واحة 
ق للمقاوالت   الشر

مدير 
أشغال 
محافظة 
 المفرق

12,330 

اعادة تأهيل ميت   30/180ش ع ق /  6
متةفية لواء القويرة 
القديم الستخدامه 
مكتب وأحوال 
 وجوازات القويرة

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الموازنة  وزارة الداخلية العقبة
 العامة

كة مجدولي    شر
للمقاوالت 
 االنشائية

مدير 
أشغال 
محافظة 
 قبةالع

56,907 

اضافات لمبت  قة  2019/42ش/  7
 العدل الكرك 

هيل صيانة وتأ
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الموازنة  وزارة العدل الكرك
 العامة

السادة مؤسسة 
 مجاهد فائق القرم

مدير 
أشغال 
محافظة 
 الكرك

33,115 

صيانة وإعادة تاهيل     2019/54ش /   8
مبت  المجلق االعىل 
 لذوي االعاقة الجديد

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة التنمية  العاصمة
 االجتماعية

 الموازنة
 العامة

كة أرابيال  شر
للمقاوالت 
 االنشائية

مدير تنفيذ 
وصيانة  
 األبنية 

139,561 

file://///Dieaa-pc/بطاقات%20مشاريع%20القطاعات%20الأخرى/بطاقات%20قسم%20صيانة%20وتأهيل%20مباني%20القطاعات%20الاخرى/بطاقات%20م.علا%20أبو%20حمدة/بطاقات%20عبير%20الهور/صيانة%20برج%20المراقبة%20الجوية.xlsx
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file://///Dieaa-pc/بطاقات%20مشاريع%20القطاعات%20الأخرى/بطاقات%20قسم%20صيانة%20وتأهيل%20مباني%20القطاعات%20الاخرى/بطاقات%20م.علا%20أبو%20حمدة/صيانة%20المرافق%20الصحية%20لمديرية%20الأراضي%20والمساحة%20المفرق.xlsx
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file://///Dieaa-pc/بطاقات%20مشاريع%20القطاعات%20الأخرى/بطاقات%20قسم%20صيانة%20وتأهيل%20مباني%20القطاعات%20الاخرى/بطاقات%20م.علا%20أبو%20حمدة/بطاقات%20عبير%20الهور/صيانة%20واعادة%20تاهيل%20مبنى%20المجلس%20الاعلى.xlsx
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صيانة احد منازل    2019/24ت ج 9
  
 
المكرمة الملكية ف
 منطقة نحلة

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة التنمية  جرش
 االجتماعية

الموازنة 
 العامة

كة سمب   شر
الحصان 
 للمقاوالت 

مدير 
أشغال 
محافظة 
 جرش

4,875 

صيانة منتدى  2019/10ش  /  10
  
 
 الفحيص الثقاف

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الالمركزية  بوزارة الشبا البلقاء
 للمحافظات

مؤسسة ضياء 
حجاوي 
للمقاوالت 
 االنشائية

مدير 
أشغال 
محافظة 
 البلقاء

12,720 

صيانة مرافق مجمع  2019/8 11
  
 الطفيلة الرياض 

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الموازنة  وزارة الشباب الطفيلة
 العامة

مؤسسة عبدهلل 
 الربع  للمقاوالت 

مدير 
أشغال 
محافظة 
 الطفيلة

100,360 

إعادة تأهيل مراكز  2019/68ش/  12
  
 
تقديم الخدمة ف
 طمحافظات الوس

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

محافظات 
 الوسط

وزارات ودوائر 
حكومية 
 مختلفة

الموازنة 
 العامة

كة شمس  
شر

يكه كس  وشر
 الشر

مدير تنفيذ 
وصيانة 
 األبنية 

241,417 

انشاء جدار استنادي  2019/65ش/  13
بديل عن الجزء 
ر من جدار  المتة 
مبت  وزارة التعليم 
 العال  والبحث العلم  

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة التعليم  العاصمة
 العال  

الموازنة 
 العامة

  
 
مؤسسة ضاف
مدانات 
للمقاوالت/ 
 األقواس الهندسية

مدير تنفيذ 
وصيانة 
 األبنية

75,900 

اعاد تأهيل مبت   2019/66ش/  14
االحصاءات العامة / 

 الجبيهة

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة  العاصمة
 التخطيط

الموازنة 
 العامة

كة أنق  شر
الذنيبات و 

 يكته للمقاوالت شر 

مدير 
أشغال 
محافظة 
 العاصمة

46,607 

صيانة مبت  )الرقابة  2019/27ش ع/  15
ومديريات األشغال 
 واألبنية( 

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

وزارة األشغال  العاصمة
العامة 
 واإلسكان

الالمركزية 
 للمحافظات

كة أنق  شر
يكته  الذنيبات وشر
 للمقاوالت 

مدير 
أشغال 
محافظة 
 العاصمة

92,800 

ة صيانة ملعب القوير  2019/10ش ع ق/  16
 وبناء مدرجات ومرافق

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الموازنة  وزارة الشباب العقبة
 العامة

كة كليفر  شر
للمقاوالت 
 اإلنشائية

مديرية 
أشغال 
محافظة 
 العقبة

88,000 

صيانة مبت  سكن  2019فبنية/ / 83ش ف/  17
 متةف لواء الرمثا

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الموازنة  وزارة الداخلية اربد
 العامة

كة ياش  شر
وحسام 
اوالت للمق

 اإلنشائية

مدير 
أشغال 
محافظة 
 اربد

14,472 
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file://///Dieaa-pc/بطاقات%20مشاريع%20القطاعات%20الأخرى/بطاقات%20قسم%20صيانة%20وتأهيل%20مباني%20القطاعات%20الاخرى/انشاء%20جدار%20استنادي%20بديل%20عن%20الجزء%20المتضرر%20من%20جدار%20مبنى%20وزارة%20التعليم%20العالي%20والبحث%20العلمي.xlsx
file://///Dieaa-pc/بطاقات%20مشاريع%20القطاعات%20الأخرى/بطاقات%20قسم%20صيانة%20وتأهيل%20مباني%20القطاعات%20الاخرى/بطاقات%20م%20مها/اعادة%20تأهيل%20مبنى%20الاحصاءات%20العامة.xlsx
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صيانة مبت  محافظة  2019فبنية/ / 84ش ف/  18
 اربد

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الموازنة  وزارة الداخلية اربد
 العامة

كة جبال  شر
الشمال 
للمقاوالت 
 اإلنشائية

مدير 
أشغال 
محافظة 
 اربد

197,241 

تأهيل قاعة  2019/14ش م ف/  19
االجتماعات / 
 محافظة المفرق

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الموازنة  وزارة الداخلية المفرق
 العامة

كة  ياش شر
وحسام 
للمقاوالت 
 اإلنشائية

مدير 
أشغال 
محافظة 
 المفرق

62,065 

 صيانة و اعادة تأهيل 2020/29ش/  20
 مدع  عام 

اسوار مبت 
 اربد

صيانة وتأهيل 
  القطاعات 

مبان 
 األخرى

الموازنة  وزارة الداخلية اربد
 العامة

كة وليد ابو  شر
يكه  نواس و شر

مدير 
اشغال 
محافظة 
 اربد

39,753 
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 2020حةقسم الص  

الرقم 
 المتسلس 

وع رقم العطاء قيمة العطاء  المتندس المقاول لمحا ظةا اسم المش 
 بالدينار

وع  ويف المش 

ة بسمة 2018/88 1 مؤسسة  المفرق مركز صح  روضة االمب 
جمال 
مدلل 
 للمقاوالت 

مدير أشغال 
محافظة 
 المفرق

انشاء مركز صح  الروضة بمساحة اجمالية  625,570
ويشمل العمل كذلك االعمال  2م 903

موقع العام الكهروميكانيكية واعمال ال
 . 
ً
 اصوليا

انشاء واعادة تأهيل مركز صح   2018/90 2
 الديسة

التكوير  العقبة
للهندسة 
والمقاوال 
 ت

مدير أبنية 
 محافظة العقبة

وع عىل أعمال التأهيل جزء  684,914 يتضمن المشر
  بمساحة تقريبية 

 333من الطابق االرض 
حة بمساحة   879مب  مرب  ع واالعمال المقب 

  تتكون من بقية الطابق مب  مرب  ع وال
ت 
  بمساحة 

مب  مرب  ع باالضافة  379االرض 
ال مكرر الدرج والمصعد بمساحة تقريبة 

مب  مرب  ع  14مب  مرب  ع وغرفة الحارس  80
مب  مرب  ع والواجهات  9والمولد بمساحة 

 الحجرية. 

انشاء مركز صح  المنصورة  2015/152 3
 الشامل 

كة خالد  الطفيلة شر
عناد 
القيس  
ف  ورأ

عناد 
القيس  
)المقاول 
)  
 األردن 

مكتب التصميم 
  
البيت 

لالستشارات 
الهندسية/ تم 
تسمية مدير 
ابنية محافظة 
 الطفيلة

طوابق  3انشاء مركز صح  شامل ب   1,033,501
وما يشمله من أعمال  2م 1140وبمساحة 

خارجية وجدران استنادية وعّبارة صندوقية 
 وأعمال كهروميكانيكية وساحات

ات الرقابة  2015/50 4 تنفيذ مبت  مختبر
 الدوائية والغذائية 

كة  العاصمة شر
صالح 
خلف 
الحجاج 
كاه  وشر
 للتعهدات

الصخرة 
فة من أمر  المشر
ة لغاية  المباشر

تم   2017/7/5
)مدير تنفيذ 
أبنية القطاعات 
 األخرى(

وع عبارة عن تنفيذ األعمال الهيكلية  2,906,092 المشر
والميكانيكية  والمعمارية والكهربائية

ات  ات لمبت  مختبر باإلضافة لفرش المختبر
مب   6125الرقابة الغذائية بمساحة تقريبية )

طوابق التسوية الثانية  4مرب  ع( مكون من 
  واألول باإلضافة إل غرف 

واألول واألرض 
  معلق 

السطح.  وبند اختياري جش معدن 
يربط المبت  بمبت  الرقابة الدوائية المنفذ 

 مب  مرب  ع( 109ساحة )وهو بم
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5 1-2018-H-
ABED-C 

مبت  االسعاف والطوارئ الجدي  د 
 مستشف  البشي  ر

كة  العاصمة شر
الفاضل 
للهندسة 
والتعهدا
 ت

كة دار  شر
العمران 
للتخطيط 
والعمارة 
 والهندسة

انشاء مبت  جديد لإلسعاف والطوارئ مكون  15,792,917
 20558من أربعة طوابق بمساحة إجمالية )

 للمبت  مع مهبط الطائرات:  (2م
 أقسام الطوارئ: 

  مبت  الطوارئ.  147 -1
 
 شير ف

 قسم أشعة.  -2
ات.  -3  المختبر
 الصيدلية خارجية.  -4
 قسم العظام.  -5
 قسم المراقبة.  -6
 قسم الباطنية.  -7
 قسم األطفال.  -8
 وحدة العناية المركزة.  -8
 وحدة التعقيم المركزية.  -9
مات اللوجستية األقسام اإلدارية والخد 

 :  للمبت 
 قسم اإلدارة.  -1
 وحدة الغازات الطبية.  -2
الخدمات اإلدارية للطاقم الطتر  مثل  -3

 غرف الغيار والخزائن 

استكمال اعمال العطاء الخاص  2019/75 6
 بتوسعة مركز صح  النة 

كة عماد  العاصمة شر
أبو اصبع 
يكه  وشر

مدير أشغال 
محافظة 
 العاصمة 

وع استكمال تنفيذ كامل يتضمن  501,275 المشر
االعمال المدنية والمعمارية 

والكهروميكانيكية لتوسعة مركز صح  النة 
وحسب ما  2( م900وبمساحة اجمالية )

  وتائق العطاء . 
 
 هو وارد ف

كة  العاصمة توسعة مركز صح  وادي السب   2018/68 7 شر
داوود 
والزواوي 

التقنية / 
المتجددة 
 للمقاوالت 

 مدير أشغال
محافظة 
 العاصمة

يتضمن العمل توسعة وتحديث مركز صح   424,356
وادي السب  /محافظة العاصمة /مشاري    ع 
الالمركزية لمحافظة العاصمة وذلك بإضافة 
طابق جديد للمبت  القائم بمساحة كلية 

 .  2( م600إجمالية )
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موس  العقبة مركز صح  الكرامة  2018/55 8
حمود 
الطراونة 
واوالده 
الت للمقاو 

 االنشائية 

كة ركن  شر
الهندسة 
مهندسون 
 مستشارون

انشاء مركز صح  الكرامة بمساحة اجمالية  773,077
ويشمل العمل كذلك االعمال  2م 1010

الكهروميكانيكية واعمال الموقع العام 
 . 
ً
 اصوليا

  ومساحته  -
 2م  887.61الطابق األرض 

ويشمل البهو الرئيس  للمدخل والخدمات 
من صيدلية ومحاسبة وسجل  المرافقة له

ويضم األسعاف وقسم األسنان وقسم 
 األمومة والطفولة والعيادات والمختبر 

 2م  85.63طابق السطح بمساحة  -
 2م  14.40غرفة حارس ومساحتها  -

 2م  23بب  ماء بمساحة  -

إنشاء توسعة وتحديث مركز  2018/92 9
 صح  صخرة الشامل

كة رام   عجلون
شر

زيادين 
كاه  وشر

مدير أشغال 
محافظة 
 عجلون

وع عبارة عن إعادة تأهيل لمركز صح   993,183
المشر

  
 
  قضاء صخرة ف

 
صخرة القائم والواقع ف

محافظة عجلون. و إنشاء مبت  مستحدث 
تابع للمركز الصح  القائم مالصق له . 
يتكون المبت  المستحدث من طابق تسوية 
  وطابق أول و طابق سطح 

وطابق أرض 
رات أدراج وبمساحة إجمالية وتالتة مكر 

( مب  مرب  ع. باإلضافة لجميع األعمال 1815)
المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية 
واألعمال الخارجية وكل ما يلزم بحيث 

 يصبح مركز صح  شامل. 

كة  اربد إنشاء مركز صح  ملكا 2018/65 10 شر
الجبيل 
للمقاوالت 
 اإلنشائية

دار التخطيط 
لالستشارات 
 ةالهندسي

إنشاء مركز صح  ملكا المكون من طابق  810,842
  بمساحة تقريبية 

تسوية و طابق أرض 
( مب  مرب  ع باإلضافة إل األعمال 1382)

 2(م255الخارجية. مساحة التسوية )
(  
ومكررالدرج  2( م990والطابق االرض 

وزات المعمارية ) .حيث  2( م122والبر

تحتوي الطوابق عىل مكتب رئيق المركز 
عيادات )اسنان / نسائية/ فحص وغرف 

اطفال/تطعيم(. وتحتوي الطوابق عىل 
غرف سحب دم والمختبر ومختبر لعيادة 
اسنان وغرفة اشعه وغرفة بانوراما مع غرفة 
تحكموغرفة غيار وغرفة تحميض 
 وتصويروصيدلية ومستودع. 
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11 104/
2018مبادرة/   

انشاء توسعة وتحديث مركز 
ة بسمة الشامل/  صح  االمب 

 افظة العقبة مح

كة   العقبة شر
كتالونيا 
للمقاوالت 
 االنشائية

مدير أشغال 
 محافظة العقبة

وع من إعادة تأهيل للمبت   1,099,568 يتكون المشر
القائم والمكون من طابقي   وبمساحة كليه 

 .  2(م657)
  وطابق 

وبناء جديد مكون من طابق ارض 
 2(م1090اول ومكرر الدرج وبمساحة كلية )

لجميع االعمال المدنية  باالضافة 
والمعمارية واعمال الكهروميكانيك واالعمال 

 الخارجية. 

كة  المفرق انشاء مركز صح  الحرش 2018/61 12 شر
إبراهيم 
الصفدي 
كاه  وشر
 للمقاوالت 

ركن االردن 
لالستشارات 
 الهندسية

انشاء مركز صح  شامل نموذج )ب( و  701,001
و المكونة  2م 997.54بمساحة اجمالية 

 من : 
  بمساحة 

ح  االرض  انشاء المبت  المقب 
و يشمل العيادات و الخدمات  2م 820.5

)سجل طتر  وصيدلية ومحاسبة ومختبر 
ومحاسبة ووحدات صحية وقسم اسنان 
وقسم إسعاف وقسم أمومه وفحص اطفال 
( باالضافة ال االعمال الخارجية من مواقف 
سيارات و خزان مياه و و غرفة حارس و 

 د. غرفة مول

وع مستودعات مركزية  2018/37 13 إنشاء مشر
ويد    مديرية الب  

 
لوزارة الصحة ف

يات  والمشب 

مؤسسة  الزرقاء
بشار 
الهندسية 
 للمقاوالت 

مكتب 
المهندس عىل  
ة  أبو عب  

وع مستودعات مركزية لوزارة  1,277,134 إنشاء مشر
ويد    مديرية الب  

 
الصحة ف

يات/ياجوز/محافظة الزرقاء  والمشب 
( يتكون من ارب  ع 2م2618ة )وبمساح

مستودعات منفصلة وعىل منسوبي   وكل 
مستودع يحتوي عىل منطقه معده للتخزين 
ومنطقة مكاتب وتبلغ مساحة كل مستودع 

وع 2م654) ( وهجمال  مساحات المشر
( ويشمل العمل جميع االعمال 2م2618)

المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية 
 يلزم.  واالعمال الخارجية وجميع ما 

 27,623,430 المجموع
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 2020تن ي قسم ال  

الرقم 
 المتسلس 

وع رقم العطاء قيمة العطاء  المتندس المقاول المحا ظة اسم المش 
 بالدينار

وع  ويف المش 

وع  2018/171 1 انشاء مشر
مركز اعالف 
 القويرة 

كة سالم ذياب  العقبة شر
 الطراونة واوالده

مدير ابنية 
 محافظة العقبة

647,143   
وع من مبت  من الهيكل المعدن  يتكون المشر

   2(م920وبمساحة  اجمالية )
ومبت  خرسان 

  2(م116لالدارة وبمساحة اجمالية )
ً
شامال
العمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيك 
  وتائق 

 
واالعمال الخارجية وكما هو وارد ف

 العطاء. 

2 47/ 2018مب   ادرة/  انشاء مقر  
جمعية سيدات 

 بكالشو 

كة الفيصل  معان شر
 المتطورة للمقاوالت 

مدير أشغال 
 محافظة معان

ية  255,838 إنشاء تنفيذ جمعية سيدات الشوبك الخب 
وع    حوض الزبيدية ويتكون المشر

 
الواقعة ف

من مبت  مكون من طابق واحد يشتمل عىل 
غرف اإلدارة وغرف تعليمية وقاعة متعددة 
 اإلستعماالت وخدمات بمساحة إجمالية

( مب  مرب  ع واألعمال الخارجية 365تقريبية )
من أسوار جدران وبوابات ومواقف سيارات 
وأرصفة مباطة وحفرة تجميعية وأعمال 

 الكهروميكانيك

إنشاء مركز  2019/10 3
لحفظ وتوزي    ع 
المواد العلفية 
 لواء الوسطية

كة سالم ذياب  اربد شر
 الطراونة وأوالده

مدير أشغال 
 محافظة إربد

  بمساحة تقريبية  559,772
يتكون من هنجر معدن 

  إدارية وخدمية بمساحة  2(م900)
ومبان 

باإلضافة لألعمال المدنية  2(م218تقريبية )
والمعمارية والكهروميكانيكية واألعمال 

 الخارجية. 

انشاء عيادة  2017/35 4
  
 
بيطرية ف
مديرية زراعة 
 محافظة الكرك

كة البتب   الكرك شر
كة  للمقاوالت/شر

محمود  موس
كاه  المعايطة وشر

مدير أبنية 
 محافظة الكرك

 2م 430انشاء مبت  عيادة بيطرية بمساحة  378,444
  اضافة ال االعمال 

مكون من طابق ارض 
الخارجية والساحات واالرصفة واالسوار 
 والحفرة االمتساصية وحسب وتائق العطاء
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تنفيذ محكمة  2019/13مركزي /  5
 صلح الشوبك 

كة بش معان ار الهندسية شر
 للمقاوالت 

مدير أشغال 
 محافظة معان

مبت  محكمة صلح الشوبك/محافظة معان   874,392
( مب  مرب  ع واجهات 1426بمساحة تقريبية )

وع من  المبت  حجرية حيث يتكون المشر
   أول( ومكرر 

تالتة طوابق )تسوية  أرض 
الدرج وغرفة الميكانيك عىل السطح. طابق 

( ويحتوي 2م251ية )التسوية بمساحة تقريب
عىل غرف للبويلر والديزل والكهرباء وغرفة 
ميكانيك ومستودعات ومكتب أمن وغرفة 
النظارة للرجال وغرفة النظارة للنساء  

  بمساحة )
  2م(564والطابق األرض 

ً
تقريبا
ويحتوي عىل مكاتب إدارية وغرفة تفتيش 
للرجال وغرفة تفتيش للنساء وغرفة كهرباء  

( 2م520بمساحة تقريبية ) والطابق األول
ويحتوي عىل غرف إدارية وقاعة للمحكمة 
فر والكهرباء ومصىل  وغرف للسيطرة والسب 
باإلضافة للوحدات الصحية والبوفيهات 
موزعة عىل الطوابق. باإلضافة إل مكرر 
الدرج وغرفة ميكانيك المصعد عىل السطح 
وزات المعمارية بمساحة تقريبية  والبر

  وحفرة (. إضافة 2م91)
إل بب  الماء األرض 

تجميعية وغرفة الحارس واألعمال الخارجية 
من ساحات وأرصفة وأسوار خارجية 

 وحسب المخططات. 

6 127/ 2018مبادرة /  مبت  نادي اتحاد  
  
 الزرقاء الرياض 

كة توليدو  الزرقاء شر
للمقاوالت اإلنشائية 

 ذ.م.م

مدير أشغال 
 محافظة الزرقاء

نفيذ مبت  مقر النادي اتحاد يتضمن العمل ت 321,540
  المكون من طابق واحد 

الزرقاء الرياض 
  بمساحة اجمالية 

مب  مرب  ع  394أرض 
يحتوي عىل غرف االدارة وقاعة متعددة 
 االغراض باالضافة ال الخدمات. 

  35وطابق السطح بمساحة 
ً
مب  مرب  ع شامال
جميع األعمال مدنية وكهروميكانيكية 

  واعمال  خارجية وحسب ما 
 
هو وارد ف

 وتائق العطاء 
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توسعة مبت   2018/54ش/  7
مديرية صناعة 
وتجارة وتموين 
 معان

كة خالد الصغب   معان شر
يكه  وشر

مدير أشغال 
 محافظة معان

توسعة مبت  مديرية صناعة وتجارة معان  98,080
 86بواقع توسعة افقية وعمودية بمساحة 

  وطابق اول بمساحة  2م
 2م 86طابق ارض 
مال البناء الحجري والتشطيبات شاملة اع

وكافة االعمال المدنية واعمال 
 الكهروميكانيك واالعمال الخارجية . 

انشاء قاعة  2018/2 8
بلدية قريقرة 
 وفينان /العقبة

كة نصار العمارين  العقبة شر
كاه   وشر

مدير أبنية 
 محافظة العقبة

إنشاء قاعة للبلدية قريقرة وفينان بمساحة  228,717
ع ما يلزم من أعمال كهربائية م 2م 625

 وميكانيكية

انشاء طابق  2018/124 9
  لمبت  

 
اضاف

محافظة الزرقاء 
وتأهيل مواقف 
 السيارات

مشاري    ع الالمركزية  الزرقاء
 للمحافظات

مدير أبنية 
 محافظة الزرقاء

  فوق المبت  القائم  288,348
 
انشاء طابق اضاف

ذو واجهات حجرية مماتلة  2م600بمساحة 
جهات القائمة يحوي قبة سماوية للوا

باالضافة العمال التشطيبات 
 والكهروميكانيك . 

اضافة العمال تأهيل الجزاء محددة قائمة 
)الدرج الداخىل  والحمامات (بمساحة 

  2م100

بي  شباب  2018/107 10
 مادبا

مؤسسة المصمم  مادبا
 للمقاوالت االنشائية

مدير أبنية 
 محافظة مادبا

وع 249,643    المشر
 
عبارة عن بي  شباب بنظام فندف

وع بموقعه  120بسعة  نزيل و يتمب   المشر
ف عىل البحر  الواقع عىل جبل نيبو و المشر

كما   2م3000المي  و االغوار بمساحة 
يحتوي عىل بركة سباحة و ملعب لكرة 
الطائرة الشاطئية و مواقف سيارات و 

 ساحات و اسوار . 

11 125/ 2018مبادرة/  وع   تنفيذ مشر
مركز تنمية 
 المرأة

كة عاطف أبو ردن  مادبا شر
 للمقاوالت 

مدير أشغال 
 محافظة مادبا

  وأول  391,439
إنشاء مبت  مكون من طابقي   أرض 

يحتوي عىل صالة متعددة اإلستخدام 
ومكاتب إتحاد لجان المرأة وطابق أول 
يحتوي عىل مكاتب لجان المرأة ومكاتب 
حقوق اإلنسان ويشمل أعمال خارجية 

فرة تجميعية وأرصفة وساحات عامة وح
 ( مب  800.94بمساحة إجمالية )
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12 126/ 2018مبـــادرة/  توسعة مركز  
  
 
تنمية المرأة ف
 السلط

كة البندر  البلقاء شر
 للمقاوالت اإلنشائية

مدير أشغال 
 محافظة البلقاء

100,663   

13 36/ 2018مبادرة/  إنشاء مركز  
متكامل 
للتشخيص 
ورعاية وتأهيل 

  لواء المعا
 
قي   ف

األغوار الشمالية 
 المشارع

كة صالح أحمد  اربد شر
 الطراونة وأوالده

مكتب ديران 
ومةي 
مهندسون 
 مستشارون

إنشاء مركز متكامل للتشخيص ورعاية  751,940
  لواء األغوار 

 
وتأهيل المعاقي   ف

الشمالية/المشارع بمساحة إجمالية تقريبية 
 كافة األعمال المدني 2(م1697)

ً
ة شامال

 والمعمارية واألعمال الكهروميكانيكية. 

14 121/ 2018مبادرة/  إنشاء جمعية  
ية  األنوار الخب 

كة خليل وخالد  معان شر
 عيس العقايلة

مدير أشغال 
 محافظة معان

ية المكونة من  297,909 تنفيذ جمعية األنوار الخب 
( م 383طابق واحد بمساحة إجمالية )

يمية ويشتمل عىل غرف االدارة وغرف تعل
وقاعة متعددة االغراض كما يشتمل جميع 
األعمال الخارجية من اسوار وجدران 
وبوابات ومواقف سيارات وارصفة مبلطة 
وحفرة تجميعية وغرفة حارس واعمال 

 الكهروميكانيك. 

إنش اء طابق  17/2019ش/  15
إضاف     وأعمال 
صيان ة للمبت  
الجاه ز) بريفاب 
( س  رية الحرس 
 الحمر

كة أنق الجعافرة  العاصمة شر
كاه  وشر

مدير تنفيذ ابنية 
القطاعات 
 األخرى

  مكون من صالة رياضية  119,530
نادي رياض 
شور  -وخدمات ) حمام  2م  134بمساحة 
-   

غرفة غسيل ( عبارة عن هيكل معدن 
مكون من جدران حجرية واأللمنيوم وسقف 

 قرميد

انشاء مجمع  2018/120 16
لحفظ وتوزي    ع 
ء االعالف لوا 
 ذيبان

كة شمق العقبة  مادبا شر
 للمقاوالت االنشائية 

مدير أبنية 
 محافظة مادبا

وع العمل عىل انشاء مجمع  918,926 يتضمن المشر
لحفظ وتوزي    ع االعالف /لواء ذيبان 
وع من عدة  محافظة مادبا يتكون المشر
  خرسانية ومعدنية بمساحة اجمالية 

مبان 
 ويشمل االعمال الكهروميكانيكة 2م2000

 والصحية واعمال الموقع العام المختلفة . 
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انشاء طابق  77/2019ش/  17
  لمعهد 

 
اضاف

  
تدريب مهت 
 الطفيلة/ذكور

مؤسسة معاذ البدور  الطفيلة
 للمقاوالت االنشائية

مدير أشغال 
 محافظة الطفيلة

تنفيذ االعمال الهيكل)العظم(الضافة طابق  57,715
  الطفيلة/ذكور/محافظة 

لمبت  تدريب مهت 
(مب  مكعب 420الطفيلة بمساحة تقريبية)

وتشمل االعمال التمهيدية العمال الطابق 
ح و االعمال االنشائية و المدنية و  المقب 
اعمال القصارة و القواطع الداخلية و 
 االعمال التاسيسية للكهرباء و الميكانيك. 

استكمال أعمال  2019/86ش/  18
العطاء المركزي 

(2011/37 )
الخاص بتنفيذ 

وع مبت  م شر
المعهد العرنر  
 للرقابة 

كة الةح الهندس   العاصمة
شر

 للمقاوالت اإلنشائية
مديرية أشغال 
محافظة 
 العاصمة

استكمال اعمال لعطاء غب  منت   شاملة  24,570
انجاز االعمال المدنية والمعمارية 
وميكانيكية بشكل كامل واعمال صيانة 
 متعددة للمبت  واالعمال الخارجية

 6,564,608 وعالمجم
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 مديرية دراسات اقبنية: 

 المتام و الواجبات 

افق مع اعداد وتائق عطاءات االبنية الحكومية المختلفة والمتضمنة المخططات المعمارية واالنشائية واعمال التصميم الداخىل  والديكور بحيث تتو  -1

  الموازنة العامة للد
 
 ولة. متطلبات صاحب العمل والمخصصات المرصودة ف

  يتم اعداد دراستها من قبل المكاتب االستشارية.  -2
 تدقيق كافة مراحل الدراسات وتجهب   وتائق عطاء التنفيذ للمشاري    ع الت 

كات االستشارية وذلك.  -3   يتم طرحها عىل المكاتب الهندسية والشر
وط المرجعية للعطاءات الت   اعداد الشر

اف عىل المشاري    ع. العداد الدراسات والمواصفات ووتائق العطاء للمشار  -4  ي    ع لالشر

  يتم فيها تفويض مدير دراسات االبنية بصالحياتها.  -5
اف عىل تنفيذ اعمال العطاءات الت   االشر

  لجان استالم المشاري    ع المختلفة.  -6
 
 المشاركة ف

اك باللجان الفنية المختلفة للغايات التالية:  -7  االشب 

 تها. دراسة العروض الفنية والمالية لعطاءات االبنية قبل احال -8

 تقديم المشورة الفنية حول ابنية الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة.  -9

يعات المتعلقة بالعمل الهندس  ونقل التكنولوجيا لمواكبة التطور العل -10
  تطوير وتحديث المواصفات الفنية العامة لالبنية والتشر

 
م  ومواكبة ساهمة ف

 اساليب البناء الحديث. 

  تدريب المهندسي    -11
 
ة الفنية.  االسهام ف   التخرج الكسابهم الخبر

  حديت 
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  الدراسات والتدق ق للقطاع الصح  قسم 

  الصحية وحسب خطة وزارة الصحة.  -1
 إعداد الدراسات والتصاميم المعمارية لمشاري    ع المبان 

  وزارة الصحة.  -2
 إعداد الدراسات والتصاميم المعمارية المطلوبة لمشاري    ع التحديث والتوسعة الخاصة بمبان 

كات االستش -3 وط المرجعية لعطاءات إعداد الدراسات ووتائق العطاء والمواصفات للمشاري    ع المعدة من قبل المكاتب الهندسية والشر  ارية.  تجهب   الشر

كات االستشارية.  -4  متابعة ومراجعة وتقييم كافة مراحل أعمال عطاءات الدراسات المحالة عىل المكاتب الهندسية والشر

  اللجان -5
 
اك ف  الفنية المشكلة للغايات التالية:  االشب 

 

  .تقديم المشورة الفنية حول األبنية الصحية 

  .متابعة أية معيقات معمارية قد تظهر أتناء التنفيذ 

 ية وجميع المعامالت الواردة للقسم وإعداد المخاطبات الرسمية لجميع الجهات صاحبة العالقة  .متابعة وإعداد الدراسات لألوامر التغيب 

 

  بويالقسم  دراسات والتدق ق للقطاع الن 

بية والتعليم من)مدارس  مستودعات كتب وأتاث  صاال  -1 بوية حسب خطة وزارة الب  ت رياضية إعداد الدراسات والتصاميم المعمارية لمشاري    ع األبنية الب 
 وأبنية إدارية تربوية(. 

بية والتعليم لم -2 ات  مشاغل  رياض إعداد الدراسات والتصاميم المعمارية حسب خطة وزارة الب  شاري    ع اإلضافات المدرسية من )غرف صفية  مختبر
 .)  
 أطفال وإضافات تعليم مهت 

كات االستش -3 وط المرجعية لعطاءات إعداد الدراسات ووتائق العطاء والمواصفات للمشاري    ع المعدة من قبل المكاتب الهندسية والشر  ارية.  تجهب   الشر

ا -4 وط المرجعية لعطاءات اإلشر  ف عىل المشاري    ع المختلفة. تجهب   الشر

كات االستشارية.  -5  متابعة ومراجعة وتقييم كافة مراحل أعمال عطاءات الدراسات المحالة عىل المكاتب الهندسية والشر
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  اللجان الفنية المشكلة للغايات التالية :  -6
 
اك ف  االشب 

 دراسة العروض الفنية والمالية لعطاءات األبنية الحكومية.  -7

 فنية حول األبنية المدرسية. تقديم المشورة ال -8

ام الما -9 لية متابعة جميع المعامالت الواردة للقسم وإعداد المخاطبات الرسمية لجميع الجهات صاحبة العالقة )موافقة المالك  مستندات االلب  
 والمتطلبات المعمارية للمشاري    ع(. 

ية الخاصة بإعداد الدراسات والتصاميم لألبنية الب   -10  بوية. دراسة األوامر التغيب 

11-  . اف الهندس 
 متابعة أية معيقات معمارية قد تظهر أتناء التنفيذ بالتنسيق مع مديرية المتابعة واإلشر

  الدراسات والتدق ق لالبنيةقسم 

وط والمتطلبات المنظمة للعملية التصميمة  -1  اخراج دعوة خدمات هندسية متضمنة وصف كامل العمل واتفاقية خدمات هندسية فيها جميع الشر

 دقيق عىل االستشاري بهدف اخراج مخططات معمارية حسب اتفاقية الخدمات الهندسية الموقعة مع المكاتب االستشاريةالت -2

 رصف المطالبات المالية لالستشاريي    -3

 اجراء طرح عطاء التنفيذ لدائرة العطاءات الحكومية او المحلية -4

 بالعقد التأكد من أن االستشاري قد أنجز اعمال العطاء بالمدة المحددة  -5

ي يبي   مدى استحقاق االستشاري -6   حول االمر التغيب 
 عمل تقرير فت 

  تقوم بها مديرية دراسات االبنية -7
  التخرج وعىل مختلف العمليات الت 

 تدريب المهندسي   حديت 

8-   
 اعادة تأهيل المبان 

 زارة وطبيعة استخدام االبنيةتأمي   احتياجات الوزارات من حيث االنشاء وتوسعة االبنية القائمة تتالئم مع متطلبات الو  -9
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  التصميم الداخ   والديكورقسم 

1-  .   للعمل الهندس 
امج والخطط لتحسي   وتطوير المستوى الفت    إعداد الدراسات والبر

 
 المشاركة ف

  ضوء التوجيهات ا -2
 
  المديرية ف

 
حات الالزمة لكافة القضايا التطويرية الخاصة بالعمل الهندس  ف

  تقديم المقب 
 
 لصادرة. المشاركة ف

وط المرجعية الخاصة باتفاقيات الخدمات الهندسية الخاصة بإعداد الدراسات والتصاميم ووتائق عطاء التنف -3   إعداد وتجهب   الشر
 
يذ المشاركة ف

اف عىل المشاري    ع وبما يضمن استخدام األساليب والتقنيات الحديثة المالئمة.    واإلشر

  العمل اله -4
 
  رفع مستوى األداء ف

 
ندس  عن طريق تطوير وتحديث المخططات والوتائق الهندسية والمواصفات الفنية لمشاري    ع األبنية المشاركة ف

 .  الحكومية ونقل التكنولوجيا لمواكبة التطور العلم 

 تقديم التنسيبات الخطية للمدير المختص بشأن أية أمور فنية تخص عمل المديرية فيما يخص أعمال الدراسات والتصميم.  -5

 قسام المديرية لتحديث وتطوير أعمال إعداد الدراسات المطلوبة وتجهب   وتائق عطاء التنفيذ وفق التوجيهات. المشاركة مع أ -6

ات الفنية الهندسية والتحضب  للمعارض المحلية  -7 اف عىل عقد الندوات وورش العمل والمحارص   المشاركة باإلشر

 الداخىل  الخاصة باألبنية الحكومية.  إعداد الدراسات والتصاميم المعمارية لمشاري    ع التأتيث والتصميم -8

ية.  -9 اف عىل المقاولي   أتناء تنفيذ أعمال عطاءات التأتيث ومتابعة وإعداد الدراسات لألوامر التغيب   المتابعة واإلشر

  اللجان الفنية المشكلة للغايات التالية:  -10
 
اك ف  االشب 

 والمواصفات الفنية  
يعات وكودات البناء الوطت  .  تطوير وتحديث التشر  

 العامة للمبان 

  .تقديم المشورة الفنية حول أبنية المؤسسات والدوائر الحكومية 

  .دراسة العروض الفنية والمالية لعطاءات الوزارة 

    .  استالم المشاري    ع المنجزة ألعمال التأتيث والتصميم الداخىل 
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  قسم الكميات و المواي ات لالبني 

 بنسخة للخروج ذلك و  عطاء ووتائق( معمارية و  مدنية)  كميات  جداول تدقيق حيث من االستشارية تبالمكا قبل من الدراسة قيد  مشاري    ع متابعة -1
 .  الحة  ال  مثال للعطاء نهائية

 .  تقديرية كلف  حساب و  مقاولة عقد  و  كميات  جداول لتحضب   الوزارة قبل من المصممة االنشائية المشاري    ع كميات  حساب -2

 .  مختلفة لمشاري    ع نهالصيا ألعمال كميات  جداول تحضب    -3

   الزائدة الكميات من للتأكد  التنفيذ  قيد  للمشاري    ع كميات  حة  لجان  -4
 
 .   المشاري    ع ف

ية االوامر  لجان مشاري    ع -5  . االسعار  عىل المقاول مفاوضة و  تدقيقها  و  كمياتها   حساب و  حةها  و  التغيب 

 بالطات مواصفات متابعه: مثال)  االردنيي    الموردين مع او  االردنية يقالمقاي و  المواصافات مؤسسة مع متابعتها  و  الحالية المواصفات تحديث  -6
 . العزل اعمال. الرغوية الخرسانة( للصوت العاولة القصارة مواصافات   SELF LEVELING EPOXY مواصفات  PVC ال شبابيك القرميد 

   المهندسي    لتدريب منهجية وضع  -7
 . الهندسية المهنه و  جتمعالم اتجاة الوزارة واجب من كجزء  التخرج حديت 

   المتشكك للبنود  العطاءات دائرة من بطلب الطرح قيد  المشاري    ع كميات  احتساب اعادة  -8
 
ها  ف  . تسعب 

 .  المقاولي    استفسارات عىل الرد  و  بالعطاءات خاصة مالحق اصدار  -9

 . االسعار  لتعديل تخضع بنود  اي دراسة و  الماليه المطالبات و  الفواتب   تدقيق -10

اف و  للتنفيذ  االشغال وزارة لعطاءات كميات  حاستر   اعتماد  ب خاصة دورية تامتحانا عقد  -11  (االوراق تصحيح و  مراجعة و  االمتحانات اعداد )  االشر

 
 
 
 
 
 



 

 

151 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 
 قسم المقططات التندسية 

 رسم المخططات المعمارية والكهروميكانيكية الخاصة بمشاري    ع مديرية الدراسات الهندسية ومديرية الكهروميكانيك.  -1

  الحكومية القائمة وإعداد وتجهب   المخططات الخاصة بها. المشا -2
  أعمال الرفع المساح  للمبان 

 
 ركة ف

اف.  -3  استالم وحفظ المخططات ووتائق العطاءات وتصويرها لغايات عطاءات التنفيذ واإلشر

 الدراسات االنشائية قسم -4

 منشآت. إعداد الدراسات والتصاميم االنشائية لكافة مشاري    ع االبنية الحكومية وال -5

 متابعة ومراجعة وتقييم كافة مراحل أعمال عطاءات الدراسات الخاصة بمشاري    ع االبنية الحكومية والمنشآت.  -6

  الحكومية.  -7
ية الخاصة بإعداد الدراسات والتصاميم للمبان   دراسة األوامر التغيب 

  اللجان الفنية المشكلة للغايات التالية:  -8
 
اك ف  االشب 

 بنية وزارة الخارجية والمراكز الحدودية. تقديم المشورة الفنية حول أ -9

 متابعة أية معيقات إنشائية أو معمارية قد تظهر أتناء التنفيذ  -10

 متابعة جميع المعامالت الواردة للقسم وإعداد المخاطبات الرسمية لجميع الجهات صاحبة العالقة.  -11
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  مجازات مديرية دراسات االبني  

  2019خالل عام المشاريــــ  الك    دد ع مجموع القيم التقديرية للتن ي 

 634  916,907,297 دينار

 

 

 القيمة االجمالية )بالدينار (

 قيد الدراسة 2020عدد المشاريــــ  الك   خالل عام 

 شامال  مشاريــــ  المنح القارجية والالمرهزية و الموازمة

 446 دينار 552,000,000

 

 2019البنية الحكومية خالل عام عدد المشاريــــ  الكلية الموجودة بمديرية دراسات ا

المجموع الك   للكلف 
 التن ي ية

مشاريــــ  التصميم 
 الداخ   والديكور

مشاريــــ   دراسات 
 وتدق ق االبنية

مشاريــــ  القطاع  مشاريــــ  القطاع الصح  
بوي   الن 

 

  2019المشاريــــ  قيد الدراسة 139 51 82 2 274

407,302,356 500,000 132,467,500 125,949,200 48,385,6561  الكل ة التقديرية 

 2019المشاريــــ  الجا زة للطرح  180 14 21 7 222

 الكل ة التقديرية 287,627,153 14,672,261 17,181,652 320,253 319,801,319

  تم  ر تا 46 37 55 - 138
 2019المشاريــــ  الن 

 الكل ة التقديرية 50,347,245 23,255,216 42,202,764 - 115,805,225

 

  تم  ر تا و الجا زة للطرح  خالل عام  لقيمة االجمالية )بالدينار (ا
 2019عدد المشاريــــ  الك   الن 

612,089,422 360 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 
  مديرية دراسات اقبنية  الحكومية

ن
) قيد الدراسة وجا زة للطرح وتم الطرح( مجموع المشاريــــ  م  

 القطاعات 2019عام خالل المشاريــــ  الك    عدد  القيمة االجمالية )بالدينار (

بوي 365 453,470,054  مشاريــــ  القطاع الن 

 مشاريــــ  القطاع الصح   102 163,876,677

 مشاريــــ  القطاعات اقخر  137 180,028,916

 مشاريــــ  المراةز الحدودية 21 118,230,000

 مشاريــــ  التصميم الداخ   والديكور 9 1,301,650

 
  تمت الدراس

ن ا لطرح عطاء التن ي  خالل عام عدد المشاريــــ  الكلية الن   2019ة والتصميم  وتجتن 

 

مشاريــــ   جا زة 
 للطرح بدون تموي 

 

مشاريــــ   الملكية 
 المبادرات

  عدد المشاريــــ  للمنح القارجية

عدد المشاريــــ  
 الالمرهزية

 

   القطاعات
الصندوق الكوين 
 للتنمية

مدارس يندوق 
 التنمية السعودي

منحة بنك االعمار 
  
ن
 KFW)) اقلما 

 USAIDمشاريــــ  

بوي 113 9 4 6 2 5 87  مشاريــــ  القطاع الن 

 الكلف التقديرية 130,587,570 24,500,000 15,000,000 10,600,000 4,260,000 19,888,329 135,000,000

 مجموع المشاريــــ  المنتتية والجا زة للطرح 226

  ال تزال قيد الدراسة 139
 مجموع المشاريــــ  الن 

 
ن ا لطرح عطاء التن ي  خالل عام عدد المش   تمت الدراسة والتصميم  وتجتن 

  2019اريــــ  الكلية الن 

 

مشاريــــ   جا زة 
 للطرح بدون تموي  

 

مشاريــــ   الملكية 
 المبادرات 

  عدد المشاريــــ  للمنح القارجية 

عدد المشاريــــ  
 الالمرهزية

 

   القطاعات  
الصندوق الكوين 
 للتنمية

مدارس يندوق 
 السعودي التنمية 

منحة بنك االعمار  
  
ن
 KFW)) اقلما 

مشاريــــ  
USAID 

 مشاريــــ  القطاع الصح   8 ---- --- 11 18 2 12

 الكلف التقديرية  910. 954. 7 -- --- 21,200,000 14,219,694 9,499,563 96,099,307

 مجموع المشاريــــ  المنتتية والجا زة للطرح 51

  ال تزال قي 51
 د الدراسةمجموع المشاريــــ  الن 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 

ن ا لطرح عطاء التن ي  خالل عام    تمت الدراسة والتصميم  وتجتن 
 2019عدد المشاريــــ  الكلية الن 

 

مشاريــــ   جا زة 
 للطرح بدون تموي 

 

مشاريــــ   الملكية 
 المبادرات

عدد المشاريــــ   عدد المشاريــــ  للمنح القارجية
 الالمرهزية وموازمة

 القطاعات

  
الصندوق الكوين 
 للتنمية

مدارس يندوق 
 التنمية السعودي

منحة بنك االعمار 
  
ن
 KFW)) اقلما 

 USAIDمشاريــــ  

 مشاريــــ  القطاع لالبنية 76 ---- --- --- --- -- ---

 الكلف التقديرية  416. 384. 59 -- --- --- --- --- ---

 مجموع المشاريــــ  المنتتية والجا زة للطرح 76

  ال تزال قيد  82
 الدراسة مجموع المشاريــــ  الن 

 

 

ن ا للطرح عام    تمت دراستتا وتجتن 
2019ابرز المشاريــــ  التنموية الن   

 الكل ة التقديرية
 )بالدينار (

 مشاريــــ  القطاع الصح   المحا ظة
  

 مرهز يح  ابو سيدو اربد 1,000,010

 مرهز يح  العقبة العقبة 1,200,000

 مرهز يح  الحمرا الم رق 1,450,000
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و س  ب  حي  أ 
دمركر  ص دو/أرث   ت 
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ة   ت  حي  العف 
 مركر  ص
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

رق    حمرأ/المف 
حي  ال

 مركر  ص
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 
 

ن ا للطرح عام    تمت دراستتا وتجتن 
2019ابرز المشاريــــ  التنموية الن   

 

بوي  المحا ظة الكل ة التقديرية )بالدينار (  مشاريــــ  القطاع الن 
  

ن ال اموية لل جرش 000,000,1 هت    بناتمدرسة الن 

 مدرسة ميمومة بنت الحارث االساسية المقتلطة الطفيلة 3,300,000

 مدرسة عبدهللا ب  روا ة معان 3,000,000

 مدرسة ام الش  المفرق 1,500,000

رش  مركر   ات  / ج  ب  ة  للت  وث 
اب  ن  الب  ي  ركت   مدرسة  الب 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

لة   ب 
/ الطف  لطة 

ب  ة  المج  ت  الحارت  ألاساست  ن  ة  ث  موث   مدرسة  مي 

 

ن  ر  دألله ب   وأجة  / معان  مدرسة  عت 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

ة    مدرسة  أ م السرت  ألا ساست 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 2019ابرز المشاريع التنموية التي تمت دراستها وتجهيزها للطرح عام 

 مشاريــــ  القطاع لالبنية المحا ظة الكل ة التقديرية )بالدينار (

  العقبة العقبة 8,000,000
ن
 مرهز ثقام

 ب  ع   اعادة تت ي  بيت الش   العقبة 3,200,000
ن  يف  س  

 قض عدل جرش  جرش 8,450,000

 

ة   ت  ي  العف 
اق  ف   مركر  ب 

 

  محافظة 
وع عىل ارض ضمن أراض  سيتم  2م14000العقبة مساحتها يقع  المشر

وع حيث يتكون المبت  من :  2م8200استخدام   القامة المشر

  يحتوي عىل مشح يتسع ل 
 شخص قاعات معارض مكاتب ادارية300طابق ارض 

 ل يحتوي عىل قاعات تعليمية للموسيف  والفنون طابق او 

 طابق تسوية لخدمات المركز. 

وع عىل مركز طفولة لتنمية مهارات االطفال وبي  ضيافة تابع  كما يحتوي المشر
 ويوجد مشح خارحر   للمركز. 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

لي  
ن  ع ن  ب  ف  جسي  رب  ت  الس  ن  ل ث  ا هب  ة   -عادة  ي  ت   العف 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

رش   صر عدل /ج 
 ق 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

دم  رث  عة  / أ  دب  رة  ث  مب  ي ألا 
ف  س  ي  مسن 

سم الطوأرئ  ق 
وسعة  ق  ل وب  ا هب  اء  : أ عادة  ي  ش 

ن  روع أ   س 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )  
يحتوي المشر وع ع ىل تالت ة طواب ق )تس وية تاني ة وتس وية أول والط ابق األرض 

إل مكررال درج والمص عد والمظل ة  (م ب  مرب   ع باإلض افة2872) ةبمس احة إجمالي 
وزات المعمارية   ( مب  مرب  ع. 77بمساحة تقريبية)والبر

م ب  مرب   ع( والتس وية األول  1024حيث تحتوي طوابق التس وية الثانية)مس احة 
م   ب  مرب     ع( ع   ىل كراج   ات ومخ   ازن وغرف   ة ب   ويلر وغرف   ة كهرب   اء   1205)مس   احة 

  بمس  احة )
( م  ب  مرب    ع وتحت  وي ع  ىل غ  رف 643وتوس  عة جدي  دة للط  ابق االرض 

نع      اش ووح      دات ص      حية ومس      تودع وغ      رف والدة وغرف      ة فح      ص اول  وغرف      ة ا
ها .   ادارية وصيدلية ومحاسبة وغب 

  بمس  احة )
( م  ب  594ويحت  وي المشر  وع أيض  ا ع  ىل اعم  ال ص  يانة للط  ابق االرض 

احة ممرض    ي   وغ    رف اداري    ة و 
احة اطب    اء واس    ب  مرب      ع ويحت    وي ع    ىل غ    رف اس    ب 

 غرف  ة عملي  ات ص  غرى و مخت  بر غرف  ة فح  ص للنس  اء وعي  ادة عن  ف اشي وغرف  ة
ها.    إجتماعات ومستودع  وغرفة تحكم وغرفة كهرباء وغب 

باإلض  افة إل األعم   ال الخارجي   ة م   ن س  احات وأرص   فة ومب   ت  غرف   ة الحراس   ة      
( م    ب  مرب      ع وغرف    ة مول    د وكهرب    اء بمس    احة 37والنفاي    ات بمس    احة تقريبي    ة     )

ن غرف  ة ( م  ب  مرب    ع إض  افة إل اس  تحداث غرف  ة لتخ  رين الغ  از ب  دال م  37تقريبي  ة )
العط       اء س       يكون ش       امال    ( م       ب  مرب         ع. 24الب       ويلر القائم       ة بمس       احة تقديري       ة )

 لألعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

عة  
ق  ن  / الن  ر جسي  مب  ي ألا 

ف  س  ي  مسن 
سم الطوأرئ  ق 

وسعة  ق  ل وب  ا هب  روع أ عادة  ي   مس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وع عىل طابقي   )طابق التسوية الثاني  ة و التس وية االول( باإلض افة يحتوي المشر
إل ال     درج ال     داخىل  حي     ث يش     مل المشر     وع ع     ىل إض     افة تس     وية تاني     ة بمس     احة 

( مب  مرب  ع وتحتوي عىل مخازن وغرفة تحكم وغرفة بويلر وغرفة كهرباء 1595)
 وكراجات. 

( م ب  مرب   ع وتحت وي 630وإعادة تأهيل جزء م ن ط ابق التس وية األول بمس احة )
غرف   ة للممرض   ي   وغرف   ة لل   دكتور وغرف   ة للتش   خيص وغرف   ة ع   ىل غ   رف للغي   ار و 
وغ    رف أداري    ة وغرف    ة تحك    م وغرف    ة كهرب    اء    altra soundخاص    ة وغرف    ة لل      

وغرف        ة اطف        ال وغرف        ة للج        بص وغ        رف لتخ        زين األدوات الطبي        ة وحمام        ات 
 باإلضافة إل الممرات ومناطق اإلنتظار. 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

روع  حي  مس 
الص

 مركر  معان  
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

دلي   اف  / العت  ب  ت  حكمة  ألاسن 
م

 

  العاصمة بالقرب من
وع عىل ارض ضمن أراض   يقع  المشر

  منطق      ة العب      دل   قة      العدل  
 
 2م37000مس      احة المشر      وع الكلي      ة  ف

وع من :   حيث يتكون المشر
  يحتوي الخدمات العامة للجمهور 

 طابق ارض 
يد  –محاسبة  -ديوان  –) استقبال   ضانة(ح –قاعات المحامي   –البر

 الطابق االول جناح رئيق المحكمة وقاعات القضاه(
  النيابة العامة 

 الطابق الثان 
 5ع دد طواب ق التس وية و الطابق الثال ث والراب ع  االداري ة واالداري ة العلي ا 

طواب   ق يوج   د به   ا الخ   دمات والمس   تودعات ونظ   ارة الشر   طة وكراج   ات 
 للمحامي   والقضاه
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

رئ ات  الصغ  اي  ب  حكمة  الج 
م

 

  العاصمة عىل مساحة كلية  يقع 
وع عىل ارض ضمن أراض   دونم .  7المشر

وع الكلية  وع من :  2م27000مساحة المشر  حيث يتكون المشر
  يحتوي الخدمات العامة للجمهور

 طابق ارض 
يد  –محاسبة  -ديوان  –) استقبال    حضانة( –قاعات المحامي   –البر

  والثالث )قاعات المحاكمة
 وغرف المدع  العام والقضاه( الطابق االول والثان 

 الطابق الرابع قاعة اجتماعات وجناح رئيق المحكمة(
 يوجد طوابق خدمات 

تس         وية وقب         و( يوج         د به         ا الخ         دمات والمس         تودعات ونظ         ارة الشر         طة  2) 
 وكراجات

 للمحامي   والقضاه 
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التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 مديرية الكتروميكاميك

 المتام والواجبـات

   متابعة   اعداد وتائق العطاءات   تدقيق   اعتماد كوادر ومواد.  دراسة   تصميم   تنفيذ   صيانة .1

   االبنية الحكومية.  .2
 
  اتناء دراسة تصميم الخدمات الكهربائية والميكانيكية ف

 تطبيق كودات البناء الوطت 

 اعداد التقارير الفنية وحساب الكلف التقديرية لالعمال الكهروميكانيكية للمشاري    ع .3

ية ولجان االستالم والتحكيمالمشاركة باللجان ا .4  لخاصة بدراسة االوامر التغيب 

  للوزرارات والهيئات الحكومية  .5
 الدعم الفت 

  حاالت الطوارئ .6
 
 اتخاذ االجراءات الالزمة للقيام بالصيانة ف

7.   
 تطوير الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبان 

  الصادر  .8
  الخاصة باالعمال الكهربائية والميكانيكةالمشاركة باللجان الخاصة بتحديث كودات البناء الوطت 

 ة عن مجلق البناء الوطت 

  الحكومية الحكومية .9
  المبان 

 
 متابعة مشاري    ع كفاءة استخدام الطاقة ف

  رئاسة الوزراء .10
 متابعة شاملة الدامة الصيانة للمراكز الحدودية وبمان 

  لجان البنية التحتية لالعمال الكهروميكانيكية دراسة و  .11
 
 تنفيذالمشاركة ف

 قسم دراسات الكتروميكاميك 

 اعداد الدراسات والتصاميم ووتائق العطاءات والمواصفات .1

  تتم دراستها من قبل المكاتب االستشارية  .2
 تدقيق كافة الدراسات والتصاميم ووتائق العطاءات والمواصفات الخاصة للمشاري    ع الت 

ية  .3  المشاركة بلجان دراسة  االوامر التغيب 

 ن الفنية المختلفة. المشاركة باللجا .4

 اعداد القارير الفنية والحسابات الهندسية لالعمال الكهروميكانيكية .5

 حسابات الكلف التقديرية  .6

 المشاركة بلجان تحديث المواصفات الفنية والكودات .7

 تدقيق العروض الفنية والمالية .8



 

 

170 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 قسم ييامة هتروميكاميك 

 وضع المواصفات الفنية واعداد وتائق عطاءات الصيانة .1

  مواقع اعمال الصيانة واعادة التأهيل المختلفةم .2
 
 تابعة سب  العمل ف

 دراسة واعتماد المواد واالنظمة الكهروميكانيكية لمشاري    ع الصيانة .3

  للوزارات والهيئات الحكومية .4
 االسناد الفت 

 تجديد اتفاقيات الصيانة ومتابعة سب  العمل بها .5

 الموافقة عىل المطالبات المالية الواردة من الجهات الرسمية ومخاطبة الجهات المختصة لةفها حسب توفر المخصصاتتدقيق المطالبات المالية وعقود ادامة الصيانة و  .6

  الحكومية .7
  المبان 

 
 متابعة مشاري    ع كفاءة استخدام الطاقة ف

 اعداد التقارير الفنية والحسابات الهندسية لالعمال الكهروميكانيكة  .8

  رئاسة الوزراءمتابعة ادامة الصيانة والتشغيل ل .9
 لمراكز الحدودية ومبان 

 المشاركة بلجان اعداد وتائق عطاءات ومتابعة تنفيذ واستالم االعمال الكهروميكانيكية للبنية التحتية .10

 اتخاذ االجراءات والتدابب  الالزمة للصيانة الطارئة .11

 المشاركة بالجان الفنية ولجان التحكيم والتسويات الودية .12

 قسم تن ي  الميكاميك 

اف عىل االعمال الميكانيكية لكافة المشاري    ع .1  المتابعة واالشر

ف عليها الدائرة لكافة المشاري    ع .2   تشر
 دراسة المخططات التنفيذية الت 

 دراسة واعتماد المواد واالنظمة الميكانيكية لكافة المشاري    ع .3

ية واللجان الفنية االخرى .4  المشاركة بلجان دراسة االوامر التغيب 

ف عىل المشاري    ع وكذلك مراحل تقدم المشاري    عمتابعة اداء االست .5  شاري المشر

 اعداد التقارير الفنية وعمل التغذية الراجعة لقسم الدراسات الرسالها ال المصمم .6
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 قسم تن ي  الكترباء 

اف عىل االعمال الكهربائية لكافة المشاري    ع .1  المتابعة واالشر

ف عليها الدائرة لكا .2   تشر
 فة المشاري    عدراسة المخططات التنفيذية الت 

 دراسة واعتماد المواد واالنظمة الكهربائية لكافة المشاري    ع .3

ية واللجان الفنية االخرى .4  المشاركة بلجان دراسة االوامر التغيب 

ف عىل المشاري    ع وكذلك مراحل تقدم المشاري    ع .5  متابعة اداء االستشاري المشر

  المشاري    ع .6
 
 متابعة اتخاذ اجراءات السالمة العامة ف

 رير الفنية وعمل التغذية الراجعة لقسم الدراسات الرسالها ال المصمماعداد التقا .7

 

 قسم ه اءة الطاقة 

  المراقع المختارة لهذه الغاية .1
 
 دراسة امكانية تنفيذ انظمة طاقة شمسية ف

 اعداد وتدقيق وتائق عطاءات كفاءة الطاقة .2

 الطاقة اعداد الدراسات والحسابات الهندسية والكلف التقديرية لمشاري    ع كفاءة .3

اف عىل االعمال لكافة المشاري    ع .4  المتابعة واالشر

 متابعة تقدم المشاري    ع  .5

 دراسة واعتماد المواد واالنظمة لمشاري    ع كفاءة الطاقة  .6

ية واللجان الفنية االخرى .7  المشاركة بلجان دراسة االوامر التغيب 

 اعداد التقارير الفنية العمال كفاءة الطاقة .8

  التابعة لهامراقبة انتاج الطاقة الكهرب .9
 ائية من الطاقة الشمسية للوزارة والمبان 

 تقييم مشاري    ع كفاءة الطاقة .10
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 قسم تدق ق الكميات 

1.   
 تدقيق المخططات وجداول الكميات وارسال التغذية الراجعة للقسم المعت 

 وضع المالحظات الكهربائية والميكانيكية عند وجود تباين بي   الكميات والمخططات .2

 فنية الالزمة لالعمال الكهروميكانيكية اعداد التقارير ال .3

 تدقيق الكميات الكهربائية والميكانيكية وكذلك االنظمة الكهروميكانيكية  .4

ية واللجان الفنية االخرى  .5  المشاركة بلجان دراسة االوامر التغيب 

 المصادقة عىل التصاميم الكهربائية والميكانيكية المكتملة  .6
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1
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ادامة الصيامة 
 ه اءة الطاقة  والتشغي 

ييامة 

 هتروميكاميك
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4

المشاريــــ  قيد التن ي 

 

 مجازات مديرية الكتروميكاميك  
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  س  القطاعات 2020اميك خالية مشاريــــ  الكتروميك

 قيمة العطاءات النتائية عدد المشاريــــ  اسم القطاع الرقم

 4,617,409 30 ادامة الصيامة والتشغي  1

 24,058,437 39 ه اءة الطاقة  2

 1,659,937 4 ييامة هتروميكاميك 3

 30,335,783 73 المجموع

 2018و  2019الل عام خالية امجازات  خ

 قيمة العطاءات النتائية عدد المشاريــــ  الوض  الرقم

 5,103,748 8 2019المشاريــــ  المنتتية عام  3

 11,921,391 3 ابرز مشاريــــ  ه اءة الطاقة قيد التن ي  4

 17,025,139 11 المجموع
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وع لعطاءا وع اسم المش   قيمة العطاء يــــ  المباش  تار  المقاول المحا ظة وض  المش 
 بالدينار 

 المال ظات

ادامة التشغيل والصيان ة وادامة خدمات النظافة  2020/1ش/ 
  المراكز الجمركية لموقع  وادي اليتم 

 
والزراعة ف
 ووادي عربه

   268,000 2020/01/01 مؤسسة الحق العقبة قيد التنفيذ
 
 1/1/2020تم التجديد ف

  مركز ح  دود العم ريادام        ة ا 2020/2ش/ 
 
   247,116 2020/01/01 مؤسسة الحق الزرقاء قيد التنفيذ لتشغيل والصيان ة ف

 
 1/1/2021تم التجديد ف

  مركز ح دود  2020/3ش/ 
 
ادام ة اعمال النظافة والبستنة ف

 العم ري
   300,000 2020/01/01 مؤسسة الحق الزرقاء قيد التنفيذ

 
 1/1/2022تم التجديد ف

  مركز حدود المدورة  2020/4ش/ 
 
ادامة التشغيل والصيان ة ف
  الحموالت المحوري ة

 ومبان 
   215,000 2020/01/01 مؤسسة الحق معان قيد التنفيذ

 
 1/1/2023تم التجديد ف

/  2020/5ش/    جس  ر الملك حسي  
 
ادامة التشغيل والصيان ة ف

 الشونة الوسىط
   163,528 2020/01/01 مؤسسة الحق البلقاء قيد التنفيذ

 
 1/1/2024تم التجديد ف

  مركز  2020/6ش/ 
 
ادامة اعمال النظافة والبستنة ف
 واسكانات معب ر وادي االردن

   253,000 2020/01/01 مؤسسة الحق البلقاء قيد التنفيذ
 
 1/1/2025تم التجديد ف

  مرك ز حدود  2020/7ش/ 
 
ادامة اعمال النظافة والبستن ة ف

 جاب ر
   295,000 2020/01/01 مؤسسة الحق فرقالم قيد التنفيذ

 
 1/1/2026تم التجديد ف

  مركز ح دود الرمث ا 2020/8ش/ 
 
   105,500 2020/01/01 مؤسسة الحق اربد قيد التنفيذ ادامة التشغيل والصيان ة ف

 
 1/1/2027تم التجديد ف

  مرك ز ح دود الكرام ة 2020/9ش/ 
 
   249,950 2020/01/01 مؤسسة الحق المفرق قيد التنفيذ ادام ة التشغي ل والصيانة ف

 
 1/1/2028تم التجديد ف

ادام   ة التشغيل والصيانة وادامة خدمات النظافة  2020/10ش/ 
  مرك ز حدود ال درة وجنوب وادي عربة

 
 والزراعة ف

   235,625 2020/01/01 مؤسسة الحق العقبة قيد التنفيذ
 
 1/1/2029تم التجديد ف

  مركز ح  دود ادامة ا 2020/11ش/ 
 
عمال النظافة والبستنة ف

 الم    دورة
   300,000 2020/01/01 مؤسسة الحق معان قيد التنفيذ

 
 1/1/2030تم التجديد ف

  مرك  ز ح  دود جاب  ر 2020/12ش/ 
 
   243,650 2020/01/01 مؤسسة الحق المفرق قيد التنفيذ ادام       ة التشغي   ل والصيان  ة ف

 
 1/1/2031تم التجديد ف

  مرك  ز واسكان ات معب ر  2020/13ش/ 
 
ادام ة التشغيل والصيان ة ف

 وادي االردن
   199,000 2020/01/01 مؤسسة الحق البلقاء قيد التنفيذ

 
 1/1/2032تم التجديد ف

  المراك ز  2020/14ش/ 
 
ادامة صيانة وتشغيل مولدات ف

 الحدودي ة والجمركية
مختلف  قيد التنفيذ

 المحافظات
 قيد التنفيذ 62,300 2020/01/01 ة الحقمؤسس
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ادامة اعمال النظافة والبستنة لجناح الشحن  2020/15ش/ 
  مرك ز حدود العمري

 
 ومنطقة ما بي   الحدي ن ف

 قيد التنفيذ 372,800 2020/01/01 مؤسسة الحق الزرقاء قيد التنفيذ

  مركز  2019/38ش/ 
 
دد ف صيانة وتشغيل  اجهزة تحويل الب 

 دورةحدود الم
المجوعة  معان 2020منت   

الهندسية للبناء 
 والتكنولوجيا

 2020منت    30,500 2019/11/12

ادامة تشغيل وصيانة محطة تحلية مياه منطقة  2019/41ش/ 
  مركز حدود العمري / محافظة الزرقاء

 
 التكس  ف

مؤسسة عمر  الزرقاء قيد التنفيذ
حيمور لصيانة 
 معدات المياه

 قيد التنفيذ 33,560 2020/01/07

ادامة تشغيل وصيانة محطة تحلية مياه مركز  2019/43ش/ 
  مركز حدود العمري

 
 الشحن الجديد ف

مؤسسة  الزرقاء 2020منت   
المصادر 
لتكنولوجيا 
 المياه والبيئة

 2020منت    19,440 2019/10/10

ادارة وادامة وتشغيل وصيانة محطة تنقية مركز  2019/44ش/ 
 حدود العمري

مؤسسة  الزرقاء 2020ت   من
االصيل 
 للمقاوالت 

 2020منت    63,640 2019/10/16

ادارة وادامة وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه  2019/46ش/ 
 مركز حدود الكرامة

مؤسسة عمر  المفرق قيد التنفيذ
 حيمور

 قيد التنفيذ 47,720 2019/12/26

اه ادامة وتشغيل وصيانة وحدات معالجة المي 2019/47ش/ 
/البلقاء   جش الملك حسي  

 
 ف

وية  البلقاء قيد التنفيذ كة الب  شر
 للمقاوالت 

 قيد التنفيذ 27,300 2019/11/17

ادامة تشغيل وصيانة وحدات معالجة المياه/  2019/48ش/ 
/معبر وادي االردن  جش الشيخ حسي  

وية  اربد قيد التنفيذ كة الب  شر
 للمقاوالت 

 قيد التنفيذ 10,760 2019/11/17

   2019/49ش/ 
 
ادامة تشغيل وصيانة وحدات معالجة المياه ف

 مركز حدود الرمثا / محافظة اربد
كة سما  اربد قيد التنفيذ شر

عمون 
الهندسية 
للمقاوالت 
 االنشائية

 قيد التنفيذ 12,000 2019/12/19

ادارة وادامة وتشغيل وصيانة محطة تنقية مركز  2019/51ش/ 
 حدود المدورة/معان

كة النجم  معان فيذقيد التن شر
الساطع 
للمقاوالت 
 العامة

 قيد التنفيذ 127,800 2019/12/01

ادارة وادامة وتشغيل وصيانة محطة تنقية جش  2019/53ش/ 
) معبر وادي االردن(/ محافظة اربد  الشيخ حسي  

كة صالح  اربد قيد التنفيذ شر
نزال وعىل  
الحسن/ 
مؤسسة 
االصيل 
للهندسة 

 قيد التنفيذ 113,400 2019/11/11
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 والمقاوالت 

باب العمود  العاصمة قيد التنفيذ اعادة تأهيل غرفة الخوادم/ الصناعة والتجارة 2019/19ش/ 
 للمقاوالت 

 قيد التنفيذ 70,578 2019/10/20

ي  2018/39   لمدارس مخيم الزعب 
توصيل التيار الكهربان 

 واالزرق
 ( مدرسة28)

مؤسسة احمد  المفرق 2019منت   
 اليعقوب

 2019تم االستالم  1,362,069 2018/10/06

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  52/2015ش/ 
 الشمسية لهيئة اإلعالم

كة  العاصمة 2017منت    شر
التكنولوجيا 
للتعهدات 
 الهندسّية

 ُمستلم 33,800 2015/12/08
) مربوط مع شبكة 

 2017الكهرباء( 

كهربائية من الطاقة تنفيذ نظام توليد طاقة   48/2015ش/ 
 الشمسية لمبت  ديوان الخدمة المدنّية

دلما للمقاوالت  العاصمة 2017منت   
 اإلنشائية

 ُمستلم 76,400 2015/12/01
) مربوط مع شبكة 

 2017الكهرباء( 

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  32/2016ش/ 
 الشمسية لمبت  هيئة مكافحة الفساد

مؤسسة  مةالعاص 2017منت   
اليعقوب 
 للمقاوالت 

 ُمستلم 92,250 2016/07/25
) مربوط مع شبكة 

 2017الكهرباء( 

/122مركزي/ 
2016 

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة 
واب
ّ
 الشمسية لمبت  مجلق الن

كة قعوار  العاصمة 2018منت    شر
 للطاقة

 2018تم االستالم االول   215,451 2016/11/01

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  151/2016
  
 الشمسية لمبت  مؤسسة التدريب المهت 

كة قعوار  البلقاء 2018منت    شر
 للطاقة

 2018تم االستالم  216,500 2017/08/24

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  45/2016ش/ 
الشمسية لمبت  المجلق األعىل لشؤون 

 األشخاص المعاقي   

كة غازانيا  العاصمة 2017   منت شر
للطاقة 
 الشمسية

كة  54,320 2016/11/01 مستلم/تم الربط مع شر
 2017الكهرباء

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  56/2016ش/ 
  
 
  الثقاف

الشمسية لمبت  مركز الملك عبدهللا الثان 
 /  

الزرقاء ومبت  األمب  حسي   بن عبدهللا الثان 
/معان   

 
 )أ(الثقاف

كة غازانيا  معان 2017منت    شر
للطاقة 
 الشمسية

كة  50,800 2016/11/06 مستلم /تم الربط مع شر
 2017الكهرباء 
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تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  56/2016ش/ 
  
 
  الثقاف

الشمسية لمبت  مركز الملك عبدهللا الثان 
 /  

الزرقاء ومبت  األمب  حسي   بن عبدهللا الثان 
  
 
 معان )ب(/ الثقاف

كة غازانيا  الزرقاء 2017منت    شر
للطاقة 
 الشمسية

كة  67,625 2016/11/13 مستلم/تم الربط مع شر
 2017الكهرباء

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  20/2016
الشمسية مجموعة مدارس ) مؤسسة سمو 

( )أ( ة عالية بن  الحسي    األمب 

مختلف  2020منت   
 المحافظات

كة  البندقية شر
لمقاالت 

 الكهروميكانيك

تم اعتماد محة  االستالم  396,000 2017/08/02
االول  بتاري    خ 

2020/2/10 

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  21/2016
الشمسية مجموعة مدارس ) مؤسسة سمو 

( )ب( ة عالية بن  الحسي    األمب 

مختلف  2020منت   
 المحافظات

كة البندقية  شر
الت لمقا

 الكهروميكانيك

 2020تم االستالم  415,499 2017/08/02

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  66/2016ش/ 
الشمسية لمبت  وزارة العمل / مبت  مديرية عمل 

 العبدل  )أ(

كة قعوار  العاصمة 2020منت    شر
 للطاقة

 2020قيد االستالم  28,600 2017/01/12

توليد طاقة كهربائية من الطاقة  تنفيذ نظام 66/2016ش/ 
الشمسية لمبت  وزارة العمل / مبت  مديرية عمل 

 العقبة )ب(

كة قعوار  العقبة 2020منت    شر
 للطاقة

 2020تم االستالم  32,400 2017/01/09

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  2016/172
 الشمسية لمبت  وزارة الخارجّية

كة شمق  العاصمة 2019منت    شر
 المستقبل

 2020قيد االستالم  17,000 2017/08/30

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  30/2017ش/ 
 الشمسية لمبت  وزارة الزراعة

كة قعوار  العاصمة 2020منت    شر
 للطاقة

 2020تم االستالم  54,760 2017/07/06

قة تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطا 2017/47ش/ 
 الشمسية لمبت  الموازنة العاّمة

كة قعوار  العاصمة 2018منت    شر
 للطاقة

 2018تم االستالم  47,865 2017/08/29

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  2017/1
(  
 
( مدارس 10الشمسية وتركيب أنظمة تكييف ف

  محافظة جرش
 
 ف

كة جاما جرش 2017منت     2017االستالم  تم 196,390 2017/08/02 شر

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  2018/4
 الشمسية للبنك المركزي فرع  عمان والعقبة

كة انعام  العاصمة 2019منت    شر
ق  الشر

تم االستالم االول    310,000 2018/06/07
وع  المشر
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تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  2018/35
 DBOب  محمد الرياضية الشمسية لمدينة االم 

ائتالف  الزرقاء 2019منت   
المخطط 
للمقاوالت 
كة  والشر
االردنية 

لالستثمارات 
 المناخية

وع 498,000 2018/09/26  تم استالم االول  المشر
اكة مع القطاع الخاص  الشر

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  2017/63ش/ 
 الشمسية مؤسسة االقراض الزراع  

كة الشاملة  العاصمة 2019 منت    الشر
 لحلول الطاقة

 2019تم االستالم  56,000 2018/07/13

توسعة/تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من /  2018/26ش/ 
 الطاقة الشمسية توسعة / مبت  مكافحة الفساد

كة المصادر  العاصمة 2018منت    شر
اء  الخة 

 2018تم االستالم  35,000 2108/09/05

توسعة /تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من  2018/29ش/ 
 الطاقة الشمسية لمبت  ديوان الخدمة المدنية

كة رائد  العاصمة 2019منت    شر
 ومهند

 2019تم االستالم  50,000 2018/10/01

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  2018/129
 الشمسية مركز اعالف مأدبا

كة ال مادبا قيد التنفيذ نجوم شر
الزرقاء للطاقة 

اء  الخة 

 قيد التنفيذ 513,725 2019/07/21
كة  جاهز لالستالم من شر

 الكهرباء

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  90/2019
 DBOالشمسية مدينة الحسي   للشباب 

كة قعوار  العاصمة قيد التنفيذ شر
 للطاقة

 قيد التنفيذ 1,843,260 
ة بسبب  ال يوجد امر مباشر
ورة  اخذ موافقة من  رص 
كة الكهرباء قبل امر  شر

ة  المباشر

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  2018/44ش/ 
 الشمسية لمبت  ديوان المحاسبة

كة قعوار  العاصمة 2019منت    شر
 للطاقة

 2019منت    53,792 2018/10/09

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  89/2019ش/ 
  محافظات الشم

 
  ف
سية لمؤسسة التدريب المهت 

 الشمال جرش واربد واالغوار الشمالية

مختلف  قيد التنفيذ
 المحافظات

كة النجوم  شر
الزرقاء للطاقة 

اء  الخة 

قيد التنفيذ بانتظار موافقة  183,947 2020/03/12
كة الكهرباء  شر

  لدولة  30/2019ش/ 
ادامة تشغيل وصيانة السكن الوظيف 

  ومرافق رئيق الوزرا 
ء وادامة تشغيل مبان 

 وساحات رئاسة الوزراء

كة لوجانو العاصمة 2020منت      84,680 2019/08/06 شر
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  محافظة  2018/131
 
تركيب مكيفات الغراض التدفئة ف

 الطفيلة/الالمركزية
حسي   مقدادي  الطفيلة 2020منت   

يكه  وشر
 2020تم االستالم  212,790 2019/11/14

نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  تنفيذ  79/2019ش/ 
  فروع مؤسسة االقراض 

الشمسية لمبان 
/اربد والمفرق والزرقاء  الزراع 

مختلف  قيد التنفيذ
 المحافظات

كة االردنية  الشر
للتكنولوجيا 
 الهندسية

قيد التنفيذ بانتظار موافقة  49,875 2020/03/10
كة الكهرباء  شر

  مبت  المحكمة توريد وتركيب مصعد كهر  88/2019ش/ 
 
  ف
بان 

 الدستورية
موك  العاصمة 2019منت    كة الب  شر

 للمصاعد
2019/12/12 14,500  

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة  2019/123
  مجلق االعيان

 
 الشمسية ف

كة قعوار  العاصمة قيد التنفيذ شر
 للطاقة

2020/01
 /09 

أعمال عزل سطح مبت   315,106
 المجلق

2016/171   
  المبان 

 
وع الريادي لتنفيذ كفاءة الطاقة ف المشر

 البشب  )نسائية والتوليد( 
  مستشف 

 
الحكومية ف

ومستشف  النديم ومدرسة ذوقان الهنداوي ومركز 
صح  عمان الشامل ووزارة االشغال العامة 

 واالسكان

العاصمة  2019منت   
 ومادبا

2018/03 حسي   عطية
 /18 

 2019منت    3,948,956

  الحكومية/المرحلة  2018/38
  المبان 

 
كفاءة الطاقة ف

 1الثانية/وزارة االشغال العامة واالسكان/حزمة 
مختلف  قيد التنفيذ

 المحافظات
2020/01 حسي   عطية

 /06 
 قيد التنفيذ 2,221,279

  الحكومية/المرحلة  2018/43
  المبان 

 
كفاءة الطاقة ف

 2الثانية/وزارة الصحة/حزمة 
تلف مخ قيد التنفيذ

 المحافظات
كة  الشر
االردنية 

للتكنولوجيا 
 الهندسية

2020/01
 /06 

 قيد التنفيذ 3,325,422

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  93/2019ش/ 
موك/ البقعة  الشمسية لنادي الب 

كة قعوار  البلقاء قيد التنفيذ شر
 للطاقة

2020/03
 /09 

قيد التنفيذ بانتظار موافقة  16,380
كة ال  كهرباءشر

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  2020\ 11
  مدينة االمب  حسن الرياضية /اربد 

 
الشمسية ف

DBO 

 قيد اعادة الطرح 650,000 اعادة طرح  اربد اعادة طرح

  الحكومية/المرحلة  2018/44
  المبان 

 
كفاءة الطاقة ف

بية والتعليم/حزمة   3الثانية/وزارة الب 
تلف مخ قيد التنفيذ

 المحافظات
احمد يوسف 
 الطراونة

2020/01
 /06 

 قيد التنفيذ 6,374,690

تنفيذ نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة  45/2018ش/ 
  
 المجلق الطتر  االردن 

 الشمسية لمبت 
كة قعوار  العاصمة قيد التنفيذ شر

 للطاقة
2020/03
 /01 

قيد التنفيذ بانتظار موافقة  44,345
كة الكهرباء  شر
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ذ نظام توليد الطاقة كهربائية من الطاقة تنفي 
  مدينة االمب  هاشم للشباب

 
 الشمسية ف

 قيد الدراسة 53,000   مادبا قيد االحالة

تنفيذ نظام توليد الطاقة كهربائية من الطاقة  
  مدينة االمب  حمزة

 
 الشمسية ف

 قيد الدراسة 100,000   العقبة قيد الدراسة

هربائية من الطاقة تنفيذ نظام توليد الطاقة ك 
  الجنوب

  معهد تدريب مهت 
 
 الشمسية ف

الكرك الع قيد الدراسة
 قبة

  0  

ريتاج  العاصمة قيد التنفيذ ادامة وصيانة متحف االردن 39/2019ش/ 
 للمقاوالت 

2020/10
 /18 

 قيد التنفيذ 149,640

  مبت  المحكمة  37/2020ش/ 
 
  قديم ف

استبدال مصعد كهربان 
 الدستورية/عمان

مؤسسة  العاصمة التنفيذ قيد 
المصاعد 
 الكهربائية

2020/11
 /18 

 قيد التنفيذ 12,500

  لدولة  44/2020ش/ 
ادامة تشغيل وصيانة السكن الوظيف 

  ومرافق 
رئيق الوزراء وادامة تشغيل مبان 

 وساحات رئاسة الوزراء

مؤسسة  العاصمة قيد التنفيذ
 البقيع

2020/11
 /07 

110,000  

طاقة كهربائية من الطاقة تنفيذ نظام توليد ال 
 الشمسية لمعبر وادي االردن

DBO 

منت   
 دراسات

  1,250,000   البلقاء

تنفيذ نظام توليد الطاقة كهربائية من الطاقة  39/2018
  /ماركا

  معهد تدريب مهت 
 
 الشمسية ف

مؤسسة  العاصمة 2019منت   
 احمد بدوية

 2019منت    170,000 

شغيل وصيانة وحدات الةف ادارة وادامة وت 51/2017ش/ 
 الصح  /الكرامة

نة  المفرق قيد التنفيذ
 ارشيدات

2020/01
 /27 

264,000  

  30,335,783 المجموع
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 مديرية تن ي  وييامة االبنية المدرسية
 

 المتام والواجبات

 
اف المباشر عىل تنفيذ مشاري    ع األبنية المدرسية الخاصة بوزارة .1 اف عليها من خالل المكاتب االستشارية أو مديريات اإلشر   يتم اإلشر

بية والتعليم والت   الب 

  المحافظات. 
 
 األبنية الحكومية ف

 للمواصفات والمخططات التنفيذية.  .2
ً
 متابعة تنفيذ األعمال اإلنشائية والمعمارية طبقا

  كافة انحاء المملكة ل .3
 
 متابعتها وإعداد التقارير الفنية الخاصة بها. تنفيذ الزيارات الميدانية للمشاري    ع الحكومية ف

  مشاري    ع األبنية المدرسية قيد التنفيذ.  .4
 
 إعداد التقارير الشهرية والسنوية حول سب  العمل ف

ية الالزمة لمشاري    ع األبنية المدرسية قيد التنفيذ.  .5  إعداد األوامر التغيب 

 طالبات مقاولي   واستشاريي   وتعويضات(. تدقيق المطالبات المالية والزمنية لجميع المشاري    ع وتشمل )م .6

 إصدار التمديدات الالزمة لجميع مشاري    ع األبنية المدرسية.  .7

  اللجان الفنية الستالم أعمال العطاءات المختلفة.  .8
 
اك ف  االشب 

  تواجه تنفيذ المشاري    ع  .9
 العمل عىل حل جميع المشاكل والمعوقات الت 
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 بنية المدرسيةمشاريــــ  مديرية تن ي  وييامة اال 

 2019المنتتية عام  

ــ  جتة التموي  الرقم  قيمة العطاءات عند اال الة عدد المشاريــ

 33,276,203 10 مدارس جديدة 1

 21,813,077 0 اضا ات ي ية 2

 6,553,843 0 رياض ا  ال 3

 17,265,190 0 ييامة 4

 78,908,313 10 المجموع

 ة االبنية المدرسيةمشاريــــ  مديرية تن ي  وييام 

 2019المنتتية عام  

ــ  جتة التموي  الرقم  قيمة العطاءات عند اال الة عدد المشاريــ

 33,276,203 10 مدارس جديدة 1

 21,813,077 0 اضافات صفية 2

 6,553,843 0 رياض اطفال 3

 17,265,190 0 صيانة 4

 78,908,313 10 المجموع
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 2019مة االبنية المدرسية مديرية تن ي  وييا 
 

 
 

رقم 
 العطاء

وع وع اسم المش  لسب  االمجاز  تاريــــ  المباش   المقاول المحا ظة وض  المش 
 س  
مامج  الن 

قيمة العطاء 
 بالدينار

 المال ظات

مبادرة/  1
2015/172 

مدرسة الملك عبد 
  
هللا الثان 

/المقابلي     للتمب  

كة اللفداوي  العاصمة 2019منت    شر
ت للمقاوال 
 االنشائية

تم االستالم بتاري    خ  2,926,890 100% 2016/04/07
23/7/2019 

مبادرة/  2
2016/38 

مدرسة الموقر 
 المهنية للبني   

 منت   
 2019 

مؤسسة سند  العاصمة
 للتعهدات العامة

تم االستالم بتاري    خ  2,784,301 100% 2016/10/12
 امر 30/6/2019

ي صادر  تغيب 
 د 113057.06

3 8/2017 /

id/skeusa
/p1/1 

انشاء مدرسة 
فية المختلطة  االشر

كة حسي    اربد 2019منت    شر
يكه  مقدادي وشر

 للمقاوالت 

2017/11/15   2,112,833   

4 8/2017 /

usaid/ske
/p1/1 

انشاء مدرسة امنة 
بن  وهب االساسية 

 المختلطة

كة حسي    الزرقاء 2019منت    شر
يكه  مقدادي وشر

 للمقاوالت 

2017/11/15   2,225,929   

5 8/2017 /

usaid/ske
/p1/1 

انشاء مدرسة االمل 
لذوي االحتياجات 

 الخاصة

كة حسي    الزرقاء 2019منت    شر
يكه  مقدادي وشر

 للمقاوالت 

2017/11/15   1,973,936   

6 9/2017 /

/usaid/skep
1/2 

انشاء مدرسة زيد بن 
حارتة االساسية 

 للبني   

كة الشاعر  البلقاء 2019منت    شر
 للتعهدات

2017/11/15   2,133,768   

7 9/2017 /

/usaid/skep
1/2 

انشاء مدرسة 
التاسعة االساسية 

 المختلطة

كة الشاعر  العقبة 2019منت    شر
 للتعهدات

2017/11/15   2,078,697   

8 9/2017 /

/usaid/skep
1/2 

انشاء مدرسة 
الطالبية االساسية 

 المختلطة

كة الشاعر  العاصمة 2019منت    شر
 للتعهدات

2017/11/15   2,187,806   
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مركزي / 159 9
 /2015 

فة  مدرسة المشب 
 االساسية للبني   

كة الساهر  الكرك 2019منت    شر
 للمقاوالت 

تم االستالم االول   1,627,838   2016/04/25
 بنواقص

مركزي / 138 10
 /2015 

انشاء مدرسة اسكان 
الكهرباء االساسية 

 المختلطة

كة اسم العاصمة 2019منت    اعيل شر
 الهرش

تم االستالم االول   1,657,359   2016/04/19
بنواقص بتاري    خ 

1/7/2019 

مركزي / 21 11
 /2017 

انشاء مدرسة عمراوة 
 االساسية المختلطة

كة صالح احمد  اربد 2019منت    شر
 الطراونة واوالده

تم تشكيل لجنة  1,324,745   2018/01/28
 استالم اول  
2019  /28/12 

مركزي / 121 12
 /2016 

انشاء مدرسة الخريبة 
 االساسية المختلطة

التقنية المتجددة  اربد 2019منت   
كة  للمقاوالت/شر
 داوود والزواوي

تم االستالم بنواقص  1,398,727   2017/04/16
 10/3/2019بتاري    خ 

مركزي / 99 13
 /2016 

انشاء مدرسة امرع 
 الثانوية للبنات

كة سمب   الكرك 2019منت    شر
كاه  خشان وشر

2017/05/09   1,496,015   

/90مركزي/  14
2016 

انشاء مدرسة باب 
عمان االساسية 

 المختلطة

كة تيودور  جرش 2019منت    شر
 الدير ومشاركوه

ية  1,467,273   2016/07/16 هناك اوامر تغيب 
( 2+1بقيمة )
دينار  568668
 موافق عليها

/34مركزي/  15
2016 

انشاء مدرسة ام عبهرة 
 الثانوية للبني   

مؤسسة سام   العاصمة 2019منت   
  
 
الحاف

للمقاوالت/سام  
محمد عيس 

  
 
 الحاف

2016/06/21   1,685,604   

انشاء مدرسة اروى  19/2016مركزي/  16
بن  عبد المطلب 
 ومدرسة ام عطية

كة الزوايدة  العاصمة 2019منت    شر
/اردال  والحنيىط 

للهندسة 
 والمقاوالت 

2016/06/11   3,445,100   

 32,526,821 مجموعال
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  2020مديرية تن ي  وييامة االبنية المدرسية 

 
الرقم 

 المتسلس 
وع رقم العطاء وع اسم المش  لسب   تاريــــ  المباش   المقاول المحا ظة وض  المش 

االمجاز 
 ال ع   

قيمة 
العطاء 
 بالدينار

 المال ظات

مدرسة ابن زهر الثانوية  2016/176مبادرة/  1
 للبني   

د االستالم قي
 االول  

كة حسن  العاصمة شر
خمش 
يكه  وشر

2017/06/06 99% 1,904,
079 

تم االستالم االول  
2020 

مدرسة خديجة بن  خويلد  2019/17مبادرة/  2
 االساسية المختلطة

قيد االستالم 
 االول  

رام  زيادين  العقبة
كاه  وشر

 للمقاوالت 

2019/06/24 98% 2,080,
945 

تم تشكيل لجنة 
 ول  استالم ا

موك  135/2015مركزي/  3 انشاء مدرسة الب 
 االساسية المختلطة

مؤسسة  البلقاء 2020منت   
الحسام 
للتعهدات 
 العامة

2016/04/23   2,375,
565 

تم االستالم االول  
بنواقص بتاري    خ 

27/1/2020 

انشاء مدرسة الحالبات  2018/135مركزي /  4
 االساسية المختلطة

قيد االستالم 
 االول  

كة يوسف  قاءالزر  شر
احمد 

البستنحر  
 واخيه

2019/05/11 98% 1,094,
040 

تم التنسيب 
باالستالم من قبل 

 "المهندس"

 مشاريــــ  مديرية تن ي  وييامة االبنية المدرسية

 2020المنتتية عام  

ــ  جتة التموي  الرقم  قيمة العطاءات عند اال الة عدد المشاريــ

 33,276,203 4 مدارس جديدة 1

 21,813,077 0 اضا ات ي ية 2

 6,553,843 0 رياض ا  ال 3

 17,265,190 0 ييامة 4

 78,908,313 4 موعالمج
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5 2/2018 /

usaid/skep/2/1 
مدرسة الةي    ح االساسية  

 للبنات
مؤسسة  اربد 2020منت   

دجلة 
 للمقاوالت 

2018/09/01   2,395,
439 

تم االستالم االول  
بنواقص بتاري    خ 

تم و  25/2/2020
تسليم المفاتيح 

بية  للب 

6 2/2018 /

usaid/skep/2/1 
حمد الفرحان الثانوية 

 للبني   
مؤسسة  اربد 2020منت   

دجلة 
 للمقاوالت 

2018/09/01   2,555,
228 

تم االستالم االول  
بنواقص  بتاري    خ 

وتم  1/3/2020
تسايم المفاتيح 

بية  للب 

7 2/2018 /

usaid/skep/2/1 
مؤسسة  اربد 2020منت     السمط االساسية للبني   

دجلة 
 للمقاوالت 

2018/09/01   2,318,
603 

تم االستالم 
بتاري    خ 
وتم  4/2/2020

تسليم المفاتيح 
بية  للب 

8 12/2018 /

Usaid/jsep/4/3 
إضافات لمدرسة رحابا 

 الثانوية للبني   
مؤسسة ابو  اربد 2020منت   

عرجا 
 للمقاوالت 

2018/12/12   1,001,
027 

  

9 14/2018 /

usaid/jsep/4/5 
إضافات لمدرسة صما 

 الثانوية للبنات 
كة سمارة  اربد 2020منت    شر

 ويوسف 
2018/12/11   1,001,

015 
  

تطوير مدرسة السلط  189/2013مركزي/  10
 الثانوية

مؤسسة  البلقاء 2020منت   
المهندس 
عاكف ابو 
حجر 

للتعهدات 
 العامة

2014/04/28   1,496,
015 

ول  تم االستالم اال 
بنواقص وبانتظار 
التنسيب باستالم 
النواقص من قبل 

 االستشاري
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رموك  مدرسة  الب 
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كي  
وأن  المل /الدب  ر  مب 

ي  للي 
ان  د ألله الب   مدرسة  الملك عت 
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ن   ي  ن  لت 
ل
ة   ت  هت 

الم
ة   وث 

اب   مدرسة  الموق ر الب 
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ن  حارث   د ب  ث  /مدرسة  ر  ن  ي  ن  لت 
ل
ة   وث 

اب   usaidة  الب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

192 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

/ لطة 
ب  ة  المج  اسعة  ألاساست   usaidمدرسة  الب 
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اء رق  مل الر   مدرسة  ألا 
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 ــــ ســابـــ  الــــــــــال ص

ال نيةؤون ــــــــــــــ دارة الش  
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مين عام وزارة االشغال العامة و االسكانا  

 

الحموالت  و دة
  المحوري 

 

مديرية 
 المشاغ 

 

مظم مديرية 
 المعلومات الجغرا ية

 

مديرية 
االسطول 
  والنق 

 

 الحاسو  امديرية 
و تكنولوجيا 
  المعلومات

 

مديرية 
 المسا ة 
  و االستمالك

 

 

ل نيةالشؤون ا دارةا  
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 ادارة الشؤون ال ني 

 متام وواجبات ادارة الشؤون ال نية

    ا دارة المديريات التالية : ادارة الشؤون ال نية   ويتب  لت 

 ( .  ITمديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات )  .1

 مديرية المساحة واالستمالك .  .2

 مديرية نظم المعلومات الجغرافية .  .3

 مديرية المشاغل.  .4

 مديرية االسطول والنقل .  .5

 وحدة الحموالت المحورية.  .6

 

   مرهز الوزارة : /متام مدير ادارة الشؤون ال نية 

  ظل الصالحيات مسؤوال أما .1
 
  أعماله   وذلك ضمن القواني   واألنظمة واألسق والتعليمات النافذة وف

 
ة ويساعده ف م األمي   العام بصورة مباشر

 المفوضة إليه . 

  أي أعمال مطلوبة من خالل اللجان الدا .2
 
ئمة التنسيب بما يراه مناسب من الخطط واألسق واإلجراءات   فيما يخص أنشطة الوزارة والمساهمة ف

 منها أو المختصة بمهمات محددة . 

عتماد اإليعاز بتنفيذ اإلجراءات والقرارات الصادرة عن األمي   العام أو الوزير والمتعلقة بشؤون الوزارة وأي قرارات تصدر عن أي لجنة يتم ا .3

 تنسيباتها أصوليا . 

 التوقيع عىل المراسالت الرسمية وفق التفويض من قبل عطوفة األمي   العام.  .4
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اف وفق الهيكل التنظيم  للوزارة والعمل عىل المتابعة والتقييم والمراقبة لهذه الوحدات والكو  .5
ادر إدارة الوحدات اإلدارية ضمن نطاق اإلشر

 الوظيفية العاملة فيها . 

  رسم سياسات الوزارة العامة والعمل عىل تطويرها وت .6
 
  تساهم ف

  أعمال اللجان المتخصصة األخرى الت 
 
 حسي   األداء العام فيها. المشاركة ف

اف عىل أي مهام يتم تفويضه أو تكليفه بها من عطوفة األمي   العام .  .7  القيام بأي أعمال أو اإلشر

 مراجعة وتقييم االحتياجات الصادرة عن كافة الوحدات اإلدارية التابعة له والتنسيب لعطوفة األمي   العام .  .8

 

ات العمل عىل إعداد الخطط المتعلقة بحوسبة وأتمتة عمليات وإجراءات الوزارة وبناء المعرفة ومن خالل مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلوم

ونية فيها.   االلكب 

  
لغايات  ومن خالل مديرية المساحة واالستمالك العمل عىل القيام بجميع االعمال المساحية واعداد الخرائط الطبغرافية الالزمة واستمالك االراض 

 ية والمنشات التابعة للوزارة . مشاري    ع الطرق واالبن

  مختلف مناطق ال
 
مملكة  ومن خالل وحدة الحموالت المحورية يتم متابعة كافة الحموالت المحورية واقامة مراكز توزين تابتة ومتحركة للشاحنات ف

  المراكز الحدودية. 
 
 باالضافة ال مراكز التوزين ف

عىل وضع االسق والمعايب  الالزمة لجمع البيانات والمعلومات لكافة اعمال مديريات الوزارة ومن خالل مديرية نظم المعلومات الجغرافية العمل 

 . GISواظهارها عىل خرائط رقمية باستخدام نظام 

 ومن خالل مديرية المشاغل العمل عىل كافة االصالحات وترخيص وتامي   المركبات واالليات لكافة المديريات والمكاتب التابعة للوزارة . 

يش عىل خالل مديرية االسطول والنقل العمل عىل تنظيم عملية حركة السيارات التابعة للوزارة لتامي   تنقالت الموظفي   ومتابعة المشاري    ع والتفت ومن

  المركز ومختلف المديريات التابعة للوزارة
 
 .  السيارات الحكومية والمستاجرة والتدقيق عىل رصف المحروقات والتتبع الحكوم  للمركبات ف
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  :مديرية المسا ة وا ستمالك 

 -المتام والواجبات: 

  لغايات مشاري    ع الطرق .1
واألبنية  تقوم مديرية المساحة واالستمالك بجميع األعمال المساحية وإعداد الخرائط الطبوغرافية الالزمة واستمالك األراض 

  الوزارة بهذه المديرية. والمنشآت التابعة للوزارة وترتبط األعمال الفنية ألقسام المساحة واالستم
 
  المديريات األخرى ذات طبيعة االختصاص ف

 
 الك ف

  والمسح الجوي والخرائط واالستمالك الخاصة بالوزا .2
امج ورسم السياسات العامة ألعمال المسح الميدان   رة. تقوم المديرية بإعداد الخطط والبر

  المحافظات واأللوية وتقدير حجم العمل المتوقع لألعمال المتعلقة التنسيق مع المديريات الموجودة بمركز الوزارة ذات العالقة  .3
 
ومديريات األشغال ف

 . 
ً
 بطبيعة االختصاص سنويا

  ضوء حجم العمل المتوقع لجميع األمور المالية المتعلقة بالمديرية .  .4
 
 عمل كلفة تقديرية للموازنة المالية السنوية للمديرية ف

  من شأنها المحافظة عىل تنظيم وتطوير العمل ورفع مستوى األداء التنسيب بإصدار التعليمات العامة  .5
والخاصة المتعلقة بطبيعة االختصاص والت 

  المجال وتوحيد نمط العمل المساح  . 
 
 للعاملي   ف

ورة أو حاجة للتعديل وذلك ب .6 التنسيق مع مديرية التنسيب بتعديل القواني   واألنظمة والتعليمات المتعلقة بمجال التخصص  إذا تبي   أن هناك رص 

 الشؤون القانونية . 

  والجامعات األردنية ونقابة المهندسي   أو أية جهة استشارية أخرى بالتعاون مع مديرية التطوير اإل  .7
  األردن 

 
  التنسيق مع المركز الجغراف

 
داري والتدريب ف

  المديرية
 
تيب دورات تدريبية متخصصة للمهندسي   والمساحي   والفنيي   ف

 .  الوزارة لب 
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لمثلثات العمل عىل تزويد مكتبة الوتائق الخاصة بالمديرية بالصور الجوية الالزمة وصور األقمار الصناعية والخرائط الطبوغرافية وشبكات نقاط ا .8

  ومخططات البنية التحتية والخرائط الجيول
  ومخططات التنظيم وفهارس األراض 

وجية وجداول اإلحداتيات ومخططات التنظيم وفهارس األراض 

ورية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة الخاصة المعنية وتحديث هذه الوتائق  باستمرار .  واألرصاد الجوية وكل ما يلزم من وتائق رص 

 
شبكات نقاط المثلثات العمل عىل تزويد مكتبة الوتائق الخاصة بالمديرية بالصور الجوية الالزمة وصور األقمار الصناعية والخرائط الطبوغرافية و  .9

  ومخططات البنية التحتية والخرائط 
  ومخططات التنظيم وفهارس األراض 

 وجداول اإلحداتيات ومخططات التنظيم وفهارس األراض 

ورية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة الخاصة المعنية وتحدي .10  ث هذه الوتائق باستمرار . الجيولوجية واألرصاد الجوية وكل ما يلزم من وتائق رص 

  المديرية والمديريات ذات طبيعة االختصاص باألجهزة والمعدات المساحية المتطورة وتدريبهم عليها بما يتن .11
 
  ف
اسب مع تزويد فرق المسح الميدان 

 طبيعة العمل. 

  فاعليتها ودقتها وسالمة المعلومات الناتجة عنها . عمل برامج صيانة دورية باإلضافة إل الصيانة الروتينية ألجهزة ومعدات المساحة للمحافظة عىل .12

  المحافظات واأللوية للتأكد من حسن سب  العمل وسالمة .13
  مديريات المركز والمشاري    ع ومديريات األشغال ف 

  ف 
 . المعلومات متابعة أعمال المسح الميدان 

  والمساحة إلعداد خطة عمل الستمالك كافة الطرق  .14
 غب  المستملكة ومراجعة الطرق المستملكة . التنسيق مع دائرة األراض 

تب عليها لعدم االزدواجي .15 ى لحل مشاكل االستمالك المتعلقة بالطرق النافذة وما يب   . التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبر
ً
  الصالحيات مستقبال

 ة ف 

المقياس وشبكات المثلثات وشبكة التسوية الدقيقة بالتنسيق مع المركز  مراجعة المواصفات المتعلقة باألعمال المساحية وتديلها بما يتناسب مع .16

  والمساحة 
  ودائرة األراض 

  األردن 
 
 الجغراف

  مركز الوزارة والمحافظات .  .17
 
  مجال التخصص ف

 
ات الدورية لرفع كفاءة العاملي   ف ات وإصدار النشر  عقد الندوات والمحارص 
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ات والتعليمات الخاصة بذلك  تدريب وتوجيه المهندسي   والفنيي   الذين .18 كون مع لجان التعويضات عىل كيفية احتساب التقدير العادل وإصدار النشر  يشب 

  المحافظات ألي عمل مساح  فيما يتعلق بطبيعة االختصاص .  .19
 
 تقديم النصح والمشورة لمديريات المركز ومديريات األشغال ف

 عيي   المساحي   والقياسي   . عمل االختبارات العملية والنظرية الالزمة من أجل ت .20

  مجال االختصاص.  .21
 
 وضع التوصيات الخاصة بعمل نظام للحوافز لتحسي   الجودة ورفع مستوى األداء للعاملي   ف

  الموازنة العامة .  .22
 
 لغايات التنسيب لرصدها ف

ً
اؤها سنويا  عمل كلفة تقديرية لجميع األجهزة والمعدات واألدوات المراد شر

  المديرية للرد عىل قضايا االستمالك والتعويضات المتعلقة بقضايا الوزارة  تزويد مديرية الشؤون .23
 
 القانونية بما تحتاجه من المعلومات المتوفرة ف

  والمساحة لةفها لمستحقيها بموجب قانون االستمال .24
  تنشأ جراء أعمال االستمالك إل دائرة األراض 

ار الت  ك رقم رفع جداول التعويضات عن األرص 

 . 1987نة ( لس12)

  يتعاملون بها .  .25
  مجال االختصاص للقواني   واألنظمة والتعليمات الت 

 
  المديرية ف

 
 توعية وتثقيف العاملي   ف

 كلما االتصال مع وزارة الزراعة للحصول عىل جداول أسعار األشجار والمزروعات لالستئناس بها عند تقدير التعويض العادل وتعميمه عىل المعنيي    .26

ورة    ذلك . اقتض  الة 

  لغايات تبادل المعلومات المتعلقة بالمعلومات الجغرافية وتعتبر المديرية نواة الوزارة لهذه المهم .27
 ة . التنسيق مع مركز المعلومات الوطت 

 القيام بحة األمالك العائدة للوزارة .  .28
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  2019امجازات مدبرية المسا ة و  االستمالك لعام 

 قسم االستمالك والتعويضات 

 -:  طات االستمالك للطرق التاليةاعداد مقط -أ

 طريق رجم الشوك  .1

 السلط الحكوم  .  .2
 مستشف 

  الحوض ) .3
 
 ( . 205  298( للقطع رقم )147( لوحة )56الطفيلة / بيع وضم واستمالك ف

 ترسيم وتحبب  طريق اربد جرش عمان .  .4

 طريق الخالدية/سول .  .5

 الطريق من جش الثورة العربية باتجاه الغرب .  .6

  الرمان والمصطبة حوض )التخىل  عن مسا .7
 ( . 51+ 40( للقطع رقم )1+22حة من الطريق المستملك  من اراض 

/المنصور/الشوبك .  .8  استكمال طريق الجبب 

 طريق جرف الدراويش / الطفيلة .  .9

  راسون /حوض )102   101احتواء االعتداء امام القطع ) .10
 ( . 2( من اراض 

 طريق ساكب/عيةه .  .11

 عرار . طريق ذيبان/ام الرصاص قرية  .12

 الباص الشي    ع .  .13

 بب  خداد .  .14

 ( الونانات . 2( حوض )2260تخىل  امام القطعة ) .15

 طريق الكمشة/المشه/العالوك .  .16

  الفحيص/ حوض رقم  )66احتواء االعتداء عىل القطعة رقم ) .17
 ( طريق البكالوريا  . 8( من اراض 
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  مليح حوض رقم  ) .18
 ( . 213+601+621ع )( للقط11+  16احتواء االعتداء عىل عدة قطع من اراض 

 الخاص بتنفيذ اعمال الحماية للجسور الخرسانية عىل طريق البحر المي /سويمه/غور حديثة .  87/2018العطاء المركزي رقم  .19

 طريق يرقا/حدباء/وادي شعيب .  .20

 تعديل استمالك تحويلة الرامة .  .21

  زبود وسيل حسبان ح96تخفيض سعة االستمالك عند قطعة االرض رقم ) .22
 ( العدسية . 3وض )( من اراض 

 طريق البذية/فقوع .  .23

 ( . 9طريق ام صويوينة/الزنية حوض ) .24

 ( . 1( اوحة )7طريق مادبا/ام العمد حوض ) .25

  االرض ) .26
  ام العمد . 276   96ازالة االعتداء عىل قطعت 

 ( من اراض 

  الطفيلة / العيص ) .27
 ( .  72( لوحة )14طريق الحمه / قمر من اراض 

 ( . 1( لوحة )1المريغه حوض )طريق سويمرة/الصحراوي محطة  .28

 طريق وادي موس/الطيبة/الراجف/النقب .  .29

ا/الكرامة/استمالك وتخىل  .  .30  عب 

  الةي    ح حوض ) .31
موك تخىل  عن استمالك واراض   ( . 40   35( للقط   ع رقم )76( لوحة )50جامعة العلوم/جامعة الب 

 

ار للمشاريــــ  التالية :  -ب  -امجاز جداول تعويضات اال ن

ار  الواقعة عىل طريق الشونة الشمالية / كفرنجة / دير عال العطاء المركزي رقم  جداول تعويضات .1  .  194/2008االرص 

( والخاص بتنفيذ طريق الشونة الجنوبية / تقاطع الرامة / تقاطع الكفرين عددها 236/2013جداول تعويضات ضمن العطاء المركزي رقم ) .2

 ( جدول . 28)

ين . جداول تعويضات ضمن توسعة وتحسي   ط .3  ريق الزرقاء / بب 
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 جداول تعويضات ضمن استمالك طريق مشتل فيصل/العبارة/الكفب  .  .4

 جداول تعويضات ضمن استمالك وادي حادية / السلط .  .5

ول .  .6  جداول تعويضات ضمن استمالك طريق البب 

 جداول تعويضات ضمن استمالك دير انر  سعيد/سموع .  .7

  . جداول تعويضات ضمن استمالك طريق السلط / ال .8
 عارضة  الجزء الثان 

 جداول تعويضات ضمن استمالك طريق العلمات/غرندل .  .9

 جداول تعويضات ضمن استمالك طريق الجبارات/عمامه .  .10

 جداول تعويضات ضمن استمالك طريق سوميا/سد الملك طالل .  .11

  . والخاص بتنفيذ طريق السلط الدائري/الجزء ال 47/2013جداول تعويضات ضمن العطاء المركزي رقم  .12
 ثان 

 جداول تعويضات طريق الشونة الشمالية/وقاص .  .13

 ( معاملة . 500انجاز قوائم الدفع بلغ عددها ) .14

 ( معاملة . 100انجاز معامالت فك الحجز عددها ) .15

 ( معاملة . 200انجاز معامالت االستفسار عن االستمالك وعددها ) .16

 جداول تعويضات طريق يرقا / وادي شعيب .  .17

 ي امجازات قسم مسا ة اقبن 

وتشمل انشاء مساكن لألش العفيفه ومدارس جديده وعددها   2019تدقيق االعمال المساحيه لمشاري    ع المبادرات المليكه الساميه  لسنه  .1

وع.  35للمدارس ولألش العفيفه   مشر

وع.  15وعددها  USAIDتدقيق االعمال المساحيه لمشاري    ع برنامج ال  .2  مشر

  االخرى وعددها تدقيق االعمال المساحيه لمشاري    ع تنفي .3
وع .  75ذ وصيانه المبان   مشر

وع.  89تدقيق االعمال المساحيه لمشاري    ع تنفيذ وصيانه االبنيه المدرسيه وعددها  .4  مشر
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  مديرية المسا ة لمشاريــــ  الطرقامجازات 

 عمل رفع مساح  للعطاءات .1

 (20/2018 /عمان والزرقاء  
دد الشي    ع بي   مدينت 

وع حافالت الب   الحزمة االول. ( الخاص بتنفيذ مشر

 (21/2018 .عمان والزرقاء/الحزمة الثانية  
دد الشي    ع بي   مدينت 

وع حافالت الب   ( الخاص بتنفيذ مشر

 (22/2018 .عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة  
دد الشي    ع بي   مدينت 

وع حافالت الب   ( الخاص بتنفيذ مشر

 (23/2018  
دد الشي    ع بي   مدينت 

وع حافالت الب    عمان والزرقاء/الحزمة الرابعة. ( الخاص بتنفيذ مشر

  طري                ق مع                بر  ( بانش                اء53/2018رق                م) رف                ع مس                اح  ومتابع                ة االس                تالمات ب                ي   المق                اول واالستش               اري للعط                     اء الخ                اص عم               ل  .2

 الكرامة/الركبان( .  –كرامة/الكرامة/الركبان/الح   دالت الح     دودي )الحزمة االول 

 

 الركبان/الحدالت( . -ء طريق معبر الكرامة/الكرامة/الركبان/الحدالت الحدودي )الحزمة الثانية( الخاص بانشا 54/2018عمل رفع مساح  ) .3

  والمساحة الزال ة اال  .4
عت داء ع ىل عمل رفع مساح  للطرق الزراعية والثانوية والرئيسية لتأكد من مسارها بعد أن يتم تزيلها عىل لوحات دائرة االراض 

  المسار الصح
 
 يح . الطرق واعادة فتحها ف

 عقد امتحانات ومقابالت شهرية العتماد كوادر المساحي   لدى المشاري    ع للطرق واالبنية .  .5

ط رح عط اءات مس احية وتل زيم مكت ب مس احة للقي ام بأعم ال المس احية لالنهي  ار الحاص ل ع ىل طري ق العدس ية البح ر المي   وت دقيق الق راءات م  ن  .6

 قبل فرق المساحة . 

 ( . (GPSية متطورة تحديث قسم المساحة بإجهزة مساح .7

 من طريق رئيس  واعداد مخططات مساحية ورقية .  .8
 عمل رفع مساح  تفصيىل  لغايات تصميم فتحات االلتفاف الكب 

 القرى من اجل تحويل صفة الطريق زراع  ال قروي واخذ موافقة رئاسة الوزراء .  .9
 عمل رفع مساح  للطرق الواصلة بي  

 ولغاي  ة تاريخ  ه تق  وم فرق  ة المس   .10
ً
  وس  احات للش  حن والرك  اب لجش   المل  ك حس  ي   الجدي  د حالي  ا

احة للط  رق بعم  ل رف  ع مس  اح  لمشر  وع انش  اء مب  ان 

 ( م من منتصف الطريق القائم . 100وعمل رفع مساح  لطريق الشاحنات بعرض )
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 (1جدول رقم )

 تدق ق الر   المساح   مرهز يح  سما الش ان الشام 

 ع المساح  تدقيق الرف مدرسة العال ال اموية بنات

ن   تدقيق الرفع المساح   مدرسة العال ال اموية بن  

 تدقيق الرفع المساح   مدرسة ال   بة الغربية ال اموية بنات

ن   تدقيق الرفع المساح   مدرسة الزميالت االساسية بن  

 تسليم موقع مرهز يح  البصة

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مستشفن معان العسكري

  غرف عمليات مستشفن 
ن
 تدقيق الشبكية  غور الصام

ف ال اموية المقتلطة  تسليم نقاط مرجعية مدرسة  يان المش 

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مبنن مقابرات البلقاء

 رفع مساح   مديرية ابنية البلقاء

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية بيت شبا  مادبا

  
 دقيق الشبكيةتسليم موقع و ت مدرجات و مرا ق ملع  الشوبك الرياضن

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مرهز شبا  العارضة

 رفع مساح   دائرة مدت  عام اربد

 تدقيق الشبكية 62-الرملة الجنو    -غور  ي ة-مساة  االش الع ي ة

 تدقيق الشبكية 29-ام العر ان-ال نية-مساة  االش الع ي ة

 تدقيق الرفع المساح   مدرسة ميمومة بنت الحارث

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية هز يح  ملكامر 

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مرهز يح  الدجنية

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مرهز يح  جبة

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مرهز يح  عقربا

 تدقيق الرفع المساح   مدرسة عمر ب  القطا  ال اموية الشاملة

 قع و تدقيق الشبكيةتسليم مو  مرهز يح  يقرة الشام 
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 تسليم موق  و تدق ق الشبكية مرهز يح   نينا

 رفع مساح   مدرسة العيص

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مرهز يح   وت

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مرهز يح  ذيبان الشام 

با-مساة  االش الع ي ة  تدقيق الشبكية 716-البلد-هنس

 تسليم موقع مرهز شبا  و شابات ام الجمال

   كما
 رفع مساح   معتد تدري  متنن

 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مبنن مديرية يناعة و تجارة و تموي  معان

بية و التعليم قية-مديرية الن   تدقيق الشبكية البادية الشمالية الش 

  -ذيبان-مساة  االش الع ي ة
ن
 المساح   تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع 15-ام الغزالن الوسطا 

 تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع المساح   10- نو زبيد الجنو    -الم لوثة-مساة  االش الع ي ة

  -ذيبان-مساة  االش الع ي ة
ن
 تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع المساح   2-ام الغزالن الوسطا 

ن   تسليم موقع مدرسة  ارق ب  زياد االساسية بن  

ميس االساسية ا  تسليم موقع لمقتلطةمدرسة الن 

ف االساسية بنات  تسليم موقع المدرسة المجاورة لمدرسة زي  الش 

  -العالية-مساة  االش الع ي ة
 
م  تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع المساح   121-د  رة الش 

 تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع المساح   13-ام الكباش-بزرة-مساة  االش الع ي ة

 تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع المساح   50-مطلق العق -دليلة الحمايدة-لع ي ةمساة  االش ا

 تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع المساح   13-المقرعة الغربية-ل -مساة  االش الع ي ة

ي  االساسية المقتلطة  تدقيق الشبكية مدرسة بن 

 تسليم موقع محكمة يلح الشوبك

ن   تدقيق الشبكية مدرسة رويم ال اموية بن  

 تدقيق الشبكية مدرسة الحالبات االساسية المقتلطة

 تدقيق الرفع المساح   196-195-194-القريشية-جرش-مساة  االش الع ي ة

 تدقيق الرفع المساح   26-الحبسان-سوف-مساة  االش الع ي ة

 تدقيق الرفع المساح   41-البغي -جبة-مساة  االش الع ي ة

 تدقيق الرفع المساح   ا االساسية بناتمدرسة ح  الصباي

 تدقيق الرفع المساح   449-خلة الدالية-يقرة-مساة  االش الع ي ة
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ن جنا-مساة  االش الع ي ة  تدق ق الر   المساح   73-بصة الريحان-ع  

ن   تسليم موقع مدرسة القادسية االساسية بن  

 تسليم موقع مدرسة يلما االساسية

ن جالوت االس   تسليم موقع اسية المقتلطةمدرسة ع  

 تدقيق الشبكية مدرسة ام  ل وم االساسية المقتلطة

ن   تدقيق الشبكية مدرسة ال اروق االساسية بن  

ن   تسليم موقع و تدقيق الشبكية مدرسة سليمان المو  االساسية بن  

 تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع المساح   الج ر-مساة  االش الع ي ة

 تسليم موقع مة االساسية المقتلطةمدرسة ام سل

ن    االساسية بن  
س
 تسليم موقع مدرسة عبدهللا ب  قيس الحار 

 تسليم موقع مدرسة جبة االساسية المقتلطة

ن   تسليم موقع مدرسة هتم ال اموية بن  

  -مزرعة قض الحالبات-مساة  االش الع ي ة
 
م  تدقيق الشبكية 2241-ال اجرة الش 

 تدقيق الشبكية رة و تموي  الم رقمديرية يناعة و تجا

 رفع مساح   وزارة االشغال العامة

 تدقيق الرفع المساح   1249-البيضا-ين حة-مساة  االش الع ي ة

 تدقيق الرفع المساح   319-ام بوير-الط يلة-مساة  االش الع ي ة

ا-مساة  االش الع ي ة  تدقيق الرفع المساح   178-ام التمر-بصن 

 تدقيق الشبكية ةمشغ  ال ندق

ن   تسليم موقع مدرسة التاسعة االساسية بن  

 تسليم لمكتب مساحة 746-البلد-جرف الدراويش-مساة  االش الع ي ة

 تسليم لمكتب مساحة 77-مصال-الط يلة-مساة  االش الع ي ة

 تسليم لمكتب مساحة 24-المياش-الط بلة-مساة  االش الع ي ة

 تدقيق الرفع المساح   مدرسة ر ا  الح  الشما   

 تدقيق الرفع المساح   مدرسة المرجم ال اموية بنات

 تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع المساح   13-الكمية-الط يلة-مساة  االش الع ي ة

 تسليم لمكتب مساحة وتدقيق الرفع المساح   9-قاع ال حي   -قاع ال حي   -مساة  االش الع ي ة

 موقعتسليم  محجر بيطري الضة
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ن   تسليم موق  و تدق ق الشبكية مرهز يح  روضة االمن  ع   ب  الحس  

 رفع مساح    نجر وزارة الطاقة

 رفع مساح   مبنن محا ظة البلقاء

 معان الحكوم  
 تدقيق الرفع المساح   توسعة مستشفن

 تدقيق الشبكية مرهز يح  د   االو   

 تدقيق الرفع المساح   مرهز يح   وارة االو   

  تقنيات-ا ات ي يةاض
ن
ن -مبا   تدقيق الشبكية مدرسة ه ر عان االساسية بن  

  تقنيات-اضا ات ي ية
ن
ن -مبا   تدقيق الشبكية مدرسة قميم ال اموية بن  

  تقنيات-اضا ات ي ية
ن
 تدقيق الشبكية مدرسة ه ر اسد االساسية المقتلطة-مبا 

 تدقيق الرفع المساح   مرهز يح  الرازي االو   

 رفع مساح   الصبيح  -بي يةالغابة ال

 تدقيق الشبكية مدرسة القنساء االساسية المقتلطة

  عجلون
 رفع مساح   معتد تدري  متنن

  تقنيات-اضا ات ي ية
ن
 تدقيق الشبكية مدرسة دير السعنة ال اموية بنات-مبا 

  تقنيات-اضا ات ي ية
ن
 تدقيق الشبكية مدرسة رابعة العدوية االساسية المقتلطة-مبا 

  تقنيات-ا ات ي يةاض
ن
 تدقيق الشبكية مدرسة لسيبة المازمية االساسية المقتلطة-مبا 

ن   تدقيق الرفع المساح   مدرسة ام السماق ال اموية بن  

 تدقيق الرفع المساح   مدرسة شجرة الدر االساسية بنات

 تدقيق الرفع المساح   مدرسة اسكان ذيبان االساسية المقتلطة

 تدقيق الرفع المساح   حسا و سك  المتضفمبنن متض ية لواء ال

ن   تدقيق الرفع المساح   مدرسة يرقا ال اموية بن  

ن   تدقيق الرفع المساح   مدرسة الشق ق االساسية بن  

  االساسية المقتلطة
 تدقيق الرفع المساح   مدرسة بالل الحبس 

 رفع مساح   وزارة االشغال-مديرية المشاغ 

 

 



 

 

209 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 (2جدول )

 وزارة الصحة الكرك مراةز يحية القطاع الصح   ح  الياروت مرهز ي 94/2019

توسعة وتحديث مركز صح   124/2019
 القادسية / الطفيلة

 وزارة الصحة الطفيلة مراكز صحية القطاع الصح  

اعاد تأهيل مبت  االحصاءات العامة  2019/66ش/ 
 الجبيهة / 

  
صيانة وتأهيل مبان 
 القطاعات األخرى

 خطيطوزارة الت العاصمة 

 وزارة الشباب المفرق  قطاعات اخرى إنشاء مبت  بي  شباب المفرق 137/2019

108/2019   
 
صالة رياضية متعددة األغراض ف

 القويرة
 وزارة الشباب العقبة  قطاعات اخرى

انشاء مرافق عامة لملعب الراجف  2019مبادرة/ /133
  
 الرياض 

 وزارة الشباب معان  قطاعات اخرى

يانة مبت  )الرقابة ومديريات ص 2019/27ش ع/ 
 األشغال واألبنية(

  
صيانة وتأهيل مبان 
 القطاعات األخرى

وزارة األشغال  العاصمة 
 العامة واإلسكان

 وزارة الصحة معان مراكز صحية القطاع الصح   إنشاء مركز صح  معان الشامل 122/2019

توسعة وتحديث مركز صح    83/2019
 كفريوبا

 وزارة الصحة اربد صحيةمراكز  القطاع الصح  

صيانة ملعب القويرة وبناء مدرجات  2019/10ش ع ق/ 
 ومرافق

  
صيانة وتأهيل مبان 
 القطاعات األخرى

 وزارة الشباب العقبة 

  لمبت  محافظة  2019/48
 
إنشاء طابق إضاف

العاصمة /الجزء الجنونر  )مشاري    ع 
 الالمركزية(

 وزارة الداخلية العاصمة  قطاعات اخرى

الشاء مبنن عيادة بيطرية و مقتن   2019/33ز/ 
  محا ظة العقبة

ن
 بيطري القويرة م

 وزارة الزراعة العقبة  قطاعات اخر 

صيانة مالعب الحميمة ودبة  2019/11ش ع ق/ 
حانوت والراشدية وبناء مدرجات 

 ومرافق

  
صيانة وتأهيل مبان 
 القطاعات األخرى

 وزارة الشباب العقبة 

ال العطاء المركزي استكمال أعم 2019/86ش/ 
وع 2011/37) ( الخاص بتنفيذ مشر

 المعهد العرنر  للرقابة
 مبت 

الهيئة المستقلة  العاصمة  قطاعات اخرى
 لالنتخابات
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انشاء مركز صح  الزميالت الشامل/  2019مبادرة/ /22
 لواء الموقر

 وزارة الصحة العاصمة مراكز صحية القطاع الصح  

 كفر توسعة وتحديث مركز صح   166/2019
 أسد /محافظة إربد

 وزارة الصحة اربد مراكز صحية القطاع الصح  

إنشاء مركز صح  ساكب/ محافظة  2019/127
 جرش

 وزارة الصحة جرش مراكز صحية القطاع الصح  

صيانة وأعمال ديكور لمركز الحسن  2019/73ش/ 
/ محافظة الكرك  

 
 الثقاف

  
صيانة وتأهيل مبان 
 القطاعات األخرى

 ة الثقافةوزار  الكرك 

ش 
 2019أبنية/ / 83أ/ 

صيانة مبت  سكن متةف لواء 
 الرمثا

  
صيانة وتأهيل مبان 
 القطاعات األخرى

 وزارة الداخلية اربد 

ش 
 2019أبنية/ / 74أ/ 

صيانة متةفية لواء األغوار 
 الشمالية

  
صيانة وتأهيل مبان 
 القطاعات األخرى

 وزارة الداخلية اربد 

اء رقم إستكمال نواقص العط 2020/10
( الخاص بتنفيذ مركز 2007/50)

  إربد
 
 تقاف

 وزارة الثقافة إربد  قطاعات اخرى

الشاء مرهز المنار للتنمية ال كرية  2020مبادرة/ /7
 الشومة الجنوبية / 

وزارة التنمية  البلقاء  قطاعات اخر 
 االجتماعية

إنشاء مركز شباب سما  2019مبادرة/ /158
 الشحان/المفرق

 وزارة الشباب المفرق  قطاعات اخرى

تنفيذ مبت  اشغال لواء  استكمال 2019/73ش ك/ 
 القة

وزارة االشغال  الكرك  قطاعات اخرى
 العامة واالسكان

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
اضافات صفية لمدرسة حسبان 

 الثانوية للبني   
اضافات صفية 

JSEP 5 
لواء  العاصمة

ناعور/قضاء 
 حسبان

 

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
ضافات صفية لمدرسة الفيصلية ا

 الثانوية للبني   
اضافات صفية 

JSEP 5 
  لواء الموقر العاصمة

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
اضافات صفية لمدرسة جبل عمان 

 االساسية للبنات
اضافات صفية 

JSEP 5 
لواء قصبة  العاصمة

 عمان
 

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
اضافات صفية لمدرسة ليىل 

 ةالغفارية االساسي
اضافات صفية 

JSEP 5 
  لواء ماركا العاصمة
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1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
اضا ات ي ية لمدرسة خديجة 
 بنت خويلد االساسية

اضا ات ي ية 
JSEP 5 

لواء قصبة  مادبا
 مادبا

 

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
رياض اطفال لمدرسة االزرق 
 الجنونر  الثانوية المختلطة

 JSEPرياض اطفال
5 

  زرققضاء اال الزرقاء

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
رياض اطفال لمدرسة فاطمة 
 الزهراء االساسية المختلطة

 JSEPرياض اطفال
5 

لواء قصبة  مادبا
 مادبا

 

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
رياض اطفال لمدرسة الشيماء 
 االساسية المختلطة

 JSEPرياض اطفال
5 

لواء قصبة  مادبا
 مادبا

 

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
فال لمدرسة خولة بن  رياض اط

 االزور الثانوية للبنات
 JSEPرياض اطفال
5 

  لواء ناعور العاصمة

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
رياض ا  ال لمدرسة بنت عدي 

 ال اموية
 JSEPرياض ا  ال
5 

  لواء الجامعة العايمة

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
رياض اطفال لمدرسة الخطابية 

 االساسية المختلطة
 JSEPرياض اطفال
5 

لواء قصبة  مادبا
 مادبا

 

1/2019 /

/USAID/JSEP5/1 
رياض اطفال لمدرسة القويسمة 

 وابو علندا
 JSEPرياض اطفال
5 

  لواء القويسمة العاصمة

2/2019 /

/USAID/JSEP5/2 
اضافات صفية لمدرسة سمرقند 

 االساسية المختلطة
اضافات صفية 

JSEP 5 
  لواء الهاشمية الزرقاء

2/2019 /

/PUSAID/JSE5/2 
اضافات صفية لمدرسة السخنة 

 االساسية للبنات
اضافات صفية 

JSEP 5 
  لواء الهاشمية الزرقاء

2/2019 /

/USAID/JSEP5/2 
اضافات صفية لمدرسة اسكان 
 الهاشمية االساسية المختلطة/ 

اضافات صفية 
JSEP 5 

  الزرقاء الثانية الزرقاء

2/2019 /

/USAID/JSEP5/2 
طارق اضافات صفية لمدرسة جبل 
 االساسية بني   

اضافات صفية 
JSEP 5 

  الزرقاء االول الزرقاء

2/2019 /

/USAID/JSEP5/2 
اضافات صفية لمدرسة ام كلثوم 

 الثانوية
اضافات صفية 

JSEP 5 
لواء قصبة  الزرقاء

 الزرقاء
 

2/2019 /

/USAID/JSEP5/2 
رياض اطفال لمدرسة هند بن  

 امية االساسية
 JSEPرياض اطفال
5 

  الزرقاء االول الزرقاء

2/2019 /

/USAID/JSEP5/2 
رياض اطفال لمدرسة مكة 
 االساسية المختلطة

 JSEPرياض اطفال
5 

  الزرقاء االول الزرقاء

2/2019 /

/USAID/JSEP5/2 
رياض اطفال لمدرسة ام سلمة 

 الثانوية للبنات
 JSEPرياض اطفال
5 

  الزرقاء االول الزرقاء
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2/2019 /

/USAID/JSEP5/2 
 ال لمدرسة التاشمية رياض ا 

 ال اموية المقتلطة
 JSEPرياض ا  ال
5 

لواء  الزرقاء
 التاشمية

 

انشاء مدرسة الراشدية االساسية  8/2019ش ع ق/ 
للبني   وتوسعة مدرسة الراشدية 

 االساسية للبنات

  لواء القويرة العقبة مدارس جديدة

انشاء مدرسة باب عمان االساسية  90/2016مركزي/ 
 المختلطة

   جرش ارس جديدةمد

انشاء مدرسة ام عبهرة الثانوية  34/2016مركزي/ 
 للبني   

لواء وادي  العاصمة مدارس جديدة
 السب  

 

انشاء مدرسة اروى بن  عبد  19/2016مركزي/ 
 المطلب ومدرسة ام عطية

اروى لواء  العاصمة مدارس جديدة
ماركا ام عطية 
 لواء سحاب

 

العال  اضافات صفية لمدرسة 162/2019مركزي/ 
 الثانوية للبنات

  لواء ناعور العاصمة اضافات صفية

انشاء مدرسة عىل  بن انر  طالب  101/2019مركزي/ 
 االساسية للبني   

لواء قصبة  جرش مدارس جديدة
 جرش

 

انشاء اضافات صفية لمدرسة  100/2019مركزي/ 
 راجب الثانوية للبنات

  لواء كفرنجة عجلون اضافات صفية

نشاء مدرسة التيم االساسية ا 164/2019مركزي/ 
 المختلطة

   مادبا مدارس جديدة

انشاء مدرسة ابو بكر الصديق  138/2019مركزي/ 
 االساسية للبني   

   معان مدارس جديدة

انشاء اضافات صفية لمدرسة بي   150/2019مركزي/ 
 راس االساسية المختلطة

لواء قصبة  اربد اضافات صفية
 اربد

 

سة المهندس عىل  انشاء مدر  4/2020مركزي/ 
الخصاونة النموذجية االساسية 

 المختلطة

لواء االغوار  الكرك مدارس جديدة
 الجنوبية
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   2020امجازات مدبرية المسا ة و  االستمالك لعام 

  2020معامالت االستمالك المنجزة عام 
 طريق القة / السنينة.  .1

 . 2008تصويب اعالن تحويلة الرامة عام  .2

. تعديل است .3  
 مالك طريق السلط الدائري / الجزء الثان 

 ( قمصون. 138تعديل طريق السلط العارضة ضمن حوض رقم ) .4

  الحزام الناقل.  .5
 استمالك اراض 

6. (  
  عي   جنا. 117و  118استمالك عىل قطع االراض 

از من اراض   ( الب  

  جرش. 5( حوض رقم )37بيع جزء من فضلة قطعة االرض رقم ) .7
 ( الخريشية من اراض 

 ك طريق نفق العبدلية. استمال .8

 استمالك تقاطع الشعلة.  .9

ا / الكرامة.  .10  تعديل استمالك عب 

 استمالكات الباص الشي    ع.  .11

 تعديل استمالكات منطقة الفيصلية إلحتواء المعبد.  .12

 

  2020المعامالت المنجزة عام 

1.  .   من قبل المواطني  
 معامالت االستفسار عن االستمالكات عىل قطع االراض 

.  معامالت فك الحجز  .2   الخاصة بالمواطني  
 عن قطع االراض 

  كافة محافظات المملكة.  .3
 
 معامالت لجان بيع الفضالت وتعديل االستمالك ف

ويد بحدود حرم االستمالك الخاصة بطرق هذه الوزارة لغايات الخدمات.  .4  معامالت الب  

  كافة انحاء المملكة.  .5
 
 معامالت تدقيق جداول التعويضات ف

  منظم. أرشفة اعالنات وقرارات ومخ .6
 
 ططات االستمالك بشكل ورف

  لغايات القضايا.  .7
 تزويد مديرية الدعاوى والشكاوى باالستمالكات الواقعة عىل قطع االراض 
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  امجازات قسم المسا   الميدامي  لألبني 

 قسم امجازات قسم مسا ة اقبني  ا   اقتــي : ت

  سوف يتم طرح عطاء ألنشائها وعددها :  أعمال الرفع المساح     لألبنيه القائمه او لألبنيه وقطع .1
  الت 
 موقع 17األراض 

كات االستشاريه وعددها :   .2   تم انجازها من قبل الشر
 موقع 78أعمال تدقيق الرفع المساح  لمشاري    ع عطاءات االبنيه والت 

  سوف يتم ط .3
 موقع.  68رحها وعددها :  أعمال التدقيق عىل الشبكيات لحساب كميات الحفر والردم لمشاري    ع عطاءات االبنيه الت 

كات االستشاريه والمقاولي   وعددها :  .4  موقع 42اعمال تسليم المواقع للشر

 موقع.  83وعددها :   )مدارس( USAID الخاصه بمشاري    ع ال  أعمال التدقيق عىل الشبكيات  .5

 رقم العطاء ويف المعاملة الموق 

 ش 64 2016 ق الشبكيةتدقي 11-وادي بن حماد-مزرعة البليدة-مساكن االش العفيفة

 ش 64 2016 تدقيق الشبكية 11-المضبعة-مزرعة البليدة-مساكن االش العفيفة

    رفع مساح   الصبيح  -الغابة البيئية

    رفع مساح   مركز صح  بيوضة الشمالية االول  

  82 2019 رفع المساح  تدقيق ال مبت  رعاية و تأهيل المتسولي   الذكور و مبت  بديل لدار تربية و تأهيل االحداث

  137 2019 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مبت  بي  شباب المفرق

  83 2019 تدقيق الشبكية توسعة و تحديث مركز صح  كفر يوبا

  70 2015 تدقيق الرفع المساح   مبت  متةفية و سكن متةف لواء الرصيفة

  70 2019 تدقيق الرفع المساح   السكن الجامع  العضاء هيئة التدريق و الطلبة االجانب

 ش ع ق 7 2019 تسليم موقع مدينة االمب  حمزة للشباب-المسبح نصف االولمتر  المغلق

  42 2019 تدقيق الرفع المساح   مركز صح  ماحص

  122 2019 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مركز صح  معان الشامل



 

 

215 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 رقم العطاء ويف المعاملة الموق 

  124 2019 تسليم موقع مركز صح  القادسية الشاملتوسعة و تحديث 

 ز 33 2019 تسليم موقع مبت  عيادة بيطرية و مختبر القويرة

  66 2016 تدقيق الشبكية مدرسة العال الثانوية بنات

 مبادرة 22 2019 تسليم موقع مركز صح  الزميالت الشامل

    ساح  تدقيق الرفع الم مركز البوتاس لذوي االحتياجات الخاصة

    رفع مساح   وزارة التخطيط

    تدقيق الرفع المساح   مدرسة تالع العىل  االساسية بني   

    تدقيق الرفع المساح   مدرسة شفا بدران االساسية

    تدقيق الرفع المساح   مدرسة مرج الفرس االساسية بني   

    تدقيق الرفع المساح   مدرسة الجبيهة االساسية بني   

بية و التعليم لمنطقة السلط و مدرسة الصوانية االساسية المختلطةمبت  مدير    88 2019 تدقيق الرفع المساح   ية الب 

  78 2019 تدقيق الرفع المساح   مدرسة ام قصب  و المقابلير  الجديدة االساسية المختلطة

    رفع مساح   مجلق االعيان

 درةمبا 111 2019 تدقيق الشبكية حديقة شهداء هية الكرك

  42 2019 تدقيق الرفع المساح   مركز صح  البويضة

  42 2019 تدقيق الرفع المساح   مركز صح  الشقيق

  117 2019 تدقيق الرفع المساح   مركز شباب و ملعب خماس  لمنطقة بدر

  117 2019 تدقيق الرفع المساح   مركز شباب و ملعب خماس  لمنطقة شفا بدران

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية الثانوية المختلطةمدرسة خولة بن  االزور 

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية مدرسة حسبان الثانوية بني   

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية مدرسة الخطابية االساسية المختلطة

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية مدرسة الشيماء االساسية المختلطة

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية لد االساسية المختلطةمدرسة خديجة بن  خوي

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية مدرسة فاطمة الزهراء االساسية بنات

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية مدرسة االزرق الجنونر  الثانوية المختلطة

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية مدرسة الفيصلية الثانوية بني   

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية القويسمة و ابو علندا المهنية بنات مدرسة
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 رقم العطاء ويف المعاملة الموق 

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية مدرسة ليىل الغفارية

 USAID 1 2019 تسليم نقاط مرجعية مدرسة جبل عمان االساسية بنات

 USAID 1 2019 ةتسليم نقاط مرجعي مدرسة بن  عدي الثانوية بنات

ج الثانوية بنات     تدقيق الرفع المساح   مدرسة البر

    تدقيق الرفع المساح   مدرسة نحلة االساسية بني   

    رفع مساح   محكمة بداية المفرق

 USAID 2 2019 تدقيق الشبكية مدرسة ام كلثوم االساسية

 USAID 2 2019 تدقيق الشبكية مدرسة سمرقند االساسية المختلطة

 USAID 2 2019 تدقيق الشبكية مدرسة مكة االساسية المختلطة

 USAID 2 2019 تدقيق الشبكية مدرسة الهاشمية الثانوية المختلطة

 USAID 2 2019 تدقيق الشبكية مدرسة اسكان الهاشمية االساسية المختلطة

 USAID 2 2019 تدقيق الشبكية مدرسة هند بن  امية االساسية

 USAID 2 2019 تدقيق الشبكية االساسية مدرسة ام سلمة

  63 2019 تدقيق الرفع المساح   مدرسة صما ابو الطيور االساسية المختلطة

  59 2019 تدقيق الرفع المساح   مدرسة الحامدية االساسية بني   

  102 2020 تدقيق الرفع المساح   مدرسة خولة بن  االزور

  151 2019 موقع و تدقيق الشبكيةتسليم  مدرسة ذو النورين الثانوية بني   

  150 2019 تدقيق الشبكية مدرسة بي  راس االساسية المختلطة

  117 2019 تدقيق الرفع المساح   مركز شباب و ملعب خماس  لمنطقة بدر

  117 2019 تدقيق الرفع المساح   مركز شباب و ملعب خماس  لمنطقة شفا بدران

 USAID 10 2019 سليم موقعت مدرسة ظهر الشو االساسية بني   

 USAID 10 2019 تسليم موقع مدرسة ح  االسكان االساسية المختلطة

 USAID 10 2019 تسليم موقع مدرسة جمانة بن  انر  طالب االساسية المختلطة

  121 2019 تسليم موقع و تدقيق الشبكية مركز صح  المشارع

  152 2019 تدقيق الشبكية مبت  مديرية قضاء زي و سكن المدير

    تدقيق الرفع المساح   مدرسة المروحة االساسية المختلطة

  
 االمب  هاشم بن الحسي   العسكري -مستشف  ميدان 

    تسليم موقع لغايات الرفع المساح   مستشف 
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 رقم العطاء ويف المعاملة الموق 

    رفع مساح   بوابة الشحن الجنونر   -مركز حدود المدورة 

 USAID 1 2020 تسليم موقع انب  االساسية المختلطةمدرسة ام الدن

    رفع مساح   مديرية اشغال اربد -مشاغل بي  راس 

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه القويره الثانويه

س االساسيه للبني     USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه الظاهر بيبر

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه الهاشميه الثانويه لالناث

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه المنشيه المختلطه

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه ايل المختطله

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه الدحيات المختلطه

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه ام الهشيم الثانويه للبنات

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه الحسينيه االساسيه

 USAID  2020 تدقيق شبكيه طواحي   السكر االساسيه المختلطهمدرسه 

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه الحسينيه الثانويه المختلطه

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه فيفا االساسيه للبني   

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه المنطقه الثامنه للبني   

 USAID  2020 شبكيهتدقيق  مدرسه الحديثه االساسيه للبنات

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه راكي   االساسيه للبنات

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه القة االساسيه للبنات

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه نسيبه المازنيه االسايه للبنات

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه عبدالرحمن بن عوف االساسيه للبنات

ف االساسيه للبنات مدر سه  USAID  2020 تدقيق شبكيه زين الشر

 USAID  2020 تدقيق شبكيه مدرسه معان االساسيه للبني   

   2020 رفع مساح   نادي اجيال الغد

  
 
   2020 رفع مساح   معهد التدريب الفندف

   2020 رفع مساح   وزاره التعليم العال  

   2020 تدقيق شبكيه مدرسه عىل  الخصاونه

   2020 تدقيق شبكيه ركز صح  ساكبم
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 رقم العطاء ويف المعاملة الموق 

   2020 تدقيق شبكيه مدرسه عباس العقاد االساسيه للبنير  

   2020 تدقيق شبكيه صاله متعدده  االغراض القويره

   2020 تدقيق شبكيه مدرسه ح  الصبايا االساسيه عجلون

   2020 هتدقيق شبكي مدرسه ابو بكر الصديق معان

  حسن
   2020 تدقيق شبكيه نادي منشيه بت 

   2020 تدقيق شبكيه مدرسه كتم الثانويه للبني   

   2020 تدقيق شبكيه مدرسه خديجه بن  خويلد الساسيه المختلطه

  2020 تدقيق شبكيه مركز صح  دير الكهف

  2020 تدقيق شبكيه مدرسه حني   الصفا االساسيه اربد

 

 ة المسا ة لمشاريــــ  الطرقامجازات مديري 

 عمل رفع مساح  للعطاءات .1

 (20/2018 .عمان والزرقاء/الحزمة االول  
دد الشي    ع بي   مدينت 

وع حافالت الب   ( الخاص بتنفيذ مشر

 (21/2018 .عمان والزرقاء/الحزمة الثانية  
دد الشي    ع بي   مدينت 

وع حافالت الب   ( الخاص بتنفيذ مشر

 (22/2018وع   عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة.  ( الخاص بتنفيذ مشر
دد الشي    ع بي   مدينت 

 حافالت الب 

 (23/2018 .عمان والزرقاء/الحزمة الرابعة  
دد الشي    ع بي   مدينت 

وع حافالت الب   ( الخاص بتنفيذ مشر

عبر ( بانشاء طريق م53/2018عمل رفع مساح  ومتابعة االستالمات بي   المقاول واالستشاري للعط     اء الخاص رقم ) .2

 الكرامة/الركبان( .  –الكرامة/الكرامة/الركبان/الح   دالت الح     دودي )الحزمة االول 
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 الركبان/الحدالت( . -( الخاص بانشاء طريق معبر الكرامة/الكرامة/الركبان/الحدالت الحدودي )الحزمة الثانية54/2018عمل رفع مساح  ) .3

  والمساحة الزالة االعتداء عىل عمل رفع مساح  للطرق الزراعية والثانوية والرئ .4
يسية لتأكد من مسارها بعد أن يتم تزيلها عىل لوحات دائرة االراض 

  المسار الصحيح . 
 
 الطرق واعادة فتحها ف

 عقد امتحانات ومقابالت شهرية العتماد كوادر المساحي   لدى المشاري    ع للطرق واالبنية .  .5

عمال المساحية لالنهيار الحاصل عىل طريق العدسية البحر المي  وتدقيق القراءات من طرح عطاءات مساحية وتلزيم مكتب مساحة للقيام بأ .6

 قبل فرق المساحة . 

7. GPS7-  تحديث قسم المساحة بإجهزة مساحية متطورة 

 من طريق رئيس  واعداد مخططات مساحية ورقية .   .8
 عمل رفع مساح  تفصيىل  لغايات تصميم فتحات االلتفاف الكب 

 القرى من اجل تحويل صفة الطريق زراع  ال قروي واخذ موافقة رئاسة الوزراء . عمل رفع مساح  ل .9
 لطرق الواصلة بي  

  وساحات للشحن والركاب لجش الملك حسي   الجديد  .10
وع انشاء مبان   ولغاية تاريخه تقوم فرقة المساحة للطرق بعمل رفع مساح  لمشر

ً
حاليا

 من منتصف الطريق القائم . ( م 100وعمل رفع مساح  لطريق الشاحنات بعرض )
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 ار  2020منجزات جداول ا ن

  التالية : 
ار لقط  االراضن  -جداول تعويضات ا ن

فه الكفرين1( حوض رقم )159قطعة رقم )  -1  ( المشر

فه الكفرين1( حوض رقم )196قطعة رقم ) -2  ( المشر

 ( الدحيلة4( حوض رقم )43قطعة رقم )  -3

وع34( حوض رقم ) 232قطعة رقم )  -4  الكفرين  ( المشر

وع الكفرين 34( حوض رقم )199قطعة رقم )  -5  ( المشر

وع الكفرين 34( حوض رقم )231قطعة رقم ) -6  ( المشر

فه الكفرين 1( حوض )148قطعة رقم )  -7  ( المشر

وع الكفرين 34( حوض رقم )123قطعة رقم )  -8  ( المشر

 ( طريق العلمات 3( حوض رقم )119قطعة رقم ) -9

 جرش دبي   ( 4( حوض رقم )174قطعة رقم ) -10

 ( طريق العلمات 6( حوض رقم )117قطعة رقم )  -11

 ( طريق العلمات3( حوض رقم )128قطعة رقم )  -12

 ( طريق العلمات 4( حوض رقم )63قطعة رقم )  -13

 ( عمامه جرش23( حوض رقم ) 28قطعة رقم )  -14
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 مديرية الحاسو  وتكنولوجيا المعلومات

  مات لمديري  الحاسو  وتكنولوجيا المعلو  2020 مجازات 

 مج  -  : ــــــــــــــــــــــقسم الن 

 عىل نظام الرواتب.  IBANإضافة ال   .1

2.   
ون    الوزارة.  Docuwareتحديث نظام األرشفة االلكب 

 
 ف

  مديريه العالقات العامه  واللوازم.  .3
 
 تفعيل نظام أرشفة المخططات الهندسية لعطاءات الوزارة وارشفه الوتائق ف

و .4   للمديريات. تفعيل نظام تراسل االلكب 
 ن 

 وتحديثه.   DOCUTRACتفعيل نظام  ال   .5

مجه.  .6   الوزاره والتابعه لقسم البر
 
 تعديل وصيانه جميع االنظمه العامله ف

 

  :وييام  الشبكات  
 -قسم الدعم ال نن

  مركز الوزارة والمديريات الخارجية ومكا 1100انجاز وتنفيذ اكب  من  .1
 
 تبها. طلب صيانة ألجهزة الحواسيب وملحقاتها ف

اء وتشغيل اجهزة الماسحات الضوئيه الخاصه بارشفة المخططات.  .2  شر

فرات الخاصة بالوزارة برفع مساحتها التخزينة والذاكرة الخاصة بها.  .3  تحديث بعض السب 

 عىل الراوترات الخاصه بالمديريات.   DHCP.تحديث الربط الشبك  مع مديريات االشغال الخارجيه من خالل تفعيل خاصية ال    .4
 

  : قسم القدمات وادار  العمليات- 

  داخىل  للمديرية.  .1
ون   تفعيل العمل عىل نظام ارشفه الكب 

  الوزارة.  .2
ونيا  لطلبات الصيانة للموظفي   من مديريه الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات لكافه موظف 

  الكب 
 تفعيل نظام الدعم الفت 

 متابعة األعمال الواردة لمختلف أقسام المديرية.  .3
 



 

 

222 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 

 ومي ةجازات قسم الحكومام  -: ةااللكن 

ات  ومتابعته والتعديل عليه حسب متطلبات العمل واستخراج التقارير بما يتناسب مع احتياجات قسم المت .1 ابعة انشاء وتطوير نظام ادارة المختبر

ات والبحوث.    مديرية المختبر
 
 ووحدة الخرسانة ف

2.  .  
ون   المتابعة والتعديل عىل موقع الوزارة االلكب 

 شاء موقع داخىل  للوزارة خاص بالموظفي   يتضمن كشف الراتب للموظف  كشف الدوام  كشف اإلجازات والمعلومات العامة للموظف. إن .3

 عليه. تطوير التعديل و وال

 المتابعة والتدريب عىل نظام ادارة ومتابعة المركبات الحكومية.  .4

يات  والمتابعته والتعديل عليه حسب متطلبات  .5   انشاء نظام المشب 
 
يات ف العمل واستخراج التقارير بما يتناسب مع احتياجات قسم المشب 

 مديرية اللوازم. 

6.  .  
 المتابعة والتعديل عىل موقع مجلق البناء الوطت 

 متابعة نظام إدارة ومتابعة المركبات الحكومية )وزارة النقل(.  .7

  ونظام الشكاوي المرتبط به.   GISمتابعة موقع  .8
ون   اإللكب 

  للوزارة ومتابعته والتعديل عليه حسب متطلبات العمل بما يتناسب مع إنشاء موقع جديد  .9
ون  لوحدة العطاءات المحلية وربطه بالموقع اإللكب 

 إحتياجات وحدة العطاءات المحلية. 

10.   
  برنامج الدوام وذلك لمساعدة موظف 

 
   صيانة ومتابعة برنامج الدوام وإنشاء التقارير الالزمة لقسم الدوام والغب  متوفرة ف

 
قسم الدوام والرقابة ف

 أداء عملهم. 
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  :قسم ييام  االمظمة- 

فرات الوزاره بشكل دوري.  backup solutionاستكمال عطاء النسخ االحتياط   .1  وأخذ نسخ احتياطيه من جميع سب 

فرات االنظمه من انظمه تشغيل .2  Windows server 2012ال   Windows server 2003تحديث سب 

وس .3 يل مضاد فب   
 ات بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات. تب 

 تفعيل نظام تراسل للمديريات.  .4

اء برمجية ال   .5  الهندسية برخص قانونيه لمديريه دراسات االبنيه.  bimشر

6.  .   للموظفي  
ون  يد االلكب    تحديث البر

 
 التعاون مع وزارة االقتصاد الرقم  ف

وني .7  وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقم  والريادة.   UTMة ال  اعداد وتائق عطاء شاء جهاز حماية الشبكة االلكب 

فرات حسب طبيعه عمل كل منها.  .8  استكمال تحديث وتنظيم عمل السب 

  للموظفي   الجدد مع تفعيل الصالحيات لهم حسب الحاجة.  .9
ون  يد االلكب   اعداد مستخدم  الشبكة والبر

فر .10 لضمان  (SAN STORAGE)ت الموظفي   الهامه عىل وحده التخزين الرئيسية يختص بحفظ جميع ملفا  (SHARING FILE)انشاء سب 

 الديمومه واالمان لهذه الملفات. 

 

   :قسم فم  ومزا ة المعلومات- 

  الوزارة بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات.  .1
 
وسات عىل أجهزة الحاسوب ف  تفعيل برنامج مضاد الفب 

  أعمال الصيانة ألجهزة الح .2
 
  المحافظات. المشاركة ف

 
  مركز الوزارة ومديريات األشغال ف

 
 اسوب ف

  الوزارة بما يتعلق بأمن المعلومات  وأهمية حفظها بالشكل السليم.  .3
 نشر المعرفة بي   موظف 

  الوزارة ومديريات األشغال للعمل عىل بعض األنظمة المحوسبة.  .4
  أعمال تدريب موظف 

 
 المشاركة ف
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 مديرية االسطول و النق  

 اف المديرية : ا د

  . مركز الوزارة ومديريات ومكاتب االشغال  
 
 ديمومة عمل المركبات ف

  . ضبط مةوفات المحروقات 

  . الحد من المخالفات عىل المركبات 

 المتام والواجبات :     

  : قسم الت تيش وتتب  االسطول 

  مركز الوزارة ومديريات  .1
 
 األشغال والمكاتب التابعة لها . تفعيل وادامة عمل نظام ادارة المركبات الحكومية ف

  المحافظات .   .2
 
  مركز الوزارة ومديريات االشغال ف

 
 تركيب أجهزة تتبع عىل المركبات ف

  المحافظات .  .3
 
  مركز الوزارة ومديريات االشغال ف

 
 صيانة أجهزة التتبع المعطلة المثبتة عىل المركبات ف

  مركز  .4
 
  أقسام الحركة ف

 
 الوزارة ومديريات األشغال عىل استخدام نظام ادارة المركبات الحكومية . تدريب العاملي   المعنيي   ف

 المراقبة المستمرة للمركبات واآلليات من خالل شاشات نظام ادارة المركبات الحكومية .  .5

 وبات بحق المخالفي   . اعداد التقارير بالمركبات المخالفة ومخاطبة الجهات المخالفة للرد عىل المخالفات واستجواب المتسببي   واصدار العق .6

وني .7  ة . التفتيش والكشف وتتبع مسار المركبات واآلليات خارج أوقات الدوام الرسم  ومدى توافق طبيعة العمل المنجز مع أوامر الحركة االلكب 

 التفتيش ومطابقة عدادات المركبات واالليات الفعلية مع نظام ادارة المركبات الحكومية .  .8

ات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية عىل المركبات واالليات التابعة لوزارة االشغال والرد عليها من خالل مديرية متابعة الكتب واالستيضاح .9
 االسطول والنقل . 

 اي مهام ونشاطات اخرى يتم التكليف بها .  .10
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  : قسم المحروقات 

  مركز الوزارة .  .1
 
 ضبط ومتابعة رصف محروقات المركبات ف

 ى المحىل  الخاصة بةف المحروقات للمركبات التابعة لمركز الوزارةتنظيم طلبات المشب   .2

  القسم .   .3
 
ى المحىل  للمحروقات ف

 تنظيم سندات ادخال واخراج وطلب المشب 

 تنظيم بيانات رصفيات للمحروقات المةوفة عىل نظام المحروقات التابعة للقسم .  .4

ى المحىل  . تنظيم سجالت المحروقات لمركز الوزارة ومطابقتها مع اال  .5
 خراجات واالدخاالت وطلبات المشب 

ول  .6 ويد )جوبب  كات الب    توتال( ومطابقتها مع االدخاالت مركز الوزارة ومديريات االشغال .  -المناصب   -تدقيق فواتب  المحروقات الواردة من شر

  لجان التحقيق المختصة بالمحروقات .  .7
 
 المشاركة ف

 

  : قسم الحرهة المرهزية 

ين والسوالر المةوفة للمركبات وحسب طبيعة عمل المركبات .  استالم طلبات .1  اللوازم وتعبئة وتدقيق كميات البب  

 التدقيق عىل عدادات المركبات والتأكد من المسافات المقطوعة .  .2

اف عىل عمل قسم الحركة من اوامر حركة وترخيص واصالح المركبات .  .3  االشر

اف عىل عمل التقارير السنوية لجميع ال .4   حركة الوزارة . االشر
 
 عاملي   ف

  تتعطل عىل الطرق .  .5
 متابعة المركبات الت 

ونية .  .6  التاكد من عمل حركات الكب 

 متابعة اعمال الطباعة وادخال البيانات للمركبات .  .7

 لذلك .  المتابعة مع االداريي   بعمل ملفات لجميع الكتب الصادرة من قسم الحركة وحفظ دفاتر اللوازم واوامر الحركة بملفات مخصصة .8



 

 

226 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

  :  خيص والتعدي  شعبة الن 

 التنسيق مع مندونر  الوزارات مثل مندوب وزارة الطاقة ومندوب ديوان المحاسبة ومندوب البلديات ومندوب وزارة االشغال )نحن( والذهاب ال .9
  
 
 نسبة االستهالك من ببعدها .  الوزارات وفحص مركباتهم ومعرفة نسبة استهالك المحروقات لكل مركبة وبشكل دوري والوقوف عىل اي تغب  ف

 متابعة ترخيص وتاري    خ انتهاء ترخيص ومن تم تجديد ترخيص المركبات .  .10

المركبات  تحويل المركبات العائدة من المشاري    ع ال مركبات حكومية وتجهب   كتب استالم للمركبات ومن تم تسليمها للمقاولي   للعمل بالمشاري    ع ورهن .11
وع يتم استالمها وعمل الصيانة الالزمة لها ومن تم تحويلها ال الصفة الحكومية . لصالح وزارة االشغال وبعد االنت  هاء من المشر

 اتمام عملية نقل ملكية مركبات مبت  وزارة االشغال ال الوزارات والهيئات الحكومية االخرى )نقل ملكية   اعارة   اهداء( .  .12

 

  : قسم االليات االلشائية 

  المحافظات . متابعة ساعات عمل االليات ح .1
 
  مديريات ومكاتب االشغال ف

 
 سب االنجاز ف

  المحافظات .  .2
 
  مديريات ومكاتب االشغال ف

 
 متابعة ديمومة عمل االليات ف
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 االسطول و النق  مديرية   مجازات 

  : قسم الت تيش وتتب  االسطول 

  ا .1
 
  مرك  ز ال  وزارة وكاف  ة م  ديريات االش  غال ف

 
وني  ة م  ن خ  الل ت م تفعي  ل نظ  ام ادارة المركب  ات ف لمحافظ  ات والمكات  ب التابع  ة له  ا واص  دار اوام  ر حرك  ة الكب 

 .  النظام

  المحافظ ات والمكات ب التابع ة له ا وع ددها ) .2
 
  مركز الوزارة ومديريات االشغال ف

 
( حي ث  1020( م ن اص ل )813تم تركيب أجهزة تتبع عىل المركبات ف

 ( .  300كان  )

 بة من خالل نظام ادرة المركبات الحكومية ومخاطبة المديريات بتلك المخالفات . ( مرك700تم رصد مخالفات مركبات عدد ) .3

  اجهزة تتبع المركبات وتحوي  ها للمدع  العام .  .4
 
 تم رصد عبث ف

كة المنفذة لعطاء نظام ادارة المركبات الحكومية  .5   مركز الوزارة والمديريات من قبل الشر
 
 . تم عمل صيانة دورية ألجهزة التتبع المعطلة ف

كة المنفذة لعطاء التتبع . 22تم فك أجهزة تتبع عدد ) .6   تم شطبها واعادة تركيبها عىل المركبات عن طريق الشر
 ( من المركبات الت 

  الم  ديريات والمكات  ب وتس  هيل العقب  ات لالس  تمرار بالعم  ل ع  ىل نظ  ام ادارة المر  .7
 
كب  ات متابع  ة تطبي  ق العم  ل ع  ىل النظ  ام م  ن قب  ل مس  تخدم  النظ  ام ف

 ية . الحكوم

ونية والتأكد من استخدام المركبات واآل .8 ليات لغايات مراقبة المركبات واآلليات بشكل يوم  والتأكد من صالحية أجهزة التتبع واصدار أوامر حركة الكب 

 العمل الرسم  . 

  المحافظ  ات والمكات  ب التابع ة له  ا م  ن اج  ل الت دقيق والتفت  يش ع  ىل .9
 
 المركب  ات م ن حي  ث الجاهزي  ة الفني  ة تنظ يم زي  ارات ميداني  ة لم ديريات االش  غال ف

 .  
ون   ومطابقة عدادات المركبات واالليات مع نظام التتبع االلكب 

  استخدام    المركبات الحكومية .  .10
 
  لجان التحقيق المشكلة من قبل عطوفة االمي   العام بشأن التجاوزارت ف

 
 المشاركة ف

يش وتتبع االسطول والشعبة الفنية وتشكيل لجان تحقيق بذلك وتبي   للجان بان قيمة ( مخالفات تالعب بالعدادات من قبل قسم التفت4تم ضبط ) .11

 ( تمانية عشر الفا وخمسمائة دينار ونسب  اللجنة بحسم المبالغ عىل المخالفي   . 18500المحروقات من خالل التالعب قدرت بقيمة )
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  : قسم المحروقات 

 .  (200تدقيق ورصف مطالبات مالية عدد ) .1

  مركز الوزارة . ضبط ومتا .2
 
 بعة رصف محروقات المركبات ف

ى المحىل  الخاصة بةف المحروقات للمركبات التابعة لمركز الوزارة .3
 تنظيم طلبات المشب 

  القسم .   .4
 
ى المحىل  للمحروقات ف

 تنظيم سندات ادخال واخراج وطلب المشب 

 للقسم .  تنظيم بيانات رصفيات للمحروقات المةوفة عىل نظام المحروقات التابعة .5

ى المحىل  .  .6
 تنظيم سجالت المحروقات لمركز الوزارة ومطابقتها مع االخراجات واالدخاالت وطلبات المشب 

ول  .7 ويد )جوبب  كات الب    توتال( ومطابقتها مع االدخاالت مركز الوزارة ومديريات االشغال .  -المناصب   -تدقيق فواتب  المحروقات الواردة من شر

  لجان الت .8
 
 حقيق المختصة بالمحروقات . المشاركة ف

 تم التدقق عىل كمية رصف المحروقات مما ادى ال تحقيق وفر .  .9

 

  : قسم الحرهة المرهزية 

 رصف طلب لوازم بخصوص المحروقات للمركبات وحسب الحركة اليومية .  .1

 عم    ل المركب   ات وتحدي   د نس    بة المحروق   ات والتاكي   د ع    ىل الس   ائقي   بتعبات   ه والتوقي     .2
خ    الل مس   تخدم المركب   ة حس    ب ع علي   ه م   ن الت   دقيق ع   ىل دف   ب 

 االصول 

 الرد عىل استيضاحات ديوان المحاسبة من خالل كادر االدارة .  .3

 متابعة عمل الشعب وتوجيههم حسب متطلبات مصلحة العمل .  .4

 عمل الكتب الرسمية الالزمة وعمل ملفات خاصة بذلك .  .5

 متابعة عمل فرق الطوارئ وغرفة العمليات .  .6

 رير السنوية ليتم تسليمها بالوق  المحدد . متابعة عمل التقا .7

  المحافظات .  .8
 
  مديريات االشغال ف

 
 متابعة ترخيص المركبات ف
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 عمل وتنسيق وطباعة الكتب الواردة ال قسم الحركة حسب االصول .  .9

  لم يتم تعديل كفاالت السائقي   العاملة لديها  .10
  المديريات الت 

 
 التدقيق عىل كفاالت السواقي   ف

ة للسائقي   الذين تم نقلهم ال قسم الحركة وعمل مغادرات للسائقي   الذين يتم نقلهم من قسم الحركة ال المديريات . عمل اوام .11  ر مباشر

  المؤتمرات واالنتخابات النيابية والبلدية .  .12
 
 يقوم قسم الحركة بمشاركة الفعاليات الرسمية ف

 

  : شعبة الحرهة المرهزية 

  مركز الوزارة ودمج الموظفي   اذا توافق عمله م والجه ة الم راد ال ذهاب اليه ا م ن  تنظيم حركة المركبات حسب طلبات .1
 
الحركة المقدمة من المديريات ف

  المحروقات . 
 
 اجل تحقيق الوفر ف

  ح  ال ك  ان .2
 
هن  اك مج  ال  تنظ  يم الي  ة توص  يل الم  دراء وم  دراء االدارات حس  ب التعليم  ات واخ  ذ الموافق  ة المس  بقة م  ن قب  ل عطوف  ة االم  ي   الع  ام وال  دمج ف

 لذلك . 

 تنظيم عمل فرق الطوارئ وغرفة عمليات مركز الوزارة .  .3

 

  : الشعبة ال نية 

 .  امر عمل (950تم عمل صيانة للمركبات من خالل اوامر عمل للمركبات وعددها ) .1

 . مركبة( 235تم عمل غيار زي  للمركبات وعددها ) .2

  تعطل .3
 ( مركبة . 70  عىل الطرق الخارجية وعددها )تم عمل صيانة للمركبات التابعة لمركز الوزارة والت 

  مركز الوزارة من اجل ديمومة عمل المركبات .  .4
 
 تم عمل برنامج صيانة لتفقد المركبات ف
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  :  خيص والتعدي  شعبة الن 

 ( مركبة . 60تم ترخيص مركبات عدد ) .1

 مها من خالل لجنة مشكلة حسب االصول . تم تحويل المركبات العائدة من المشاري    ع من الصفة الحكومية بعد اصالحها واستال  .2

  وزارة االشغال العامة واالسكان وذلك من خالل تحديد المديرية عىل الوسم .  .3
 
 تم تعديل وسم المركبات ف

 ( مركبة . 300تم تعديل نسبة المحروقات للمركبات وعددها ) .4

  مركز الوزارة والمحافظات من خالل نظام  .5
 
 المركبات الذي تم تصميمه من قبل المديرية . تم ادخال نسبة التعديل للمركبات ف
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 تقرير فعمال مديرية اقسطول والنق  / قسم الت تيش وتتب  اقسطول

عدد الكت  الصادرة 
بالمقال ات م  مديرية 
اقسطول والنق  / قسم 
 الت تيش وتتب  اقسطول

عدد المقال ات الواردة ع  
المرهبات الحكومية م  

م  تاريــــ   ديوان المحاسبة
17/12/2019 

عدد فجتزة التتب   العاملة 
ع  المرهبات الحكومية 

 17/12/2019لتاريــــ  

  تم ت عي  
عدد المديريات الن 

 مظام ادارة المرهبات الحكومية
 17/12/2019لتاريــــ  

  تم 
عدد المرهبات الن 
اةتشاف عب  

بالعدادات م  خالل 
 الجوالت الت تيشية

  تم 
عدد المرهبات الن 

ف عب  بتجتزة التتب  اةتشا
م  خالل مظام ادارة 
 المرهبات الحكومية

 ( هت 5) (230)
 ( مقال ة71)

(524) (7) (4) (1) 
 
 

 

عدد الكت  
الواردة بالرد ع  
  
المقال ات والن 
 تم تصويبتا

عدد فجتزة التتب  العاملة ع  
 2020لنتاية عام المرهبات الحكومية 

  تم ت عي  مظام
ادارة  عدد المديريات الن 

 2020لنتاية عام المرهبات الحكومية 
 
 
 

 تم تشكي  لجان تحق ق

 
 
 

 تم تحويل  ا  المدت  العام

 
(88) 

 
 ( مرهبة1024( م  في  )850)

 

 
جم   مديريات و مكات  مديريات 

 االشغال
 

 اقسام الح  
ن
 رهة والمشاغ تم عم  زيارات ميدامية لبعض مديريات اقشغال للكشف وت قد اجراءات سن  العم  م

  . علما بان المرهبات المتبقية و لم يتم ترهي  جتاز تتب  عل تا هومتا غن  متيتة م   المدا   او المرهبات المعطلة تحت الصيام 
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 تقرير فعمال مديرية اقسطول والنق  / قسم الحرهة

  تم تسليمتا 
عدد المرهبات الن 

ن عل تا م   ن العامل   عتدة للسائق  
 اج  تثبيتتا ع

 
   السجالت رسميا

  تم 
عدد المرهبات الن 

عم  ايالح وييامة 
ن قط  لتا  وتتم  

عدد المرهبات 
  تم 
الن 

 ترخيصتا

  تم 
عدد المرهبات الن 

الكشف عل تا لغايات 
 تصنيف  التتا

غيار  لن   -عدد مرات غيار زيت 
-   

ن
م  خالل الشعبة ال نية م
 سا ة قسم الحرهة )المرهزي(

عدد 
  
المرهبات الن 

 تعديلتا تم

  
عدد المرهبات الن 
تم عم  ايال ات 

 خارجية لتا

(68) (315) (30) (141) (150) (225) (250) 

 

 

 

 تر /  س  المتو رالدراسة  امت ع  ستة فش 

 

              

 

 
 
 

  ( وذلك من خالل غسيل وغيار زي    مركبات مركز 2977.95يقدر بحوال  ) 2020مالحظة : تم تحقيق وفر مال  ألول ستة أشهر من عام

 الوزارة ) الشعبة الفنية ( 

  بأن قيمة المطالبات لعام 
ً
 ( دينار . 6820.95ه  ) 2019علما

 

 س  
 الجدول فدما 

وفر ناتج من تغيب   2019 2020 قيمة الو ر
الزيوت والغسيل 
 (2977.95) لمركبات مركز الوزارة

 دينار
452 
 دينار

3429.95 
 دينار

ن قيمة المطالبات المالية لغسي  و فجور غيار الزيوت  جدول يب  

 الشتر 2019 2020

142.5 479.7 1 

154 518.6 2 

132.5 710.95 3 

0 788.8 4 

8.5 539.5 5 

14.5 392.4 6 

452 3429.95  
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 خالية  مجازات مديرية اقسطول والنق 
 

 التقارير و االت الضبط العدد ا جراء التصحيح   مال ظات

  تم ضبطها من قبل المديرية كتاب  230 رد حاالت تصويب 88 لكتا  فةنس م  مقال ةقد يتضم  ا -
 المخالفات والتجاوزات الت 

 المقال ات الوارة غن  تابعة لمرهز الوزارة -
مقال ة م  خالل  183وردت  2019بالمقارمة م  عام  -

 مقا بة 20

قيد  2مخاطبات و  3تم الردعىل 
 اإلجراء

مخالفة وردت من  71
 مخاطبات 5خالل 

مخالفات وردت من ديوان المحاسبة من تاري    خ 
2020/12/17 

مكت  ومديرية  يدار فوامر  رهة  32تم ت عي   -
ومية  الكن 

ومية م  خالل  4 - مكات  يتم ايدار فوامر  رهة الكن 
  المكات 

ن
مت م  المديرية لعدم تو ر شبكة االمن 

متابعة مستمرة للتدقيق من 
 النظام

 تفعيل نظام ادارة المركبات الحكومية مديريةمكتب و  36

تتب  ع  المرهبات الحكومية تم ترهي  وت عي  فجتزة  -
 1024جتاز م  في   850وعدد ا  2020نتاية عام ل

 مرهبة

متابعة حركة المركبات ومدى 
ام  اإللب  

عدد أجهزة التتبع العاملة عىل المركبات الحكومية لتاري    خ  جهاز تتبع 524
17/12/2019 

تتم الجوالت بشك  مستمر ويتضح فن  ناك تقيد  -
 بالعموم

 يعتمد مبدف التحق ق ع   جم المقال ة وموعتا -

حاالت عبث  4 تم تشكيل لجان تحقيق
 بالعدادات

 مخالفات مرصودة للجوالت التفتيشية للمديرية

 وجود عدد م  المرهبات عتدة ع  فةنس م  سائق -
 تحديد المسؤولية -

 محروقات والمقال اتضبط ال -

جرد مستمر عىل المركبة 
 والحفاظ عليها

  المركز مركبة 68
 
 تصويب عهدة المركبات لمستخدميها ف

ايالح عدد هبن  منتا فعمال ميكاميكية م  خالل  -
 ايدار فوامر عم 

عدم ارسال المركبات للمشاغل 
  المركز/ الشعبة 

 
واإلصالح ف

 الفنية

حالة صيانة  315
 واصالح

 ح وصيانة المركبات المركزاإلصال 

 تق يم  الة المرهبة ووضعتا م  النا ية ال نية -
 تق يم قدرتتا ع  العم  -

  للمركبات مركبة 141 رصد أي حالة اصالح وتوتيقها
 التقييم الفت 

تشم  فعمال زيوت    التر   ت قد المرهبة   غسي   -
 ال ..... 

متابعة ديمومتها من خالل 
الروتينية  الصيانة المستمرة
 والوقائية

 الصيانة الروتينية والوقائية / الشعبة الفنية حالة صيانة 150

خيص المقتصة ب لك - العمل ضمن برنامج مواعيد  العم  م  خالل شعبة الن 
خيص  انتهاء الب 

خيص والتأمي    مركبة 30
 الب 

  تطل   -
اضا ة ا  العالقة التشارهية م  الوزارات الن 

ن لدينا تعدي  مرهبات م   خالل المقتص  
ضبط مستمر لةف 

 المحروقات للمركبات واآلليات
 تعديل نسبة المحروقات المركز والمديريات مركبة وآلية 225
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 المشاغ  مديرية 

 -المتام والواجبات: 

اف عىل أعمال أقسام المديرية .1  اإلشر

 ظام إدارة الجودة لالجتماع وإبالغهم لحضور اجتماع مراجعة اإلدارةدعوة لجنة القيادة لن .2

اء واللوازم وتصديقها .3  اعتماد قرارات الشر

 ةمخاطبة كافة العمالء بشأن أعمال المديري .4

نامج التدريتر  الذي يلتر  احتياجات المديرية .5 اف عىل وضع البر
 اإلشر

 

  قسم ا دارة و المالي 

 ت والمداخالت الالزمة الجتماعات مراجعة اإلدارةالتحضب  واإلعداد وجمع البيانا .1

 إحداث وإصدار ومراجعة أية وتائق تتعلق بنظام الجودة واالحتفاظ بها .2

  حال أي تغيب  أو مراجعة للوتائق .3
 
 إعداد وإصدار الئحة التوتيق الرئيسية وتوزيعها وتحديثها ف

 ت الخاصة بالموردينجدولة عملية التقييم للموردين وحفظ جميع االستبيانات والملفا .4

اف الكامل عىل اإلجراءات لتصحيحه والوتائقية ومتابعة إغالقها .5  اإلشر

 إغالقها وتحديد اإلجراء التصحيح   .6
 إعتماد تقارير أعمال الصيانة غب  المطابقة لحي  

 ضبط سجالت الجودة واالحتفاظ بالملف الرئيس  واألصىل  لكل منها .7

 تعيي   المدققي   المعتمدين لنظام إدارة الجودةإدارة وبرمجة عملية التدقيق الداخىل  و  .8

 برمجة وتطبيق خطة مسح رضا العمالء وتطبيق االستبيانات والحتفاظ به .9
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  متابع الت تيش والقسم 

 تدقيق بطاقة اإلصالح واعتمادها والتأكد من توتيق كافة اإلصالحات الالزمة .1

 الح وبعد إنهاء اإلصالحالتأكد من قيام الفاحصي   بكافة الفحوصات الالزمة قبل اإلص  .2

اف عىل عمليات التفتيش الداخىل  أتناء إجراء اإلصالحات للمركبات .3
 اإلشر

  البطاقة ولكافة مراحلها .4
 
 تصديق بطاقة اإلصالح بعد االنتهاء من اإلصالحات والتأكد من توتيقها ف

  المركبات .5
 
ر ف  مخاطبة مدير المشاغل واآلالت عند حدوث رص 

  

 قسم المقزون 

اف ا .1  لكامل عىل جميع أعمال المستودعات من حيث المناولة والتخزين والتسليم والحفظ وحركة اللوازم المتبعة حسب تعليمات نظام الجودةاإلشر

 العمل عىل تخزين المواد وقطع الغيار الالزمة للمديرية أمي   مستودع .2

 تزويد المديرية بالمواد القطع المطلوبة حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها .3

 تزويد ديوان المشاغل بكافة الوتائق واالخراجات المتعلقة بطلبات اإلصالح .4

  حال عدم توفرها .5
 
يات ف  تحويل طلبات اللوازم للجان المشب 

  المستودعات والقيام بإجراءات وأعمال المناوبة والتخزين والتسليم والحفظ المتبعة حسب نظام الج .6
 
كد ودة.التأ ترصيد حركة وكميات القطع واللوازم ف

  من كميات ومواصفات المواد واللوازم المطلوبة
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  التدق ققسم  التق يم و 

اف عىل جميع أعمال شعب القسم .1  اإلشر

اف عىل إجراءات تدقيق طلبات اإلصالح وتوتيق التقارير لدى القسم وحفظ الوتائق الواردة لديهم .2  اإلشر

 ور المحروقات عىل السائقي   وتنظيم كشوفات بذلكتوتيق كميات المحروقات المةوفة عىل كل مركبة واحتساب كميات مد .3

  تغىط  أعمال المديرية .4
اف عىل إصدار التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوية الت   اإلشر

 

 و االيالح الصيامة قسم 

اف عىل جميع أعمال شعب القسم من حيث توزي    ع أولويات العمل .1  اإلشر

 اعتماد اإلصالح )التأكد من إنجازها( .2

  ت اللوازم للقطع والتحقق من المواصفات الخاصة للمواد المطلوبة والموردةاعتماد طلبا .3

اف عىل أعمال الشعب التابعة له .4  اإلشر

اف عىل أعمال رؤساء شعبهم والفنيي   والتأكد من قيامهم بإنجاز اإلصالحات .5  اإلشر

 التأكد من توتيق كافة اإلصالحات ضمن سجالت الشعب .6

 دئية والتأكد من مدى الحاجة للقطع المطلوبة واعتماد الطلب األول  المعتمدالتدقيق عىل طلبات اللوازم المب .7

  للتأكد من إنجاز اإلصالحات داخل الشعب .8
اف عىل أعمال الفحص المبدن   القيام باإلشر

اف عىل فك وتركيب القطع الالزمة وإجراء المعايرة حسب األصول .9  اإلشر
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  2020ابراز امجازات مديري  المشاغ  لعام 

   الدعم لمديريات االشغال من خالل تجهب   االالت االنشائيه لمواجهه تداعيات المنخفظات الجويه توفب 

  .  
  مواظيع الدعم الفت 

 
اكه مع القوات المسلحه واالجهزة االمنيه ف  الشر

 دمج االبنيه مع االشغال تجهب   المديريات بناقالت مداحل و كرفانات حراسه وتجهب   قواطع جميسن بورد الستحداث  مكاتب جديدة بعد عمليات 

 عمل صيانه لقبان الحموالت المحوريه وتوفب  مبالغ ماليه جيدة من خالل تعزيز مبدا االعتماد عىل الذات 

 ات  تفصيل قوالب معدنيه وعمل صيانه الجهزه مديريه المختبر

  للمصابي   من الحوادث العامه و متابعه الحوادث و ضمان تقديم الرعايه لالشغال واالليات التابعهتامي   مركبات  . 
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 GIS مديرية مظم المعلومات الجغرا ية

 لمقدمةا

  الخدمة ولتعمل عىل تطوير العمل المؤسس   ليدخل مرحلة   GISتم إنشاء مديرية نظم المعلومات الجغرافية
ة لمتلف  بهدف توفب  خدمات جغرافية ممب  

 المعلومة من خالل ربط الدوائر المعنية عىل شاشة واحدة. جديدة قائم عىل الشفافية والدقة وسهولة الوصول ال 

 فعمال ومسؤوليات مديرية مظم المعلومات الجغرا ية :  

 :
ر
    -اوا

جع البيانات والمعلومات الت  سبق انشائها ضمن اتفاقي   ات  بناء قاعدة البيانات الجغرافية .1 مركزية خاصة بوزارة األشغال العامة واإلسكان من خالل اسب 

 مع جهات خارجية متخصصة والعمل عىل تحويلها الستخدام المديرية. 

ولغاية تاريخة وعىل ان يتم التحديث من  2013العمل عىل تحديث المعلومات وقواعد البيانات الخاصة باعمال الدوائر التابعة لوزارة األشغال منذ عام  .2

 قبل الدوائر ذات العالقة. 

.   GISنظام ال العمل عىل اتمتة العمل المؤسس  عىل  .3  
 وضمان ديمومة العمل والتحديث المستمر والتلقان 

ه.  .4  تدريب عدد من الموظفي   عىل استخدام نظام المعلومات الجغرافية وبرامج مساندة مثل االكسل وغب 

 : 
 
 ثاميا

 واألرشفة عىل طبقات  ضمن النظام لربط قواعد بيانات الدوائر المعنية بالجدول أدناة تمكنهم من العمل المباشر   (PORTAL / MODEL تفعيل  ) .1

ونية وصور توتيقية للمواقع  ذلك  بهدف تجميع البيانات واالرشفة  عىل شاشة واحدة تمكن اصحاب القر    وتتضمن ارفاق ملفات إلكب 
 
ار الجغراف

 اإلطالع  المباشر واتخاذ القرارات المناسبة. 
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 : 
 
 ثال ا

  العمل   GISوسعة قاعدة مستخدم  نظام المعلومات الجغرافية إل أن يصبح نظام الوالعمل عىل تدريب الدوائر المعنية بهدف ت .1
 
جزء رئيق ف

  متكامل ضمن منظومة  Data-Baseالمؤسس  وقاعدة المعلومات والبيانات 
  مؤسس  وطت 

 
المرجعية  والعمل عىل الوصول ال نظام معلومات جغراف

ونية.   الحكومة االلكب 

 لواجبات التالية: ويقوم    قسم بالمتام وا

  :متام قسم االمظمة و قواعد البيامات 

 توفب  خدمات الرسم اآلل  لكل الخرائط المطلوبة من مديرية نظم المعلومات الجغرافية.  .1

ة من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية.  .2
ّ
 التطوير والمحافظة عىل جميع معايب  ومواصفات مخرجات الرسم اآلل  المعد

يل المعلومات الجغرافية وتحزينها. ادخال البيانات  .3  من رسم وتب  

 ربط البيانات الخاصة المستخرجة من الصور الجوية والفضائية.  .4

 متابعة تحديث البيانات أول بأول.  .5

 تزويد دوائر ومناطق وزارة األشغال بالبيانات والمخططات والدراسات الالزمة لعملها حسب احتياجاتهم.  .6

 . طباعة المخططات حسب االحتياجات .7

 تزويد الدوائر والمؤسسات والوزارات والجهات المختلفة بالدراسات والتحاليل الالزمة لعملها.  .8

ص بالذكر مدير الدائرة ورؤساء   GISتوعية وتدريب الموظفي   للدوائر المهنية باستخدامات نظام  .9
ُ
وممارسة استخراج البيانات وادخالها وأخ

 االقسام وضباط االرتباط . 
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   مجة والتطبيقات: متام قسم ال  نظم والن 

 تطوير وادارة جميع قواعد البيانات لنظام المعلومات الجغرافية.  .1

 ( عىل تحديث قواعد البيانات بشكل دوري. 7/  24التأكيد عىل جاهزية عمل نظام المعلومات الجغرافية ) .2

 بناء تطبيقات المعلومات الجغرافية لكافة دوائر الوزارة.  .3

 تسهل عمل الموظفي   وتوفب  حساب وصالحيات استخدام لكل مستخدم.  بناء وتطوير تطبيقات خاصة .4

 . Web Application or Desktop Application باستخدام  GISبناء تطبيقات خاصة للمساعدة عىل ربط الدوائر مع نظام  .5

  تكنولوجيا المعلومات مثل بناء تطبيقات جغرافية عىل االجهزة الذكية.  .6
 
 مواكبة التطور ف

/ تزويد الد .7  
  لمستخدم  نظام المعلومات الجغرافية.  عم الفت 

 التقت 

 بشكل يوم  وأسبوع  وشهري.   backupعمل  .8

 تقديم ايضاحات عىل تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية.  .9
 

  :  متام القسم االدارة وضبط المعاين 

  الدوائر بنظام المعلومات الجغرافية.  .1
 توعية وتعريف موظف 

  الدوائر عىل بر  .2
ومن خالل بناء بيانات وصفية لكل طبقة وكيفية التعامل معه ورسمة وطباعتة وكيفية  GIS امج وتطبيقات ال تعريف موظف 

 التحويل من برنامج ال اخر. 

 تعريف الموظفي   ذوي االختصاص وتدريبهم  عىل ادخال البيانات المكانية بواسطة االجهزة المختصة.  .3

 لجغرافية. تقديم ايضاحات عىل تطبيقات نظام المعلومات ا .4

  نظام ال  .5
 
  يتم تجميعها ميدانيا ومدى مطابقتها للمعايب  المستخدمة ف

 GISالتاكد من مطابقة البيانات الت 

  تقدمها الوزارة من خالل نظام ال  ) (Brochureعمل  .6
  الخدمة من خارج وزارة االشغال توضح الخدمات الت 

ة توعية لمتلف   .  GISنشر

 ية والسنوية النجازات المديريةاعداد التقارير الشهرية والربع .7
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  مديرية مظم المعلومات الجغرا ية  مجازاتGIS  ة  2020-2019خالل  ن 

  اوال :  

 .USAID Program (ESMP) Implemented by The Kaizen Companyومع   داخل الوزارة  بالتعاون مع المديريات التنفيذية للمشاري    ع

 . nt Information SystemConstruction Manageme.  تم انشاء منصة 

  الوزارة من متابعة أعمال تنفيذ المشاري    ع االنشائية من الداخل ومن الخارج  بشكل آل  وه   
ونية تتيح لموظف  ونيا (منصة الكب   )ادارة المشاري    ع الكب 

 الخاص بحيث ت  
مة امكانية عرض تقارير ورسومات  كما وتتيح المنظو   به مكن الموظف من العمل ضمن صالحيات تسند له بحسب التسلسل الوظيف 

  قا لإلدارة
 
  له   مع االحتفاظ بكافة المعلومات المتعلقة به ف

 من تاري    خ بدايته وحت  تاري    خ التسليم النهان 
ً
وع بدءا عدة تعكق الوضع الخاص بالمشر

 المطبق بالوزارة.  الجيومكانيةبيانات مركزية )مؤرشفة( ومرتبطة بنظام المعلومات 

 

 ن  مرتبطة بقاعدةحيث سيتم  ا   متابعة المشاري    ع باستخدام النظام السابق  واستبدالها بمنصة عىل شبكة االنب 
 
 لتوقف عن العمل بالطريقة التقليدية ف

 ارة  بيانات نظم المعلومات الجغرافية يمكن الوصول اليها بسهولة و ضمن صالحيات عمل محددة للمستخدم وفق اعىل المعايب  وضمن نطاق عمل الوز 

  حيث تصنف وتعكق هذه البيانات ضمن لوحات رقمية ورسوم احصائية 
  قاعدة بيانات مرتبطة بنظام جيومكان 

 
تقوم عىل تخزين هذه البيانات ف

ة تنفيذه.  وع خالل فب   والعمل عىل ارشفة كل ما يتعلق بالمشر

 

 كاء الخارجيي   وكافة الجهات المعنية بالع مل مثل المكاتب االستشارية والمقاولي   المعنيي   بالعمل باالضافة ال كما ستمكن هذه المنصة الربط مع الشر

  مع انظمة مختلفة
ون     ... الخ :  ربط الكب 

   نظام العطاءات المركزية ونظام دائرة االراض 
ون  واطالق بوابة    نظام المراسالت ونظام األرشفة االلكب 

ونية ألصحاب العالقة بالمشاري    ع مثل الوزا من خالل هذه خدمات الكب  رات والهيئات  بحيث تتيح لهم متابعة المشاري    ع الخاصة بهم بشكل مباشر

ات المعنية المنصة   باإلضافة للعمل عىل تطبيق وتفعيل مسارات العمل بشكل متكامل لمتابعة المشاري    ع بشكل آل  لتوفب  الوق  والجهد عىل كافة الجه

  متابعة عدة مش
 
امن. وتسهيل عمل مهندسي   االتصال ف  اري    ع بشكل مب  
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  وع .  يتم العمل حاليا عىل   الوق  والجهد ويعىط  صورة متكاملة عن وضع المشر
 
 ايجاد نظام تقارير شهري موحد للمشاري    ع من خالل النظام مما يوفر ف

  ارفاق المخططات( النهائيةas built)  وعلتكون كافة المرفقات متوفرة ومرتبطة برقم العقد )العطاء( واسم  إلدخالها وجاهزة  ةالجيومكاني والموقع المشر

 بنظام االرشفة لحي   الحاجة. 

 ثاميا : 

ة بالبنية إنشاء منصة جيومكانية داخليه تتضمن قاعدة بيانات متكاملة عن شبكة الطرق اختصاص وزارة االشغال العامة واإلسكان توفر البيانات الخاص 

سور المشاة كما تشمل اإلشارات الضوئية واالنارة . مما يتيح الحصول عىل المعلومة بشعة والذي يوفر التحتية للطرق وتشمل الجسور واالنفاق والعبارات وج

 الجهد والوق  . 

 ثال ا: 

 إنشاء منصة جيومكانية لغرفة عمليات وطوارئ الوزارة تبي   شبكة الطرق التابعة للوزارة ومواقع العبارات وحالتها. 

  قام  المديرية بتجهب   المنصة بحيث ت
 
تيح للمستخدم من تعديل حالة العبارة )ممتازة  جيدة  بحاجة إل صيانة  عاجل( وإضافة مالحظات مما يساعد ف

 عملية الوصول للمنطقة وحل المشكلة بالشعة الممكنة. 

 رابعا: 

 تطوير وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة: 

  قام  المديرية بتحديث بياناتها بالتنسيق مع : 

 حيث تم الحصول عىل طبقة الحدود اإلدارية للبلديات والمناطق وطبقة الحدود التنظيمية للبلديات.  اإلدارة المحلية: وزارة  -

ى:  - ى.  أمانة عمان الكبر  حيث تم الحصول عىل طبقة الحدود اإلدارية للمناطق والحدود التنظيمية للمناطق داخل حدود أمانة عمان الكبر

  رفع كفاءة قاعدة البيانات. تجهب   مذكرة تفاهم بي   الوزار  -
 
  تساهم ف

  والمساحة للحصول عىل بيانات الت 
 ة ودائرة األراض 

 بناء طبقات خاصة لمديرية المساحة واالستمالك لتحديث بيانات حرم الطريق بيان وجود استمالكات للوزارة عىل الطرق -

ويد مديرية نظم المعلومات بالبيانات  -   الوزارة بب  
 
 المتوفرة لديها. مخاطبة المديريات ف
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ها -   حال عدم قيام المديرية وبالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد مواقع البيانات ميدانيا )عبارات وطرق جديدة وإشارات ضوئية وأعمدة اإلنارة وغب 
 
( ف

 وجود المعلومات المكانية لها.  

 والقواني   المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة اإلدارة المحلية .  التنسيق مع لجان الطرق النافذة وتحديث بيانات الطرق النافذة حسب األنظمة -

 خامسا: 

 تقوم المديرية باإلضافة لما ذكر أعاله بالقيام بتسيب  المعامالت التالية

 تحديد االختصاص )تابع للوزارة أو تابع لجهة أخرى(.  -

( وبيان وجوده داخل التنظيم أو  -  خارجه. تصنيف الطريق )رئيس  تانوي  قروي أو زراع 

 تحديد مسارات خطوط المياه وشبكة االتصاالت الضوئية.  -
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 و دة الحموالت المحورية

 التابعة لو دة الحموالت المحورية:  محطات التوزي 
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  :المتام والواجبات 

( 52ض  الفقرة )ب( من المادة )نظام االبعاد القصوى واالوزان االجمالية وقوة المحرك للمركبات صادر بمقت 2016( لسنة 30تطبيق نظام رقم ) .1

 .  2008( لسنة 49من قانون السب  رقم )

  المراكز الحدودية وعىل الطرق الرئيسية داخل  .2
 
 المملكة. مراقبة الحموالت المحورية للمركبات ف

  المراكز الحدودية  .3
 
اف والتدقيق عىل سب  العمل ف  والداخلية. االشر

  تعكق إيرادات وا .4
 والحدودية. نجازات المراكز الداخلية عمل التقارير الشهرية الت 

 والمتحركة. متابعة اعمال ادامة عمل القبانات الثابتة  .5

  اعمال الدراسات المرورية الخاصة بالحموالت المحورية عىل الطرق  .6
 
 الرئيسية. المساعدة ف

 منح التصاري    ح وكتب كف الطلب:  .7

  تعمل بقوة المحرك )ونشات + مضخات( -
 منح تةي    ح للمركبات الت 

 تةي    ح لوبوي )ناقلة معدات( منح -

خيص ال إلدارةطلب الكف   بمنح كت -  ائقي   سللب 

 متابعة عطاءات الصيانة الدورية للقبانات .8
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  :امجازات و دة الحموالت المحورية 

  : امجازات قسم التحصي 

 تبة عىل الشاحنات المخالفة  تحصيل قيمة الغرامات المب 

 البن  
 
 ك بشكل يوم  إيداع المبالغ المحصلة عن الغرامات ف

  وزارة المالية  
 
 تنظيم كشوفات االرساليات ومطابقتها ف

    قيام معتمد الةف بتجهب   وتسليم المستحقات المالية للموظفي 

  :امجازات قسم المتابعة 

 المملكة  
 
  مراكز التوزين عىل الطرق الخارجية والمراكز الحدودية ف

 
 متابعة سب  العمل ف

 لخاصة بالغرامات المحصلة التدقيق عىل مدخالت البيانات ا 

  مراكز التوزين  
 
 متابعة اعمال الموظفي   ف

 تزويد المراكز بالمعدات والقرطاسية الالزمة لتنفيذ المهام بشكل دوري 

  :امجازات قسم التصاريــــح 

ة   2019اعمال القسم خالل الفب 

 301 د منح تةي    ح لوبوي )ناقلة معدات( عد 

 تعمل بقوة ال  
 131عدد  مضخات(محرك )ونشات + منح تةي    ح للمركبات الت 

  500عدد  ترخيص السواقي    إلدارةمنح كتاب كف طلب 

 

  : امجازات قسم التوزي 

 مجازات القبان المتحرك  

  المملكة لعام 
ن
 2019ملقص مراقبة الحموالت م

 
 المـــرهز

 عدد الشا نات 
 الموزومة )ف(

 عدد الشا نات
 المقال ة ) (

 (5اةن  م  ) % /ف
    )ج(

 
 % ج/ف

 االوزان  مجموع 
 )  ( المقال ة 

 المقال ات مجموع 
 )بالدينار( 

 317805 20963 20.96 1495 27.50 1961 7132 القبان المتحرك
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 مجازات المراةز الحدودية والداخلية  

 2019ملقص مراقبة الحموالت المحورية للمراةز الحدودية والداخلية لعام 

 
 المـــرهز

 عدد الشا نات 
 )ف(الموزومة 

عدد الشا نات 
 المقال ة ) (

 (5اةن  م  ) % ( /ف)
    )ج(

 االوزان  مجموع % (ج/ف)
 )  ( المقال ة 

 مجموع المقال ات
 )بالدينار( 

 
 جابر

 98170 4911 0.21 47 11.06 2423 21904 مغادرون

 404410 19852 0.49 122 32.45 8063 24848 قادمون

 
 الكرامة

 169160 9308 0.72 269 9.73 3612 37135 مغادرون

 23640 1193 0.44 60 4.67 633 13554 قادمون

 
 المدورة

 15910 787 0.00 0 2.93 557 18991 مغادرون

 7910 338 0.01 1 2.48 280 11300 قادمون

 154710 8225 0.04 40 5.24 4796 91505 مغادرون العمري

 241590 11918 0.04 42 6.07 6219 102460 قادمون

ن  مع
 وادي 
 اقردن

 2860 170 0.00 0 0.52 86 16450 مغادرون

 7480 372 0.00 0 1.77 226 12737 قادمون

 محطات 
 توزي 
 القويرة

 -عمان
 العقبة

4067 301 7.40 47 1.16 1014 13675 

-العقبة
 عمان

2176 76 3.49 24 1.10 421 8060 

 11640 581 0.00 0 4.44 429 9667 الصتاريــــج

الحرة 
 لسوريةا

  0 0 0.00 0 0.00 0 0 

 25140 2165 6.96 142 20.68 422 2041   القطرامة

 65505 4806 0.72 141 9.21 1795 19500   ماعور

 1249860 66061 0.24 935 7.70 29918 388335   المجمـوع
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  امـــــــــــــــ   الــــــــــال ص

واالداري   دارة الشؤون المالي   
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مين عام وزارة االشغال العامة و االسكانا  

 
 اللوازم مديرية 
 

مديرية 
العطاءات 
 المحلية 

 

 
العالقات مديرية 

 العامة
 

مديرية 
السياسات 
والتطوير 
 المؤسس  

 

ون الشؤ مديرية 
 االدارية 

 

الموارد مديرية 
ية   البش 

 

الشؤون مديرية 
 المالية 

 

 

واالدارية الشؤون المالية دارةا  
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 مديرية الشؤون المالية

 -المتام والوجبات: 

وع قانون المواز  -1  نة العامة وإصدار الحواالت المالية واألوامر المالية. إعداد مشر

2-  :  تدقيق المطالبات المالية الخاصة بما يىل 

 عطاءات االبنية.  -أ

 عطاءات الطرق.  -ب

 عطاءات المديريات.  -ج

.  -د  عالوات الموظفي  

 عطاءات النظافة.  -ه

 فواتب  المشاغل.  -و

 فواتب  الكهرباء والمياه.  -ز

 الرواتب.  -ح

 نون الموازنة. الةف من المخصصات المرصودة ضمن قا -3

 مخاطبة الدوائر والوزارات لةف او تحويل المطالبات المالية الخاصة بعطاءاتهم.  -4

 . GFMISاإلدخال عىل نظام ال   -5

 عمل مطابقات شهرية بي   قسم الصندوق وقسم الموازنة.  -6

 قبض الشيكات الخاصة من الوزارات والدوائر األخرى إل قسم االمانات.  -7

 االستحقاق.  رصف قيمة المطالبات الصحاب -8

 قبض اقتطاعات الرواتب وتصنيفها ورصفها للجهات المعنية.  -9

  صدرت من أجلها.  -10
 استالم الكفاالت ومتابعة تمديدها واالحتفاظ بها لحي   االنتهاء من الغاية الت 
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 اصدار التقارير لجهات داخلية وخارجية بخصوص المةوف الي عطاء.  -11

 متابعة القضايا ورصفها.  -12

 سابية الشهرية الخاصة بدائرة الموازنة العامة ووزارة المالية لقسم  محاسبة الصندوق واألمانات. عمل الخالصات الح -13

 يرية الشؤون المالية والمديريات االخرى. دنقل المعرفة بي   رؤساء االقسام والموظفي   وبي   م -14

 المشاركة باللجان المتعلقة بجميع االمور المالية.  -15

 متام قسم محاسبة االبنية 

( ومتابعة معامالتهم.  استقبال -1  او مندونر  مقاولي  
 المراجعي   )مقاولي  

بية وطلب كافة المعززات الخاصة بالمطالبة وإجازاتها للةف وإصدار كتاب لكل مطالبة لوزارة الب   -2 بية لتحويل قيمة تدقيق المطالبات الخاصة بعطاءات الب 

د قبضه من قبل قسم االمانات يتم استخراج بند تحليىل  وبعدها يقوم مدقق العطاء بإصدار المطالبة بشيك باسم معال  وزير االشغال العامة واإلسكان وبع

 وإجازته للةف ليتم بعدها إصدار شيك باسم المقاول من قبل قسم االمانات.  GFMISمستند رصف عىل نظام 

للةف وإصدار كتاب لكل مطالبة لوزارة الصحة لعمل  تدقيق المطالبات الخاصة بعطاءات الصحة وطلب كافة المعززات الخاصة بالمطالبة وإجازتها  -3

واالقتطاعات الخاصة  GFMISالحواالت الالزمة لتلك المطالبات وإرسالها لوزارتنا وبعد استالم تلك الحواالت من قبل قسم الموازنة يتم إدخالها عىل نظام 

 بالمطالبة ويتم إجازة المطالبة ورصفها من قبل قسم الصندوق. 

  )تدقيق المط -4
 
 ( أعاله. 2و  1البات الخاصة بالوزارات والهيئات األخرى وتتم بنفق الطريقة ف

ية  كفاالت سارية المفعول  تأمي   إقرار استالم دفعة -5 للمطالبة المرحلية(   عدم رصف اي مطالبة مالية إال بعد إرفاق المعززات لكل مطالبة مالية )اوامر تغيب 

ية للمطالبة النهائية(.  )كفاالت صيانة  مخالصة نهائية  تقييم    محارص  استالم  اوامر تغيب 
 نهان 

ية او زيادة الكميات.  -6  احتساب قيمة االقتطاعات لكل مستند عىل حدى من طوابع شيك او طوابع واردات لألوامر التغيب 

 االحتفاظ بكافة الكفاالت الخاصة بالعطاء.  -7

 لبنوك. إصدار كتب بالكفاالت قبل شهر من تاري    خ انتهاء كل كفالة ل -8
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 متابعة تخفيض الكفاالت الخاصة بالسلف للعطاءات.  -9

ة.  -10  مخاطبة البنوك لتسييل الكفاالت للعطاءات المتعب 

11-  .
ً
  الةف للمطالبات المالية ورصفها الصحابها اصوليا

 
 احتساب نفقات التمويل عن التأخب  ف

 ب قيمة الفوائد من تاري    خ الحكم وتاري    خ الةف. رصف قيمة القضايا الصادر بها احكام الصحاب االستحقاق باإلضافة إل احتسا -12

13-  . ة جائحة كورونا وبأقل عدد من الموظفي  
 العمل خالل فب 

 متام قسم محاسبة مشاريــــ  الطرق 

 استالم العطاءات المركزية المتعلقة بعطاءات الطرق الرئيسية.  -1

 استالم المطالبات المالية المتعلقة بالعطاءات وتدقيقها.  -2

 خرى بالمطالبات المتعلقة بالقرض والمنح. مخاطبة الوزارات األ  -3

 تدقيق الكفاالت المتعلقة بالعطاءات ومتابعتها ومخاطبة البنوك لتمديدها او الغائها.  -4

 عمل كشوفات للجهات المعنية بالمةوفات للعطاءات.  -5

6-  .
ً
 متابعة الموازنة من اجل المخصصات والسقوف المالية من اجل رصف المطالبة المالية شهريا

  تخص االمور المالية والبنكية والقروض. استقبا -7
 ل الجمهور والمقاولي   ومتابعة معامالتهم والت 

 تدقيق المطالبات المتعلقة بنفقات التمويل للمطالبات المتأخرة.  -8

  الملفات الخاصة بها.  -9
 
 استالم الكتب الموجهة إل القسم وتنظيمها ف

 نظام االشغال والفديك.  حل مشكالت المقاولي   المتعلقة بالمطالبات المالية حسب -10

 متابعة القضايا المتعلقة بالعطاءات وتنفيذها ومتابعتها مع المحاكم المختصة.  -11

 توزي    ع المطالبات والعطاءات عىل المدققي   بعدالة وشفافية.  -12

 الدوام لساعات متأخرة وأيام السب  وايام العطل الرسمية.  -13
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 متام و قسم الصندوق 

 يع اقسام مديرية الشؤون المالية. استقبال المطالبات المالية من جم -1

 فرز المطالبات حسب موضوع المطالبة.  -2

 . GFMISتدقيق المطالبات حسب التأديات ونظام  -3

ها للةف.  -4  فرز المطالبات المالية لتحضب 

  وزارة المالية.  -5
 
 طلب السقوف المالية ومتابعتها ف

 مطابقة السقوف والحواالت وتسليمها للبنك المركزي.  -6

 لمطالبات المالية الجاهزة للةف. إعداد كشوفات با -7

8-  .  تنسيق المطالبات والةفيات حسب سجالت التأديات والةف الفعىل 

 . GFMISدفع المطالبات عىل نظام  -9

 إصدار الشيكات للمستفيدين.  -10

 تسليم الشيكات لديوان المالية لتسليمها للمستفيدين.  -11

نامج والمادة.  -12  إعداد خالصات االعمال للةفيات حسب الفصل والبر

  نهاية العام.  -13
 
  نهاية كل شهر وف

 
 إعداد اجماليات الةفيات ف

 إصدار دفب  االستاذ العام.  -14

 تسليم الموظفي   استحقاقاتهم عن طريق معتمد الةف.  -1

  اي وق  وتسليمها لقسم االرشيف بموجب مذكرة.  -2
 
  ملفات حسب ارقام الةف وترتيبها وترقيمها للرجوع اليها بسهولة ف

 
 وضع المطالبات ف

 تقبال المراجعي   واخراج ارقام شيكاتهم لتسهيل تسليمها لهم من قلم المالية. اس -3

  نهاية كل شهر.  -4
 
 اصدار شيكات االقتطاعات ف

 استالم الشيكات من البنك المركزي بموجب مستند رصف وتسجيلها عىل دفب  الرخص.  -5

  جميع محافظات المملكة..  -6
 
 رصف السلف المقدمة لمدراء االشغال ف

  يتم استالمها من مديري االشغال مع الةف الفعىل  وعمل سجل الصدار السلف وتسديدها.  مطابقة السلف -7
  جميع مديريات االشغال الت 

 
 ف

  استعالمهم عن مطالباتهم المالية وفيما إذا صدر فيها شيك ام ال.  -8
 
  الخدمة بسهولة ويش ف

 تقديم الخدمات المطلوبة لمتلف 
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 متام قسم محاسبة االمامات 

  تخص وزارة االشغال العامة واإلسكان. قبض الشيك -1
 ات الصادرة من الوزارات والدوائر الحكومية الخاصة بالعطاءات والت 

 للمقاولي   بعد تنظيم مستندات الةف لكل مقاول حسب عطاءه ومطالبته.  -2
ً
 رصف الشيكات المقبوضة سابقا

  تخص نسخ عطاءات او طوابع واردات والغرا -3
 مات والحسميات والمصادرات بكل انواعها. قبض اإليرادات العامة والت 

 قبض الحجوزات الواردة بالمحارص  الخاصة بالمقاولي   وتصنيفها لحي   الب  إما بفك الحجز او تحويله إل حسم.  -4

كات جمعيا -5 عية وتنقيذ بنود شر  ت ... الخ(. قبض اقتطاعات الرواتب الخاصة بموظفي   الوزارة وتصنيفها ورصفها للجهات ذات العالقة من )محاكم شر

 لوزارة المالية بعد التدقيق عليها.  -6
ً
 تحويل اإليرادات العامة المقبوضة شهريا

 مطابقة تسوية كشف البنك بشكل شهري.  -7

 عمل الخالصات الشهرية وسحب الكشوفات وتسليمها لوزارة المالية.  -8

 

 متام قسم االرش ة و  ظ المل ات 

يد وتحويل جميع المعامالت الواردة ل -1  العمل متابعة البر
ً
مديرية الشؤون المالية بعد تمريرها من قبل المدير المال  لكل قسم حسب اختصاصه  وسيتم الحقا

  لتسجيل وتوتيق المعامالت الواردة والصادرة لتتبع المعامالت مما يتيح ضبط العمل وتوتيقة وتتبع سب  المعامالت. 
ون   عىل برنامج الكب 

  مستودع المديرية وترتيبها بطريقة تسهل الحصول عليها عند الحاجة إل ذلك. ارشفة المعامالت المحولة من كافة االق -2
 
  المديرية وحفظها ف

 
 سام ف

 استالم الشيكات من صندوق األمانات وصندوق النفقات.  -3

  دفاتر خاصة حسب تسلسل ارقامها وتاري    خ اصدارها واسم المستفيد والمبالغ.  -4
 
 تسجيل الشيكات ف

  مل -5
 
 فات حسب المديريات والمبالغ. فرز الشيكات وترتيبها ف

يد المسجل او تسليمها للهيئات  -6 االعتبارية من تسليم الشيكات للمستفيدين انفسهم او بموجب تفويض منهم وتوقيعهم عىل السجل او ارسالها بإرسالية بالبر
 قبل موظف من القسم. 

ورة. عمل فايالت خاصة لحفظ صور من الشيكات المسلمة مرفقة مع صورة من اتبات ال -7  لها عند الة 
ً
 شخصية لمستلم الشيكات للرجوع الحقا

ها ليتم توزيعها عىل االقسام.  -8  متابعة احتياجات المديرية والتنسيق مع مديرية اللوازم لتوفب 
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 متام قسم الن قات 

 لمركز الوزارة والمديريات التالية:  CFMالقيام بتدقيق وإدخال عىل نظام االوركل عىل نظام  .1

 إربد -
 البلقاء -
 الكرك -
 المفرق -
 الزرقاء -
 جرش -
 عجلون -
 المشاغل -
 السالمة المرورية -
ات -  المختبر
 مادبا -
 الطفيلة -
 العقبة -
 العاصمة -
 معان -
 اإلنارة -
 العالوات التالية:  CFMالقيام بتدقيق وتجميع المبالغ وعمل المستندات الخاصة بالمركز وإدخالها عىل نظام  .2

 فروقات الميدان لمركز الوزارة والمديريات.  -1

  لمركز الوزارة والمديريات. العمل ا -2
 
 إلضاف

 مكافأة لجان العطاءات والمكافأة األخرى لمركز الوزارة والمديريات.  -3

 سلف المدراء لمركز الوزارة والمديريات.  -4

 فواتب  النظافة لمركز الوزارة والمديريات.  -5

 المبي  لمركز الوزارة والدراسات والحموالت المحورية والمديريات.  -6
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ك ة توزي     ع الكهرب اء( باإلض افة إل ف واتب  الم ديريات وت دقيقها وتجمي ع االقيام بتدقيق فو  .3 كة كهرباء إربد  شر كة الكهرباء األردنية  شر لمب الغ اتب  الكهرباء )شر
 . CFMوتنظيم المستندات الخاصة بها وإدخالها عىل نظام 

ك    ة توت    ال  .4 ك    ة تس    ويق المنتج    ات  شر الشر    كة األردني    ة الحديث    ة  مديري    ة االم    ن الع    ام( والقي    ام بتنظ    يم  القي    ام بت    دقيق ف    واتب  المص    فاة المكون    ة م    ن )شر
 . CFMالمستندات الخاصة بها وتجميع  المبالغ وعمل 

 . CFMالقيام بتدقيق فواتب  الجمعية العلمية الملكية وتنظيم المستندات وعمل  .5

 . CFMالقيام بتدقيق رواتب المهندسي   وعمل  .6

 . CFMم المستندات الخاصة وعمل القيام بتدقيق فواتب  االتصاالت وتنظي .7

 . CFMالقيام بتدقيق فواتب  الدورات وتنظيم المستندات الخاصةة وعلم  .8

 . CFMالقيام بتدقيق فواتب  السلف الخاصة بالمدراء وتنظيم المستندات وتسجيلها عىل الدفاتر السلف وعمل  .9

كات وتجميع المبالغ وعمل ا .10  . CFMلمستندات الخاصة بها وعمل تدقيق فواتب  المياه الخاصة بالوزارة والشر

 . CFMتدقيق فواتب  االعالنات وتنظيم المستندات الخاصة بها وعمل  .11

يد وتنظيم المستندات الخاصة بها وعمل  .12  . CFMتدقيق فواتب  البر

 . CFMتدقيق االيجارات وتنظيم المستندات الخاصة بها وعمل  .13

 . CFMاع الطوابع الخاصة بها وعمل القضايا واتعاب المحاماة وتدقيقها وعمل المستندات واقتط .14

15.  .  قضايا حوادث السب 

 . CFMتنظيم فواتب  اللوازم وعمل المستندات الخاصة بها وعمل  .16

 . CFMفواتب  المشاغل وتدقيقها وعمل  .17

 . CFMاتفاقيات الصيانة وعمل المستندات الخاصة بها وعمل  .18

 المكافأة والرواتب بموجب كتاب رئاسة الوزراء.  .19
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  االت متام قسم الك 

  ذل ك الش هر م ع الت دقيق ب ي    .1
 
  س تمدد ف

الكش ف استخراج كشف بالكفاالت المراد تمديدها شهريا واعطاءه لمحاسب العطاء للتدقيق عىل الكفاالت الت 
 وعطاءاته. 

2.  .  وتوزيعها عىل المحاسبي  
ً
 استخراج كتب تمديد الكفاالت من النظام الخاص بالكفاالت حسب تاري    خ استحقاقها شهريا

 ال الكفاالت الجديدة وتمديدها عىل نظام الكفاالت. إدخ .3

  تم تمديد الكفاالت عليها مع كتب الالحق )محاسبة األبنية + محاسبة المحليات + محاسبة الطرق الرئيسي .4
 ة(إدخال أرقام الصادرة للكتب الت 

  صدر بها كتاب إعادة عن نظام الكفاالت لكفاالت األبنية والمحليا .5
 ت ومحاسبة الطرق الرئيسة. إلغاء الكفالة الت 

  لم يصدر بها تمديد من قبل البنك.  .6
 طباعة كتب تمديد الحقة للكفاالت الت 

يد الوارد من البنك بخصوص الكفاالت وتبويبها عىل النظام.  .7  استالم البر

اع  ة مص  ادرة الكف  االت المتعلق  ة طباع  ة كت  ب إع  ادة كف  االت حس  ن التنفي  ذ + كف  االت الص  يانة + التخفيض+الس  لفة + طباع  ة تحوي  ل المس  تحقات + طب .8
 بالدائرة المالية ككل.  

 طباعة مذكرات داخلية تخص قسم محاسبة األبنية والمحليات والطرق الرئيسية + عمل كتب التسيل الخاصة بالكفاالت لجميع األقسام.   .9

 طباعة الكتب المالية المتعلقة بالدائرة المالية ككل.  .10
 

 متام قسم المديريات والالمرهزية 
 

 هو قسم خاص بتدقيق العطاءات لكافة المديريات ومديرية السالمة المرورية واإلنارة ومديريات اخرى لدى هذه الوزارة .  .1

فيها يقوم القسم باستالم كافة وتائق العطاءات مع كفاالتها والقيام بتجهب   بطاقات اعمال العطاءات حيث يتم عمل بطاقة خاصة لكل عطاء توتق  .2

 بأول . معلومات العطاء 
ً
 وتدرج بها الدفعات المةوفة اوال

 تدقيق كافة المطالبات الواردة للقسم واجراء التعديالت عليها وبالتنسيق مع الجهات المعنية .  .3

رية اعمل كشوفات خاصة بالكفاالت المالية الخاصة بالعطاءات واالحتفاظ بها من كفاالت حسن تنفيذ وكفاالت صيانة ومتابعة تمديدها وابقاءها س .4

 المفعول لحي   استالم اعمال العطاء باالضافة إل االحتفاظ بكفاالت اعادة االوضاع لحي   االفراج عنها . 

ها لغايات الةف وعند رصف المطالبات نقوم بادخالها عىل النظام المال  المعتمد لدى وزارة المالية ) .5
 . (GFMISمتابعة المطالبات وتجهب  
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 تزويد الجهات المعنية بكشوفات العطاءات عند الحاجة اليها . و الدفعات المةوفة اوال باول عمل كشوفات بالعطاءات وتسجيل  .6

7. (  
ف عىل عطاءات نظام اإلعمار األلمان  ( من عطاءات وتدقيق المطالبات وتأديتها لحي   رصف ILOباالضافة لهذه االعمال فإن القسم هو القسم المشر

 المطالبات وتحضب  الشيكات . 
 

  الموازمة والتتدياتمتام قسم 
 

   واالكسل حسب البند والمادة المدرجة ضمن موازنة وزارة االشغال العامة .  GFMISالقيام بادخال التأديات عىل نظام ال  .1

 واالكسل للتأكد من االدخال الصحيح للمواد والمبالغ .  GFMISالقيام بالمطابقة الشهرية بي   نظام ال  .2

 طابقتها مع قسم الصندوق . القيام بسحب الخالصات الشهرية وم .3

 القيام بإعداد الحواالت المالية ومتابعتها مع دائرة الموازنة العامة.  .4

 القيام بإعداد الخطط المالية الشهرية ومتابعتها مع دائرة الموازنة العامة.  .5

 القيام بإعداد المناقالت المالية ومتابعتها مع دائرة الموازنة العامة.  .6

 الوزارة والواردة إليها ومتابعتها مع دائرة الموازنة العامة. متابعة الكتب الصادرة من  .7

 متابعة جميع األمور المالية المتعلقة بالمنح الخليجية مع وزارة التخطيط.  .8

 متابعة جميع األمور المالية ما بي   الوزارة ووزارة التخطيط.  .9

 القيام بإعداد السقوف المالية ومتابعتها مع وزارة المالية.  .10

 د الخالصات الشهرية والحسابات الختامية ومتابعتها مع وزارة المالية. القيام بإعدا .11

 متابعة جميع الكتب المتعلقة باألمور المالية ما بي   الوزارة ووزارة المالية.  .12

 متابعة جميع الكتب المتعلقة باألمور المالية ومتابعتها مع جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والحكومية.  .13

 لية مع البنك المركزي. متابعة السقوف الما .14

ها .  .15 ام وحواالت وغب   
 متابعة جميع االمور المتعلقة باالمركزية من حيث اعداد مستندات الب 

ز ما هو السفر شهريا لجميع المحافظات لمناقشة المشاري    ع الالمركزية مع اعضاء اللجان الالمركزية والمديريات التابعة لكل محافظة لتشي    ع وانجا .16

 ع . مطلوب عىل المشاري    
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  :امجازات  مديرية الشؤون المالية 

  ام مال  إل العام الحال   2020رصف كامل المستحقات المالية للمقاولي   المستحقة للسنة المالية
 .ولم يتم ترحيل اي الب  

 

 تعتبر وزارةاالشغال بةف مستحقات عطاءات الطرق الرئيسية وعطاءات الالمركزية )مجالق المحافظات(  وكافة عطاءات الوزارات والدوائر ال  
حكومية الت 

 العامة صاحب العمل فيها )الجهة المنفذة(
 

   تبة عليها من فواتب  كهرباء ومياه ومحروقات وضمان اجتماع
امات المالية المب   . تسديد كافة االلب  

 

  و وع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي  ومشر وع تنفيذ جمرك رصف المطالبات المالية الخاصة للمشاري    ع قيد التنفيذ )مشر دد الشي    ع  ومشر ع حافالت الب 
وع مستشف  معان العسكري ومستشف  الطفيلة  ...(  .عمان الجديد )الماضونة( ومشر

 

 . وع قانون الموازنة العامة لعام م بها من قبل وزارة األشغال حت  تتمكن الوزارة م 2021إعداد مشر ن طرح ألغالق كافة المشاري    ع او العطاءات المفتوحة والملب  
 وادراج عطاءات جديدة حسب االولويات والمخصصات المالية المتوفرة بما يخدم المواطني   

 

 ع الصندوق تم البدأ والعمل عىل انشاء نظام جديد عىل االوركل بالتعاون مع قسم مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بدال من االكسل وتم ربطه م
 .  2021وسيتم العمل عليه بداية عام 

 ( حت  نهاية عام 7065تم رصف )2020( مستند )مطالبة مالية . 
 

 ( 136676100.085تم رصف مطالبات مالية مبلغ إجمالية :  
 ( دينار  كاآلن 

. 75622234.659) .أ  ( دينار رأسمال 

 ( دينار جارية. 42322174.071) .ب

 ( دينار حواالت نقل عهدة دوائر أخرى. 19732136.875) .ت
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ية  مديرية الموارد البش 

 لمتام والواجبات ا

ي وتطوير قدراته .1   الوزارة والهادفة ال االرتقاء بكفاءة العنة البشر
 
ية ف  إدارة كافة األنشطة المتعلقة بالموارد البشر

ية والمتضمنة عمليات التخطيط والتنبؤ  واالختيار والتعيي    والتدريب وتطوير وتطبيق احدث أنظمة وبرامجالسياسات وضع  .2  لتطوير وا الموارد البشر

ية  وتقييم األداء  والرواتب  والمكافأة والتحفب    وعالقات الموظفي    وقنوات االتصال.   وتخطيط الموارد البشر

فيعات وغب   .3
ام تطبيق األنظمة والسياسات الخاصة بشؤون الموظفي   ومتابعة كافة اإلجراءات واألمور المتعلقة بها كاإلجازات والمغادرات والب  ها  ومتابعة الب  

 الموظفي   بالقواني   واألنظمة المتبعة. 

  قسم التوث ق 

ونيا.  .1 اف عىل دراسة واعداد الهيكل التنظيم  والعمل عىل حوسبته الكب 
 اإلشر

  من شأنه اصدار الموافقات لمنح الزيادات السنوية للموظفي   وحسب تاري    خ االستحقاق وحسب االنظمة والقواني    .2
ون  اف عىل اجراء الكب  ها المعمول ب االشر

 بما يتالئم مع نظام ديوان الخدمة المدنية . 

اف عىل الية رصف المستحقات المالية والتدقيق عليها قبل تحويلها ال مديرية الشؤون المالية لغايات الةف .  .3  اإلشر

ونيا للحصول عليها بس .4  هوله وبأي وق . اعداد الدراسات واالحصاءات المتعقلة بكافة المعلومات المتعلقة بالموظفي   وحوسبتها الكب 

  لكافة الموظفي   وحسب كتب النقل والمنبثقة من خالل الهيكلة الجديده للوزارة .5
 بناء هيكل تنظيم  جديد للوزارة وعمل الحراك الوظيف 

وع عبء العمل المتعلق بالموظفي   والحصول عىل النتائج من خالل نماذج تم اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية وتم توزيع .6 يحة المراد إدارة مشر ها عىل الشر

ونيا وورقيا .   تطبيق الدراسة عليها وارسالها للجهات المعنية مثل ديوان الخدمة المدنية ورئاسة الوزراء الكب 

 العمل عىل تحديث البيانات المتعلقة بكافة الموظفي   باستمرار وحسب الكتب الصادره لدى القسم .  .7
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 وبة عن أعمال ومستوى إنجاز القسم ورفعها إل مدير المديرية  . إعداد التقارير الدورية وغب  الدورية المطل .8

  القسم واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفب  بيئة عمل إيجابية وتقييم أدائهم .  .9
 
 تحديد مشكالت العمل ومشكالت الموظفي   ف

  القسم عىل نشاطات وعمل القسم .  .10
 
 تدريب الموظفي   المستجدين ف

اف عىل حفظ الوتائق والس .11   تقع ضمن نطاق عمل القسم. اإلشر
 جالت والملفات الت 

 القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من مدير المديرية  وتقع ضمن نطاق عمل القسم .  .12

  المال والوق  والجهد .  .13
 
 اعداد خطط مستقبلية من شأنها تطوير االعمال االدارية والفنية للحصول عىل الوفر ف

وان الخدمة المدنية   مؤسسة الضمان االجتماع    وزارة المالية   هيئة مكافحة الفساد   ودائرة االحصاءات التعامل مع كافة الجهات الحكومية مثل دي .14

ويدهم بالمعلومات المطلوبة من خالل موافقات مسبقة من مسؤول  االداره . 
ها من المؤسسات فيما يتعلق بب    العامة وغب 

15.   
 
 ومتابعة االجراءات المتعلقة بهم لغايات اصدار رواتبهم عىل البنوك 2020و عام  2019 عام ادخال كافة الملفات المتعلقة بالتعيينات الجديده ف

ونيا   التعامل مع كافة اقسام المديرية للحصول عىل المعلومات المتعلقة بالموظفي   من حيث االجراءات الوظيفية أو المالية أو االدارية والية .16  حوسبتها الكب 

وب وتكنولوجيا المعلومات والجمعية العلمية الملكية باالجراءات المتعلقة بصيانة االنظمة المعمول بها وتطويرها بما يخدم المشاركة مع مديرية الحاس  .17

ية.    مديرية الموارد البشر
 
  نبذ عنها تطوير االنظمة المعمول بها ف

 المصلحة العامة والت 
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  ية  قسم تقطيط الموارد البش 

  التنبؤ  .1
  الوزارة إدارة وتطبيق عمليت 

 
ية ف  وتخطيط الموارد البشر

ية ب .2   الوزارة والعمل عىل ضمان حصول الوزارة عىل احتياجاتها من الموارد البشر
 
الكم والنوعية إدارة عملية تحليل العرض والطلب للموظفي   الموجودين ف

ية.    لهذه الموارد البشر
 المطلوبة وذلك بناء عىل الطلب الحقيف 

  منع حدوث أي .3
 
ية بتوزيعها الخاط  أو  المساهمة ف   للموارد البشر

  قد تنتج من التخطيط العشوان 
  األنشطة والمشاري    ع المنفذة والت 

 
اختالل أو تغرات ف

ات معينة أو التقديرات غب  الصحيحة   يمكن أن تحصل نتيجة تغيب 
  التعيي   و التقليل من الفجوات والت 

 
الحتياجات  نقصها أو حت  القرارات الخاطئة ف

يةالوزا  رة من الموارد البشر

  ال يمكن أن تتم بالشكل الصحيح دون معرفة األعداد الصحيحة من الموظفي   الذين تحتاجهم ال .4
وزارة رفع كفاءة إجراءات االختيار والتعيي   والت 

 والمؤهالت المطلوبة

  الوزارة .5
 
  للوظائف ف

 إعداد مسودة الوصف الوظيف 

وع جدول تشكيالت وظائف الوزارة  .6  بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن. إعداد مشر
ً
 سنويا

 

  قسم محاسبة الروات 

 ادخال كافة االقتطاعات الوارده عىل رواتب الموظفي   وتدقيقها .  -1

 تدقيق كافة االجراءات الماليه عىل الرواتب من زيادات سنوية وترفيعات وتعديل وضع وتدقيقها  -2

 0ت عىل الرواتب من مكافأت واقتناء وتنقالت وميدان وتدقيق كافة الخصومات عىل هذه العالواتادخال وتدقيق العالوا -3

 عكق الموافقات الجديده للعالوات كافه من اقتناء وتنقالت وميدان ومكافأت شهريا.  -4

5-  .  ادخال ومتابعة الرخص للموظفي   من ناحية التجديد والمنح ألول مره وذلك شهريا لكافة الموظفي  

ات . متابع -6  حسب األسق ومتابعة المباشر
ً
 ة اجازات األمومه وإجراءات الحسومات عليها من العالوات ) ميدان   مكافاه  اقتناء وتنقالت (شهريا
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7-   
 اجراء كافة القضايا الوارده إلينا وعكسها عىل الرواتب وتدقيقها بشكل قانون 

 ادخال اقتطاعات الجمعيات عىل الرواتب شهريا.  -8

 اءات عىل الرواتب من اجازات بدون راتب وانهاء الخدمات واالستقاالت وااليقاف بنسبه. عكق كافة االجر  -9

يبه لغايات استخدامها لجهات مختلفه -10  تزويد الموظفي   بكشوفات رواتب وكشوفات الة 

يبه لغايات االحتساب والتجديد بشكل يوم   -11
 الصح  بكشوفات رواتب ورص 

 تزويد قسم الضمان والتعويضات والتأمي  

 تساب وادخال رواتب الموظفي   الجدد )تعينات( ونقل من دوائر اخرى وتدقيقها حسب األسقاح -12

 احتساب الرواتب لكافة الموظفي   شهريا وتدقيقها.  -13

.   IBANمتابعة البنوك فيما يخص ال   -14  وادخال االرقام الجديده والتعديالت عليها بشكل مستمر ويوم 
 شهريا للموظفي  

 ب للموظفي   من استمراريه تحويل راتب كتب خاصه للنقابات وتحويل راتب واقتطاعات ومخاطبات اخرى متعلقه بالرواتب. طباعة كتب الخاصه بالروات -15

 الرد عىل كافة استفسارات الموظفي   والجهات المختلفه حول الرواتب واالقتطاعات والعالوات -16

 تدقيقها بشكل شهريادخال كافة كشوفات الغياب الوارده من المديريات وعكسها عىل الرواتب و  -17

كات االتصاالت )زين وامنيه وموبايلكم( شهريا ومستمر.  -18  ادخال وتدقيق كافة كشوفات اقتطاعات شر

 اجراء التدقيقات النهائيه لمستندات رصف الرواتب والتأديات ومطابقتها بشكل شهري لغايات رصف الرواتب.  -19

 عىل حدا وذلك شهريا لغايات الةف. طباعة الرواتب وفرزها وتدقيقها ومطابقة التأديه لكل بنك  -20

 متابعة البنوك بخصوص رصف الرواتب والرد عىل استفساراتهم فيما يخص رواتب الموظفي    -21

 ارسال إيميالت شهريا للبنوك لغايات رصف الرواتب والمتابعه معهم لحي   الةف.  -22

 ارشفة كافة المعامالت شهريا واالقتطاعات بملفات منفصله بشكل دقيق.  -23

 لقضايا الوارده من المحاكم لتنفيذها والرد عىل استفسارات المحاكم. استالم ا -24

 الزم. اجراء براءات الذمه للموظفي   المتقاعدين والمنتهيه خدماتهم وحاالت الوفاه والمسقيلي   وتحويلها لقسم التعويضات والضمان إلستكمال ال -25

 اصدار تقارير واحصائيات حسب الحاجة والطلب .  -26

. اجراء هيكلة الروات -27  ب وتعديالت العالوه الفنيه وتدقيقها حسب القرارات االداريه عىل رواتب كافة الموظفي  
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 متابعة عكق العقوبات التأديبيه عىل رواتب الموظفي   الصادر لهم كتب عقوبات.  -28

ات عليها بموجب القرا -29 يبة الدخل ومتابعة التغب   رات الصادره. اجراء تعديالت نسب اقتطاع الضمان االجتماع  وضمان ماليه ورص 

 متابعة الجمعيه الملكيه وقسم تكنولوجيا المعلومات فيما يخص تطوير نظام الرواتب وتعديالته حسب القرارات الصادرة واصدار التقارير.  -30

 

  ن  قسم تدري  الموظ   

تحدي   د االحتياج   ات التدريبي   ة واس   تقبال إدارة األنش   طة المتعلق   ة بت   دريب وتط   وير الم   وارد البشر   ية م   ن خ   الل وض   ع الخط   ط وتط   وير السياس   ات المتعلق   ة ب -1
احات والتوصيات بهذا الخصوص  االقب 

اف ع   ىل تطبي   ق ه   ذه األنظ -2 م   ة بم   ا يخ   دم تط   وير األنظم   ة المتعلق   ة بقي   اس كف   اءة الم   وارد البشر   ية به   دف التع   رف ع   ىل الط   رق الم   ثىل لزي   ادة اإلنتاجي   ة واإلشر
 أهداف الوزارة وتطلعاتها

اف عىل عملية تحديد اال  -3 حتياجات التدريبية للموظفي   وذلك وفقا لمتطلبات العمل ونتائج تقييم األداء وإع داد خط ط وب راج الت دريب الس نوية والعم ل اإلشر
 عىل تنفيذها. 

  بعث   ات -4
 
  تخ   ص الموف   دين ف

  ال   دورات التدريبي   ة المرش   حي   له   ا  ومتابع   ة كاف   ة القض   ايا ال   ت 
 
ة أو دورات علمي    متابع  ة اإلج   راءات المتعلق   ة بإلح   اق المت   دربي   ف

 تدريبية خالل تواجدهم فيها وحت  انتهائها

  الوزارة -5
  اإلجراءات والعدل والمساواة بي   جميع موظف 

 
اف عىل برامج تقييم األداء لضمان الفاعلية ف  اإلشر

 تنظيم دورات تدريبية للفنيي   الحرفيي   لرفع الكفاءة واإلنتاجية.  -6

 قسم شؤون الموظفي    -7

 في   )تنبيه  إنذار  حسم من الراتب(اإلجراءات التأديبية للموظ -8

  معامالت النقل الداخىل  عمل مذكرات النقل وكتبها -9

 .معامالت اإلنتداب والتكليف والنقل واإلعارة من  وإل الوزارة باإلضافة إل التفري    غ -10

 المسم تغيب  المسميات الوظيفية للموظفي   بما يتفق من الحاجة الفعلية للعمل )مذكرات  كتب فحص  كتاب تغيب   -11

  حال عدم االستحقاق -12
 
( والرد ف  

 
 انجاز معامالت العالوات )اقتناء  تنقالت  ميدان إضاف

  الفئة الثالثة -13
 عمل الزيادات السنوية للموظفي   باإلضافة للزيادة اإلضافية للموظف 
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 الصح   -14
 انجاز معامالت التأمي  

 عمل كتب ساعة الرضاعة -15

 ة للعملانجاز معامالت اإليقاف عن العمل أو اإلعاد -16

 عمل كتب التغيب عن العمل -17

 عمل التفاويض -18

 عمل قرارات فقد الوظيفة أو العزل من الوظيفة للموظفي   باإلضافة لإلعالن -19

 عمل الكتب الرسمية للمحاكم ورد مبالغ من حساب اإليردات العامة -20

ية -21  عمل كتب تحصيل أموال امب 

 عمل كتب تبليغ الوفاة -22

ة للموظفي    -23  عمل كتب شهادات الخبر

 كتب لوزارة المالية من أجل الكفاالت المالية وإلغائها  عمل -24

  عمل التعاميم -25

  عمل الكتب الرسمية و كتب الشكر -26

 عمل كتب الموافقة عىل العمل خارج أوقات العمل الرسم   -27

 متابعة الكتب الصادرة من ديوان الوزارة -28

 تأمي   ديوان الخدمة المدنية بكل ما يحتاجه من معلومات عن الموظفي    -29

 الدار  قسم ا 

يد وتوزيعه عىل االقسام  -1  متابعة البر

  الديوان  -2
 
 تداول بريد الحفظ والمديريات االخرى ف

صيدها -3  متابعة اجازات المديريه ومغادراتها والقيام بب 

 ادخال اجازات الوزاره السنويه -4
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  بالتنسيق مع مراقبي   الدوام -5
 
 التدقيق عىل العمل االضاف

 المرضيهادخال اجازات الوزاره والمحافظات  -6

 متابعة االجازات المرضيه مع قسم الرواتب  -7

 طباعة كتب اللجان -8

 تنظيم رواتب عمال المباومه -9

 تدقيق رواتب المياومه -10

 ادخال جميع حركات التابعه لعمال المياومه -11

  لعمال المياومه واي زياده لهم -12
 
 متابعة العمل االضاف

 

 قسم الضمان االجتمات  و التقاعد 

 مذكورة من حيث االسم واالقتطاع الشخض  اي اقتطاع الضمان االجتماع  . تدقيق شهري لألعداد ال  -1

 عمل كشف شهري  الموظفي   الجدد والعائدين من االجازات .  -2

 عمل كشف شهري الموظفي   المجازين / والمتقاعدين / والوفاة .  -3

  عمل وتنظيم مستندات مالية وعمل الدورةالمستندية من تواقيع مراقبة مالية ومراقب مال   -4
 
اكات الشهرية ودفعها ف  واستخراج الشيكات لدفع االشب 

 البنوك المعتمادة لذلك . 

  من كل عام بعد تدقيقها من حيث رقم الضمان واالسم الرباع  والراتب -5
االجمال    ارسال كشوفات اجمال  رواتب الموظفي   كاملة خالل شهر كانون الثان 

 لموقع المؤسسة العامة وحركات الشيان الشهرية واإليقافات الشهرية 
ً
ونيا والوفاة واسماء الموظفي   الجدد والمدرجي   ضمن فئة المهن الخطرة  الكب 

 للضمان االجتماع  . 

 االجتماع  .  ارسال المعامالت وتسليمها باليد للضمان االجتماع  فرع السابع / ومديرية التقاعد اإلدارة العامة / مديرية المعلومات التابعة للضمان -6

  المعامالت تأخذ نفق االجراءات التالية :  معام  -7
 
 الت التقاعد وباف

ية وبعد صدور كتاب انهاء الخدمة طلب األوراق الالزمة للمعاملة وعمل كتاب -8 للضمان  وصول المعاملة وتدقيقها وارسالها لقسم تخطيط الموارد البشر
 االجتماع  . 
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  :ية  -امجازات مديرية الموارد البش 

  أعمال  
 
ية. المشاركة ف  اللجان الخاصة بالموظفي   والموارد البشر

  ية من حيث عدد الموظفي   الذين عىل رأس عملهم فئاتهم وتخصصاتهم ومسمياتهم الوظ يفية القيام بدراسة علمية وتخطيط منهحر  دقيق للموارد البشر

 وبالتال  معرفة االحتياجات وتحديد الوظائف واستخراج كشوفات إحصائية. 

 من خالل خطة متوسطة المدى ينسجم مع االحتياجات واألهداف.  2020-2019تب الموظفي   موازنة تقديرية لعام إعداد موازنة لروا 

 ( ونيا لكافة الموظفي   وللعاملي   باألجور اليومية والبالغ عددهم ما يقارب
 (موظف 5040إصدار رواتب الكب 

 ( كشف را50إصدار كشوفات رواتب للموظفي   حيث يتم إصدار ما يقارب) .تب يوميا 

 ( معامالت. 10تنفيذ االقتطاعات الواردة عىل الموظفي   والبالغ عددها يوميا ما يقارب) 

  .    عالوة الميدان   بدل اقتناء  التنقالت(لكافة الموظفي  
 
 إعداد كتب للموافقة عىل)العمل اإلضاف

 - ع  سبي  الم ال: 

  ( موظف 505) 2020( موظف خالل عام 413) 2019تم  ترفيعات وجوبية عام 

  ( موظف29) 2020( موظف و خالل عام 21)  2019تعديل أوضاع الموظفي   )من فئة ال أخرى و من درجه ال أخرى ( عام 

 (  
 
 .  2018( موافقة لعام 1391) 2017( موظف خالل عام 1430إصدار موافقة عمل إضاف

 استيداع تقاعد مبكر استقالة بلوغ السن ال  
 قانونية (االنفكاك الدائم )تقاعد مدن 

  )التعيينات )عقد بدل مجاز ومعار عقد ذات فئة ودرجة 

 )االنفكاك المؤق  )تكليف  انتداب اعاره من/إل الوزارة 

  .استكمال جميع معامالت الموظفي   المحالي   عىل التقاعد االستيداع إنهاء خدمة وتحويلهم إل وزارة المالية 

 ف الدائمة غب  المصنفة والخاضعة للضمان االجتماع  والعقود وإعداد الموازنة العامة للوزارة فيما يتعلق بالوظائف. إعداد جدول تشكيالت الوظائف للمصنفي   والوظائ 
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   .)توزي    ع سجل األداء عىل الموظفي   والتقارير السنوية وتدقيقها وإرسالها إل ديوان الخدمة )للموظفي   كافة 

 يه من الناحية المادية و تم التعامل مع جائحة كورونا بما يتناسب مع قرارا   من شأنها التأتب  عىل الوظائف المتعلقة بمديرية الموارد البشر
ت رئاسة الوزراء الت 

  الوزاره االدرايه
 
 . و الفنية و التعامل مع نسب الدوام للمحافظة عىل استمرارية العمل ف

 

  : قسم الضمان االجتمات  و التقاعد 

 :  2018اعداد المعمالت المنجزة سنة 

 ( 220معامالت التقاعد المبكر) 

 (  55معامالت التقاعد والوجونر) 

 ( 10معامالت إصابات العمل) 

 (  1معامالت العجز) 

 ( 15معامالت الوفاة الطبيعية) 

 ( ات العمل  (120معامالت تثبي  فب 

 ( 80معامالت اإلضافة) 

 :  2019اعداد المعمالت المنجزة سنة 

 ( 50معامالت التقاعد المبكر) 

 (20التقاعد والوجونر  ) معامالت 

 ( 2معامالت إصابات العمل) 

 (  1معامالت العجز) 

 ( 10معامالت الوفاة الطبيعية) 

 ( ات العمل  (50معامالت تثبي  فب 

 ( 40معامالت اإلضافة) 
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 مديرية الشؤون ا دارية

 

 -المتام والوجبات: 

 ناقشة وحل مشكالت العمل. تعزيز مبدأ اإلدارة بالمشاركة من خالل عقد اجتماعات دورية منتظمة لم .1

 متابعة األعمال المتعلقة بصيانة األجهزة مثل آالت التصوير وأجهزة الفاكق .  .2

3.  .  مراقبة الدوام الرسم  والمغادرات للموظفي  

 متابعة مقسم الوزارة وتنظيم عمله.  .4

  األمور اإلدارية ونظام ا .5
 
. تطبيق أحكام القواني   واألنظمة والبالغات والتعليمات المرعية ف  للوازم والنظام المال 

احات بخصوص رفع مستوى أداء العمل وتحسينه وتبسيط إجراءات العمل.  .6  تقديم االقب 

7.  .  استقبال المراجعي   وارشادهم واالجابة عىل كافة استفساراتهم سواء المقاولي   او المواطني   والموظفي  

 الت يتم تحويلها لمدير الشؤون االدارية . إعداد وطباعة الكتب المتعلقة بالتعاميم وإستئجار االليات واي معام .8

 بأول .  .9
ً
 القيام بحفظ وتعداد اوراق ملفات الديوان وترقيمها وفتح ملفات للعطاءات المطروحة الجديدة  اوال
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 االدارية:  امجازات  مديرية الشؤون 

  :قسم الدوام واالستعالم 

 مراقبة الدوام الرسم  والمغادرات للموظفي    .1

  الوزارة واصدار كتب الحسم وبدل التأخب  صباح  لجميع الموظفي   حسب نظام مراقبة الدوام . مراقبة ا .2
 لدوام لجميع موظف 

  متابعة نظام الدوام وطباعة التقارير اليومية المتعلقة بالحضور والغياب  .3

  والمكافآت وعالوة الميدان من خالل كشوفات الدوام  .4
 
 التدقيق عىل العمل اإلضاف

 ذج االجازات والمغادرات وتسجيلها عىل نظام الدوام استالم نما .5

  وتدقيقها  .6
 
 متابعة كشوفات العمل االضاف

ام الموظفي   بالدوام الموجود حسب طبيعة العمل  .7  
 مراقبة الب 

 رفع كشوفات يومية بدوام الموظفي    .8

 استالم مغادرات الموظفي   الخاصة والرسمية والتأكد من استكمال االجراءات  .9

 لتعليمات اعداد وتنظي .10
ً
 م سجل الحضور والدوام طبقا

 تسليم قوائم الحضور والغياب ال اجهة المعنية  .11

 القيام بأية أعمال اخرى يكلف بها ضمن حدود مهامه ومسؤولية الوظيفة  .12

 المحافظة عىل شية المعلومات  .13

 متابعة حضور الموظفي   وسحب التقارير اليومية بذلك  .14

 ب التقارير اليومية بذلك متابعة غياب وتأخب  الموظفي   وسح .15

 استخدام  ادوات ووسائل السالمة العامة والوقائية المهنية .16
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  امجازات قسم الشؤون االدارية 

 االش  راف والمتابعه عىل اعمال النظافة وذلك اتناء الدوام الرسم     وايام السب  وتشمل الم   واقع التالية :   .1

  مبت  الوزارة 

  ات  مديرية المختبر

  ية السالمة المرورية مدير 

  مديرية أشغال محافظة العاصمة 

  الساحات الخارجية 

  مبت  الحركة 

 كة النظافة  متابعة رصف المطالبة المالية الشهرية لشر

  اعداد وتائق العطاء الخاص بنظافة مبت  الوزارة عن طريق دائرة اللوازم العامة  .2
 
 المشاركة ف

اف عىل دوام امن الوزارة .3   الساحات والمراقبة االمنية داخل المبت  والمديريات المجاورة اتناء وبعد الدوام  المتابعه واالشر
 
وتنظيم اصطفاف السيارات ف

  المكاتب والعمل عىل اطفاءها 
 
 الرسم  وايام العطل واالعياد الرسمية وكذلك تفقد االنارة ف

يا الوزارة بحيث يقوم )البوفيه( بتا .4 اف عىل اعمال كفتب  وبات بانواعها والسندويشات والمحافظة عىل مظهر ونظافة موقع المتابعه واالشر مي   الموظفي   بالمشر
 العمل 

 تامي   مديريات مركز الوزارة بالمراسلي   وذلك لتسهيل وانجاز االعمال الرسمية باشع وق  عىل الرغم من النقص الحاصل بعددهم  .5

 متابعة ديمومة ونظافة االعالم  .6
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 مبنن /شعبة الميكاميك /شعبة الكترباء /ييامة عامة ود انامجازات قسم ادامة ال 

  شعبة الميكاميك 

  التابعة لها والمديرات حي   الطلب لالعمال التالية )اعمال  -
  مبت  الوزارة والمبان 

 
  تحدث ف

التدفئة.اعمال وتعمل عىل انجاز صيانة كافة االعطال الت 
( التكيف.اعمال نظام اطفاء الحريق .اعمال التمديدات  الصحية والةف الصح 

اكات المديريات والمكاتب ومحطات الصيانة  - وانارة الشوارع )العمل عىل تدقيق وحوسبة جميع فواتب  الكهرباء والمياه عىل جهاز الحاسوب لدينا لكافة اشب 
 واالشارات الضوئية(. 

  شعبة الكترباء 

  مبت  الوز    -
 
  تحدث ف

  التابعة لها والمديرات حي   الطلب لالعمال التالية )اعمال لوحات الكهرباء وتعمل عىل انجاز صيانة كافة االعطال الت 
ارة والمبان 

 ات الحاسوب. الرئيسة.صيانة وحدات االنارة .وصيانة االباريز .ومتابعة مولد الكهرباء .ومتابعة قاعة أهل العزم حسب المواعيد المطلوبة (وتمديد شبك

 

 اعمال الصيامة العامة واعمال الد ان  

  التابعة لها والمديرات حي   الطلب لالعمال التالية )اعمال   -
  مبت  الوزارة والمبان 

 
  تحدث ف

صيانة االبواب وتعمل عىل انجاز صيانة كافة االعطال الت 
  التابعة لها (. 

  مبت  الوزارة والمبان 
 
 والشبابيك والصقف المستعار والقيام اعمال الدهان ف

 

 مال ظــــــــات 2018فوامر العم  لعام 2017فوامر العم  لعام الشعبة

 تم امجاز  ا ة فوامر العم   س  االيول .  ( فمر عمـ 680) ( فمر عمـ 620) شـــــــــــعبة الميكامــــيك

 تم امجاز  ا ة فوامر العم   س  االيول.  (فمر عمــ 405) (فمر عمـ 350) شـــــــــعبة الكتربــــاء

 تم امجاز  ا ة فوامر العم   س  االيول.  (فمر عمــ 400) (فمر عمــ 330) لد انفعمال الصيامةالعامة وا
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 مجازات قسم ييامة اقجتزة  

 ( اف والمتابعة 158( اتفاقيات صيانة  سنوية آلالت تصوير الوتائق والمخططات وعددها )8إعداد ( آلة تابعة للوزارة ومديرياتها كل حسب نوعه   واإلشر

 0بنود هذه االتفاقيات وتدقيق المطالبات المالية الخاصة بها عىل حسن تنفيذ 

 ( ي)سعر الصورة( آلالت تصوير الوتائق وعددها )7إعداد ( آلة تصوير وتائق تابعة للوزارة ومديرياتها كل حسب نوعه 23( اتفاقيات صيانة  نظام البيع التأجب 

اف والمتابعة عىل حسن تنفيذ بنود هذه االتفاقيات   0وتدقيق المطالبات المالية الخاصة بها  واإلشر

 ( ونية وعددها )2إعداد اف والمتابعة عىل حسن تنفيذ بنود هذه 51( اتفاقية صيانة  سنوية للمقاسم االلكب  ( مقسم تابع للوزارة ومديرياتها   واإلشر

 0االتفاقيات وتدقيق المطالبات المالية الخاصة بها

  مبت  الوزارة )ومديرياتها ومكاتبها حسب الطلب( بما ال يقل عن ) القيام بتنفيذ وصيانة الشبكات الهات  
 
 ( أمر عمل سنويا . 360فية وأجهزتها ف

 اللجان الفنية المشكلة لتقييم حالة األجهزة من حيث جدوى بقائها قيد االستعمال أم شطبها  
 
  0المشاركة ف

 ونية الجديدة( المطلوبة للوزارة ومديرياتها ومكاتبهاإعداد المواصفات الفنية  لألجهزة )آالت تصوير الوتائق وأجهزة ا  0لفاكق والمقاسم اإللكب 

  اف عىل صيانة أجهزة الفاكق التابعة للوزارة ومديرياتها ومكاتبها  0اإلشر

  دراسة أسعار األحبار وقطع المستهلكات وقطع الغيار المطلوبة لألجهزة  
 
  0التنسيق مع وحدة اللوازم ف
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 قسم الديوان 

 -المتام والوجبات:    

 تم توزيعها عىل المديرية المعنية  Docuwareوارشفتها عىل نظام  Oracleاستالم المعامالت الواردة من خارج الوزارة وادخالها عىل نظام  -1

 تداول المعامالت الداخلية عىل نظام التداول لعدم فقدان المعاملة اتناء تحويلها بي   المدراء -2

 لموقع من قبل معال  الوزير وعطوفة االمي   والمدراء المخولي   بالتوقيع وتصديره عىل النظام تم ارشفتهاستالم بريد الصادر ا -3

 تصوير المعامالت وتوزيعها ال الجهات الخارجية المختلفة )المقاولي   والمستشارين(  -4

  الملفات -5
 حفظ المعامالت بعد انتهائها من خالل موظف 

اسل ارسال واستالم معامالت ترد عن طري -6 اسل وايضا ارسال بعض المعامالت الصادرة عن طريق برنامج الب    والب 
ون  يد االلكب   ق البر

 

  : عمليات الديوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019عام  موع العملية

  58023 الصادر

  77849 الوارد

 418054الواردة   372098الصادرة  عدد االوراق المؤرش ة

   عدد المعامالت المتداولة
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 السياسات و التطوير المؤسس   مديرية

  دف المديرية: 

اتيجية وخطط العمل التنفيذية الخاصة بالوزارة ومتاب عة تنفيذها وتطبيق االرتقاء باألداء المؤسس  للوزارة من خالل تطوير وتحديث السياسات والخطط االسب 
  .اآلليات والمنهجيات الالزمة لذلك

  تنفيذ م 
 
هامها وتقديم خدماتها من خالل تطوير البنية التنظيمية وتطوير الخدمات المقدمة وتوتيق إجراءات العمل وتقييمها رفع كفاءة وفعالية الوزارة ف

 .وتبسيطها وتحديثها بشكل مستمر

 

 المتام والواجبات 

1-  : اتيح  
 التقطيط االسن 

اتيجية للوزارة الالزمة لتحقيق أهدافها وغايات إنشائها بما  - ينسجم مع االهداف واالولويات الوطنية  وذلك بالتنسيق مع الجهات  إعداد وتطوير الخطة االسب 
  الوزارة

 
 . المعنية والوحدات التنظيمية المختلفة ف

اتيجية وخطط العمل التنفيذية و عداد الخطط التنفيذية ومراجعتها للتأكد من انسجامها مع اهداف الوزارة  ا -   تنفيذ الخطة االسب 
 
متابعة تقدم سب  العمل ف

  .دوري  واصدار التقارير ذات العالقةبشكل 

  يتم عىل أساسها قياس أداء الوزارة والوحدات التنظيمية فيها -
ات األداء الت   وضع المعايب  واآلليات ومؤشر

 

  :التطوير ا داري والتنظيم   -2

اح فرص التحسي   والتطوير الممكنة  وذلك وفق تطوير الهيكل التنظيم  والبنية التنظيمية للوزارة بشكل دوري وتحديد نقاط ومواطن الضعف والخلل و   -
اقب 

يعات الناظمة لذلك   .التشر

  تطوير أدائها -
 
  تساهم ف

  إجراء دراسة تحديد احتياجات الوزارة من الموار د واإلمكانيات الت 
 
 .المساهمة ف

 

 

 



 

 

279 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

ن  -3  التق يم والتمن 

امج والو  - اتيجية والبر
  الوزارة وبشكل دوري ومنتظم  ورفع التوصيات لمعالجة تقييم األداء واالنجاز عىل مستوى األهداف االسب 

 
حدات التنظيمية المختلفة ف

 .االنحرافات

  مجال  التمب   واإلبداع -
 
  المبادرات ف

 دعم األبداع وتبت 

  الوزارة والجهات  -
 
  إعداد التقارير ومراجعتها  والتنسيق مع والوحدات التنظيمية المعنية ف

 
 المانحة لتلك الجوائز تنسيق عمل الجوائز والمشاركة ف

 

  :تطوير القدمات والعمليات -4

  الوزارة  -
 
  .تصميم وتطوير وتوتيق العمليات واإلجراءات والخدمات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ف

  الوزارة والجهات ذات العالقة( ا  -
 
  رئاسة الوزراء  إعادة هندسة اإلجراءات والعمليات وتبسيطها وأتمتتها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ف

 
لوحدة المعنية ف

ونية  /وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   .) الحكومة اإللكب 

ام وتطبيق الوحدات التنظيمية المختلفة إلجراءات العمل القياسية المعتمدة -   يتم عىل أساسها قياس مدى الب  
 .وضع المعايب  واآلليات الت 

 

  التقرج:  -5
ن  دينس  تدري  المتندس  

كاتتأهي -   المؤسسات الحكومية والشر
 
نامج التدريتر  ف ات الالزمة من خالل الحاقهم بالبر   التخرج وتزويدهم بالمهارات والخبر

لمساعدتهم  ل المهندسي   حديت 
 .   السوق المحىل  والخارحر 

 
  إيجاد فرص عمل ف

 
 ف

  التخرج من حيث اعداد المتدربي   وتوفر  -
 المخصصات الماليهوضع الخطط الالزمة لتدريب المهندسي   حديت 

ة(.  - ة  رواتب  النقل  االستقالة والخبر ونية للمتدربي   تبي   جميع حركاتهم التدريبية)اإللحاق  تاري    خ المباشر
 اعداد قاعدة بيانات الكب 

 ومؤسسة الضمان االجتماع  بخصوص التأكد من ازدواجية التدريب وعدم التحاق المتدرب -
 ي   باي وظيفة. المتابعة والتنسيق مع نقابة المهندسي  

  الميدان لغايات التقييم والمتابعة .  -
 
  التدريب ف

 
ف  التواصل مع مشر

ونيا" عىل نظام أوراكل( لجميع محافظات المملكة.  - نامج التدريب)يدويا" وإلكب   التدقيق عىل كشوفات مكافآت المهندسي   الملتحقي   ببر
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  :متام فخر  تق  ضم  مطاق عم  المديرية -6

  تساعد الوزارة  :ةمتام  دارة المعر  -
إدارة المعرفة ه  عملية تحديد وتخطيط وتنظيم واستخدام الموجودات المعرفية داخل الوزارة  ف   تشمل العمليات الت 

  و عىل توليد المعرفة والحصول عليها واختيارها وتنظيمها واستخدامها 
ات الت  ها وتحويل المعرفة الضمنية والمعلومات الهامة والخبر  تمتلكها تخزينها ونشر

اتيحر  
 .الوزارة إل مدخالت تدعم عملية اتخاذ القرار والتخطيط االسب 

 

ومية -  :متام الحكومة ا لكن 

 : ونية فيكون تنفيذ هذه المهام عىل النحو التال 
نامج الحكومة اإللكب   نظر لوجود بعدين رئيسيي   لبر

1-   
 
  : تتول الوحدة التنظيمية المعنية بتطو البعد التنظيم  وا جرا 

 
ير األداء المؤسس  وبالتعاون واعادة والتنسيق مع الوحدات التنظيمية األخرى ف

 
ً
ونيا  .المؤسسة توتيق اإلجراءات والخدمات وتبسيطها هندستها وتهياتها لتقديمها الكب 

2-   :   والتكنولوح  
ية بالحاسوب وتكنولوجيا المعلومات تقوم الوحدة التنظيمية المعنية بتطوير األداء المؤسس  والوحدة التنظيمية المعن البعد ال نن

  
  والت 
ون  مجيات والبنية التكنولوجية والربط اإللكب  ونية بإعداد المتطلبات الالزمة من البر

 تمكن الوزارة من إتاحة بالتنسيق مع إدارة برنامج الحكومة اإللكب 
 
ً
ونيا  .خدماتها وتنفيذ عملياتها الكب 
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 (: 2020- 2019لألعوام ) لتطوير المؤسس   مجازات مديرية السياسات وا 

  اتيجية للوزارة لألعوام / رئاسة الوزراء 2025-2021تم اعداد الخطة االسب   واعتمادها من وزارة تطوير األداء المؤسس 

  2020اعداد دليل الخدمات الوزارة للعام   
ون  ه عىل موقع الوزارة االلكب   ونشر

 2020-2019وزارة )جاري العمل عىل إعداد التقرير السنوي لل  
ون  ه عىل موقع الوزارة االلكب   ( ونشر

 الهيكل  يتم العمل عىل تحديد الواجبات والمهام للمديريات واقسامها المختلفة حسب الهيكل التنظيم  الجديد لغايات اعداد دليل وصف الوظائف حسب
 2019التنظيم  للوزارة لعام 

  الوزارة لال  
 
 حتفال بمئوية تأسيق المملكة األردنية الهاشمية. يتم التجهب   من حالل لجنة مشكلة ف

  اف عىل تدريب   التخرج.  368تم االشر
 من المهندسي   حديت 

  ..األداء الحكوم  والشفافية 
  لتمب  

 تم تحديث المنهجيات الخاصة بالوزارة وآليات العمل المتعلقة بمعايب  جائزة الملك عبد هللا الثان 

 األداء الحكوم  والشفافية. متابعة معايب  التمب   مع مركز جا 
  لتمب  

 ئزة الملك عبد هللا الثان 

  .كاء  الرد عىل كتب واستفسارات كافة الوزارات والهيئات الحكومية األخرى فيما يتعلق باستبانات قياس رض  الشر

 فيما يتعلق.  تصميم وإعداد وتوزي    ع دراسات استطالع رأي )استبانات( وتحليلها واستخراج النتائج منها وإعداد التوصيات 

  الخدمة ) .1
 (2020-2019رض  متلف 

 (2020-2019رض  االستشاريي   والمقاولي   ) .2

اتيجيي   ) .3
كاء االسب   (2020-2019رض  الشر

 (2020-2019رض  الموظفي   ) .4

   األداء الحكوم 
  للتمب  

  ادارات ومديريات الوزارة والمحافظات للتعريف بجائزة الملك عبد هللا الثان 
 
والشفافية وتزويدهم بنبذة عن معايب  عقد ورشات عمل ف

 الجائزة. 
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 مديرية العالقات العام  و االعالم

 المتام و الواجبات 

 استقبال كبار ضيوف الوزارة .  .1

  المناسبات المختلفه .  .2
 
قيات والبطاقات ف  ارسال البر

 ونقابة مقاول  االنشاءات االردنية و  .3
 الوزارة تصديق الشهادات الصادرة عن نقابة المهندسي  

 استقبال الوفود الزائرة واعداد برامج الزيارة .  .4

تيبات الالزمة لسفر معال  الوزير وعطوفة امي   عام الوزارة.  .5
 اجراء الب 

  تخص عمل واخبار الوزارة ووضعه امام مكتب معال  الوزير وعطوفة االمي   العام .  .6
  اليوم  المتضمن للمواضيع الت 

 اعداد التقرير الصحف 

 االداء الحكوم  .  المشاركة .7
  لتمب  

 مع فريق عمل جائزة الملك عبداللة الثان 

  وسائل االعالم .  .8
 
 العمل عىل ارشفة االخبار والمالحظات االعالمية ف

  ترد عليها فيما يتعلق بعمل الوزارة وتحويلها ال ا .9
ونية ومواقع التواصل االجتماع  ورصد جميع المالحظات الت 

هات المختصة الجراء لجمتابعة المواقع االلكب 
 الالزم . 

  وسائل االعالم .  .10
 
  تتعلق باعمال الوزارة ف

 نشر االعالنات الت 

 تحويل المالحظات االعالمية ال الجهات المختصه واعداد الردود عليها.  .11

 تصوير مشاري    ع الوزارة المختلفه .  .12

  والمقروء والمسموع .  .13
 التواصل المستمر مع مندونر  االعالم المرن 

تيبات الالزمه للجوالت الميدانيه . اجراء ا .14  لب 

ونيه ورصد المالحظات وتحويلها ال الجهات المختصه واعداد الردود عليها .  .15  متابعة المواقع االلكب 

 استقبال مراجع  الوزارة من خالل مكتب خدمة الجمهور وتوجية المراجعي   ال الجهات المختصه بحسب نوع الخدمة المطلوبه .  .16

تي .17 اف عليها .  اجراء الب    قاعة اهل العزم لعقد االجتماعات والفعاليات المختلفه واالشر
 
 بات الالزمة ف
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  مجازات مديرية العالقات العام  و االعالم  

  المناسبات المختلفه ) بطاقات تهنئة وتعزية   كتب شكر  .... الخ( .  .1
 
قيات والبطاقات ف  ارسال البر

 ونقابة مقاول  االنشاءات االردنية  والشهادات الصادرة من الوزارة . تصديق الشهادات الصادرة عن نقابة ال .2
 مهندسي   االردنيي  

 استقبال الوفود الزائرة واعداد برامج الزيارة لها .  .3

تيبات الالزمة لسفر معال  الوزير وعطوفة امي   عام الوزارة .  .4
 اجراء الب 

  تخص .5
  اليوم  المتضمن المواضيع الت 

 عمل واخبار الوزارة ووضعه امام مكتب معال  الوزير وعطوفة االمي   العام .  اعداد التقرير الصحف 

 االداء الحكوم  .  .6
  لتمب  

 المشاركة مع فريق عمل جائزة الملك عبداللة الثان 

  وسائل االعالم .  .7
 
 العمل عىل ارشفة االخبار والمالحظات االعالمية ف

ونية ومواقع التواصل االجت .8   ترد عليها فيما يتعلق بعمل الوزارة وتحويلها ال الجهات المختصة متابعة المواقع االلكب 
ماع  ورصد جميع المالحظات الت 

 الجراء الالزم 

  وسائل االعالم )اغالق طرق   صيانة جسور   ...  الخ ( .9
 
  تتعلق باعمال الوزارة ف

 نشر االعالنات الت 

 دود عليها . تحويل المالحظات االعالمية ال الجهات المختصه واعداد الر  .10

 تصوير مشاري    ع الوزارة المختلفه .  .11

  والمقروء والمسموع .  .12
 التواصل المستمر مع مندونر  االعالم المرن 

تيبات والتنسيقات الالزمه للجوالت الميدانيه .  .13  اجراء الب 

 ع الخدمة المطلوبه . استقبال مراجع  الوزارة من خالل مكتب خدمة الجمهور وتوجية المراجعي   ال الجهات المختصه بحسب نو  .14

اف عليها .   .15   قاعة اهل العزم لعقد االجتماعات والفعاليات المختلفه واالشر
 
تيبات الالزمة ف  اجراء الب 

 متابعة طريق المطار ومنع التعديالت عليها سواء كان  لوحات اعالنية او حفر او اية اجراءات اخرى دون اخذ الموافقات المسبقة عليها .  .16
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 طاءات المحلي مديرية الع

 المتام و الواجبات 

    اء المح
 قسم الش 

  :المتام الرئيسية 

  تقل قيمتها عن ) .1
 .( دينار واستكمال جميع اجراءاتها 000 500طرح وإحالة العطاءات المحلية  الت 

 المتام ال رعية : 

وط)من مخصصات وجداول كميات ( .  .1  تدقيق الوتائق والتأكد من استيفائها لجميع الشر

  العطاءات  إعداد   .2
 
  الصحف اليومية المحلية وتحديد فئة المقاولي   واالستشاريي   المستهدفي   بالمشاركة ف

 
 الدعوات واإلعالن عن العطاءات ف

 قرارات االحالة وتصديقها من قبل معال  الوزير.  .3
 تجهب  

 اعداد كتب التبليغ للمقاول الفائز بالعطاء )كتاب الطوابع واحضار كفالة حسن التنفيذ(.   .4

 اعداد إالتفاقيات للعطاء بي   المقاول وصاحب العمل.  .5

 اعداد التفويض بالصالحيات للجهات المعنية.   .6

  الوزارة ) .7
 
(مع الوتائق الالزمة وإعداد كتب التبليغ للمقاولي   …USAID,KFW,ILOاستالم قرارات اإلحالة من سكرتب  اللجان الخاصة المشكلة ف

 بي   المقاول وصاحب العمل واعداد التفاويض بالصالحيات  للجهات المعنية الفائزين واعداد إالتفاقيات للعطاء

 متابعة تسليم النسخ للجهات المعنية.  .8

                                               ما يستجد من أعمال للمديرية.  .9

 قسم المتابعة 

 الوتائق الالزمة وكفاالت دخول المناقصات من الديوان. استالم قرارت االحالة للعطاءات المركزية وعطاءات الوزارات األخرى مع  .10

 اعداد كتب الطوابع وارسالها للمناقصي   ومتابعة تسديد رسوم الطوابع واحضار كفالة حسن التنفيذ   .11

 استالم كفاالت حسن التنفيذ من المناقصي   وتدقيقها  .12

 اعداد االتفاقيات والتفاويض بالصالحيات للجهات المعنية  .13

 ن أعمال للمديرية. ما يستجد م .14
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 شعبة الديوان 

 كلفة العطاء .  .1
ً
  هذه الدائرة مع كتاب التغطية الالزم متضمنا

 
 استالم وتائق العطاء من المديريات المعنية ف

 فتح ملف خاص لكل عطاء ومنحه رقم متسلسل .  .2

  من نسخ وتائق العطاء وتسليمها للكاونب  للبيع .3
 
 تأمي   العدد الكاف

 بيع النسخ للمناقصي    .4

5.  .   
ون   النشر عىل الموقع االلكب 

  تطرح من قبل الوزارات والمؤسسات االخرى وتسليمها ال قسم المتابعة  .6
 استالم وتائق العطاءات الت 

 تصوير وتوزي    ع نسخ العطاءات المحلية والمركزية وعطاءات الوزارات االخرى واللجان الخاصة.  .7

  الوز  .8
 
 ارة متابعة جميع المراسالت مع الديوان المركزي ف

 توتيق وتحليل وتصنيف البيانات والمعلومات المتعلقة بالعطاءات  المحلية والمركزية وعطاءات الوزارات االخرى .  .9

10.  . 
ً
ونيا  ارشفة وتائق  وجداول كميات العطاءات الفائزة الكب 

 ما يستجد من أعمال للمديرية.                        .11
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  تم   الت

 2019تا خالل عام العطاءات المحلية الن 

 قيمة اال الة المقاول المحال علي  اسم العطاء رقم العطاء

  وأعمال صيانة شاملة لمبت  الجاهز )بريفاب( شية الحرس/  17/2019ش/ 
 
انشاء طابق إضاف

 الحمر الديوان الملك  العامر
كاه كة انق الجعافره وشر  119530 شر

 54696.938 القة المعماري للمقاوالت االنشائية تموين المفرق/ محافظة المفرقتوسعة مبت  مديرية صناعة وتجارة و  18/2019ش/ 

  مبت  وزارة الصناعة والتجارة والتموين 19/2019ش/ 
 
/ باب العامود  إعادة تأهيل غرفة الخوادم الرئيسية ف  

  ودالل الحست 
كة صالح الحست  شر

 للهندسة
70578.912 

بة  22/2019ش/    عمل فحوصات وتحريات الب 
 
لمواقع مدارس ومشاري    ع أبنية حكومية ف

 محافظات إقليم الجنوب
 31320 المركز العرنر  للدراسات الهندسية

  منطقة انعقاد المنتدى االقتصادي العالم   23/2019ش/ 
 
يكه صيانة طريق البحر المي  ف كة فيصل القروم وشر  82719.500 شر

كة ريتاج للمقاوالت والكهروميكانيك (1)صيانة وإدامة خطوط اإلنارة إلقليم الوسط  24/2019ش/   116045 شر

كة افكار  (2صيانة وإدامة خطوط اإلنارة إلقليم الوسط ) 25/2019ش/  كة ابراهيم ومصطف  اليعقوب/ شر شر
 للمقاوالت االنشائية

119960 

كة ريتاج للمقاوالت والكهروميكاني (3صيانة وإدامة خطوط اإلنارة إلقليم الوسط ) 26/2019ش/   119875 كشر

كة اجوان للمقاوالت االنشائية صيانة وإدامة خطوط اإلنارة إلقليم الشمال 27/2019ش/   128875 شر

كاه/ المرس لمقاوالت الكهرباء (1صيانة وإدامة خطوط اإلنارة إلقليم الجنوب) 28/2019ش/  كة وائل جنديه وشر  122110 شر

 29/2019ش/ 
 

كة افكار للمقاوالت  (2نوب)صيانة وإدامة خطوط اإلنارة إلقليم الج  99885 شر

   30/2019ش/ 
  لدولة رئيق الوزراء وإدامة تشغيل مبان 

إدامة تشغيل وصيانة السكن الوظيف 
 ومرافق وساحات رئاسة الوزراء

كة لوجانو للمقاوالت االنشائية  84680 شر

كة تقنيات ال تقديم وتركيب اشارة ضوئية عىل طريق المفرق/ الباعج 37/2019ش/   106365.560 مرور )االردن(شر

  مركز حدود المدورة/ محافظة معان 38/2019ش/ 
 
دد ف كة المجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا اتفاقية صيانة وتشغيل أجهزة تحويل الب   30500 شر

  مركز حدود  41/2019ش/ 
 
اتفاقية ادامة وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه منطقة التكس  ف

 لزرقاءالعمري/ محافظة ا
 مؤسسة عمر حيمور لصيانة معدات المياه

 

33560 
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 قيمة اال الة المقاول المحال علي  اسم العطاء رقم العطاء

 33115.400 مؤسسة مجاهد فائق القروم اعمال اضافات لمبت  قة العدل الكرك/ محافظة الكرك 42/2019ش/ 

  مركز حدود اتفاقية ادامة تشغيل وصيانة محطة تحلية مياه مر  43/2019ش/ 
 
كز الشحن الجديد ف

 العمري/ محافظة الزرقاء
 19440 مؤسسة المصادر لتكنولوجيا المياه والبيئة

اتفاقية ادارة وادامة تشغيل وصيانة محطة تنقية مركز حدود العمري/ محافظة  44/2019ش/ 
 الزرقاء

 63640 مؤسسة االصيل للمقاوالت 

 47720 مؤسسة عمر حيمور لصيانة معدات المياه طة تحلية مياه حدود الكرامة/ محافظة المفرقاتفاقية ادامة تشغيل وصيانة مح 46/2019ش/ 

/  47/2019ش/    جش الملك حسي  
 
اتفاقية ادامة تشغيل وصيانة وحدات معالجة المياه ف

 محافظة البلقاء
وية للمقاوالت االنشائية كة الب   27300 شر

/ معبر اتفاقية ادامة تشغيل وصيانة وحد 48/2019ش/    جش الملك حسي  
 
ات معالجة المياه ف

 وادي االردن/ محافظة اربد
وية للمقاوالت االنشائية كة الب   10760 شر

  مركز حدود الرمثا/  49/2019ش/ 
 
اتفاقية ادارة وادامة تشغيل وصيانة وحدات معالجة المياه ف

 محافظة اربد
  سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية

12000 
 

اتفاقية ادارة وادامة تشغيل وصيانة محطة تنقية مركز حدود المدورة/ محافظة  51/2019ش/ 
 معان

كة النجم الساطع للمقاوالت العامة  شر

 

127800 

/معبر وادي  53/2019ش/  اتفاقية ادارة وادامة تشغيل وصيانة محطة تنقية جش الشيخ حسي  
 االردن

كة صالح نزال وعىل  الحسن
 113400 شر

يانة واعادة تأهيل لمبت  المجلق االعىل لذوي االعاقة الجديد/ محافظة ص 54/2019ش/ 
 العاصمة

كة ارابيال للمقاوالت االنشائية  139561.730 شر

اعمال االصالحات والمعالجة والصيانة لمدرسة تبنه الثانوية للبني   لواء الكورة/  55/2019ش/ 
 محافظة اربد

يكه/ نتاليا  كة جعفر عبدهللا خصاونه وشر  شر
 للمقاوالت االنشائية

84300 

تقديم وتنفيذ عنارص  السالمة المرورية )دهان ساخن وحواجز خرسانية( عىل  56/2019ش/ 
  محافظة الكرك

 
 الطرق ف

كة التالل الذهبية للمقاوالت   85852 شر

 مركز صح  صما األول   61/2019ش/ 
لواء الطيبه/ -اعمال االصالحات والمعالجة والصيانة لمبت 

 اربدمحافظة 
مؤسسة ماجد محمود سلمان عقله للمقاوالت 

 االنشائية
107475 

يكه للمقاوالت  فصل الطريق الخدم  لطريق المطار 63/2019ش/  كة فيصل القروم وشر  27219.500 شر
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 قيمة اال الة المقاول المحال علي  اسم العطاء رقم العطاء

  ) 64/2019ش/ 
( ضمن حرم مدرسة عمر بن 3( )2( )1اعمال االصالحات والمعالجة للمبان 

 الخطاب الثانوية للبني   لواء قصبة عمان/ محافظة العاصمة
يكته للمقاوالت  كة انق الذنيبات وشر  110290 شر

  مبت  االحصاءات الجبيهه 66/2019ش/ 
 
يكته للمقاوالت  اعادة تأهيل وصيانة المرافق العامة واالعمال الخارجية ف كة انق الذنيبات وشر  46607 شر

  عىل طريق عمان التنموي/ ح  الجندي الزرقاء 67/2019ش/ 
كة هياكل للبناء واالنشاءات توريد وتركيب جش مشاة معدن   58774 شر

اعمال االصالحات والمعالجة عىل االسوار والجدران السائدة المحيطة بمدرسة كفر  69/2019ش/ 
 راكب الثانوية للبنات/ لواء الكوره/ محافظة اربد

  
كة زيد بت  يكتهشر  109794 مفرج وشر

كاه إنارة طريق الخطابيه/ محافظة مأدبا 75/2019ش/  كة وائل جنديه وشر  31090 شر

كاه إنارة طريق الستي   محافظة مأدبا 76/2019ش/  كة وائل جنديه وشر  60100 شر

  الطفيلة/ذكور/ محافظة الطفيلة 77/2019ش/ 
  لمعهد تدريب مهت 

 
 57715 للمقاوالت  مؤسسة معاذ البدور  انشاء طابق اضاف

 83838 مؤسسة اليمان للمقاوالت االنشائية إنارة طريق قلعة الشوبك 84/2019ش/ 

  مبت  المحكمة الدستورية/ محافظة العاصمة 88/2019ش/ 
 
  ف
موك للمصاعد توريد وتركيب مصعد كهربان  كة الب   14500 شر
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  تم   التتا خالل عام 
 2020العطاءات المحلية الن 

 
 قيمة اال الة المقاول المحال علي  اسم العطاء رقم العطاء

اعمال ر   الك اءة وااليال ات والمعالجة للجدار السامد الجنو    الغر     16/2020ش/ 
  هنامة/ محا ظة اربد

/ لواء بنن ن  لمدرسة فم قيس ال اموية للبن  
يك / البوائك  هة عبد الكريم السكارم  وش  ش 

 للمقاوالت 
53561 

  التابعة لمدرسة سموع ال اموية للبنات/  18/2020ش/ 
ن
اعمال االيال ات والمعالجة للمبا 

 لواء الكورة/ محا ظة اربد
 23364.287 مؤسسة ليمار للمقاوالت االلشائية

 

  لمدرسة  90/2019ش/ 
 
م اعمال االيال ات والمعالجة ع  الجدار السامد الجنو    الش 

  س  الكايد المتنية محا ظة جرش
 69200 مؤسسة جراسيا للمقاوالت 

/  91/2019ش/  ن اعمال االيال ات والمعالجة والصيامة لمدرسة بيت يا ا االساسية للبن  
 محا ظة اربد

 14025 مؤسسة ف مد ابو ابو ييام للمقاوالت االلشائية

بتن ي  مظام توليد الطاقة الكتربائية م  الطاقة الشمسية لنادي يرموك  93/2019ش/ 
 حا ظة البلقاء الجتة المست يدة وزارة الشبا البقعة/ م

هة قعوار للطاقة  16380 ش 

هة لوجامو للمقاوالت االلشائية امارة  ريق النبع  ومواق  اخر  95/2019ش/   189460 ش 

اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التن ي  القاية بإلشاء مدرسة  72/2019ش/ 
 الكرك المرو ة االساسية المقتلطة/ محا ظة

 25402 مؤسسة الطراوم  التندسية

  العايمة 74/2019ش/ 
ن
يك  تقديم وتن ي   واجز معدمية واقية ع  اجزاء مت رقة م  الطرق م هة  يص  القروم وش   87800 ش 

   روع مؤسسة  79/2019ش/ 
ن
تن ي  مظام توليد الطاقة الكتربائية م  الطاقة الشمسية لمبا 

 الم رق(-اءالزرق-االقراض الزرات  )اربد
هة االردمية للتكنولوجيا التندسية  49875 الش 

هة مصام  االلمن وم الو نية Delineator postتقديم وتوريد عالمات جامبية للطرق  81/2019ش/   58250 ش 

   87/2019ش/ 
ن
ن الجزء ال ا  هة لوجامو للمقاوالت االلشائية امارة  ريق متدبا/ ماع    105560 ش 

م توليد الطاقة الكتربائية م  الطاقة الشمسية لمعا د مؤسسة تن ي  مظا 89/2019ش/ 
/ اقيم الشمال  

 التدري  المتنن
اء هة النجوم الزرقاء للطاقة القضن  183947 ش 
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 مديرية اللوازم

 -متام وواجبات المديرية : 

  من حيث االجهزة واالتاث والق .1
 رطاسية والمطبوعات. تأمي   مديرية مركز الوزارة ومديريات االشغال بالدعم اللوجست 

 تأمي   مركبات مركز الوزارة باحتياجاتها من الزيوت والفالتر.  .2

  المحافظات.  .3
 
  مديريات االشغال ف

 
 متابعة اقسام اللوازم والمستودعات ف

ورية.  .4 ائية للوزارة والمديريات من حيث القرطاسية والمطبوعات واي مستلزمات رص  اء الشر  اعداد الخطة الشر

  لجان  .5
 
اك ف  االستالم والجرد والتحقيق فيما يخص اللوازماالشب 

  :  قسم ادارة المقزون الحكوم 

1.   
 
  تتم من خالل امناء المستودعات ف

مركز  يقوم القسم من خالل شاشات نظام ادارة المخزون الحكوم  بمتابعة عمليات الةف وااليراد والشطب الت 
 الوزارة ومديريات االشغال . 

 ستودعات باستالم وطباعة سندات االيراد والشطب من خالل شاشات النظام عىل طابعات . يقوم القسم بمتابعة امناء الم .2

  حاالت االيراد او الشطب او الةف او التوريد .  .3
 
  المستخرج من النظام بالسند اليدوي ف

ون   يقوم القسم بمقارنة السند االلكب 

 يقوم القسم بمطابقة مع امناء المستودعات بشكل دوري ومستمر.  .4

  النظام بي   المستودعات بما يوفر عمليات الشر يتم  .5
 
  المستودعات الرئيسية من خالل حركة تدوير اللوازم المستخدمة ف

 
 اء . االستفادة من اللوازم ف

  المحافظات لغاية ادامة نظام ادارة .6
 
  مركز الوزارة مديريات االشغال ف

 
المخزون  يقوم القسم بمتابعة اعمال امناء المستودعات ومحاستر  المخزون ف

 الحكوم  . 

يات الحكومية .  .7   مستودعات الوزارة من خالل دائرة المشب 
 
 يقوم القسم بتدوير المواد الموجودة ف

ونيا .  .8 ويدية الكب   يقوم القسم باخال المواد المتوفرة عىل نظام ادارة المخزون الحكوم  الجراء العمليات الب  

  المستودعات . يقوم القسم باعتباره جزء من مديرية اللوازم باال  .9
 
اك بلجان الكشف والجرد والبيع وتحقيق للمواد الموجودة ف  شب 

ام بتطبيق النظام .  .10  يقوم القسم من خالل الكادر الموجود بعمل جوالت عىل امناء المستودعات وبيان مدى االلب  

يات الحكومية.  .11  العمل عىل ترمب   المواد غب  المرمزة من خالل دائرة المشب 
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  يات  :  قسم المشن 

 استالم المطالبات المالية من مديريات االشغال .  .1

ى المحىل  للمطالبات المالية الخاصة بالمركز .   .2
 تنظيم طلبات المشب 

 تدقيق المطالبات المالية وفقا لالنظمة والتعليمات .   .3

ونيا .  .4  توتيق البيانات الخاصة بتلك المطالبات الكب 

 . ارشفة المطالبات المالية وفقا لنظام االرشفة   .5

 تسليم المطالبات المالية لمديرية الشؤون المالية بموجب ارساليات وحسب التسلسل.  .6

  : قسم المنجرة 

 قراءة المخططات التنفيذية لمشغوالت النجارة .  .1

 حساب كميات المواد الالزمة حسب القسم .  .2

 حساب كلفة االخشاب والمواد الالزمة حسب المواصفات .  .3

 مبت  . اخذ القياسات من الموقع الفعىل  لل .4

 تفصيل جميع أنواع المشغوالت الخشبية من أبواب وأتاث مكتتر  .  .5

 تجهب   االالت وصيانتها .  .6

  الموقع .  .7
 
 نقل االعمال المنجزة وتركيبها ف

 فك المشغوالت الخشبية الجاهزة وأجراء الصيانة الالزمة .  .8

 تطبيق أجراءات السالمه العامة والصحة المهنية.  .9
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 امجازات مديرية اللوازم : 

 يات  قسم المشن 

 مركز الوزارة والعمل عىل تدقيقها من خالل المعززات الالزمة للةف  
 
يات ف اء من لجنة المشب   استقبال فواتب  الشر

  . المحافظات ومن تم تدقيقها من حيث االسعار والمعززات لغايات الةف  
 
اء من مديريات االشغال واالبنيه ف  استقبال فواتب  الشر

   الوزارة لغايات استكمال اجراءات الةف . العمل عىل ادخال  
 
يات لغايات تحويلها بارساليه ال مديرية الشؤون الماليه ف  كافة الفواتب  عىل نظام المشب 

 ( ونية من المطالبات المالية من خالل عملية  ( . scanningعمل نسخه الكب 

 ا  
 
  الفواتب  او نقص ف

 
  حال وجود اخطاء ف

 
 لمعززات لغاية التصحيح . مخاطبه مديريات االشغال ف

 

 قسم المنجرة 

  . القيام بتصنيع االتاث الالزم لتلبيه احتياجات الوزارة ومديريات االشغال من االتاث 

  . تشارك فيها الوزارة  
  تجهب   المعارض الت 

 
 المشاركة ف

 مكاتب الموظفي   من حيث عمليه اعادة الدهان او الصيانه الدوريه  
 
 العمل عىل صيانة االتاث ف

  . حال طلب ذلك من الوزارة  
 
 العمل عىل تلبيه احتياجات مديريات االشغال من المكاتب ف

 المحافظات للصيانة الروتينية لالتاث  
 
 عمل زيارات ميدانية كلما اقتضت  الحاجة لمديريات االشغال واالبنية ف
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 قسم ادارة المقزون 

 ندات النظام  . تم تزويد كافة مديريات االشغال بطابعات نقطيه لطباعة س 

  . المحافظات  
 
  وزارة االشغال عىل نظام محاسبة المخزون الحكوم  من خالل مديريات االشغال ف

 
 تم ربط مديريات االبنيه ف

  المركز والمحافظات  
 
  المستودعات الرئيسيه ف

 
ونيه ف يه والفعلية مع االرصدة االلكب   العمل عىل مطابقة االرصده الدفب 

 المحافظات وبمجموع كىل  ) العمل عىل تثبي  سند  
 
ويديه ف   مستودعات الوزاره ومتابعة تطبيق النظام عىل الحركات الب  

 
ات االيراد والةف والشطب ف

ون الفا وتمان مائة وتمانون سندا.  27880  ( سبعة وعشر

 يات  او المورده من المشاري    ع   بالت اؤها من قبل لجنة المشب    يتم شر
 عاون مع دائرة اللوازم العامه. العمل عىل ترمب   المواد الت 

  . المحافظات  
 
 تدريب محاستر  المخزون الجدد عىل نظام محاسبة المخزون ف

  .  المحافظات من قبل العاملي   عليه  
 
  مديريات االشغال ف

 
 العمل عىل تطبيق نظام محاسبة المخزون ف

 المحافظات باحتياجاتها من اللوازم ) اجهزة /ا  
 
 تاث/ عدد وادوات / قرطاسيه ( . تزويد مديريات االشغال ف

  . حفظ سندات االيراد والةف والشطب 
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 تاســــــــــ   الــــــــــال ص

ات و ضبط الجودة دارة ال مقتن   



 

 

295 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مين عام وزارة االشغال العامة و االسكانا  

  توهيد الجودة و دة
 

 ضبط الجودةمديرية 
 

ات و البحوثالمديرية    مقتن 

 

 

ات و ضبط الجودةال دارةا مقتن   
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ات وضبط الجود    دارة المقتن 

  المملكة األردنية الهاشمية. 
 
ات وضبط الجودة ه  إحدى اإلدارات األساسية التابعة لوزارة األشغال العامة و اإلسكان ف  إدارة المختبر

والخاصة بالمتطلبات اإلدارية لكل المجاالت  9001/2000ات وضبط الجودة تطبق نظام الجودة حسب متطلبات  مواصفة  االيزو مديريات إدارة المختبر 

  تشمل متطلبات إدارية وفنية.  17025وكذلك متطلبات مواصفة االيزو 
ات الفحص و/أو المعايرة والت   الخاصة بمختبر

 

 

 ملقص ف داف ومتام ا دارة

 واد اإلنشائية للطرق واألبنية . ضمان جودة الم .1

  اإلدارة بإعتماد نظم اإلدارة الحديثة الحديثة .2
 
 مواكبة التطور ف

ISO(9001) /17025 

ات  .3   مديرية المختبر
 
ية ف ضمان مواكبة التطور بإستخدام أجهزة مخبر

  محافظات المملكة 
 
ات مديريات ومكاتب األشغال ف والبحوث ومختبر

 ا . بما يضمن جودتها ودقة نتائجه

  المديريات والوزارة ( .  .4
 تأهيل وتدريب الكوادر الفنية ) موظف 

 توفب  المعرفة الالزمة ومواكبة آخر اإلصدارات من المواصفات الفنية .  .5

 ضمان تحقيق أهداف مديرية ضبط الجودة.  .6

ات وضبط الجودة وتتلخص الخدمات المقدمة  .7   من إدارة المختبر
 
   : ف

 : ال حويات : 
ر
      فوا

  الخرسانة . فحوصات                   

    .  فحوصات اإلسفل 

  . فحوصات كيميائية 

 بة             فحوصات الحصمة والب 

 
 : الدراسات : 

 
 ثاميا

  مراجعة وإعتماد تصميم الخلطات اإلسفلتية المقدمة من

 المقاولي   والمستشارين. 

  مراجعة وإعتماد تصميم الخلطات الخرسانية المقدمة من

 . مستشارينالمقاولي   وال

 

 : 
 
 إستطالع الموقع . ثال ا

 : 
 
 المشاركات رابعا

  . اللجان الفنية 

  . النشاطات العلمية 

 

 : 
 
 التدريب والتأهيل . خامسا

 : 
 
 األبحاث . سادسا
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ات والبحوث:   مديرية المقتن 

 المتام والواجبات: 

ية ) أسفل    حصمة   خرسانة   كيميائية(   .1  تنفيذ الفحوصات المخبر

 وتدقيق تصاميم الخلطات االسفلتية والخرسانية .  دراسة .2

  تصاميم الخلطات اإلسفلتية والخرسانية .  .3
 
 فحص وضبط جودة المواد االولية المستخدمة ف

 تنفيذ بعض الدراسات والبحوث المتعلقة بالمواد اإلنشائية  .4

  لجان فنية مختصة:  .5
 
 المشاركة ف

  .التأهيل 

 اعتماد واختبار فنت   الموا  
 
 د. المشاركة ف

 تدريب طالب الدراسات العليا والجامعات.  .6

  تنفيذ الدورات الفنية وورش العمل .  .7
 
 المشاركة ف

اف ومتابعة تنفيذ عطاءات دراسات وتحريات الموقع وتدقيق واعتماد التقارير الفنية .8  االشر

 التدقيق والمصادقة عىل المطالبات المالية للجهات المنفذة للدراسات وتحريات الموقع .  .9

بة.  الكشف .10   تقرير فحص الب 
 
 الحس  عىل مشاري    ع األبنية الحكومية عند مرحلة الحفر لمنسوب التأسيق للتحقق من التوصيات ف

 

 قسم  حص المواد 

اف عىل عملية استالم عينات الفحص المحولة من قسم متابعة األعمال الفنية .1  .اإلشر

ية )أسفل   حصمة  خرسانة  كيميا  .2  ئية(متابعة تنفيذ الفحوصات المخبر

  شعب الفحص والتأكد من إجراءات سب  العمل .3
 
كة ف    .متابعة تنفيذ الفحوصات المشب 

ات القطاع الخاص .4   تأهيل مختبر
 
  اللجان الفنية المختصة ف

 
    .المشاركة ف

  اعتماد واختبار فنت   فحص المواد .5
 
  اللجان الفنية المختصة ف

 
                                  .المشاركة ف

  تنفيذ الدورات الفنية وورش العملالمشا .6
 
 .ركة ف

 تدريب طالب الدراسات العليا والجامعات .7
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 بة قسم  الموق  واستطالع الن 

 

 .للقسم الميدانية األعمال برامج وضع .1

ية بالفحوص الخاصة الفنية باألعمال القيام .2 بة المخبر  .الميدانية واألعمال للب 

 .واألبنية الطرق لمشاري    ع الموقع استطالع بأعمال المختصة االستشارية المكاتب من المقدمة الفنية التقارير  تقييم .3

   الوزارة قبل من المشكلة الفنية اللجان مع المشاركة .4
 
 .لها الحلول إيجاد  ومحاولة الوزارة لمشاري    ع الجيوتقنية المشاكل بحث ف

   الحس   الكشف .5
   الجيولوحر   المسح بأعمال يخص فيما  الوزارة مشاري    ع عىل الحاجة اقتض  كلما   الميدان 

يان   والحفر  االستطالع أعمال ومراقبة والجيوفب  

ية لآلبار   االنزالقات مواقع عىل الكشف أو  السبر

   التوصيات من للتحقق التأسيق لمنسوب الحفر  مرحلة عند  الحكومية األبنية مشاري    ع عىل الحس   الكشف .6
 
بة فحص تقرير  ف  الب 

 

 الريف  بقات وتصميم قسم البحوث 

 

 .والخرسانية االسفلتية الخلطات تصاميم تدقيقو  دراسة .7

   المستخدمة االولية المواد  جودة وضبط فحص .8
 
 .والخرسانية اإلسفلتية الخلطات تصاميم ف

  .اإلنشائية بالمواد  المتعلقة والبحوث الدراسات بعض تنفيذ  .9

   المشاركة .10
 
   الفنية اللجان ف

 
ات تأهيل المختصة ف     .الخاص القطاع مختبر

   المشاركة .11
 
   المختصة الفنية اللجان ف

 
  المواد فحص فنت    واختبار  اعتماد  ف

   المشاركة .12
 
 .العمل وورش الفنية الدورات تنفيذ  ف

 والجامعات العليا  الدراسات طالب تدريب .13
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  ات و البحوث   مجازات مديرية المقتن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  االمجـازات 

 2020لعام  2019لعام  الو دة لرقما

 :
ر
  قسم  حص المواد:  فوا

 3288 4807 عدد فحوصات شعبة اإلسفل  -ف

بة -   412 1102 عدد فحوصات شعبة الب 

 2602 3876 عدد فحوصات شعبة الخرسانة -جـ

 712 1069 عدد فحوصات شعبة الحصمة -د

  لجان التأهيل المكاتب الهندسية - ـ
 
 12 20 ددع المشاركة ف

  اعتماد فح  ص فنت   ال             مواد -و
 
 5 50 عدد المشارك         ة ف

  قسم البحوث و بقات الريف:  ثاميا: 

 340 606 عدد فحوصات شعبة البحوث -ف

 416 1579 عدد تقييم واعتماد تصاميم الخلطات اإلسفلتية والخرسانية - 

بة واستطالع الموق :  ثال ا:    قسم  حص الن 

اف عىل تنفيذ عطاءات الدراسات وتحريات الموقع وتدقيق واعتماد التقارير  -ف االشر
 الفنية. 

 5 2 عدد

 2 2 عدد تدقيق المطالبات المالية للجهات المنفذة للدراسات وتحريات الموقع.  - 

الكشف الحس  عىل مشاري    ع األبنية الحكومية عند مرحلة الحفر لمنسوب  -جـ
بة التأسيق للتحقق من   تقرير فحص الب 

 
 التوصيات ف

 10 5 عدد
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  شعبة القرسامة ملقص
ن
 فعمال قسم  حص المواد م

 
 التسلس 

 
 ال حص

عدد  عدد الع نات
 ال حويات

عدد  عدد الع نات
 ال حويات

2019 2020 

 168 89 270 74 البالط بأنواعه  1

 222 222 264 144 الطوب بأنواعه 2

 48 48 36 18 الربق بانواعه 3

 156 156 330 312 قوة التحمل لقوالب المكعبات 4

 1206 402 2070 690 فحص حديد التسليح 5

 222 74 198 66 حجر البناء 6

 200 100 256 128 الحجر بانواعه 7

 131 131 120 120 فحص األطاريف الخرسانية  8

 131  120 120 فحص االمتصاص لحجر الكندرين 9

     للمواسب  اإلسمنتية واالمتصاص قوة التحمل 10

 4 2 2 2 سم  30قطر  
 38 19 50 50 سم  90قطر 

 26 13 43 43 سم 75قطر 

 30 15 20 20 سم 60قطر 

 16 8 7 7 سم 50قطر 

 4 2 10 10 سم 40قطر  
   96 96 نسبة امتصاص الخلطة الخرسانية 

 2602 1281 3876  المجموع الكىل  
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  شعبة االس لت ملقص فعمال 
ن
 قسم  حص المواد م

 عدد ال حويات ال حص التسلس 
2019 

 عدد ال حويات
2020 

 284 400 التآكل 1

 135 159 تربة  تدرج 2

 GMM 203 135الكثافة النظرية العظم  3

  الكورات االسفلتية:  4

 360 475 السماكة 

 419 456 الكثافة

   مارشال: ايجاد ال بات و قدان ال بات لقوال   5

 750 525 ساعة½ الثبات 

 378 525 ساعة 24فقدان الثبات 

  525 فحص الزحف 6

 825 1539 الكثافة النوعية لقوالب مارشال 7

 3288 4807 المجموع الك   لل حويات

 209 209 384 عدد االدخاالت الكىل  

 
بة   شعبة الن 

ن
 ملقص فعمال قسم  حص المواد م

 العدد ال حص لتسلس ا
2019 

 العدد
2020 

 37 91 التآكل 1

 33 68 تربة  تدرج 2

 63 140 تدرج حصمة 3

 388 144 { p.I}  حد السيولة/ حد اللدونة ومعامل اللدونة 4

  100 درجة الرك 

 C.B.R 100 37نسبة تحميل كاليفورنيا  5

وكتور 6  62 121 البر

ء الرمىل   7  
 
 7 15 المكاف

بة 8  29 59 تصنيف الب 

  20 لزاويةفحص ا 9

 412 1102 المجموع الكىل  للفحوصات

 112 233 عدد االدخاالت الكىل  
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  شعبة الحصمة 
ن
 ملقص فعمال قسم  حص المواد م

 
 التسلس 

 
 ال حص

 العدد
2019 

 العدد
2020 

 81 96 التآكل 1

 43 74 تربة  تدرج 2

 113 138 تدرج حصمة 3

 352 254 { p.I}  حد السيولة/ حد اللدونة ومعامل اللدونة 4

 C.B.R 106 72نسبة تحميل كاليفورنيا  5

  90 درجة الرك  

  4 نسبة الصوان% 

 %   4 نسبة التكسب 

وكتور 6  104 129 البر

ء الرمىل   7  
 
 5 2 المكاف

بة 8  40 74 تصنيف الب 

 712 1069 المجموع الك   لل حويات

 187 222 عدد االدخاالت الكىل  

 
 و بقات الريف ملقص فعمال قسم البحوث 
 

 عدد ال حويات ال حص التسلس 
2019 

 عدد ال حويات
2020 

 136 206 200التدرج الحجم  والمار م  منق  رقم  1

 P.I 98 34 د الس ولة / د اللدومة ومعام  اللدومة  2

 72 124 الوزن النوت  واالمتصاص 3

ء الرم    4  
ن
 18 31 المكام

 16 44 التآك  5

 64 103 الكت  الط نية % 6

 340 606 المجموع الك   لل حويات

 34 96 عدد االدخاالت الك   

 
  تم تدقيقها واعتمادها )  

 . 2020( لسنة 138و ) 2019لسنة (    560**عدد تصاميم الخلطات الخرسانية الت 
  تم تدقيقها واعتمادها ) 

 . 2020( لسنة 278و ) 2019لسنة ( (    1019*** عدد تصاميم الخلطات األسفلتي  ة الت 
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 مديرية ضبط الجودة

 المتام والواجبات: 

 تنفيذ برنامج ضبط جودة لجميع المشاري    ع اإلنشائية )طرق وأبنية( .1

 الكشف عىل المشاري    ع اإلنشائية وإحضار عينات .2

  تم إجراؤها عىل المواد واألعمال اإلنشائية .3
ية الت   تقييم نتائج الفحوصات المخبر

 تقييم مستوى المصانعة وجودة التنفيذ لألعمال اإلنشائية إعداد وإصدار مذكرات وتقارير  .4

  المشاري    ع اإلنشائية .5
 
 متابعة وتدقيق مدى تغطية الجمعية العلمية الملكية لبنود األعمال ف

  اللجان الفنية الستالم المشاري    ع اإلنشائية .6
 
 المشاركة ف

  لجان فنية متخصصة متعلقة باألعمال اإلنشائية .7
 
 المشاركة ف

8.   
 
  اختبار فنت   المواد واعتمادهمالمشاركة ف

كة للمواد اإلنشائية وإحضار العينات .9  معاينة وحضور تنفيذ الفحوصات المشب 

  يتم احضارها من قبل فرق ضبط الجودة والتحقق من سالمة العينة ومطابقتها لنموذج .10
االدخال   استالم وتسجيل عينات المواد واألعمال االنشائية الت 

ات  الجمعية العلمية  مختبر خاص معتمد( والتحقق من سب  الفحص لحي   صدور كما ونوعا وتحويل العين ات ال الجهة الفاحصة )مديرية المختبر

 النتائج. 

 استالم تقارير نتائج فحوص العينات ومطابقتها مع نماذج االدخال من حيث عدد ونوع الفحوصات وتثبي  االجور وتسليمها لإلدارة.  .11

  تنفيذ الدورات .12
 
 التدريبية وورش العمل المشاركة ف
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 واالت اقيات المتابعة قسم 

   المعتمدة الكوادر  من المطلوب العدد  بأرسال الجمعية وفاء من للتحقق( الجمعية ال المشاري    ع من) العينات إدخال نماذج وتدقيق وتسجيل استالم .1
 
 ف

ي والرقم العينة رقم وجود  من والتحقق تالعينا وعدد  المطلوبة الفحوصات تنفيذ  من والتحقق العينات وعدد  االتفاقية  .التميب  

ية واالرقام العينات ارقام وتوافق االدخال لنماذج الفحوصات مطابقة من والتحقق العينات فحص نتائج تقارير  استالم .2  بنموذج الموجودة تلك مع التميب  

ام التقييم ووجود  الفحوصات وعدد  االدخال   للمهندس وارساله   ا  ئجالنتا إلصدار  الزمنية بالمدة وااللب  

 ) العمل صاحب المقاول  المهندس ) العالق       ة ذات للجهات منها  نسخ وارسال تقرير  بكل خاصة رسمية تغطية كتب  إصدار  .3

   العينات متابعة .4
ات إدارة ترسلها  الت   واالرقام دخالاال  نموذج ارقام من والتحقق المطلوبة الفحوصات إلجراء تحويل( بنموذج) الجمعية ال المختبر

ية  .بالفاكق العالقة ذات للجهات للنتائج الجمعية وارسال إلصدارها  الالزمة والمدة وتقييمها  الفحوصات ونوع وعدد  التميب  

 تكرار  تأخب  ) المخالفات بخصوص وكذلك فحصها  واعادة العينات أخذ  إعادة بخصوص لها  الموجهة الكتب خالل من الملكية العلمية الجمعية متابعة .5

 ) فاتورة/ مالية مطالبة خطأ  فواتب  

 .الملكية العلمية الجمعية من المقدمة المالية المطالبات عىل التدقيق .6

 

 اقبنية مشاريــــ  جودة قسم ضبط 

 االنشائية.  االبنيةتنفيذ برنامج ضبط جودة لجميع المشاري    ع  .1

 واحضار عينات ضبط الجودة لالبنيةالكشف عىل المشاري    ع االنشائية  .2

  تم اجراؤها عىل المواد واالعمال االنشائيةتقييم نتا .3
ية الت   ئج الفحوصات المخبر

ية واصدار كتب تغطية خاصة بكل تقرير وارسال نسخ منها للجهات المختصة ليتم انجاز االجراء المناسب.  .4  تدقيق تقارير الفحوصات المخبر

 مال االنشائية. إعداد وإصدار مذكرات وتقارير تقييم مستوى المصانعة وجودة التنفيذ لألع .5

  اللجان الفنية الستالم مشاري    ع  .6
 
وع.  االبنيةالمشاركة ف  االنشائية واصدار تقارير الحسومات والحجوزات الخاصة بكل مشر
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  اختبار فنت   المواد واعتمادهم.  .7
 
 المشاركة ف

كة للمواد االنشائية وإحضار العينات.  .8  معاينة وحضور تنفيذ الفحوصات المشب 

  تنفيذ  .9
 
 الدورات التدريبية وورش العمل.  المشاركة ف

 

 الطرق مشاريــــ  جودة قسم ضبط 

 تنفيذ برنامج ضبط جودة لجميع المشاري    ع الطرق االنشائية.  .1

 الكشف عىل المشاري    ع االنشائية للطرق واحضار عينات ضبط الجودة .2

  تم اجراؤها عىل المواد واالعمال االنشائية .3
ية الت   تقييم نتائج الفحوصات المخبر

ية واصدار كتب تغطية خاصة بكل تقرير وارسال نسخ منها للجهات المختصة ليتم انجاز االجراء المناسب. تدقيق تقا .4  رير الفحوصات المخبر

 . االنشائية لألعمال التنفيذ  وجودة المصانعة مستوى تقييم وتقارير  مذكرات وإصدار  إعداد  .5

   المشاركة .6
 
وعاالنشائية واصد الطرق مشاري    ع الستالم الفنية اللجان ف  . ار تقارير الحسومات والحجوزات الخاصة بكل مشر

   المشاركة .7
 
 . واعتمادهم المواد  فنت    اختبار  ف

كة الفحوصات تنفيذ  وحضور  معاينة .8  . العينات وإحضار  االنشائية للمواد  المشب 

   المشاركة .9
 
 العمل.  وورش التدريبية الدورات تنفيذ  ف
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  مجازات مديرية ضبط الجودة  

 الكمية
2020 

 يةالكم
2019 

 الرقم البـيـــــــــــان الو دة

825 1410  
 عدد الزيارات

 تنفيذ برنامج ضبط جودة لجميع المشاري    ع اإلنشائية )طرق وأبنية(
الكشف عىل المشاري    ع اإلنشائية وإحضار عينات-أ  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

806 1300  
 عدد التقارير

 
  تم إجراؤها عىل ا-ب

ية الت  لمواد تقييم نتائج الفحوصات المخبر
 واألعمال اإلنشائية

8 12  
 عدد مذكرات / مشاري    ع

 
إعداد وإصدار مذكرات وتقارير تقييم مستوى المصانعة وجودة -ج

 التنفيذ لألعمال اإلنشائية

385 442  
 عدد اللجان

  اللجان الفنية الستالم المشاري    ع اإلنشائية
 
 المشاركة ف

)  
+نواقص+نهان   )اول 

 

2 

12 20  
 عدد اللجان

  لجان فنية متخصصة متعلقة باألعمال اإلنشائيةالم
 
شاركة ف  3 

2 141  
 عدد الفحوصات

كة للمواد اإلنشائية  معاينة وحضور تنفيذ الفحوصات المشب 
 وإحضار العينات

5 
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 و دة توهيد الجودة

 المتام و الواجبات: 

ية لدى إدارة الم .1   المحافظات و ذلك من خالل : تحديث و صيانة و معايرة و إدارة تشغيل األجهزة المخبر
 
ات و مديريات األشغال ف  -ختبر

  .ات وزارة األشغال العامة و اإلسكان   مختبر
 
ية المستخدمة ف  إصالح و صيانة األجهزة المخبر

  المحافظات  
 
ات مديريات االشغال ف ات و البحوث و مختبر   مديرية المختبر

 
ية ف  التحقق من معايرة األجهزة المخبر

  ية و إجراء أعمال الصيانة الوقائية التفقد الدوري  لالجهزة المخبر

  توفب  المواصفات الفنية لجميع األجهزة المستخدمة 

  المشاري    ع اإلنشائية للوزارة للتحقق من شهادات االعتماد و المعايرة و سالمة التشغيل .2
 
ات ف   عىل أجهزة المختبر

 الكشف الحس  الميدان 

  المركزية و تفقد صالحية االجهزة المستخدمة الزيارات الميدانية لمشاري    ع الوزارة 

 ات الموقع للمشاري    ع المركزية و التحقق من تاري    خ هذه الشهادات و الجهة المصدرة لهذه الش   مختبر
 
 هادات  التدقيق عىل شهادات معايرة االجهزة ف

 

ات و تنظيم الدورات التدريبية و الورش و  .3 ات  إعداد الخطة التدريبية لكوادر إدارة المختبر  المحارص 

 خطة تدريبية موجزة و مدققة 

  تعقدها الوزارة  
  الدورات الداخلية و الخارجية الت 

 
اك الموظفي   ف  إشر

 ورش العمل الداخلية  
 
اك الموظفي   ف  اشر

 

  مجال فحص المواد و ضبط الجودة االيزو  .4
 
 17025و االيزو  9001تحقيق و تنفيذ متطلبات أنظمة الجودة العالمية ف

 17025و االيزو  9001/2015هجيات الالزمة و المختصة بنظام االيزو إعداد المن 

 مراجعة المنهجيات 

  ات و ضبط الجودة و تحديد نقاط الضعف و العمل عليها  إجراء عمليات التدقيق الداخىل  عىل جميع مديريات و أقسام إدارة المختبر

 

ات  .5 ام المختبر  
  اللجان الفنية )لجنة التحقق من الب 

 
 الخاصة بمتطلبات و معايب  التأهيل(المشاركة ف

  مجال ضبط الجودة  
 
ية و الخدمات الفنية ف اء األجهزة المخبر  إعداد مواصفات و وتائق عطاءات شر

  .التخرج و طالب الجامعات و كليات المجتمع  
اف المباشر عىل تدريب مهندسي   حديت   االشر
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 واالدخال ال نية اقعمال قسم متابعة 

  يتم إحضارها من قبل فرق ضبط الجودة والتحقق من سالمة العينة ومطابقتها لنموذج استالم وتسجيل عينا .1
ت المواد واالعمال االنشائية الت 

 
ً
 ونوعا

ً
 االدخال كما

ات /الجمعية/مختبر خاص(  .2   يتم استالمها ال الجهة الفاحصة )مديرية المختبر
 تحويل العينات الت 

 ل الجهة الفاحصة لحي   صدور النتائج. متابعة سب  عملية فحص العينات المحولة ا .3

 استالم تقارير نتائج فحوص العينات ومطابقتها مع نماذج االدخال من حيث عدد ونوع الفحوصات المطلوبة وتثبي  األجور وتسليمها لإلدارة.  .4

نامج التدريتر  وورش العمل وتقييم الدراسات.  .5   تنفيذ البر
 
 المشاركة ف

 االسبوعية والشهرية بمراحل استالم وفحص العينات لحي   اصدار النتائج.  أصدرا تقارير المتابعة اليومية  .6

ات وضبط الجودة.  .7 يات إدارة المختبر
 التدقيق والمصادقة عىل فواتب  مشب 

ات وضبط الجودة .8   إدارة المختبر
اف عىل تنفيذ برنامج إدارة المخزون لموظف   اإلشر

 

 والمعايرة قسم الصيامة 

ات وزارة األشغال العامة واإلسكان. إصالح وصيانة االجهزة المخبر  .9   مختبر
 
 ية المستخدمة ف

  المحافظات.  .10
 
ات مديريات االشغال ف ات والبحوث ومختبر   مديرية المختبر

 
ية ف  التحقق من معايرة األجهزة المخبر

ية وإجراء أعمال الصيانة الوقائية.  .11  التفقد الدوري لألجهزة المخبر

 المستخدمة.  توفب  المواصفات الفنية لجميع االجهزة .12

 وضع خطط الصيانة والمعايرة السنوية لألجهزة.  .13

  الموقع ومعايرة األجهزة وذلك حسب عقد المق .14
 
ات ف   كلما اقتض  الحاجة عىل مشاري    ع الوزارة للتأكد من وضع المختبر

اولة الكشف الحس  الميدان 

 وحسب االتفاقيات الموقعة مع الوزارة. 
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  والتدري   واقيزو  قسم االعتماد 

 . ISO (17025و ) ISO (9001التأكد من تطبيق أنظمة إدارة الجودة ) .1

ات وضبط الجودة.  .2   إدارة المختبر
 
 إعداد وتنظيم وإدارة الدورات التدريبية وورش العمل ف

ات وضبط الجودة والتدقيق عليها.  .3   إدارة المختبر
 
 نشر وتطبيق أنظمة إدارة الجودة ف

اف عىل المهندسي   المتدربي   وطل .4  بة الجامعات. اإلشر

اف عىل عملية تحديد االحتياجات التدريبية للموظفي   وذلك .5 وفقا  رفع القدرات المعرفية للموظفي   من خالل توفب  الدورات التدريبية لهم واإلشر

 لمتطلبات العمل ونتائج تقييم األداء وإعداد خطط وبرامج التدريب السنوية والعمل عىل تنفيذها. 

 لمجلة الدورية. إدارة مكتبة المديرية وا .6

  إعداد الموازنة الخاصة بالمديرية والتقارير الشهرية والسنوية الصادرة عنها.  .7
 
 المساهمة ف
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  :مجازات و دة توهيد الجودة  

 السنة الو دة / المؤش   البيان ) المتام و النشا ات( الرقم

 2020 2019 النشا ات المتام

تحديث و صيانة و معايرة و إدارة  1
ية لدى إدارة تشغيل  األجهزة المخبر

  
 
ات و مديريات األشغال ف المختبر

 المحافظات

  
 
ية ف إصالح و صيانة األجهزة المخبر

ات وزارة األشغال العامة و اإلسكان   مختبر
  تم صيانتها

 46 65 عدد االجهزة الت 

  
 
ية ف النحقق من معايرة األجهزة المخبر
ات و البحوث و مديريات  مديرية المختبر

  المحافظاتاالش 
 
 غال ف

  تم التحقق 
عدد االجهزة الت 
 من معايرتها

89 89 

  عىل أجهزة  2
الكشف الحس  الميدان 

  المشاري    ع االنشائية 
 
ات ف المختبر

ات مديريات االشغال  للوزارة و مختبر
للتحقق من شهادات االعتماد و 

 المعايرة و سالمة التشغيل

ية الزيارات الميدانية لمشاري    ع الوزارة المركز 
 و تفقد صالحية االجهزة االمستخدمة

ات  عدد الزيارات لمختبر
 الموقع

2 1 

ات مديريات  الزيارات الميدانية لمختبر
االشغال و تفقد صالحية االجهزة 

 االمستخدمة

ات  عدد الزيارات لمختبر
 مديريات االشغال

2 1 

إعداد الخطة التدريبية لكوادر إدارة  3
ات و تنظيم الدورات  المختبر

ات ا  لتدريبية و الورش المحارص 

خطة تدريبية شاملة لجميع  إعداد خطة تدريبية موجزة و مدققة
 الموظفي   

1 1 

ات   عدد ورش العمل و الدورات و  تنفيذ ورش العمل و الدورات و المحارص 
  تم عقدها

ات الت   المحارص 
2 11 

تحقيق و تنفيذ متطلبات أنظمة  4
  مجال فحص 

 
الجودة العالمية ف

 9001مواد و ضبط الجودة االيزو ال
 17025و نظام االيزو 

إعداد المنهجيات الخاصة بنظام االيزو 
 17025و نظام االيزو  9001

  تم 
عدد المنهجيات الت 

 إعدادها
22 24 

إجراء عمليات التدقيق الداخىل  عىل جميع 
ات و ضبط  مديريات و اقسام إدارة المختبر

عمل الجودة و تحديد نقاط الضعف و ال
 عليها

 3 3 عدد عمليات التدقيق الداخىل  

  اللجان الفنية لتأهيل  5
 
المشاركة ف

  
 
ات الخاصة و اعتمادها ف المختبر

 االردن

ات الخاصة  الكشف الحس  عىل المختبر
بفحص المواد االنشائية و التأكد من 
امهم بالمتطلبات و المعايب  تمهيدا   

الب 
 لمنحها شهادات االعتماد

ات   تم  عدد المختبر
الت 

 الكشف الحس  عليها
10 8 

أعداد مواصفات و وتائق عطاءات  6
ية اء االجهزة المخبر  شر

إعداد المواصفات الفنية الخاصة باالجهزة 
 و وتائق العطاء

  تم 
عدد المواصفات الت 

 إعدادها 
12 12 

اؤها   تم شر
 1 0 عدد االجهزة الت 

اف المباشر عىل تدريب  7 االشر
  ا
لتخرج و طالب مهندسي   حديت 

 الجامعات و كليات المجتمع

  التخرج حسب 
تدريب مهندس  حديت 
 خطة معدة لهم 

عدد المهندسي   الذين تم 
 تدريبهم

6 5 
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 عاشـــــــــر  الــــــــــال ص

الشؤون القامومي  دارة   
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مين عام وزارة االشغال العامة و االسكانا  

التحكيم مديرية   

 

الدعاوي والشكاوي مديرية   

 

االستشارات والعقود مديرية   

 

 

الشؤون القامومي   دارةا  
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 مديرية ا ستشارات والعقود

 المتام و الواجبات : 

  إعداد مشاري    ع القواني   واألنظمة المتعلقة بعمل الوزارة وبيان النق .1
 
 ص والثغرات فيها ومتابعة صدورها. المشاركة ف

  وضع اإلتفاقيات ووضع المالحظات عليها من الناحية القانونية قبل توقيعها لبيان مدى توافقها مع القواني   األردنية بما ي .2
 
حفظ حقوق المشاركة ف

 ومصلحة الوزارة. 

  المحافظات من حيث مدى تقيد المقاول بمدة العطاء مقار  .3
 
نة بنسب اإلنجاز ونسب المدة المنقضية وإعداد اإلشعارات متابعة كافة العطاءات ف

  تتضمنها هذه اإلشعارات. 
ه ومتابعة المدة الت   العقدية الموجهة للمقاول نتيجة تقصب 

  قضايا التحكيم المن .4
 
  تمثيل الوزارة ف

 
  لجان التحقيق ولجان دراسة مطالبات المقاولي   ولجان التسوية الودية والمشاركة ف

 
ظورة لدى هيئات المشاركة ف
 التحكيم. 

 متابعة تنفيذ وتطبيق كافة التعاميم المتصلة بنشاط المديرية وخاصة القانونية منها.  .5

فيع والنقل واإلنتداب واإل  .6   مجال القرارات اإلدارية الخاصة بالموظفي   والوظيفة العامة مثل التعيي   والب 
 
عارة واإلجازات تقديم المشورة القانونية ف

 الوظيفة وأية أمور أخرى.  المختلفة وفقد 

 حفظ وتوتيق المراجع القانونية كالقواني   واألنظمة والتعليمات والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية.  .7

 تقديم اإلستشارة القانونية لكافة المديريات بمركز الوزارة والمديريات بالمحافظات.  .8

 لمديريات مركز الوزارة والمديريات بالمحافظات. تقديم اإلستشارات المتعلقة بعقد الفيديك والعقود األخرى  .9

اع العقدية.  .10   فض خالفات الب  
 
  اللجان سواء المتعلقة بالموظفي   أو مع الجهات الرسمية األخرى أو ف

 
 المشاركة ف

 تدقيق وتنفيذ قرارات األحكام المكتسبة الدرجة القطعية.  .11
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 مديرية الدعاوي والشكاوي

 المتام و الواجبات: 

كة   مؤسسة   بنك( وذلك بمخاطبة عطوفة  إقامة دعاوي .1 للوزارة عىل األشخاص اآلخرين سواء كان هذا الشخص شخص طبيع  أو شخص معنوي )شر

 وتعديالته.  2018( لسنة 27وكيل عام إدارة قضايا الدولة بتحريك دعوى حقوقية حسب قانون إدارة قضايا الدولة رقم )

  للخزينة بما يتعلق بالقضايا الحقوقية بكافة البيانات الخطية والشخصية المتوفرة لدى هذه تزويد عطوفة وكيل عام إدارة قضايا الدول .2
ة الممثل القانون 

 الوزارة وخالل المدد القانونية. 

  للخزينة بما يتعلق بالقضايا الجزائية بكافة البيانات الخطية والشخصية المتوفرة  .3
لدى هذه الوزارة تزويد عطوفة النائب العام بصفته الممثل القانون 

 وخالل المدة القانونية. 

خالل المدة   تزويد عطوفة رئيق النيابات العامة اإلدارية بما يتعلق بالقضايا اإلدارية بكافة البيانات الخطية والشخصية المتوفرة لدى هذه الوزارة .4

 القانونية. 

  مجال القرارات اإلدارية الخاصة بالموظفي   و  .5
 
فيع والنقل واإلنتداب واإلعارة واإلجازات تقديم المشورة القانونية ف الوظيفة العامة مثل التعيي   والب 

 المختلفة وفقد الوظيفة وأية أمور أخرى. 

 حفظ وتوتيق المراجع القانونية كالقواني   واألنظمة والتعليمات والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية.  .6

 يلها وتوتيقها بالمديرية. إنجاز المعامالت المتعلقة بالدائرة القانونية وتسج .7

 الرد عىل الشكاوي المرسلة لهذه الوزارة من خالل المنصة بخدمتكم.  .8
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احات لمقدم  الشكاوي بكافة أنواعها.  .9
 تقديم الحلول واإلقب 

  الشكاوي المقدمة .10
 
اك فيها حسب مقتض  الحال والمتعلقة بالمخالفات المسلكية للموظفي   أو ف

   ترأس هيئات التحقيق أو اإلشب 
 
منهم أو ضدهم أو ف

  ترى الدائرة تشكيل هيئة تحقيق لدراستها. 
 األمور الت 

 تقديم اإلستشارة القانونية لكافة المديريات بمركز الوزارة والمديريات بالمحافظات.  .11

  تصدر عن المحاكم المختصة.  .12
 تنفيذ األحكام القطعية الت 

ار من اصحاب المتابعه المستمره مع مديريات االشغال بخصوص االعتداءات  .13   تتم عىل الطرق التابعه لهذه الوزارة من اجل تحصيل قيمة هذه االرص 
الت 

 العالقه  . 

14.   
اخيص عىل الطرق التابعه لهذه الوزاره والعمل عىل اعادة المبالغ الت  تم تحصيلها بدل  اعداد المخاطبات الرسميه لوزارة االداره المحليه بعدم منح الب 

اخيص للوحات االعالنيه  من قبلهم لهذه الوزاره .  الب 

ار الواقعة عىل الطرق التابعة لهذه الوزارة وكذلك تحصيل رسوم اللوحات اإلعالنية الغب   .15   مرخصة. مخاطبة وزارة المالية من أجل تحصيل قيمة األرص 

 صيل متابعة مديرية األموال العامة من أجل الحصول عىل الكشوفات الخاصة بالمبالغ المحصلة والمبالغ قيد التح .16

  المديريه  .17
 
 انجاز المعامالت الخاصه بتحصيل االموال العامه وتسجيلها وتوتيقها ف

تبه عىل اللوحات االعالنيه  .18 اضات عىل المبالغ المب    اللجان المشكله لدراسة االعب 
 
 المشاركه ف
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  القضايا الصلحية ا .19
 
  مختلف المحاكم ف

 
  ويشمل تمثيل الوزارة من قبل القانونيي   العاملي   فيها ف

لحقوقية والتنفيذية حت  أخر درجة من درجات التقاض 

 -ذلك : 

   .إستالم تباليغ القضايا المرفوعة عىل هذه الوزارة 

  إعداد اللوائح الجوابية عىل هذه القضايا 

   .اعداد المخاطبات الالزمة لكافة الجهات ذات العالقة للحصول عىل المعلومات المطلوبة لهذه القضايا 

  ات الخاصة بهذه القضايا وتقديم الدفوع الالزمة. حضور الجلس 

   .تقديم الطعون اإلستئنافية للقضايا المفصولة 

 

 :  تكون مديرية الدعاوي والشكاوي م  فربعة فقسام و  

  :قسم القضايا 
  
كة   مؤسسة   بن .1 ك( وذلك بمخاطبة إقامة دعاوي للوزارة عىل األشخاص اآلخرين سواء كان هذا الشخص شخص طبيع  أو شخص معنوي )شر

 وتعديالته.  2018( لسنة 27عطوفة وكيل عام إدارة قضايا الدولة بتحريك دعوى حقوقية حسب قانون إدارة قضايا الدولة رقم )

  للخزينة بما يتعلق بالقضايا الحقوقية بكافة البيانات الخطية والشخصية ال .2
وفرة لدى متتزويد عطوفة وكيل عام إدارة قضايا الدولة الممثل القانون 

 هذه الوزارة وخالل المدد القانونية. 

  للخزينة بما يتعلق بالقضايا الجزائية بكافة البيانات الخطية والشخصية المتوفرة لد .3
ى هذه تزويد عطوفة النائب العام بصفته الممثل القانون 

 الوزارة وخالل المدة القانونية. 

ق بالقضايا اإلدارية بكافة البيانات الخطية والشخصية المتوفرة لدى هذه الوزارة  خالل المدة تزويد عطوفة رئيق النيابات العامة اإلدارية بما يتعل .4

 القانونية. 
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فيع والنقل واإلنتداب واإل  .5   مجال القرارات اإلدارية الخاصة بالموظفي   والوظيفة العامة مثل التعيي   والب 
 
عارة واإلجازات تقديم المشورة القانونية ف

 لوظيفة وأية أمور أخرى. المختلفة وفقد ا

 حفظ وتوتيق المراجع القانونية كالقواني   واألنظمة والتعليمات والموسوعات القانونية والجريدة الرسمية.  .6

 إنجاز المعامالت المتعلقة بالدائرة القانونية وتسجيلها وتوتيقها بالمديرية.  .7

 

  :قسم الشكاوي 
 
 الرد عىل الشكاوي الورقية المرسلة لهذه الوزارة.  .1

احات لمقدم  الشكاوي بكافة أنواعها.  .2
 تقديم الحلول واإلقب 

  الشكاوي المقدمة منهم أو ضدهم .3
 
اك فيها حسب مقتض  الحال والمتعلقة بالمخالفات المسلكية للموظفي   أو ف

 ترأس هيئات التحقيق أو اإلشب 

  ترى الدائرة تشكيل هيئة تحقيق لدراستها. 
  األمور الت 

 
 أو ف

 قانونية لكافة المديريات بمركز الوزارة والمديريات بالمحافظات. تقديم اإلستشارة ال .4

  تصدر عن المحاكم المختصة.  .5
 تنفيذ األحكام القطعية الت 

ار م .6   تتم عىل الطرق التابعه لهذه الوزارة من اجل تحصيل قيمة هذه االرص 
ن المتابعه المستمره مع مديريات االشغال بخصوص االعتداءات الت 

 اصحاب العالقه. 
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   : قسم تحصي  االموال العام 

  

1.   
اخيص عىل الطرق التابعه لهذه الوزاره والعمل عىل اعادة المبالغ الت  تم تحصيلها بدل  اعداد المخاطبات الرسميه لوزارة االداره المحليه بعدم منح الب 

اخيص للوحات االعالنيه من قبلهم لهذه الوزاره .   الب 

ار الواقعة عىل الطرق التابعة لهذه الوزارة وكذلك تحصيل رسوم اللوحات اإلعالنية الغب  مرخصة.  مخاطبة وزارة المالية من أجل تحصيل .2  قيمة األرص 

 متابعة مديرية األموال العامة من أجل الحصول عىل الكشوفات الخاصة بالمبالغ المحصلة والمبالغ قيد التحصيل.  .3

  المديريه.  انجاز المعامالت الخاصه بتحصيل االموال العامه وتسجيلها  .4
 
 وتوتيقها ف

تبه عىل اللوحات االعالنيه.  .5 اضات عىل المبالغ المب    اللجان المشكله لدراسة االعب 
 
 المشاركه ف

 

  :ومية  قسم المنصة االلكن 

ات الحكومية رقم ( من نظام تطوير الخدم6/ الصادرة بموجب أحكام المادة ) 2018تطبيق التعليمات التنظيمي ة واالجرائي ة لمنصة )بخدمتك م( لسنة  .1

 ( من ذات النظام  وتعاميم معال  وزير األشغال العامة واإلسكان. 3وبداللة المادة ) 2016( لسنة 156)

  ترد من المواطني   عبر منصة بخدمتكم مع الجهات ذات العالقة كل حسب اختصاصه ونطاق عمله وحس .2
ونية الت  ب معالجة ومتابعة الشكاوى اإللكب 

يعات المعمول   بها والناظمة لعمل الوزارة. التشر

ونية ورفعها إل مدير إدارة الشؤون القانونية لغايات رفعها أصوليا إل المرجع المختص و  .3 بشكل دوري إعداد واستخراج تقارير إنجاز المنصة االلكب 

 أ  ج( من التعليمات المشار إليها أعاله.  / 7ومستمر لمتابعة النتائج  وذلك تطبيقا لنص المادة )
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  غرفة العمليات الرئيسية / ادارة تطوير األداء المؤسس  والسياسات/ رئاسة الوزراء فيما يتعلق بال .4
 
التقارير تنسيق مع ضباط االرتباط الرئيسيي   ف

ونية.   المطلوبه من خاللهم حول أداء الوزارة عبر المنصة االلكب 

  لضمان استمرارية وجودة  المتابعة مع الجهات ذات العالقة بالمنصة / رئاسة الوزراء للتوفيق .5
ون    ترد لهذه الوزارة وبي   العمل االلكب 

بي   الطلبات الت 

 . ونيا للمواطني  
 تقديم الخدمات الكب 

  الوزارة بشكل دوري ومستمر.  .6
 
 تنسيق أنشطة المتابعة والتقييم مع جميع المستويات اإلدارية ف

ونية. تقديم الدعم لغايات التطوير المؤسس  من خالل مخرجات المتا .7   الخدمة عبر المنصة االلكب 
 بعة والتقييم من متلف 

ات األداء وتضمينها ضمن الخطط التنفيذية والتنسيق مع اإل  .8 دارات تحليل مخرجات نظام منصة بخدمتكم وتزويد الجهات ذات العالقة بها لبناء مؤشر

امج الو   اقعه ضمن اختصاص الوزارة. ذات العالقة لبناء أطر المتابعة والتقييم المتعلقة بالمشاري    ع والبر

 بخدمتكم. المتابعة مع الجهات ذات العالقة حول نسب االنجاز الخاصة بتنفيذ المشاري    ع سواء القائمة منها أو الجديدة من خالل تحليل تقارير منصة  .9

  يرد بخصوصها شكاوى من . متابعة سب  العمل اإلداري والمعامالت وتقديم تقارير إل مدير إدارة الشؤون القانونية لغايات مناقشت .10
ها مع الجهات الت 

 المواطني   لغايات تحسي   إجراءات العمل. 

  العمل بأسلوب يساعد عىل تحسي   وتطوير األداء والوقوف  -إن وجدت-التعرف عىل نقاط تحسي   العمل  .11
 
اح حلول مناسبة وتنمية اإليجابيات ف واقب 

  انجاز األعمال المطلوبة  وإعدا
 
 د تقارير ورفعها إل مدير إدارة الشؤون القانونية للنظر فيها مع الجهات ذات العالقة.  عىل مواطن القصور ف

يعات المعمول بها واالجراءات المقررة من خالل تحليل مخرجات تقارير منصة بخدم .12 ام الكوادر العاملة لدى الوزارة  بالتشر تكم والشكاوى تحديد مدى الب  

  الخدم
  ترد وقياس مدى رضا متلف 

 ة عن األداء. الت 
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 (  2020( و )2019 مجازات    م  مديرية الدعاوي والشكاوي ومديرية االستشارات والعقود خالل عام :) 

 2020عام  2019عام  االمجاز

 / معاملة 975 معاملة / 1025 لوائح الدعاوي

 / قرار  كم 1013 قرار  كم / 1250 قرارات اق كام الصادرة بحق الوزارة

 15 290 الشكاو 

 تبليغا / 209 تبليغا / 338 التبليغات الصادرة للمحاكم

 144 217 هت  الحجوزات

  ذمة الغن  بلغت
ن
تبة للوزارة م  معاملة / 97 معاملة / 150 تحصي  اقموال المن 

ومية )منصة بقدمتكم(   ل  / 952  ل  /  1818 الشكاو  االلكن 
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 مديرية التحكيم

 المتام و الواجبات

  لوائح الدعوى المالية والزمنية. دراسة المطالبا .1
 
 ت الواردة ف

 إعداد الردود الفنية عىل اللوائح وتضمينها   الردود العقدية والقانونية.  .2

ة والمرافعات والمذكرات والطعون.  اعداد  .3  اللوائح الجوابية وتقارير الخبر

.  إجراءات التحكيم قبل مرحلة تشكيل الهيئات والتأكد من إتفاقيات التحكيم متابعة .4 وط التحكيم وتسمية المحكمي    وشر

5.  .
ً
  تتعلق بأسباب وجود قضايا تحكيمية وكيفية معالجتها وتالفيها مستقبال

 المشاركة باللجان الت 

 تشارك المديرية بلجان التسوية الودية مع المقاولي   من أجل حل الخالفات قبل الوصول لمرحلة التحكيم.  .6

 

  مديرية التحكيم مجازات 

  لوائح الدعوى المالية والزمنية. دراسة المطالبات  .1
 
 الواردة ف

 نونية. قام  المديرية بالتنسيق مع المديريات التنفيذية لألبنية والطرق إلعداد الردود الفنية عىل اللوائح وتضمينها   الردود العقدية والقا .2

ة والمرافعات والمذكرات والطعون. قام  المديرية بالتنسيق مع ممثىل  وكيل إدارة قضايا الدولة إلعداد اللوائح الجوابية وت .3  قارير الخبر

4.  . وط التحكيم وتسمية المحكمي    قام  المديرية بمتابعة إجراءات التحكيم قبل مرحلة تشكيل الهيئات والتأكد من إتفاقيات التحكيم وشر

  تتعلق بأسباب وجود قضايا تحكيمية وكيفية معالجتها وتالفيه .5
. قام  المديرية بالمشاركة باللجان الت 

ً
 ا مستقبال

 تعمل المديرية عىل تجهب   قاعدة بينات للقضايا المنظورة ويتم الرجوع لها عند الحاجة.  .6

 تشارك المديرية بلجان التسوية الودية مع المقاولي   من أجل حل الخالفات قبل الوصول لمرحلة التحكيم.  .7

8.   
 
  المديرية وهما قسم المطالبات وقسم متابعة التحكيم ف

 
 من مهندسي   وباحثي   قانوني   وتمارس المهام أعاله.  2020عام  تم تفعيل قسمي   ف
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 الحادي عش    ــــــــــ صال

شؤون المحا ظات دارة   



 

 

323 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

 ادارة شؤون المحا ظات

العايم مديرية اشغال محا ظة  مديرية اشغال محا ظة الكرك  

 

اربدمديرية اشغال محا ظة   

 و دة الطوارئ

 

 و دة التنس ق ال نية و االدارية

مستو  قسم -و دة البي ة  

 

معانمديرية اشغال محا ظة   

 

ة اشغال محا ظة مديري

 الط يلة

 

العقبة مديرية اشغال محا ظة   

 

اءمديرية اشغال  اقليم البن   

 

الزرقاءمديرية اشغال محا ظة   

 

البلقاءمديرية اشغال محا ظة   

مادبامديرية اشغال محا ظة   

عجلونمديرية اشغال محا ظة   

جرشمديرية اشغال محا ظة   

الرم امديرية اشغال   

الم رقمحا ظة مديرية اشغال   

ن عام وزارة االشغال العامة واالسكان  ام  
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 ادارة شؤون المحا ظات

 

 -: والواجبات المتام

 و دة التنس ق ال نية و االدارية 
 

 المشاركة بوضع الخطط العامة للمديريات وتحديد األولويات لهذه الخطط.  .1

وع الموازنة السنوية لمديريات األشغ .2  ال بالتنسيق مع الجهات المعنية. المشاركة بإعداد مشر

امج التفصيلية لتنفيذ المشاري    ع للمديريات.  .3  المشاركة بإعداد البر

ي واآلالت والمعدات والمواد.  .4  المشاركة بتحديد االحتياجات الالزمة لتنفيذ األعمال وتشمل الجهاز البشر

امج المعتمدة لمديريات األشغال والتأكد من ال .5 امج والخطط الموضوعة والقواني   واألنظمة والتنسيب بالتعديل أو متابعة وتقييم تنفيذ البر امها بالبر  
ب 

  تستوجب ذلك. 
  الحاالت الت 

 
امج ف  التغيب  عىل هذه البر

  تظهر  .6
  تنفذ من قبل المقاولي   بمديريات األشغال لحل المشاكل أو المعوقات الت 

 التنفيذ. أتناء  التنسيق مع مديريات الوزارة ذات العالقة باألعمال الت 

 ت. تقييم التقارير الشهرية عن سب  العمل بمشاري    ع مديريات األشغال وانجازاتها السنوية ورفع التنسيبات الخاصة بها إل المساعد للمحافظا .7

  كافة النواح  اإلدارية والمالية والفنية.  .8
 
 التنسيق بي    مديريات األشغال ومديريات المركز ف

  ترد إل الوزارة من المواطني   والجهات األخرى فيما يتعلق بأعمال مديريات األشغال. التنسيب إل مدير االقليم للمحاف .9
 ظات بموضوع الطلبات والشكاوي الت 

  عىل جهاز مديريات األشغال بالمحافظات.  .10
اف المال  واإلداري والفت 

 اإلشر
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 -لمتام والواجبات لجم   مديريات االشغال واالبنية: ا

اف المباشر عىل الخ .1 طط والدراسات والتصميمات الالزمة لمشاري    ع الطرق واألبنية والعمل عىل صيانتها وتوفب  عنارص السالمة عليها وتوفب  عنارص اإلشر

 السالمة المرورية عىل الطرق. 

 للجنة عطاءات المحافظة والمهندس ال .2
ً
اف المباشر عىل أعمال طرح العطاءات ومتابعة تنفذها بمختلف المراحل كونه رئيسا ممثل لصاحب العمل اإلشر

ات والمستجدات عىل العطاءات أتناء التنفيذ.   بشأن التغيب 

نامج دراسة التقارير الشهرية لسب  عمل مشاري    ع الطرق واألبنية وإبداء أي مالحظات عليها وإعداد تقرير شهري بمنجزات المديرية ومدى تمشيها  .3 مع البر

ها إن وجد واتخ   المعد لها وبيان أسباب تأخب 
 اذ اإلجراءات المناسبة لمعالجتها. الزمت 

وط ال .4 موضوعة تفقد مشاري    ع المديرية من أجل االطالع عىل سب  العمل والكمية المنجزة والتأكد من أن العمل يسب  وفق المخططات والمواصفات والشر

 لها . 

  تتعلق بأعمال سعة  .5
اضات المقدمة من دراسة الطلبات المقدمة من الجهات الرسمية األخرى ومن المواطني   والت  الطرق وفتحها وتعبيدها واالعب 

 المواطني   وتحويلها لجهات االختصاص إلكم ال اإلجراءات الالزمة عليها. 

ومن  المساهمة مع المديرات األخرى والجهات الرسمية األخرى وتقديم الخدمة لهم ضمن اإلمكانات المتاحة وعىل رأسها القوات المسلحة األردنية .6

 نة التابع لهذه المديرية. خالل قسم الصيا
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عقوبات وما متابعة إجراءات الجهاز اإلداري والمال  من حيث إعداد كتب النقل وزيادة العمال السنوية والتكليف والحسومات وتوقيع اإلجازات وكتب ال .7

للمديرية إل ذوي االختصاص بمختلف أقسام يتعلق بالدوام وتجديد العقود وتوقيع جميع الكتب الصادرة من المديرية وتحويل جميع الكتب الواردة 

جداول أجور المديرية ومتابعتها وحت  إجراء يتم عليها حسب األصول وتوقيع جميع السندات المالية الخاصة بالفواتب  ومكافآت المهندسي   المتدربي   و 

  تخضع خدماتها لنظام الخدمة المد
نيةمتابعة عمل الحموالت المحورية من خالل قسم الصيانة العمال وتوقيع التقارير السنوية لجميع الموظفي   الت 

 التابع للمديرية . 

 متابعة جميع األعمال اإلدارية والمالية والفنية ذات العالقة بمكاتب أشغال األولوية التابعة للمحافظة.   .8

ات أو تعديالت تطرأ عىل المشاري    ع واحتياجات المديرية من أي لوازم  .9  أو أجهزة أو معدات تلزم للعمل. إشعار الوزارة بأي تغيب 

. 200.000طرح وإحالة العطاءات الخاصة بالمحافظة بما ال يزيد عن ) .10  
 ( دينار أردن 

 اللواء مكات  فشغال 

 -: والواجبات المتام

  اللواء ومراقبتها والتأكد من توفر عنارص السالمة المرورية عليها.  .1
 
 متابعة وضع الطرق ف

  المشاري    ع المندرجة ضمن هذا اللواء والمتضمنة مشاري    ع إنشاء وصيانة الطرق. إعداد تقارير شهرية توضح مستوى  .2
 
 تقدم سب  العمل ف

  اللواء .  .3
 
 القيام بجوالت تفقدية لمشاري    ع الطرق ف

  المكتب وإدارة شؤونها ومخاطبة المديرية باإلجراءات اإلدارية والفنية والمالية المتعلق .4
 
اف المباشر عىل األجهزة العاملة ف ة بالمراسالت وإجازات اإلشر

ها.   الموظفي   وتنظيم العمل والعقوبات وغب 
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 اربد محا ظة اشغال مديرية

   
ن
ي  ثا  ــ  تحت التن ي ( لنتاية تش   م2020امجازات مديرية اشغال محا ظة اربد )ابنية مشاريــ

قيمة العطاء عند  اسم المقاول اسم العطاء رقم العطاء الرقم
 اال ال 

ة  تمال ظا تاريــــ  المباش 

  تقنيات تعليم  2018/160 1
انشاء اضافات صفيه ومبان 

  لواء الطيبه والوسطيه
 
 لمدارس قائمه ف

كة البعد الثالث وع  2019/09/22 794163.000 شر استالم اعمال المشر
 
ً
 استالما اوليا

كة البعد الثالث اضافات صفيه لمدارس الرمثا 2018/16 2  االول  قيد االستالم  2019/06/25 630010.000 شر

كة صالح الطراونه انشاء مدرسة الطره الثانويه للبني    مركزي 2018/25 3    2018/08/19 1752687.000 شر

انشاء مركز لحفظ وتوزي    ع المواد العلفيه / لواء  2019/10 4
 الوسطية 

كة سالم ذياب الطراونه وع  2019/07/22 559772.000 شر تم استالم المشر
  بتايخ 

نهان 
2020/8/23 

كة عاصم الطراونه انشاء مشغل الفندقه ) عظم بدون تشطيبات ( 2018/162 5    2019/07/24 486039.000 شر

  لواء المزار  2019/12 6
 
اضافات صفيه لمدارس قائمه ف

 الشمال  
  عبيد للمقاوالت 

كة بت  شر
 االنشائيه

197000.000 2019/11/05   

ه و انشاء مدرسة عنبه االساسيه المختلط 2018/156 7
  الشونه الشماليه

 
 مدرسة ح  المشارقه ف

   2019/09/25 1164956.000 مكتب عمره للهندسه

انشاء مبت  مدرسة ومستودع كتب قائمه / لواء  2019/27 8
 الكوره

مكتب عمره للهندسه 
 واالنشاءات

1037193.000 2019/12/09   

   توسعة مركز صح  كفر يوبا  2019/83  9
  هان 
كة محمود بت     2019/12/31 720108.000 شر

يكه  اضافات صفية لمدرسة بي  راس المختلطة  2015/150 10 كة الخزاع  وشر
   2020/07/26 409768.000 شر

كة جبال الشمال  اعمال صيانة مبت  محافظ اربد  2019أبنية/ / 84ش أ/   11 شر
 للمقاوالت 

17936.000 2020/03/02   

عيد االساسية المختلطة انشاء مدرسة دير انر  س 2019/112 12
 لواء الكورة  / 

مؤسسة زياد الحجاج لألبنية 
 والمقاوالت 

1200000.000 2020/02/27   

مؤسسة زياد الحجاج لألبنية  انشاء مدرسة جني   الصفا االساسية لواء الكورة  2019/136 13
 والمقاوالت 

1265139.000 2020/02/17   
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  ي  فول  امجازات مديرية فشغال محا ظة اربد  م2020)ابنية( لنتاية شتر تش 

قيمة العطاء عند  اسم المقاول اسم العطاء رقم العطاء الرقم
 اال ال 

ة  مال ظات تاريــــ  المباش 

  تقنيات تعليم  2018/160 1
انشاء اضافات صفيه ومبان 

  لواء الطيبه والوسطيه
 
 لمدارس قائمه ف

كة البعد الثالث اعمال  استالم 2019/09/22 794163.000 شر
 
ً
وع استالما اوليا  المشر

كة الوسيط للمقاوالت  مدرسة عمراوه االساسيه المختلطه م / 2015/67ت /  2 قيد االستالم االول   2016/05/17 399229.000 شر
 وتشكيل لجنة استالم 

كة صالح الطراونه مدرسة عمراوه االساسيه المختلطه 2017/21 3 اول   تم تسليم 2018/01/28 1324745.000 شر
وع بنواقص   للمشر

كة صالح احمد مركز المنار لتاهيل المعاقي    2018مبادره/ / 36 4 قيد التسليم االول   2018/10/10 737780.000 شر
 واستالم اول  بنواقص 

كة البعد الثالث اضافات صفيه لمدارس الرمثا 2018/161 5  قيد االستالم االول   2019/06/25 630010.000 شر

كة صالح الطراونه انشاء مدرسة الطره الثانويه للبني    ركزيم 2018/25 6    2018/08/19 1752687.000 شر

انشاء مركز لحفظ وتوزي    ع المواد العلفيه / لواء  2019/10 7
 الوسطية 

كة سالم ذياب الطراونه وع  2019/07/22 559772.000 شر تم استالم المشر
  بتايخ 

نهان 
2020/8/23 

كة عاصم الطراونه الفندقه ) عظم بدون تشطيبات ( انشاء مشغل 2018/162 8    2019/07/24 486039.000 شر

  لواء المزار  2019/12 9
 
اضافات صفيه لمدارس قائمه ف

 الشمال  
  عبيد للمقاوالت 

كة بت  شر
 االنشائيه

197000.000 2019/11/05   

انشاء مدرسة عنبه االساسيه المختلطه و مدرسة  2018/156 10
  الشونه الشماليهح  المشار 

 
 قه ف

   2019/09/25 1164956.000 مكتب عمره للهندسه

11 2018/6 /ilo محافظة اربد  
 
 تم االستالم االول   2019/01/02 271799.000 واصف هالل عميش صيانة مدارس ف

  عبيد للمقاوالت  صيانة وترميم بي  عرار 2018/40ش أ/  12
كة بت   المبت   تم استالم 2018/10/22 17449.300 شر

رفع كفاءة واصالحات ومعالجه مدرسة الطره  2018/112 13
 الثانويه للبني   

مؤسسة المهندس مازن 
 حجازي للمقاوالت 

وع  2019/03/05 176960.000  تم استالم المشر

  تقنيات لمدارس /  2018/158 14
انشاء اضافات صفيه ومبان 

 لواء الطيبه
كة الجبيل للمقاوالت   قيد االستالم  2019/11/11 788471.000 شر

وع        مركز صح  صما االول   2019/61ش /  15 تم اعادة المشر
 للصحة 
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انشاء مبت  مدرسة ومستودع كتب قائمه / لواء  2019/27 16
 الكوره

مكتب عمره للهندسه 
 واالنشاءات

1037193.000 2019/12/09   

  ها توسعة مركز صح  كفر يوبا  2019/83  17
كة محمود بت    شر

   2019/12/31 720108.000 ن 

  مدرسة كفر  2019/69ش /   18
 
اعمال اصالحات ومعالجة لالسوار ف

 راكب 
يكته    مفرج وشر

كة زيد بت  وع  2019/12/16 109794.000 شر اعادة المشر
للجمعية العلمية 

 الملكية 

  لمديرية الصناعة والتجارة  2019/54ش/   19
 
مؤسسة فتح  نمر  إنشاء طابق إضاف

 مقاوالت لل
وع  2017/12/24 98835.800  تم تسليم المشر

إنشاء المختبر البيطري والعيادات البيطرية /  2015/29ز/  20
ي   األمر التغيب 

كة رياض الشاعر  وع  2016/05/09 314766.200 شر  تم تسليم المشر

كة هام السحب  تنفيذ حديقة طارق / اربد  2017/4 21 وع تم  2018/03/19 183000.000 شر  تسليم المشر

يل الزبيدي  مدرسة الرفيد الثانوية  م/ 2015/18ت/  22 وع  2015/11/10 420150.300 مؤسسة جبر  تم تسليم المشر

23  2018/7 /ILO  محافظة اربد  
 
كاه  صيانة مدارس ف كة جمال حسن وشر وع  2019/01/02 263639.000 شر  تم تسليم المشر

كة الجبيل للمقاوالت  ية لذوي االحتياجات الخاصة إنشاء صالة رياض 2017مبادرة/ / 52  24 تم االستالم االول  وتم  2018/04/12 278000.000 شر
 تسليم المبت  للمالك 

   017مبادرة/ / 37 25
كة الكوير للهندسة  انشاء نادي الشيخ حسي   الرياض  تم االستالم االول  وتم  2018/01/22 464052.200 شر

 تسليم المبت  

كة موس الجيوس   انشاء مصنع االلبسة / المزار الشمال   2017/1 26
وع  2017/07/12 2428525.000 شر  تم تسليم المشر

اعمال اصالحات ومعالجة لمدرسة تبنة الثانوية /  2019/55ش /   27
 لواء الكورة 

كة نتاليا للمقاوالت  شر
 االنشائية 

وع  2020/02/10 84300.000 تحويل المشر
للجمعية العلمية 

 لملكية ا

كة جبال الشمال  اعمال صيانة مبت  محافظ اربد  2019أبنية/ / 84ش أ/   28 شر
 للمقاوالت 

17936.000 2020/03/02   

انشاء مدرسة دير انر  سعيد االساسية المختلطة /  2019/112 29
 لواء الكورة 

مؤسسة زياد الحجاج 
 لألبنية والمقاوالت 

1200000.000 2020/02/27   

مؤسسة زياد الحجاج  انشاء مدرسة جني   الصفا االساسية لواء الكورة  2019/136 30
 لألبنية والمقاوالت 

1265139.000 2020/02/17   

يكه  اضافات صفية لمدرسة بي  راس المختلطة  2015/150 31 كة الخزاع  وشر
   2020/07/26 409768.000 شر

كة الجبيل للمقاوالت شر  تنفيذ توسعة وتحديث مركز صح  كفر أسد  2019/166 32
 االنشائية 

1280.320 2020/08/05   

  تقنيات تعليم  2018/160 1
انشاء اضافات صفيه ومبان 

  لواء الطيبه والوسطيه
 
 لمدارس قائمه ف

كة البعد الثالث استالم اعمال  2019/09/22 794163.000 شر
 
ً
وع استالما اوليا  المشر
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كة الوسيط للمقاوالت  ه المختلطهمدرسة عمراوه االساسي م / 2015/67ت /  2 قيد االستالم االول   2016/05/17 399229.000 شر
 وتشكيل لجنة استالم 

كة صالح الطراونه مدرسة عمراوه االساسيه المختلطه 2017/21 3 تم تسليم اول   2018/01/28 1324745.000 شر
وع بنواقص   للمشر

قيد التسليم االول   2018/10/10 737780.000 كة صالح احمدشر  مركز المنار لتاهيل المعاقي    2018مبادره/ / 36 4
 واستالم اول  بنواقص 

كة البعد الثالث اضافات صفيه لمدارس الرمثا 2018/16 5  قيد االستالم االول   2019/06/25 630010.000 شر

كة صالح الطراونه انشاء مدرسة الطره الثانويه للبني    مركزي 2018/25 6    2018/08/19 1752687.000 شر

انشاء مركز لحفظ وتوزي    ع المواد العلفيه / لواء  2019/10 7
 الوسطية 

كة سالم ذياب الطراونه وع  2019/07/22 559772.000 شر تم استالم المشر
  بتايخ 

نهان 
2020/8/23 

كة عاصم الطراونه انشاء مشغل الفندقه ) عظم بدون تشطيبات ( 2018/162 8    2019/07/24 486039.000 شر

  لواء المزار  2019/12 9
 
اضافات صفيه لمدارس قائمه ف

 الشمال  
  عبيد للمقاوالت 

كة بت  شر
 االنشائيه

197000.000 2019/11/05   

انشاء مدرسة عنبه االساسيه المختلطه و مدرسة  2018/156 10
  الشونه الشماليه

 
 ح  المشارقه ف

   2019/09/25 1164956.000 مكتب عمره للهندسه

11 2018/6 /ilo محافظة اربد  
 
 تم االستالم االول   2019/01/02 271799.000 واصف هالل عميش صيانة مدارس ف

  عبيد للمقاوالت  صيانة وترميم بي  عرار 2018/40ش أ/  12
كة بت   تم استالم المبت   2018/10/22 17449.300 شر

رفع كفاءة واصالحات ومعالجه مدرسة الطره  2018/112 13
 للبني   الثانويه 

مؤسسة المهندس مازن 
 حجازي للمقاوالت 

وع  2019/03/05 176960.000  تم استالم المشر

  تقنيات لمدارس /  2018/158 14
انشاء اضافات صفيه ومبان 

 لواء الطيبه
كة الجبيل للمقاوالت   قيد االستالم  2019/11/11 788471.000 شر

وع  تم اعادة       مركز صح  صما االول   2019/61ش /  15 المشر
 للصحة 

انشاء مبت  مدرسة ومستودع كتب قائمه / لواء  2019/27 16
 الكوره

مكتب عمره للهندسه 
 واالنشاءات

1037193.000 2019/12/09   

   توسعة مركز صح  كفر يوبا  2019/83  17
  هان 
كة محمود بت     2019/12/31 720108.000 شر

  مدرسة كفر اعمال اصالحات ومعالجة لالس 2019/69ش /   18
 
وار ف

 راكب 
يكته    مفرج وشر

كة زيد بت  وع  2019/12/16 109794.000 شر اعادة المشر
للجمعية العلمية 

 الملكية 

  لمديرية الصناعة والتجارة  2019/54ش/   19
 
مؤسسة فتح  نمر  إنشاء طابق إضاف

 للمقاوالت 
وع  2017/12/24 98835.800  تم تسليم المشر
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مختبر البيطري والعيادات البيطرية / إنشاء ال 2015/29ز/  20
ي   األمر التغيب 

كة رياض الشاعر  وع  2016/05/09 314766.200 شر  تم تسليم المشر

كة هام السحب  تنفيذ حديقة طارق / اربد  2017/4 21 وع  2018/03/19 183000.000 شر  تم تسليم المشر

يل الزب مدرسة الرفيد الثانوية  م/ 2015/18ت/  22 وع  2015/11/10 420150.300 يدي مؤسسة جبر  تم تسليم المشر

23  2018/7 /ILO  محافظة اربد  
 
كاه  صيانة مدارس ف كة جمال حسن وشر وع  2019/01/02 263639.000 شر  تم تسليم المشر

كة الجبيل للمقاوالت  إنشاء صالة رياضية لذوي االحتياجات الخاصة  2017مبادرة/ / 52  24 تم االستالم االول  وتم  2018/04/12 278000.000 شر
 تسليم المبت  للمالك 

   017مبادرة/ / 37 25
كة الكوير للهندسة  انشاء نادي الشيخ حسي   الرياض  تم االستالم االول  وتم  2018/01/22 464052.200 شر

 تسليم المبت  

كة موس الجيوس   انشاء مصنع االلبسة / المزار الشمال   2017/1 26
وع  2017/07/12 2428525.000 شر  تم تسليم المشر

اعمال اصالحات ومعالجة لمدرسة تبنة الثانوية /  2019/55ش /   27
 لواء الكورة 

كة نتاليا للمقاوالت  شر
 االنشائية 

وع  2020/02/10 84300.000 تحويل المشر
للجمعية العلمية 

 الملكية 

كة جبال  اعمال صيانة مبت  محافظ اربد  2019أبنية/ / 84ش أ/   28 الشمال شر
 للمقاوالت 

17936.000 2020/03/02   

انشاء مدرسة دير انر  سعيد االساسية المختلطة /  2019/112 29
 لواء الكورة 

مؤسسة زياد الحجاج 
 لألبنية والمقاوالت 

1200000.000 2020/02/27   

مؤسسة زياد الحجاج  انشاء مدرسة جني   الصفا االساسية لواء الكورة  2019/136 30
 ية والمقاوالت لألبن

1265139.000 2020/02/17   

يكه  اضافات صفية لمدرسة بي  راس المختلطة  2015/150 31 كة الخزاع  وشر
   2020/07/26 409768.000 شر

كة الجبيل للمقاوالت  تنفيذ توسعة وتحديث مركز صح  كفر أسد  2019/166 32 شر
 االنشائية 

1280.320 2020/08/05   
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 م2020يرية فشغال محا ظة اربد ) رق( لنتاية عام امجازات مد 

قيمة العطاء  تاريــــ  اال ال  اسم العطاء رقم العطاء الرقم 
 عند اال ال  

ة تصنيف  اللواء  تاريــــ  المباش 
 الطريق

 ول 
 الطريق

اص  2019/12ش أ/  1 ام -بشأن انشاء وتعبيد طريق حبر
ادعم وطريق   -الحميض وطريق كفر سوم 

 -وتحه قاسم وطريق الرفيد الف -كفر سوم 
  كنانه 

  لواء بت 
 
 السنينه ف

  كانة  2019/08/01 102538.000 2019/06/09
 م3700 زراع   بت 

بشأن عمل صيانة وخلطه اسفلتيه ساخنة  2019/13ش أ/  2
 األغوار  -لطريق كفر ابيل 

 م5000 قروية  الكورة  2019/07/04 248782.600 2019/06/20

اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتية  بشأن 2019/14ش أ/  3
 الصوامع  -ساخنة لطريق الحصن 

  عبيد  2019/06/25 102260.000 2019/05/21
 م2000 قروية  بت 

  لواء الوسطيه  2019/15ش أ/  4
 
 م3800 زراع   الوسطية  2019/06/25 116900.000 2019/07/02 بشأن انشاء طريق زراعيه ف

  لواء بشأن اعادة انشا  2019/16ش أ/  5
 
ء عدة طرق زراعية ف

ق اربد  -قصبة اربد   المرحلة األول  -شر
 م4000 زراع   القصبة  2019/07/04 103005.000 2019/05/26

بشأن اعادة انشاء وعمل فرشات وجه اول  2019/18ش أ/  6
  تأسيق خلطة اسفلتية ساخنة 

والثان 
ى الرمثا )مخصص وزارة(   لطري بشر

 م3100 قروي  القصبة +الرمثا  2019/09/03 76285.000 2019/06/30

بشأن عمل ترقيعات وكشط وخلطة  2019/23ش أ/  7
المشارع  -اسفلتية ساخنة للشارع الرئيس  

 ومنطقة المنقطعة 

 م1650 رئيس   األغوار  2019/08/18 84480.000 2019/06/30

  لواء الطيبة  2019/24ش أ/  8
 
 م1800 زراع   الطيبة  2019/10/13 110000.000 2019/07/30 بشأن انشاء طريق زراعية ف

  لواء الكورة  2019/26ش أ/  9
 
 م4000 زراع   الكورة  2019/10/20 150000.000 2019/08/25 بشأن أنشاء عدة طرق زراعية ف

القنديل  -بشأن انشاء وتعبيد طريق سما  2019/27ش أ/  10
ة طريق سحم -وطريق سمر  الوديان  -المقبر

  كنانة السنين -وسحم
  لواء بت 

 
 ة ف

  كنانة  2019/10/20 83000.000 2019/09/15
 م2600 زراع   بت 

  لواء األغوار  2019/28ش أ/  11
 
بشأن انشاء طريق زراعية ف

 الشمالية 
 م3685 زراع   األغوار  2019/09/15 120000.000 2019/08/01
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   2019/29ش أ/  12
  لواء بت 

 
بشأن إنشاء عدة طرق زراعية ف

 عبيد 
  عبيد  2019/09/29 95680.000 2019/08/25

 م3535 زراع   بت 

بشأن اعادة إنشاء جزء من طريق مدخل  2019/31ش أ/  14
حام جزء من طريق األغوار القديمة  -ناطفة 

خيص   باتجاه الب 

 م1100 قروي  القصبة  2019/08/19 80000.000 2019/07/23

ا الزاوية بشأن انشاء وتعبيد طريق حريم 2019/33ش أ/  16
 -االجور  -الربيع  وطريق خرجا  -الشمال  

 -قوسمة سما  -الزاوية وطريق عزري  
   -اشارة وطريق خرجا 

  لواء بت 
 
عي   الغزال ف

 كنانة 

  كنانة  2019/10/13 119000.000 2019/09/12
 م3550 ( قروي 2550) بت 

بشأن اعادة انشاء وتعبيد مدخل جديتا  2019/34ش أ/  17
  ل
 
 واء الكورة الغرنر  ف

 م1000 تانوي  الكورة  2019/09/04 53640.000 2019/07/28

  لواء  2019/35ش أ/  18
 
بشأن اعادة انشاء عدة طرق زراعية ف

شمال اربد وعمل توسعة  -قصبة اربد 
 فوعرا  -طريق مثلث حور 

 م2136 زراع  قروي  القصبة  2019/09/22 90875.000 2019/09/08

اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتية بشأن  2019/36ش أ/  19
  لواء المزار 

 
ساخنة وعدة طرق زراعية ف
 الشمال  )المرحلة األول( 

 م3600 زراع   المزار  2019/10/13 108355.000 2019/09/04

بشأن إنشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية  2019/38ش أ/  20
  لواء الوسطية 

 
 المرحلة الثالثة  -ف

 م3000 زراع   الوسطية  2019/10/13 95885.000 2019/09/01

  لواء  2019/42ش أ/  21
 
بشأن انشاء عدة طرق زراعية ف

 المرحلة الثانية  -الطيبة 
 م1700 زراع   الطيبة  2019/11/04 95000.000 2019/09/23

بشأن انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية  2019/44ش أ/  22
  لوا 
 
  الشووخالد بن الوليد ف

  منطقت 
 
ء ف

  كنانة 
 بت 

  كنانة  2019/11/09 14500.000 2019/10/28
 م5300 زراع   بت 

بشأن اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتية  2019/55ش أ/  23
حوفا  -ساخنة لطريق مدخل المزار الشمال  

 باتجاه جحفية 

 م800 قروي  المزار  2019/11/04 104560.000 2019/09/25

لطة ساخنة لطريق بشأن عمل كشط وخ 2019/56ش أ/  24
 بغداد األشارة الضوئية  -حيفا 

 م405 رئيس   القصبة  2019/12/15 24250.000 2019/11/20

  لواء  2019/57ش أ/  25
 
بشأن اعادة انشاء عدة طرق زراعية ف

 المنطقة الغربية  -قصبة اربد 
 م1040 زراع   القصبة  2019/12/18 33000.000 2019/12/02

عمل صيانة وتعبيد بالخلطة الساخنة  بشأن 2019/58ش أ/  26
  لواء األغوار الشمالية 

 
 لطريق ابو سيدو ف

 م120 رئيس   األغوار  2020/01/20 14000.000 2019/12/01

بشأن انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية  2019/59ش أ/  27
 المرحلة الثالثة  -بلواءالوسطية 

 م4000 زراع   الوسطية  2019/11/24 105120.000 2019/10/31
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بشأن اعادة انشاء وانشاء عدة طرق زراعية  2019/60ش أ/  28
  لواء الكورة )طريق الكنيسة 

 
عراق مطر  -ف

 المشب ( -وطريق كفر راكب 

 م2000 زراع   الكورة  2019/12/04 66000.000 2019/10/17

بشأن انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية  2019/61ش أ/  29
  لواء الكور 

 
بي   -ة )طريق ام خنيفق ف

مزرعة الدواجن  -ايدس وطريق الكنيسة 
 وطريق الكهف العرقوب( 

 م3000 زراع   الكورة  2019/12/08 84000.000 2019/10/28

بشأن اعادة انشاء وانشاء عدة طرق زراعية  2019/62ش أ/  30
  عبيد )طريق كتم 

  لواء بت 
 
شطنا وطريق  -ف

 المطعيمية( -شطنا 

  عبيد 2019/10/23 69755.000 2019/09/26
 م2.060 زراع   بت 

 -بشأن اعادة انشاء وتوسعة طريق جفي    2019/63ش أ/  40
 دير انر  سعيد 

 م600 قروي  الكورة 2019/11/10 90000.000 2019/10/02

وع طريق دير أنر  سعيد  2019/64ش أ/  41
كفر   -بشأن مشر

 الماء لواء الكورة 
 م800 تانوي  الكورة  2020/02/10 76810.000 2019/12/31

   2019/66ش أ/  42
 
بشأن انشاء واعادة انشاء طرق زراعية ف

ضمن مناطق الطيبة ودير  -لواء الطيبة 
 السعنة وابش ابو عىل  

 م3770 زراع   الطيبة  2019/12/17 140500.000 2019/10/07

  لواء الطيبة  2019/67ش أ/  43
 
 -بشأن انشاء طريق زراعية ف

 مخربا  -زبدا  -طق صما ضمن منا
 م3200 زراع   الطيبة  2019/12/18 141305.500 2019/11/19

بشأن عمل ربراب لطريق األغوار القديم  2019/68ش أ/  44
 -وخلطة اسفلتية ساخنة لطريق كفر أسد 

 المنصوره 

 م3200 زراع   الوسطية  2019/12/18 40000.000 2019/11/27

واعادة انشاء وعمل خلطة بشأن انشاء  2019/73ش أ/  45
اسفلتية ساخنة لعدة طرق زراعية بلواء 

 المرحلة الثانية  -المزار الشمال  

 م1000 زراع   المزار  2020/01/19 32564.000 2019/12/19

بشأن انشاء طريق زراعية فيلواء الطيبة  2019/75ش أ/  46
 ضمن منطقة زبدا 

 م1450 راع  ز  الطيبة  2019/12/17 59450.000 2019/11/12

بشأن عمل صيانة الطريق المؤدي ال  2019/77ش أ/  47
  
 
  منطقة وادي الريان ف

 
السكن الهاشم  ف
 لواء األغوار الشمالية 

 م700 زراع   األغوار  2020/01/13 39000.000 2019/12/12

بشأن انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية  2019/80ش أ/  48
عوان وطريق كفر   -لطريق معارص أبو سيف 

  
 
ف  دير أنر  سعيد  -السهل الشر

 م3000 زراع   الكورة  2020/01/13 54945.000 2019/11/27

بشأن اعادة انشاء وتعبيد بالخلطة الساخنة  2019/82ش أ/  49
 لطريق ابش ابو عىل  

 م2000 قروي  الطيبة  2019/12/17 100000.000 2019/11/24

تية ساخنة لعدة بشأن عمل خلطة اسفل 2019/86ش أ/  50
  لواء الطيبة 

 
 طرق نافذة ف

 م1600 قروي  الطيبة  2019/12/22 88960.000 2019/12/18



 

 

335 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

بشأنعمل خلطة اسفلتية ساخنة للطريق  2019/87ش أ/  51
  لواء  -النافذ من قوسة صما باتجاه مخربا 
 
ف

 الطيبة 

 م2000 قروي  الطيبة  2020/01/29 83700.000 2019/12/23

بشأن تقديم خلطة اسفلتية ساخنة بالطن  2019/17ش أ/  52
 عىل األرض الخالطة 

               القصبة +الرمثا  2019/09/01 11690.000 2019/06/25

بشأن تقديم وتوريد مواد مختلفة وعبارات  2019/41ش أ/  53
انبوبية بأقطار مختلفة لمحطة صيانة 

 مديرية اشغال لواء الرمثا 

               الرمثا  2019/11/17 45000.000 2019/09/22

بشأن تقديم وتوريد مواد مختلفة وعبارات  2019/46ش أ/  54
انبوبية باقطار مختلفة لمحطة صيانة 

 مديرية اشغال لواء الكورة 

               الكورة  2019/11/04 25000.000 2019/09/22

بشأن تقديم خلطة اسفلتية ساخنة بالطن  2019/65ش أ/  55
  األغوار  - أرض الخالطه عىل

  لوان 
 
ف

 والكورة 

               األغوار / الكورة  2019/12/15 24000.000 2019/10/02

بشأن تقديم خلطة اسفلتية ساخنة بالطن  2019/70ش أ/  56
  الطيبة  -عىل أرض الخالطه 

  لوان 
 
ف

 والوسطية 

               الطيبة  2019/12/15 26800.000 2019/10/30

بشأن تقديم خلطة اسفلتية ساخنة بالطن  2019/72ش أ/  57
  ألوية الرمثا  -عىل أرض الخالطه 
 
   -ف

بت 
 عبيد والمزار الشمال  

               المزار  2019/12/15 32200.000 2019/11/17

بشأن صيانة مجاري العبارات واألودية من  2019/79ش أ/  58
اء خدمات عمال   خالل شر

2019/11/07 80000.000 2019/12/17                      
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 الم رق محا ظة اشغال مديرية

 (  2020/12/01( لغاية تاريــــ  )2020-2019هشف عطاءات محا ظة الم رق لعام) 

المقصصات  اسم المقاول فسم العطاء رقم العطاء الرقم
 المريودة

تاريــــ  فمر 
ة  المباش 

مد  
 العطاء

 مال ظات

   2019/  1ش / م ف /  1
صيانة المرافق الصحية لمديرية االراض 

 والمساحة
ق  غب  مستلم 60 25/08/2019 20000 واحة الشر

توريد وتقديم خلطة بالطن عىل أرض  2019/  2ش / م ف /  2
 الخالطة

ي    خ  كة ابو شر شر
 للمقاوالت 

 غب  مستلم 150 18/08/2019 50000

صيانة  بشأن توريد مواد مختلفة لمحطة 2019/  3ش / م ف /  3
 المفرق

 مستلم 30 01/09/2019 20000 مؤسسة عزم  حرب

قية/لواء  2019/  4ش / م ف /  4 أعاده انشاء طريق المنصوره الشر
قيه  البادية الشمالية الشر

كة احمد صالح  شر
محسن الدردور 

كاه  وشر

 مستلم 120 26/08/2019 75000

لواء أعاده انشاء طريق ام القطي   /قعيق/  2019/  5ش / م ف /  5
قية  البادية الشمالية الشر

كة سالم ابو هزاع  مستلم 120 28/08/2019 80000 شر

اء خدمات عمال ألعمال الصيانة 2019/  6ش / م ف /  6  مستلم 150 25/09/2019 80000 مؤسسة عزم  حرب شر

/ابن  2019/  7ش / م ف /  7 ي الجنونر 
توسعة طريق مدخل الزعب 

 مهيد القروي
مؤسسة عابد 
سعود محمد م
 للمقاوالت 

 غب  مستلم 90 19/11/2019 100000

  محافظة المفرق 2019/  8ش / م ف /  8
 
كة ابو  خلطة /صيانه للطرق ف الساده شر

ي    خ للمقاوالت   شر
 مستلم 90 15/08/2019 200000

اعاده تاهيل وتوسعة لطريق الحرفية/أم  2019/  9ش / م ف /  9
 النعام

كة سعد عليمات قيد  120 03/09/2019 200000 شر
   
التسليم)متبف 
 كشف اللجنة(

أعاده انشاء وتحسي   جزء من طريق مغب   2019/  10ش / م ف /  10
 الشحان

كة فؤاد وعمر  شر
كاه  الدويري وشر

قيد  120 17/11/2019 170000
   
التسليم)متبف 
 كشف اللجنة(
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كة ياش مح أعاده انشاء طريق سما  /سميا الشحان 2019/  11ش / م ف /  11 مد شر
كاه  مسعود وشر

 مستلم 120 10/09/2019 40000

  لواء  2019/  12ش / م ف /  12
 
انشاء وتحسي   عده طرق زراعية ف

 الرويشد
اه كة جبال الشر قيد  90 15/09/2019 166807 شر

   
التسليم)متبف 
 كشف اللجنة(

صيانة وتحديث لقاعة االجتماعات /مبت   2019/  14ش / م ف /  13
 المحافظة

كة ياش  وحسام شر
 للمقاوالت 

 غب  مستلم 60 15/03/2020 70000

ي    خ  أعمال الصيانة الروتينية عىل الطرق 2019/  15ش / م ف /  14 كة ابو شر شر
 للمقاوالت 

 مستلم 60 01/09/2019 140000

  قضاء بلعما  2019/  16ش / م ف /  15
 
الخاص بتعبيد طرق زراعية ف

 (1ج)
كة سالم ابو هزاع قيد  100 29/09/2019 112000 شر

   
التسليم)متبف 
 كشف اللجنة(

  قضاء بلعما  2019/  17ش / م ف /  16
 
الخاص بتعبيد طرق زراعية ف

 (2ج)
كة ياش محمد  شر
كاه  مسعود وشر

 غب  مستلم 120 05/01/2020 159000

بشأن أنشاء واعاده انشاء وعمل خلطة  2019/  18ش / م ف /  17
اسفلتية ساخنة للطرق 
غرة. ايدون /سوق الزراعية)ايدون/الث

 الحالل(

كة سعد عليمات  غب  مستلم 90 25/09/2019 190000 شر

أنشاء وتحسي   طريق المفرق الدائري  2019/  19ش / م ف /  18
المرحلة االول ) جش الزرقاء باتجاه 

 ايدون(

كة فؤاد وعمر  شر
كاه  الدويري وشر

 غب  مستلم 90 23/10/2019 240000

  لواء البادية ال 2019/  20ش / م ف /  19
 
خاص بتعبيد طرق زراعية ف

 الشمالية الغربية)الباعج/أم الشب(
كة فؤاد وعمر  شر
كاه  الدويري وشر

 غب  مستلم 100 07/01/2020 110683

  قضاء  2019/  33ش / م ف /  20
 
فتح وتعبيد عده طرق زراعية ف

 المنشية /أم النعام
كة ياش محمد  شر
كاه  مسعود وشر

 مستلم 70 10/02/2020 89000

  لواء  2019/  34ش / م ف /  21
 
فتح وتعبيد عده طرق زراعية ف

 قصبة المفرق
كة فؤاد وعمر  شر
كاه  الدويري وشر

 غب  مستلم 90 21/01/2020 119575

  لواء البادية  2019/  48ش / م ف /  22
 
الخاص بتعبيد طرق زراعية ف
 الشمالية الغربية)قضاء حوشا(

كة ياش محمد  شر
كاه  مسعود وشر

 غب  مستلم 90 10/02/2020 60000

  قضاء بلعما)ج 2019/  53ش / م ف /  23
 
كة ياش محمد  (3تعبيد طرق زراعية ف شر

كاه  مسعود وشر
 غب  مستلم 120 10/02/2020 181357

  قضاء بلعما)ج 2019/  54ش / م ف /  24
 
مؤسسة عابد  (3تعبيد طرق زراعية ف

محمد مسعود 
 غب  مستلم 70 12/01/2020 110000
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 للمقاوالت 

  قضاء  2019/  55ش / م ف /  25
 
فتح وتعبيد عدة طرق زراعية ف

 الشحان
موسسة سالم ابو 
 هزاع للمقاوالت 

 غب  مستلم 120 10/02/2020 190000

كة سائد ابو  توسعة طريق روضة االمب  عىل  / المنارة 2019/  60ش / م ف /  26 شر
يكة ي    خ وشر  شر

 مستلم 90 15/12/2019 104266

صيانة المناطق الخطرة / طريق الحمراء  2019/  61ش / م ف /  27
 الدندنية / السويلمة

كة ياش محمد  شر
كاه  مسعود وشر

 مستلم 120 10/02/2020 60000

  لواء البادية الشمالية  2019/  62ش/ م ف/  28
 
تعبيد طريق ف

 الغربية
كة سالم ابو هزاع  غب  مستلم 120 10/02/2020 91000 شر

   2019/  63ف/ ش/ م  29
 
انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية ف

 (1قصبة المفرق)ج
كة موس  شر

كاه  الجيوس  وشر
 مستلم 120 10/02/2020 120000

   2019/  64ش/ م ف/  30
 
انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعية ف

 (2قصبة المفرق)ج
كة موس  شر

كاه  الجيوس  وشر
 مستلم 120 10/02/2020 130000

م لمديرية اشغال 4استئجار قالب  2019/  65 ش/ م ف/  31
 محافظة المفرق

كة نايل هويمل  شر
 الشحان

10032 15/12/2019 365  

م لمديرية اشغال 4استئجار قالب  2019/  66ش/ م ف/  32
 محافظة المفرق

السيد محمد عودة 
 خليل مرشد

9108 19/01/2020 365  

ارىء الشتاء استئجاراستئجار لودر لطو  2019/  67ش/ م ف/  33
 لمديرية اشغال محافظة المفرق

كة سالم ابو هزاع عند  * 15000 شر
 الطلب

 

استئجاراستئجارجريدر لطوارىء الشتاء  2019/  68ش/ م ف/  34
 لمديرية اشغال محافظة المفرق

مؤسسة عابد 
محمد مسعود 
 للمقاوالت 

15000 * 0  

تاء استئجاراستئجارلودر لطوارىء الش 2019/  69ش/ م ف/  35
 لمديرية اشغال محافظة المفرق

كة سالم ابو هزاع عند  * 15000 شر
 الطلب

 

استئجاراستئجارجريدر لطوارىء الشتاء  2019/  70ش/ م ف/  36
 لمديرية اشغال محافظة المفرق

كة ياش محمد  شر
كاه  مسعود وشر

عند  * 15000
 الطلب

 

كة خالد الرج اعمال صيانة روتينية 2019/  71ش/ م ف/  37  مستلم 60 19/01/2020 160000 وبشر

  قصبة  2019/  72ش/ م ف/  38
 
انشاء واعادة عدة طرق زراعية ف

 (2المفرق )ج
مؤسسة ابو العيق 
 للمقاوالت االنشائية

 مستلم 120 01/03/2020 96000
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  لواء  2019/  73ش/ م ف/  39
 
انشاء واعادة انشاء طرق زراعية ف

 البادية الشمالية الغربية
  
كة حست  محمد شر
كاة  جربوع وشر

 غب  مستلم 100 26/01/2020 100000

اعادة انشاء طريق ام القطي   /فعيق /لواء  2019/  74ش/ م ف/  40
قية  البادية الشمالية الشر

مؤسسة عزم  احمد 
 حرب

 مستلم 75 15/02/2020 62740

الخاص بصيانة شاملة لمراكز وحدات  2018/42ش/م ف /  41
 خليةإدارية تابعة لوزارة الدا

كة البلوي  شر
للمقاوالت / احمد 
يكته  مطاربه وشر

 قيد التسليم 90 01/05/2019 

 –الخاص بانشاء مختبر الصحة النباتية  2015/31ز/  42
 محافظة المفرق

كة منذر المناصب   شر
كاه  وشر

 15/11/2016 180  

الخاص بإنشاء مدرسة سليمان الموس  2019/28المركزي/  43
ظة المفرق/مشاري    ع األساسية للبني   محاف

 الالمركزية

كة جمال محمد  شر
يكه  ابو شندي وشر

750000 08/09/2019 365  

بية  2019/3 44 الخاص بانشاء مبت  مديرية الب 
قية   والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشر

 محافظة المفرق )مشاري    ع الالمركزية(/ 

كة المسار  شر
المتحدة 

للكهروميكانيك ذ م 
 م

 12/05/2019 455  

الخاص بانشاء مركز شباب ومركز شابات  2018مبادرة/ / 77 45
 ام الجمال /محافظة المفرق

مؤسسة احمد 
الرشدان للمقاوالت 

احمد محمد / 
 حسي   الرشدان

 05/05/2019 365  

محافظة  –انشاء مركز صح  الحرش  61/2018مركزي/  46
 المفرق

  
الصنوق الكويت 

 للتنمية االقتصادية
 مستلم 365 02/05/2019 

الخاص بإنشاء مركز صح  الدجنية  62/2018مركزي/  47
 محافظة المفرق/ 

  
الصنوق الكويت 

 للتنمية االقتصادية
 22/04/2019 365  

محافظة  –انشاء مركز صح  دحل  167/2018مركزي/  48
 المفرق/ مشاري    ع الالمركزية

كة البندر  شر
 للمقاوالت االنشائية

619400 22/09/2019 365  

إنشاء مساكن األش العفيفة / محافظة  64/2016ش/  49
 المفرق

كة البندر  شر
 للمقاوالت االنشائية

 01/07/2018 910  

وع توسعه المحجر  (33/2018المركزي) 50 الخاص بإنشاء مشر
  رصه / محافظة المفرق

 
 البيطري ف

كة البندر  شر
 للمقاوالت االنشائية

 06/10/2019 240  

ه وتحديث مركز صح  دير الخاص بتوسع 103/2018 51
 الكهف / محافظة المفرق

كة البندر  شر
 للمقاوالت االنشائية

 23/01/2020 240  
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ة  88/2018مركزي/  52 الخاص بإنشاء مركز صح  روضة األمب 
بسمة /محافظة المفرق )مشاري    ع 

 الالمركزية(

كة البندر  شر
 للمقاوالت االنشائية

 27/01/2019 365  

توسعه مبت  مديرية صناعة الخاص ب 18/2019ش/  53
 وتجارة وتموين المفرق  / محافظة المفرق

القة المعماري 
 للمقاوالت االنشائية

 14/07/2019 120  

الخاص بصيانة المرافق الصحية لمديرية  1/2019ش/ م ف /  54
  والمساحة / محافظة المفرق

 األراض 
ق  كة واحة الشر شر

 للمقاوالت 
 25/08/2019 60  

الخاص بانشاء مركز صح  روضة االمب   44/2019 55
 محافظة المفرق –عىل  بن الحسي   

  22/09/2019 365  

الخاص بإنشاء مبت  محافظة المفرق  32/2019ش/م ف /  56
وقاعات اجتماعات /محافظة المفرق 

 )مشاري    ع الالمركزية (

كة عبدالمعىط  
شر

كاة  فاضل وشر
1390000 
امر )150000+
ي  (تغب 

15/12/2019 548  

انشاء مدرسة الخنساء االساسية  54/2019مركزي/  57
محافظة  –المختلطة / ح  الهاشم  
 المفرق )مشاري    ع الالمركزية

  27/10/2019 365  

  حسن 120/2020مبادرة 58
كة عمر صندك أنشاء نادي منشية بت    180 01/03/2020 297000 شر

كة حيدر وشر  مبت  بي  شباب المفرق 137/2019مركزي/  59   365 03/02/2020 805000 كاةشر
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  مديرية اشغال محا ظة عجلون 

 2020-2019 عجلون  محا ظة اشغال مديرية امجازات    

  واستئجار اليات بقيمة )30تم طرح ) .1
( تالتة مليون وتسعمائه 3993270( تالتون عطاء منها طرق زراعيه وقرويه وتانويه وصيانه روتينيه وصيانة مبان 

 0ون الف ومائتان وسبعون دينارا" وحسب الكشف المرفق وتالتة وتسع

ون مليون وستمائه وتسعة 28689629( سبعة عطاءات خاصه باالبنيه مدارس ومراكز صحيه وبكلفه اجماليه مقدارها )7كذلك تم طرح ) .2 ( تمانية وعشر

ون دينارا" وحسب الكشف المرفق   0وتمانون الف وستمائه وتسعة وعشر

( الف دينار ما بي   طرق زراعيه وقرويه وتانويه 45000(كم وذلك بواسطة اليات االشغال من فتوح وتسويه وبكلفه تقديريه )35)تم تنفيذ ما طوله  .3

 0وضمن التعاميم الصادره بهذا الخصوص 

 ق اللواء ( من اجل العمل عىل الصيانه الالزمه للطر  301217من منظمة العمل الدوليه للواء كفرنجه بقيم)  ILOتم احالة عطاء  .4

  محافظة عجلون لواء القصبه وبكلفه )  ILOتم احالة عطاء  .5
 
    266545من منظمة العمل الدوليه ف

 
( من اجل ادامة العمل عىل جوانب الطرق ف

 المحافظة 
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ي  اول( 2019هشف بمشاريــــ  الالمرهزي  لعام )   2020(   ولغاية تاريــــ     )  تش 

وع رقم العطاء الرقم لسبة   فمر المباش   قيمة اال الة   اال الةتاريــــ اسم المش 
 االمجاز

 المقاول

انشاء مدرسة خديجه بن  خويلد  99/2019 1
 األساسيه المختلطه

كة رأس منيف  1% 26/01/2020 532121.25 25/11/2019 شر
 للمقاوالت ذ.م.م

كة خالد البستنحر  و  %38 20/01/2020 1137372.515 25/11/2019 انشاء لمدرسة السفينه الثانويه للبني    96/2019 2
شر

كاه  شر

انشاء مدرسة ح  صبايا األساسيه  97/2019 3
 المختلطه 

كاه 39% 11/02/2020 1266918.98 25/11/2019 كة رام  الزيادين و شر
 شر

مؤسسة ابو ارشيد  %20 12/02/2020 1219701.35 25/11/2019 انشاء مدرسة عي   جنا األساسيه للبني    98/2019 4
قاوالت/محمود محمود للم

 محمد ابو ارشيد

انشاء اضافات صفيه لمدرسة راجب  100/2019 5
 الثانويه للبنات

كة رأس منيف  7% 08/03/2020 597492.35 09/01/2020 شر
 للمقاوالت ذ.م.م

انشاء توسعة وتحديث مركز صح   92/2018 6
 صخرة الشامل

25/04/2019 993182 2019/04/28 99.5
% 

كة رام  زيا
كاه شر دين وشر

 للمقاوالت 

مؤسسة بشار الهندسية  %78 2019/07/14 855601.85 24/02/2019 انشاء مركز صح  عبي   عبيلي    106/2018 7
 للمقاوالت 

8 26 / 
 2020مبادره/ 

كة نبيل حسي   محمد  %1 2020/10/22 596991.15 22/10/2020 مركزالبوتاس لذوي االحتياجات الخاصه   شر
يكه   وشر

 الحوران 

 الدار العربيه للهندسه %83 2014/05/03 21490247.95      مستشف  االيمان 2013/100 9

      
 
كة العزه للمقاوالت  %25       المركز الثقاف  شر

 

 



 

 

343 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

   2020/12/16(   ولغاية تاريــــ   2019هشف بمشاريــــ  الالمرهزي  لعام ) 

وع رقم العطاء الرقم قيمة  تاريــــ  اال الة اسم المش 
 اال الة

لسبة   فمر المباش  
 االمجاز

 المتندس المقاول

/  1ش / ع ج/  1

2019 
تنظيف مبت  المديرية  ومبت  مديرية االبنيه 
 الحكوميه ومبت  مكتب كفرنجه ومرافقها

مح   100% 2019/04/01 29184 2019/03/20
 الدين

 ابوالليل

   60/40759استئجار قالب رقم  2019/  3ش/ع ج/  2
 
للعمل ف

 مديرية ومكتب اشغال لواء كفرنجةمشاري    ع ال
 كفرنجه زياد عارف 100% 2019/04/01 3418 2019/03/18

   60/3253استئجار قالب رقم  2019/  4ش/ع ج/  3
 
للعمل ف

 مشاري    ع المديرية ومكتب اشغال لواء كفرنجة
 م نادره وليد عقله 100% 2019/05/07 3432 2019/04/21

للعمل 45/19901ير رقم اسئجارجك همر جب    2019/  5ش/ع ج/  4
  مشاري    ع المديرية ومكتب اشغال لواء  

 
ف

 كفرنجة

محمد  100% 2019/04/09 21000 2019/03/26
  
 المومت 

 م اسالم

ير رقم  2019/  6ش/ع ج/   5 للعمل 45/16842اسئجارجك همر جب  
  مشاري    ع المديرية ومكتب اشغال لواء  

 
ف

 كفرنجة

 كفرنجه ب  المناص 100% 2019/06/11 22050 2019/03/24

/   7ش / ع ج/  6

2019 
اعادة انشاء وتحسي   جزء من طريق عجلون بب  

/حالوه/االغوار  
 العجلون 

 م سهيال  الدوايمه 95% 2019/09/29 177300 2019/06/24

/  8ش / ع ج/   7

2019 
انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه لواء كفرنجه / 

  
 الجزء الثان 

 كفرنجه الجيوس   100% 2019/09/17 155520 2019/06/13

/  9ش / ع ج/   8

2019 
 م حمزه الجيوس   %100 2019/09/29 232768 2019/06/12 انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه منطقة الشفا 

 / 10ش / ع ج/  9
2019 

انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه منطقة عنجره/ 
 الصفا/ الجزء االول

 م اسالم الجيوس   100% 2019/09/23 193336 2019/07/08
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 11ش/ع ج/  10
 /2019 

  
 
ف +الشر  مدخل صخره الغرنر 

 م سهيال الدوايمه %100 2019/09/18 160970 2109/06/17 تحسي  

 12ش/ع ج/  11
 /2019 

  منطقة 
 
انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه ف

 العيون
 م حمزه الجيوس   100% 2019/09/29 229887 2019/06/30

 13ش/ع ج/   12
 /2019 

اسفلتيه ساخنه لجزء من  طريق  عمل خلطة
 عنجره/ مثلث بالص

 م نادره الرجوب 100% 2019/09/29 128847 2019/07/04

/   14ش / ع ج/  13

2019 
 م جهينه الدوايمه %100 2019/09/29 99820 2019/07/07 اعادة انشاء طريق محنا الغرنر  

/  15ش / ع ج/   14

2019 
كفرنجه /   انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه لواء

 الجزء االول
 كفرنجه الوشاح   100% 2019/09/17 133020 2019/10/07

/  16ش / ع ج/   15

2019 
توسعة جزء من طريق مثلث الوهادنه 

 الهاشميه /االغوار/ 
 م جهينه الوشاح   95% 2019/09/29 123770 2019/07/16

 / 17ش / ع ج/  16
2019 

انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه محافظة 
 لون عي   جنا / الجزء االولعج

 م عمر الوشاح   100% 2019/10/02 191620 2019/07/17

 / 18ش / ع ج/  17
2019 

 م اسالم الطيار %100 2019/09/29 253802 2019/07/24 انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه قضاء الجنيد

 / 19ش / ع ج/  18
2019 

اعمال الصيانه الروتنيه للطرق القرويه والثانويه 
 والزراعيه

 م نادره ابورمان 100% 2019/08/26 89640 2019/07/14

 / 20ش / ع ج/  19
2019 

 م سهيال عالونه %95 2019/09/30 139596 2019/08/19 توسعة جزء من مدخل حالوة الرئيس

 / 21ش / ع ج/  20
2019 

 م بنان الطيار %90 2019/09/29 149610 2019/07/23 انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه منطقة الروانر  

 / 22ش / ع ج/  21
2019 

  عجلون/عي   
 
انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه ف

  
 جنا/الجزء الثان 

 م انوار الوشاح   100% 2019/10/03 170000 2019/07/30
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 / 23ش / ع ج/  22
2019 

  منطقة 
 
انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه ف

  
 عنجره/الصفا/الجزء الثان 

2019/08/21 156000 2019/09/29 90%        
 العمايره

 م رياده

 / 24ش / ع ج/  23
2019 

توسعة وصيانة جزء من طريق 
 الصفصافه/ساكب

 م سهيال ابورمان 100% 2019/09/17 119200 2019/08/04

 / 25ش / ع ج/  24
2019 

اعادة انشاء  وتحسي    جزء من طريق اشتفينا/ 
 راسون

 م جهينه مانابور  100% 2019/10/09 137800 2019/08/05

 / 26ش / ع ج/  25
2019 

تاهيل جزء من الطريق الرئيس كفرنجه باتجاه 
 عنجره

 كفرنجه الوشاح   25% 2019/10/27 120000 2019/09/17

 / 29ش / ع ج/  26
2019 

  محافظة 
 
عمل صيانه للطرق الرئيسيه ف

 عجلون
 م نادره الرجوب 63% 2019/10/01 379880 2019/08/29

 / 30ش / ع ج/  27
2019 

  محافظة 
 
تقديم وتوريد مواد لمحطة الصيانه ف

 عجلون/الجزء االول
 م نادره العمايره 100% 2019/09/29 32950 2019/08/29

 / 32ش / ع ج/  28
2019 

  محافظة 
 
تقديم وتوريد مواد لمحطة الصيانه ف

  
 عجلون/الجزء الثان 

 م نادره العمايره 72% 2019/11/03 33750  

 / 36ش / ع ج/  29
2019 

 م بنان جيوس   %95 2020/03/08 226500   انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه منطقة عنجره

 / 40ش / ع ج/  30
2019 

 م اسالم جيوس   %100 2020/03/09 78600   انشاء واعادة انشاء طرق زراعيه منطقة عنجره
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 (   2020هشف بمشاريــــ  الالمرهزي  لعام )   

وعاس رقم العطاء الرقم تاريــــ   م المش 
 اال الة

قيمة 
 اال الة

لسبة   فمر المباش   المدة وض  العطاء
 االمجاز

 المتندس المقاول

 م عمر  الدقامس      90   65000   مسار التل ريك 2020/  7ش / ع ج/  1

 م  مز  ابوشقراء     90   127450   مسار التل ريك 2020/  8ش / ع ج/  2
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 محا ظة جرش مديرية اشغال

  2020/2019اشغال محا ظة جرش -االعمال المنجزة 

 الكمية المنجزة اقعمال

 km 8.5 تعبيد الطرق الرئيسية ) م(

 12km تعبيد الطرق ال اموية ) م(

 km 5 تعبيد الطرق القروية  ) م(

 km 19 تعبيد الطرق الزراعية  ) م(

 km 15 ييامة الطرق ) م(

 `m 175 )م( الشاء جدران استنادية

 2 الشاء العبارات الصندوقية

 `m 735 ترهي  العبارات االمبوبية )م.ط(

 `650m تنظيف العبارات )م.ط(
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 الرم ـــــــــــــــــــــامديرية اشغال محا ظة 

  الرم ا  محا ظةات ةشف عطاءا  (  ( 2020 - 2019لعام 

رقم  الرقم
 العطاء

المقصص المقاول اسم العطاء
ات 
 يودةالمر 

 بالدينار

قيمة 
العطاء 
عند 
اال الة 
 بالدينار

تاريــــ  امر  تاريــــ  اال الة
ة  المباش 

مدة 
العطاء 
االيلية 
 س  
العقد 
 )يوم(

تاريــــ  االمتتاء 
 ال ع   

قيمة العطاء بعد 
 التن ي 
 دينار

لسبة 
 االمجاز

 مال ظات

ش  -1
/22أ/ 

2019 

انشاء و اعادة انشاء 
 عدة طرق زراعية

كة  شر
 الت الطيارللمقاو 

قيد  100% 103449.357 20/9/2020 120 1/8/2019 13/6/2019 120860 143000
 التسليم

ش  -2
/25أ/ 

2019 

انشاء و اعادة انشاء 
 عدة طرق زراعية

كة خالد  شر
الدردور 
 للمقاوالت 

 استلم 100% 139839.244 1/12/2019 120 19/8/2019 3/7/2019 146310 150000

ش  -3
/37أ/ 

2019 

انشاء  انشاء و اعادة
 عدة طرق زراعية

كة  شر
 الطيارللمقاوالت 

قيد  100%  13/9/2020 120 24/9/2019 21/8/2019 191510 202000
 التسليم
من ضمن 
قيمة 
 العطاء

ش  -4
/69أ/ 

2019 

انشاء و اعادة انشاء 
 عدة طرق زراعية

كة احمد  شر
صالح الدردور 
 للمقاوالت 

 قيد العمل 42%   120 4/12/2019 30/10/2019 142340 177000

ش  -5
/41أ/ 

2019 

توريد مواد مختلفة 
وعبارات بأقطار 

 مختلفة

كة  شر
 الطيارللمقاوالت 

 استلم 100% 43283.500 31/12/2019 45 17/11/2019 22/9/2019 51910 45000

6- 
 

ش 
/6أ/ 

2020 

توريد وتركيب 
عبارات وتوريد بيق  

 كورس

كة الطيار  شر
 للمقاوالت 

 قيد العمل 90%   30 10/12/2020 1/12/2020 9390 
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 مديرية فشغال محا ظة العايمة

ــ    قيد التن ي   2019-2020لطرق لعام لهشف بالمشاريــ

لسبة  مال ظات 
 االمجاز %

ة قيمة اال الة  تاريــــ  المباش 
 دينار

 الرقم  اسم العطاء اللواء رقم العطاء

  مناطق شر  جميع االلوية   2019/  1ش ع /  27135 05/08/2019 32 قيد التنفيذ
 
اء خدمات أعمال مساحيه للطرق ف

 متفرقه من محافظة العاصمة
1 

/  13ش ع /  89250 13/10/2019 55 قيد التنفيذ

2019  
تقديم وتحميل خلطة اسفلتية ساخنة  )    -1 جميع االلوية 

توريد وتقديم مادة االسفل   -2ظهر قالب ( . 
(RC ) 

2 

/  21 ش ع /  23000 03/11/2019 50 قيد التنفيذ

2019 
( طن  35-25استئجار جك همروزنه التشغيىل  )  جميع االلوية 

 فما فوق  2005موديل 
3 

/  30ش ع /  273400 10/03/2020 0 قيد التنفيذ

2019 
اء خدمات عمال لتنفيذ أعمال الصيانة العامة  جميع االلوية  شر

  محافظة العاصمة 
 
 ف

4 

 5 حواجز معدنية  جميع االلوية  2019 / 74ش /  87800 01/03/2020 0 قيد التنفيذ

/    95ش  /    190000   80 قيد التنفيذ

2019 
 6 إنارة طريق النبعة  ياجوز

/  24ش ع /  178625 24/11/2019 100 قيد االستالم

2019 
ة    العامرية وام  الجب  

 
اعادة انشاء وصيانة عدة طرق ف

ة  مشاري    ع مجلق محافظة  -الرصاص/ لواء الجب  
 / الالمركزية     العاصمة

7 

/  28ش ع /  243827.1 04/12/2019 100 قيد االستالم

2019 
ة    لواء  الجب  

 
انشاء واعادة انشاء وصيانة عدة طرق ف

ة  الجب  
8 

/  31ش ع /  373771.5 15/12/2019 100 قيد االستالم

2019 
ة    لواء  الجب  

 
انشاء واعادة انشاء وصيانة لعدة طرق ف

ة ) المرحلة ا  لثالثة(الجب  
9 

/  32ش ع /  86900 20/02/2020 10 قيد التنفيذ

2019 
  لواء  ناعور

 
انشاء واعادة انشاء وتعبيد عدة طرق ف

 ناعور 
10 

 11 صيانة طريق الستي   / لواء الموقر سحاب  2020/  4ش ع /  150000 ال يوجد  0 قيد الطرح 
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ــ    قيد التن ي   2019-2020لعام  لالبنيةهشف بالمشاريــ

وع رقم العطاء الرقم قيمة العطاء عند  الموق / اللواء اسم المش 
 اال الة

تاريــــ  فمر  المقاول
ة  المباش 

لسبة 
 االمجاز

عطاء مركزي رقم  1
2018/68 

توسع ة مرك ز صح   وادي السي ر 
 مح افظ         ة الع اص م                ة

كة داوود والزواوي /  424,356.420 وادي السب   شر
نية المتجددة التق

 للمقاوالت 

22/01/2019 100% 

عطاء مركزي رقم  2
2018/67 

ت ن ف ي ذ م رك ز ص ح   ال ب صة مح افظ  ة 
 الع اص م  ة

كة اسماعيل الهرش  853,254.800 وادي السب   شر
كاه/ مؤسسة  وشر
 اسماعيل للمقاوالت 

30/01/2019 85% 

عطاء مركزي رقم  3
2018/105 

ة االول تنفيذ مركز صح  المسيطب
محافظة العاصمة )تمويل الصندوق / 

  للتنمية االقتصادية العربية ( 
الكويت 

  
 منحة الصندوق الكويت 

ة كة جلفار للمقاوالت  592,833.260 لواء الجب   شر
 االنشائية

08/04/2019 75% 

عطاء مركزي رقم  4
2019/1 

وع إضافات صفية لمدرسة  إنشاء مشر
ة أجنادين األساسية المختلطة ومدرس 

الكرام  ة األساسي ة المختلط ة    محافظة 
 العاصمة )مشاري    ع الالمركزية(

كة جلفار للمقاوالت  298,069.459 القويسمة شر
 االنشائية

26/06/2019 90% 

94,822.236 100% 

عطاء مركزي رقم  5
2018/140 

ة الثانوية  انشاء مبت  مدرسة النقب 
 للبنات مح افظ   ة الع اص م  ة

كة عبد المعىط   1,490,629.380 رالموق
شر

كاه  فاضل وشر
 للمقاوالت 

02/09/2019 61% 

عطاء مركزي رقم  6
2018/150 

انشاء مبت  مدرس ة أم البساتي   الثانوية 
للبني   مح افظ ة الع اصمة)مش  اري    ع 

 الالمركزي ة(

كة الجبيل  1,384,517.517 ناعور شر
 للمقاوالت االنشائية

10/09/2019 75% 

مركزي رقم  عطاء 7
2018/145 

اء االساسية  انشاء مدرسة الخة 
المختلطة / محافظة العاصمة )مشاري    ع 

 الالمركزية

ة كة مصطف  شعبان  1,486,313.600 الجب   شر
كاه للمقاوالت /  وشر
 مؤسسة المشاغل

08/10/2019 10% 
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عطاء مركزي رقم  8
2018/139 

انشاء مدرسة أم بطمة الثانوية للبني   
 ع اص م ة/مشاري    ع الالمركزيةمح افظ  ة ال/ 

كة عامر الضمور  1,335,059.916 الموقر شر
يكه الفلوجة  وشر

 للمقاوالت االنشائية

30/09/2019 36% 

عطاء مركزي رقم  9
2019/48 

  لمبت  محافظة 
 
إنشاء طابق إضاف

العاصمة/الجزء الجنونر  )مش اري    ع 
 الالمركزي ة(

كة موس محمود  275,953.090 قصبة عمان شر
كاه/ الم عايطة وشر

 البتب  للمقاوالت 

01/07/2020 15% 

عطاء مركزي رقم  10
2019/40 

كة محمد احمد  1,558,717.960 القويسمة إنش اء مدرس  ة الحسني ة االساسي ة للبني    شر
اللوزي واوالده/ 
مؤسسة االيمان 
 للمقاوالت 

20/10/2019 30% 

عطاء مركزي رقم  11
2019/91 

الثانوية للبني   انش اء مدرسة اليادودة 
 محافظ ة العاصم  ة/ 

كة كتالونيا  785,868.000 القويسمة شر
 للمقاوالت االنشائية

18/11/2019 54% 

عطاء مركزي رقم  12
2019/80 

انشاء مركز صح  السامك/محافظة 
 العاصمة)مش اري    ع الالمركزي ة(

مؤسسة حرنر  خلف  683,665.000 ناعور
الحجاج للمقاوالت 

 العامة

17/11/2019 23% 

عطاء مركزي رقم  13
2018/46 

انشاء مبت  مديرية وسكن مدير قضاء ام 
 الرصاص

ة كة داوود والزواوي /  889,857.733 الجب   شر
التقنية المتجددة 

 للمقاوالت 

13/11/2019 45% 

عطاء مركزي رقم  14
 (64/2019)ش/ 

أعمال االصالحات والمعالجات ورفع 
)االدنر  ا

لقديم الكف  اءة االنشائية لمبت 
ومبت  االدارة المعلوماتية( لمدرسة عمر 
بن الخطاب الثانوي ة الشام لة لواء قصبة 

 عمان/محافظ  ة العاصم   ة. 

كة انق الذنيبات  110,290.000 قصبة عمان شر
يكه  وشر

21/11/2019 100% 

عطاء مركزي رقم  15
2019/93 

انشاء مدرسة عباس العقاد االساسية 
 بني   

مؤسسة ابو رشيد  1,677,082.944 ماركا
 للمقاوالت 

11/12/2019 40% 

عطاء مركزي رقم  16
2019/75 

( 2016/174باستكمال العطاء رقم )
والخاص بتوسعة وتحديث م  ركز صح  

 النة /محافظ    ة العاص       مة

كة عماد ابو اصبع  650,891.530 ماركا شر
يكه  وشر

15/12/2019 100% 
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ابة ومديريات االشغال صيانة مبت  الرق 2019/27ش ع /  17
واالبنية بتمويل ضمن موازنة مجلق 

 2019الالمركزية لعام  -المحافظة 

كة انق الذنيبات  92,800.400 وادي السب   شر
يكه  وشر

12/12/2019 100% 

انشاء مدرسة ارينبة الغربية االساسية  102/2019 18
المختلطة/محافظة العاصمة )مشاري    ع 

 الالمركزية(

ة كة عبد المعىط   1,048,275.415 الجب  
شر

كاه  فاضل وشر
 للمقاوالت 

29/12/2019 30% 

العطاء المحىل   19
 2019/66ش/ 

وع اعادة تأهيل مبت  االحصاءات  مشر
 العامة/الجبيهة

كة انق الذنيبات  46,607.000 الجامعة شر
يكه  وشر

29/12/2019 100% 

العطاء المركزي  20
2019/92 

مركز شباب وملعب خماس  الفيصلية / 
 حافظة العاصمة )مشاري    ع الالمركزية(م

كة خالد البستنحر   432,113.360 الموقر
شر

كاه  وشر
12/01/2020 58% 

العط  اء المرك  زي  21
 145/2019رقم 

وع محكمة  بتنفيذ حفريات مشر
 جنايات عمان / الجويدة )تمويل المنحة

 األوروبي ة(

كة تكنولوجيا  557,100.000 القويسمة شر
الطرق للمقاوالت 

 االنشائية

05/03/2020 31% 

العطاء المركزي  22
 131/2019رقم 

انشاء مدرسة االلمانية الثانوية للبني   / 
 محافظة العاصمة )مشاري    ع الالمركزية(

مؤسسة زياد الحجاج  1579079.234 وادي السب  
 للمقاوالت االنشائية

13/02/2020 28% 

العطاء المركزي  23
رقم 
(162/2019) 

صفية لمدرسة العال بانشاء اضافات 
الثانوية للبنات/محافظة 

 العاصمة)مشاري    ع الالمركزي    ة(

كة التطور  766,655.650 ناعور شر
 للمقاوالت االنشائية

11/02/2020 33% 

استكمال اعمال العطاء المركزي  86/2019ش/  24
وع مبت   37/2011 الخاص بتنفيذ مشر

 المعهد العرنر  للرقابة/محافظة العاصمة

كة الةح الهندس   24,570.000 الجامعة
شر

 للمقاوالت االنشائية
02/03/2020 100% 

العطاء المركزي  25
 165/2016رقم 

 165/2014استكمال أعمال العطاء رقم 
 تنفيذ مبت  بنك تنمية المدن والقرى

كة عوض داود  2,921,370.992 ماركا شر
كاه  الطراونة وشر

21/10/2017 65% 

مركز صح  الزميالت الشامل/لواء  انشاء 22مبادرة/ /2019 26
الموقر محافظة العاصمة مشاري    ع 

 المبادرات الملكية السامية

كة جلفار للمقاوالت  819817.9 الموقر شر
 االنشائية

16/03/2020 4% 

العطاء المركزي  27
 146/2019رقم 

انشاء مركز صح  ح  نزال الشامل / 
 محافظة العاصمة

كة ابو  951581.095 قصبة عمان  %0 21/09/2020 حليمه اخوانشر

العطاء المركزي  28
 151/2019رقم 

انشاء االضافات الصفية لمدرسة ذو 
النورين الثانوية للبني   /محافظة 
 العاصمة )مشاري    ع الالمركزية(

كة عمر الصمادي  772291.656 ماركا شر
يكته  وشر

08/09/2020 6% 
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 الزرقاءا محا ظة اشغال مديرية

 2019ة الزرقاء امجازات اشغال محا ظ 

 مشاريــــ  االبنية 

 لسبة قيمة اال الة المقصص رقم العطاء اسم العطاء الرقم
 االمجاز

 مال ظات تاريــــ  امر المباش   وض  العطاء المد 

  لمبت  محافظة  1
 
إنشاء طابق إضاف

 الزرقاء و تأهيل مواقف السيارات
 طرح مركزي 2019/02/11 استلم  شهور 10 100% 288348.11 375000 2018/124

إنشاء مبت  مدرسة الحالبات  2
  األساسية المختلطة

 
ف  الشر

   2019/05/11 قيداالستالم سنة 100% 1094039.62 1450000 2018/135

إنشاء مركز صح  رصوت  3
 االول/محافظة الزرقاء

   2019/05/05 قيد تنفيذ سنة 87% 549809.25 550000 2018/102

ين األ  إنشاء 4 ساسية مبت  مدرسة بب 
 المختلطة

 طرح مركزي 2019/05/01 قيد تنفيذ سنة 93% 1229097.6 1450000 2018/159

5   
 
انشاء مساكن االش العفيفة ف
  المملكة 

 
عدة محافظات ف

 الزرقاء/ 

       يوم 910  8070000 8070000 2016/64ش / 

   2018/07/27 استلم   %100 300000 300000   الهاشمية   

   2018/05/20 استلم   %100 180000 180000   األزرق  

   2018/04/19 تنفيذ   %25 450000 450000   الرصيفة   

   2018/10/04 تنفيذ   %85 450000 450000   الظليل   

انشاء مقر نادي اتحاد الزرقاء  6
  
 الرياض 

   2019/02/17 استلم    %100 321540.28 350000 2018مبادرة/ / 127

           1730000   المجموع  
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  2019/2020مشاريــــ  مديرية اشغال محا ظة الزرقاء 

لسبة  قيمة اال الة المقصص رقم العطاء اسم العطاء الرقم
 االمجاز

تاريــــ  امر  وض  العطاء المد 
 المباش  

االمر 
ي  التغ ن 

المبلغ 
 المضوف

1   
ن
ييامة روتيني  لطرق م

 محا ظة الزرقاء
عطاء مرهزي 

 /2019/30 
450000 419104 100% 6 

 شتور
 363181.631 30896 01/09/2019 استلم

الشاء  ريق مساة  االش  2
 الع ي   /التاشمي 

 36100.173   14/09/2019 استلم 60 %100 37640 50000 2019/6ش ز/ 

  لواء  3
ن
الشاء  رق زراعي  م

 التاشمي 
 100442.069 4745 28/07/2019 استلم 90 %100 94906.8 100000 2019/7ش ز/ 

 50524.916   15/09/2019 قيد االستالم 90 %100 98045.9 120000 2019/8ش ز/  التاشمي  - ريق ال يحاء  4

  لواء  5
ن
الشاء  رق زراعي  م
 القصب  / قضاء الظلي 

 71097.51   15/09/2019 استلم 90 %100 91365.2 100000 2019/9ش ز/ 

اعمال امار  لطريق جريبا /  6
 الدريجات

استلم  120 %100 35681.6 50000 2019/10ش ز/ 
 بنواقص

13/10/2019   31518.72 

تن ي  خدمات تنظيف  7
مبنن ومرا ق مديرية 

 اشغال الزرقاء

 31130   01/10/2019 قيد االستالم سنة %100 33960 50000 2019/11ش ز/ 

  لواء  8
ن
الشاء  رق زراعي  م

 الريي  
 62793.018 3054 08/09/2019 استلم 100 %100 61091.35 70000 2019/12ش ز/ 

ن  ريق  9 توسعة وتحس  
دوار الدل  / ام رمامة 

 مقام عيس/ 

 65905.875 4370 15/09/2019 استلم 120 %100 87414.1 100000 2019/14ش ز/ 

  لواء  10
ن
الشاء  رق زراعي  م
ي   القصب  / قضاء بن 

 119267.748   15/09/2019 استلم 120 %100 179260 200000 2019/15ش ز/ 

توسعة  ريق  وت/ام  11
 المكمان/الكمشة

 63787.684   29/09/2019 قيد االستالم 120 %100 98445 110000 2019/16ش ز/ 

ن الطرق  12 الشاء وتحس  
  قضاء 

ن
القروية وال اموية م

 االزرق

 88590.136   08/09/2019 استلم 90 %100 87285 100000 2019/17ش ز/ 

 ي  تقا    عادة تت 13
القالدية/الضلي  والطرق 

 المرتبطة ب 

/2018مرهزي/ 
72 

 682613.853   26/12/2018 قيد التن ي  180 93% 1177975 1300000
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 2020عطاءات 

نسبة  قيمة االحاله المخصص رقم العطاء اسم العطاء الرقم
 االنجاز

ه وضع العطاء المده االمر  امر المباشر
ي  التغيب 

 المةوف

 رق لمساة  االش الشاء  1
 الع ي ة /االزرق

  %35 27540.5 40000 2020/1ش ز/ 
يوم
50 

 0   09/09/2020 قيد التن ي 

القاص باعمال  تح وتعبيد  2
الطريق المؤدي ا  محطة 
  منطقة الضلي  

ن
التنقية م

 محا ظة الزرقاء/ 

مح   
 24/2020ش/ 

 0   29/09/2020 قيد التن ي  90 5% 147727.5  

عمال الصيام  القاص با 3
  
ن
الروتيني  للطرق الجديد  م
لواء التاشمي  /محا ظة 

 الزرقاء 

ILO/2020/4   267393.02 20% 150  14742   26/10/2020 قيد التن ي 

القاص باعمال الصيام   4
  
ن
الروتيني  للطرق الجديد  م
ي  /محا ظة الزرقاء   قضاء بن 

ILO/2020/5   274727.09 5% 150  0   26/10/2020 قيد التن ي 

لقاص باعمال الصيام   5
  
ن
الروتيني  للطرق الجديد  م

قضاء الظلي   
 واالزرق/محا ظة الزرقاء 

ILO/2020/6   242540.577 20% 150  23702   26/10/2020 قيد التن ي 
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 مديرية اشغال محا ظة البلقاء

  2020-2019امجازات اشغال محا ظة البلقاء 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الرقم ازاتاالمج الكمي  المن   

  المحافظة )م 219787.7
 
 1 (2صيانة وتعبيد  طرق رئيسية وتانوية وقروية ف

  المحافظة )م 64964
 
 2 (2فتح وتعبيد  طرق زراعيه ف

 طول  (  508
 3 تنفيذ عبارات انبوبية باقطار مختلفة لتةيف المياه)مب 

  المحافظة )م 2200
 
 4 (3تركيب جابيون عىل طرق مختلفه ف

  المحافظة )مت 250
 
 5 (3نفيذ حمايات دبش وباطون ل طرق مختلفه ف

  المحافظة )م 220
 
 6 (3تنفيذ خنادق جانبيه ل طرق مختلفه ف

  متحف جاللة الملك حسي    -
 
 7 99تنفيذ ساريه علم ف

 8 تركيب شواخص ارشادية وتحذيرية )عدد( 249

 9 تركيب حواجز معدنيه وخرسانية )عدد ( 1640

 10 رة طرق )وحدة انارة(انا 4000

 11 دهان طرق )م.ط ( 11000

 12 تنظيف عبارت والخنادق الجانبية عىل مختلف الطرق -
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 مديرية فشغال مادبا

 2020مشاريــــ  الطرق 
وع الرقم المريود  اسم المش 

 موازمة
مجموع 
 المريود

المتو   
  
ن
ام اق  م

 العام 

االم اق 
اكم   ن  

الن 
متاية الشتر 

لعام  11
2020 

لسبة 
االم اق 
اكم  

الن 
م  

 المريود

لسبة اقمجاز 
 ال ع   %

2828.70  5657.4  5657.4  ست جار لودر  للعم  لد  مديرية اشغال محا ظة مادبا  1
0 

269.400 5% 15% 

است جار قال  للعم  لد  مديرية اشغال محا ظة مادبا 
2020/11/29 

4356.000 4356.000 2178.00
0 

0.000 0% 0% 

1008.00 6048.000 6048.000  ست جار لودر  للعم  لد  مكت  اشغال ذيبان 2
0 

1008.000 17% 10% 

 %0 %0 0.000 0.000 3960.000 3960.000 است جار قال  للعم  لد  مكت  اشغال ذيبان 3

است جارجك  مر للعم  لد  مديرية اشغال محا ظة مادبا و  4
 مكت  اشغال ذيبان

8064.000 8064.000 6528.00
0 

2496.000 31% 35% 

است جار جريدر للعم  لد  مديرية اشغال محا ظة مادبا  ومكت   5
 اشغال ذيبان

12096.000 12096.000 7776.00
0 

1728.000 14% 25% 

عطاء اعمال النظا ة لمبنن مديرية اشغال محا ظة مادبا ومكت   6
 اشغال ذيبان

10440.000 10440.000 0.000 0.000 0% 15% 

ن البنية  7 توريد مواد  الشائية لمحا ظة مادبا ولواء ذيبان لتحس  
 التحتية للطرق الزراعية 

70080.000 70080.000 0.000 0.000 0%   

ن البنية التحتية  8 توريد مواد  الشائية لمحا ظة مادبا  لتحس  
 للطرق الزراعية وخدمات عمالية 

96625.000 96625.000 0.000 0.000 0%   

 تحت الطل  %0 0.000 0.000 12000.000 12000.000  ست جار لودر) وارئ(  للعم  لد  مديرية اشغال محا ظة مادبا  9

 تحت الطل  %0 0.000 0.000 12000.000 12000.000  ست جار لودر) وارئ(  للعم  لد  مديرية اشغال محا ظة مادبا  10

 تحت الطل  %0 0.000 0.000 5000.000 5000.000 اشغال محا ظة مادبا  ست جارجريدر) وارئ(  للعم  لد  مديرية  11

 تحت الطل  %0 0.000 0.000 9087.000 9087.000 ) وارئ(  للعم  لد  مديرية اشغال محا ظة مادبا JCB ست جار 12

 الطل  تحت %0 0.000 0.000 12000.000 12000.000  ست جار لودر) وارئ(  للعم  لد  مكت  اشغال ذيبان 13

 تحت الطل  %0 0.000 0.000 12000.000 12000.000  ست جار لودر) وارئ(  للعم  لد  مكت  اشغال ذيبان 14
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 تحت الطل  %0 0.000 0.000 9087.000 9087.000  ست جار جريدر) وارئ(  للعم  لد  مكت  اشغال ذيبان 15

 وزارة االشغال العام  
ن
ــ  التنموية لكا ة القطاعات م ــ    المشاريــ    2020/  12/  1ة و االسكان المن  ة لغاية تاريــ

 ابنية

وع الرقم المتو   ام اق   مجموع المريود المريود موازمة اسم المش 
  العام

ن
 م

اكم  
االم اق الن 

 ن  متاية 
 الشتر

لسبة 
االم اق 
اكم  م  

الن 
 المريود

لسبة 
اقمجاز 
 ال ع   %

 100.000 %81 740946.000 740946.000 918926.000 918926.000 الشاء مجم  لح ظ وتوزيــــ  االعالف /ذيبان 1

 100.000 %100 249267.325 249267.325 249642.500 249600.000 القاص بالشاء بيت الشبا  مادبا   2

 47.000 %60 266110.677 266110.677 440500.000 440500.000 توسعة وتحدي  مرهز يح  ذيبان/محا ظة مادبا  3

 80.000 %63 369406.765 369406.765 588000.000 588000.000 ء مرهز يح    نينا محا ظة مادبا الشا  4

 80.000 %73 703384.192 703384.192 957229.000 957229.000 الشاء مرهز يح   ال يصلية الشام  محا ظة مادبا  5

 100.000 %97 377896.942 377896.942 391439.000 ديوان ملك    الشاء مبنن مرهز تنمية المرفة 6

 100.000 %53 53221.643 53221.643 100000.000 100000.000 الشاء قاعة متعددة االغراض لمعتد  ال سي يساء  7

 30.000 %25 335755.238 335755.238 1363746.134 1363746.134 الشاء مدرسة التيم االساسية المقتلطة 8

  رق

 (6-4است جار قال  ) 1
 اشغال مادبا مديرية

10560.000 10560.000 8000.000 8000.000 76% 85% 

 (6-4است جار قال  ) 2
 مكت  اشغال ذيبان

10560.000 10560.000 7240.000 7240.000 69% 100% 

 %100 %56 11998.000 11998.000 21480.000 21480.000 است جار جك  مر وقال /مديرية اشغال مادبا 3

 %100 %99 11369.200 11369.200 11514.000 11514.000   /ذيباناست جار لودر وقال  4

 %100 %98 16409.009 16409.009 16713.000 16713.000 است جار جك  مر وجريدر ذيبان 5
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اعمال الصيام  الروتيني  الالزم  للطرق الرئيسي )الطريق  6
اء(  الملوك  /ش البن 

246900.000 246900.000 225387.134 225387.134 91% 100% 

  وعبارات امبوبي  لمحطات  7
ن
تقديم وتوريد شبك معد 

 الحبيس  العالية/ 
32930.000 32930.000 32933.104 32933.104 100% 100% 

لمحطات/ RCتوريد وتقديم مواد مقلو   ومواد اس لتية  8
 الحبيس  العالي 

11600.000 11600.000 11368.125 11368.125 98% 100% 

 %100 %34 8723.478 8723.478 25800.000 25800.000 تحمي  خلطة اس لتية ساخن  ظتر قال تقديم و  9

اء خدمات عمال لتن ي  اعمال الصيام  العام  10  %100 %91 23154.870 23154.870 25501.600 12745.800 ش 

ن  11   ماع  
ن
 %80 %40 58385.757 58385.757 147450.000 147450.000 الشاء وتعبيد عدة  رق زراعي   م

12   
ن
 تح وتعبيد  رق  رعي  وقروية وثاموية وزراعي  م

 لواءالقصبة
163420.000 163420.000 57360.799 57360.799 35% 80% 

الشاء وييامة عبارات يندوقي  واعمال التص يحات  13
  ذيبان ومكاور

ن
 الحجرية م

49510.000 49510.000 22286.749 22286.749 45% 65% 

  قضاء  تح و  14
ن
تعبيد  رق  رعي  وقروية وثاموية وزراعي  م

 ال يصيلي 
83592.500 83592.500 60120.756 60120.756 72% 100% 

  قصب  مادبا 15
ن
 %100 %79 63676.487 63676.487 81000.000 81000.000 الشاء عبارات يندوقي  وامبوبي  م

  قضاء مل 16
ن
 %0 %0 0.000 0.000 49703.000 49703.000  حييامة  رق رئيسي  وقروي  وثاموية و رعي  م

  قضاء  17
ن
ييامة  رق رئيسي  وقروي  وثاموية و رعي  م

 العريض
60000.000 60000.000 44531.134 44531.134 74% 100% 

  قضاء  18
ن
 تح وتعبيد  رق  رعي  وقروية وثاموية وزراعي  م

 جرينة
115486.750 115486.750 85449.743 85449.743 74% 100% 

  لواء ذيبان 19
ن
 %100 %78 32583.292 32583.292 42000.000 42000.000 ييامة  رق رئيسية وقروية وثاموية م

20   
ن
ييامة وتعبيد  رق  رعي  وقروية وثاموية وزراعي  م

ن   قضاء ماع  
49448.000 49448.000 36290.358 36290.358 73% 100% 

  قضاء   تح وتعبيد  رق  رعي  وقروية وثاموية 21
ن
وزراعي  م

 العريض
69390.000 69390.000 28026.990 28026.990 40% 10% 

 %100 %69 80815.037 80815.037 117363.500 117363.500 (1 تح وتعبيد  رق لواء ذيبان ) 22

 %100 %73 113152.170 113152.170 154679.300 154679.300 (2 تح وتعبيد  رق لواء ذيبان ) 23

 %100 %95 11086.000 11086.000 11703.000 11703.000 طوارئ لواء ذيبان اليات ال 24

 %100 %55 8090.000 8090.000 14625.000 14625.000 اليات الطوارئ قصبة مادبا 25

 %100 %85 76717.459 76717.459 90000.000 90000.000 ييامة  رق ال يصلية 26

 %100 %67 77562.454 77562.454 114959.000 114959.000 (1 تح وتعبيد  رق ل  ومل ح ) 27
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2 
8 

 %100 %74 136352.559 136352.559 185237.000 185237.000 (2 تح وتعبيد  رق ل  ومل ح )

 

 

 ملقص بتعداد المشاريــــ   س  الحزم

عدد  الحزمة الرقم
 المشاريــــ 

مجموع المريود لعام 
 بالدينار 2019

اكم  
 لسبة لسبة االم اق االم اق الن 

 االمجاز

 %85 %67 1349070.664 2013125.650 30.000  رق 1

 %65 %62 3095988.782 5009482.634 10.000 فبنية 2

 %5 %2 5232.000 282843 15.000 2020 رق لعام  3
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 مديرية فشغال الكرك

  م2020م/ 2019مشاريــــ  االبنية التابعة لمديرية اشغال الكرك لعام 

وض   العطاءرقم  اسم العطاء الرقم
و  العطاء
لسبة 
 االمجاز

قيمة العطاء عند  المقاول
 اال الة)دينار(

تاريــــ  
 اال الة

ة مدة العطاء   تاريــــ  المباش 
 )يوم(

 المضوف

تنقي  وتوسعة مستشفن  1-
 الكرك الحكوم  

/67ص/ 
2007 

هة درة القاسم  75% ش 
 للتعتدات

9600342865 -------- 1/2/2008 900 978770505
2 

ات لمبنن قض العدل اضا  2-
 الكرك/ 

/42ش/ 
2019 

السادة مؤسسة  100%
مجا د  ائق 

 القروم

33115400 27/6/2019 21/8/2019 60 29922.090 

وع مبنن عيادة  3- تن ي  مش 
 بيطرية

هة مو   100% 35/2017 ش 
محمود المعايطة 
وش  ا  /البتن  
 للمقاوالت 

378444020 19/3/2018 29/5/2018 240 411958.713 

الشاء مبنن مدرسة ام  الل  4-
 االساسية المقتلطة

144/
2018 

هة ايم   45% ش 
الكساسبة 
وش  ا /التاج 

ال  ن   للمقاوالت 
 االلشائية

1029387810 27/8/2019 22/10/2019 365 241376.009 

الشاء مبنن مدرسة الجدعا  5-
 ال اموية للبنات

170/
2018 

هة السا ر  35% ش 
 للمقاوالت 

1627293700 27/8/2019 15/10/2019 450 279414,763 

الشاء مبنن متض ية لواء  6-
  قوع

هة مو   50% 74/2019 ش 
محمود المعايطة 
وش  ا  /البتن  
 للمقاوالت 

824348185 2/9/2019 24/10/2019 270 275449.278 
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  م2020م/ 2019مشاريــــ  االبنية التابعة لمديرية اشغال الكرك لعام 

وض   رقم العطاء اسم العطاء الرقم
و  العطاء
لسبة 
 االمجاز

قيمة العطاء  المقاول
عند 

 اال الة)دينار(

تاريــــ   تاريــــ  اال الة
ة  المباش 

مدة 
العطاء  
 )يوم(

 المضوف

مركزي  انشاء مركز صح  الياروت  7-
94/2019 

كة مخلد المجال   15%
شر

يكه/مؤسسة  وشر
 الريف للمقاوالت 

687860.500 23/10/2019 8/12/2019 365 83678,6
77 

استكمال تنفيذ مبت  اشغال لواء  8-
 القة / الكرك

ش ك/ 
73/2019 

كة ايمن الكساسبة  20% شر
كاه /التاج الذهتر  

وشر
 للمقاوالت االنشائية

111637,100 -------- 12/3/2020 120  ------------
- 

( مسكن من مساكن االش 51انشاء ) 9-
  عدة محافظات المملكة/ 

 
العفيفة ف

 ( مساكن10وقع زحوم )م

تلزيم محىل  
/64ش/ 
2016 

كة الحق للتنمية  90% شر
 الزراعية واالستثمار

8070000 29/1/2019 7/4/2019 910 229500 

( مسكن من مساكن االش 51انشاء ) 10-
  عدة محافظات المملكة/ 

 
العفيفة ف
با )  ( مساكن1موقع كب 

تلزيم محىل  
/64ش/ 
2016 

100
% 

كة الحق للتنمية  شر
 زراعية واالستثمارال

8070000 29/1/2019 7/4/2019 910 229500 

( مسكن من مساكن االش 51انشاء ) 11-
  عدة محافظات المملكة/ 

 
العفيفة ف

 ( مساكن10موقع غور فيفا )

تلزيم محىل  
/64ش/ 
2016 

كة الحق للتنمية  30% شر
 الزراعية واالستثمار

8070000 29/1/2019 1/7/2019 910 108000 

( مسكن من مساكن االش 51نشاء )ا -12
  عدة محافظات المملكة/ 

 
العفيفة ف
 ( مساكن5موقع النعام )

تلزيم محىل  
/64ش/ 
2016 

كة الحق للتنمية  30% شر
 الزراعية واالستثمار

8070000 29/1/2019 27/8/2019 910 54000 

انشاء حديقة شهداء هية الكرك/  -13
 بلدية مؤته والمزار

مركزي 
مبادرة/ / 111
2019 

كة زايد حرب ابو  5% شر
نواس للمقاوالت 

 الصواب للمقاوالت / 

391100.06 20/11/2019 9/2/2020 180  
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     2/7/2020لغاية  2019مشاريــــ  مديرية اشغال الكرك لعام 
 
 وض  العطاء رقم العطاء اسم العطاء الرقم

 و لسبة االمجاز
قيمة العطاء  المقاول

عند 
 اال الة)دينار(

ةتاريــــ  المبا مدة العطاء   ش 
 )يوم(

 المضوف

1   
 
تةيف مياه االمطار ف

الشارع الملوك  داخل بلدة 
 القة

ش ك 
03/2018 

  
مؤسسة عبد هللا  استلم ابتدان 

 الربع  للمقاوالت 
168015 28/08/2018 100 154337 

ا  2 تعبيد ساحة جمعية شقب 
ذات راس / لواء المزار  -

 الجنونر  

ش ك 
04/2018 

  قيد التسليم ا
كة حماد سالم  لنهان  شر

 الطراونه واوالده
35000 08/07/2018 120 36100 

3   
 
عمل جدار استنادي ف

 بلدة ذات راس
ش ك 
10/2018 

  
   قيد التسليم النهان 

كة ايات الحوران  شر
كاه  وشر

13999 19/03/2018 120 14593 

طريق اشارة الكلية / طلوع   4
 الزراعة وطريق اليوبيل

ش ك 
22/2018 

تسليم قيد ال
  
 االبتدان 

كة بناة االرض  شر
 للمقاوالت 

116880 19/11/2018 60 77695 

ة   5 انشاء وتعبيد طريق مقبر
با الجديدة وتكملة طريق   كب 

با / ذنب الثور  كب 

ش ك 
24/2018 

  
كة بناة االرض  استلم ابتدان  شر

 للمقاوالت 
59500 07/06/2018 60 62412 

انشاء جدار استنادي عىل  6
زا وضمن طريق ع  / جو 
  ح  
 
منطقة ع  ف
 الكساسبه

ش ك 
25/2018 

  
كة بناة االرض  استلم ابتدان  شر

 للمقاوالت 
98000 28/08/2018 60 102800 

طريق الوسيه / اسكان  7
المعلمي   ودير ادر / 

 القمرين

ش ك 
36/2018 

  
كة بناة االرض  استلم ابتدان  شر

 للمقاوالت 
158880 27/08/2018 60 166717 

الجديدة  14 طريق الكيلو  8
وطريق معةة الزيتون / 
 زحوم وطريق زحوم ادر

ش ك 
37/2018 

  
كة ادريق  استلم نهان  شر

 البيايضة واوالده
129450 03/09/2018 60 137814 

طريق راكي   / البساتي   /  9
الحديب وطريق الغوير / 

اء  البب 

ش ك 
38/2018 

  
كة بالل الفقب   استلم ابتدان  شر

كاه  وشر
149000 15/12/2018 60 153961 

طريق العبيسات / سمرا  10
وطريق الشهابية / البثينة 
 وطريق سامرا / الشهابيه

ش ك 
39/2018 

تم  مخاطبة 
الوزاره بتشكيل 
  
 لجنة استالم نهان 

كة ادريق  شر
 البيايضة واوالده

149450 04/12/2018 60 149430 
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ش ك  طرق بي   العدنانيه / مؤته 11
40/2018 

تم  مخاطبة 
ه بتشكيل الوزار 

  
 لجنة استالم نهان 

كة ابناء عبد هللا  شر
  
 الحوران 

57100 03/10/2018 60 58812 

انشاء واعادة انشاء طرق  12
  منطقة فقوع

 
 زراعية ف

ش ك 
41/2018 

  
كة ابناء عبد هللا  استلم ابتدان  شر

  
 الحوران 

199999 16/12/2018 60 198147 

انشاء واعادة انشاء طرق  13
  منطق

 
ة امرع زراعية ف

 والزهراء وشحتور

ش ك 
43/2018 

  
كة المعايطة  استلم ابتدان  شر

والشقور /الروحاء  
 للمقاوالت 

145000 31/12/2018 60 140602 

ش ك  طريق القة السنينة 14
44/2018 

كة المعايطة  (%55قيد التنفيذ) شر
والشقور /الروحاء  

 للمقاوالت 

199815 16/12/2018 90 73659 

الربة وطريق طريق دمنه /  15
 القة الحمة

ش ك 
45/2018 

  
كة بالل الفقب   استلم ابتدان  شر

كاه  وشر
169890 20/02/2019 60 158755 

توسعة طريق الربة/ حمود  16
واستكمال طريق مثلث 
 حمود / القة / السماكية

ش ك 
46/2018 

قيد 
(قيد %100التنفيذ)

  
 االستالم االبتدان 

كة ابناء عبد هللا  شر
  
 الحوران 

119490 03/11/2019 60 85806 

اعادة انشاء وتعبيد طريق  17
 جوزا / الخرزة

ش ك 
47/2018 

تم  مخاطبة 
الوزاره بتشكيل 
  
 لجنة استالم نهان 

  
كة ايات الحوران   67152 60 27/11/2018 64280 شر

طريق الوحدات الزراعية/  18
  عطية والوحدات 

بت 
الزراعية / الحجاياوسالل 
 لةغابيون لطريق النخي

ش ك 
48/2018 

كة امجد موس  (%95قيد التنفيذ) شر
الطراونه للمقاوالت/ 
 ابن جراد للمقاوالت 

168600 08/12/2019 60 34416 

طريق الوحدات الزراعية  19
 االبيض

ش ك 
49/2018 

  
كة امجد موس  قيد االستالم النهان  شر

كاه  الطراونه وشر
76717 02/01/2019 60 75786 

ش ك  الجدعا طريق انجاصة بلدة 20
50/2018 

كة المعايطة  قيد االستالم شر
والشقور /الروحاء  

 للمقاوالت 

84500 16/12/2018 60 76152 

طريق مطل الشقيفات /  21
 بلدة مغب  

ش ك 
51/2018 

  
كة بالل الفقب   استلم ابتدان  شر

كاه  وشر
134000 11/11/2018 60 133321 
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طريق عي   الدفال / بلدة  22
 مسعر

ش ك 
52/2018 

  
مؤسسة ابراهيم  استلم نهان 

سليمان الجالمدة 
 للمقاوالت 

45280 27/09/2018 60 47360 

طريق المزار المتةفية  23
والطريق من دوار نجاصة 
 باتجاه  صالة فورايفر

ش ك 
53/2018 

اجراءات توقيع 
االتفاقية وتسليم 

 الموقع

كة امجد موس  شر
الطراونه للمقاوالت / 
 ابن جراد للمقاوالت 

181800   90 0 

ش ك  طريق الطيبة / ام العلق 24
54/2018 

تم مخاطبة الوزاره 
بتشكيل لجنة 
  
 استالم نهان 

كة ابناء عبد هللا  شر
  
 الحوران 

68330 31/10/2018 90 71704 

طريق العراق مدخل العراق  25
 الرئيس  

ش ك 
55/2018 

تم مخاطبة الوزاره 
بتشكيل لجنة 
  
 استالم نهان 

كة مروان الحور    شر
ان 
كاه سفوح مؤتة  وشر

 للمقاوالت 

103500 23/12/2018 60 98378 

طريق سول مؤتة  26
 ومجموعة طرق غرب مؤتة

ش ك 
56/2018 

قيد التسليم 
  
 االبتدان 

كة الطراونه  شر
  
 والحوران 

112540 18/11/2018 60 80295 

طريق قرى الخريشة  27
وطريق العشر / حزيم 

 الخريشة

ش ك 
57/2018 

  قيد االستالم ا
كة بناة االرض  لنهان  شر

 للمقاوالت 
159500 09/12/2018 60 149430 

مجموعة طرق غرب المزار   28
 وطريق الحارتية

ش ك 
58/2018 

تم مخاطبة الوزاره 
بتشكيل لجنة 
  
 استالم نهان 

كة المالذ  شر
 للمقاوالت 

77000 31/10/2018 60 87399 

طريق المضيبيع باتجاه  29
 القادرية

ش ك 
59/2018 

  قيد 
كة عقاب الطراونه  االستالم النهان  شر

كاه  وشر
113720 29/11/2018 60 102137 

مجموعة طرق بساتي    30
العينا / وجدار استنادي 
لحماية الطريق بجانب 
 4قطعة االرض رقم 

عي   الهاشمية من  8حوض
  العينا

 اراض 

ش ك 
60/2018 

كة الطراونه  قيد التنفيذ شر
  
 والحوران 

95764 23/09/2018 60 39122 

طريق الحسينية باتجاه  31
 ذات راس

ش ك 
61/2018 

تم مخاطبة الوزاره 
بتشكيل لجنة 
  
 استالم نهان 

كة احمد داوود   شر
كاه  الطراونه وشر

42565 02/01/2018 60 32681 

ة 32 ش ك  طريق مح  البساتي   المقبر
62/2018 

  
كة عقاب الطراونه  قيد االستالم النهان  شر

كاه  وشر
59997 09/12/2018 60 11188 
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اعادة انشاء وتوسعة طريق  33
 القة شحتور

ش ك 
63/2018 

  
كة المالذ  استلم نهان  شر

 للمقاوالت 
200000 16/12/2018 60 189844 

اعادة تاهيل الطريق الملوك   34
ضمن منطقة القة بطول 

 كم2

ش ك 
64/2018 

  
كة عىل  صالح  استلم ابتدان 

شر
 الطراونه واوالده

201630 19/12/2018 60 155135 

اعادة تاهيل طريق القة /  35
م 500الياروت بطول 

ة القة   -وطريق مقبر
ازة  بطول   م 500الب  

ش ك 
65/2018 

  
كة بناة االرض  استلم ابتدان  شر

 للمقاوالت 
99480 24/04/2019 60 92022 

اعادة انشاء طريق ابو  36
 زعرورة / لواء القة

ش ك 
66/2018 

قيد 
( %100التنفيذ)
 االعمال وانهاء

كة المعايطة  شر
 والشقور / الروحاء

87545 31/12/2018 60 30105 

اعمال حمايات جابيون  37
وبالطة خرسانية مسلحة 
لحماية طريق الحزام 

المؤدي ال مدينة الكرك 
 من االنهيار

ش ك 
72/2018 

  
كة المالذ  استلم نهان  شر

 للمقاوالت 
16100 08/07/2018 30 16096 

نشاء توسعة واعادة ا 38
وتعبيد طريق مغب  ابو ترابه 

 اريحا/ 

ش ك 
73/2018 

  
كة المعايطة  استلم ابتدان  شر

والشقور /الروحاء  
 للمقاوالت 

169000 31/12/2018 60 153017 

انشاء قناة تةيف مياه  39
)ربراب( عىل جانب طريق 

 ضباب الطيبة

ش ك 
90/2019 

تم تشكيل لجنة 
  ولم 

استالم نهان 
 يستلم

كة عبد الم جيد شر
يكه  القراونه وشر

26705 18/11/2018 60 28036 

اعادة تاهيل وانشاء طريق  40
راكي   وطريق بردى وطريق 

 البويب 

ش ك 
79/2018 

  
كة حماد سالم  استلم ابتدان  شر

 الطراونه واوالده
199999 18/12/2018 60 193,344 

عمل جابيون للطريق  41
الزراع  )طريق السد( 
المؤدي ال منطقة 

 بالموج

ش ك 
118/2018 

  
كة عبد المجيد  استلم ابتدان  شر

يكته  القراونه وشر
11900 07/04/2019 60 12479 

بشان اعمال الهيكل لطابق  42
  لمبت  مديرية اشغال 

 
اضاف
 الكرك

ش ك 
71/2018 

  
           استلم ابتدان 

 3464632     4569920       المجموع  
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 مديرية اشغال محا ظة معان

 

  ــ  محا ظة معانجدول   2020-2019 متابعة المشاريــــ  قيد التن ي  لمشاريــ

قيمة  جتة التموي  اسم العطاء رقم العطاء
 اال ال 

ف اسم المقاول  االمجاز تاريــــ  المباش   المتندس المش 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق  توسعة طريق ذراع سلهب  2019/4ش م/ 
 المحافظة

كة المزار  169770 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/07/09 دهللا الشبحر  م.عب

توسعه مع اكتاف لطريق غدير  2019/5ش م/ 
 الصحراوي  -الحاج 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة عىل  عىل   98795
شر

كاه  الشباطات وشر
 %100 2019/07/30 م.عبدهللا الشبحر  

من  -تعبيد شارع المهندسي    2019/6ش م/ 
 ولغاية بداية ح  

مسجد الصالحي  
 االسكان

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  74180 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/09/18 م.عبدهللا الشبحر  

تكملة تعبيد طريق الجفر /  2019/7ش م/ 
 الشيدية

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة عدنان الحوامدة  449340 شر
 واوالدة

 %100 2019/07/28 م.عبدهللا الشبحر  

 -ام عرعره    -تعبيد طريق الجهب   2019/8ش م/ 
 الجهب  القديمه

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة عىل  عىل   96270
شر

كاه  الشباطات وشر
 %100 2019/11/13 م. صالح البدور

   2019/9ش م/ 
 
انشاء وفتح وتعبيد طرق تانويه ف

 لواء الحسينيه
مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 

 المحافظة
كة  288265 االليات العالمية شر

 للمقاوالت 
 %60 2019/07/04 م اري    ج الصعوب

   2019/10ش م/ 
 
انشاء وتعبيد طرق زراعية ف

 مدينة معان
مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 

 المحافظة
كة عىل  عىل   239169

شر
كاه  الشباطات وشر

 %100 2019/06/30 م.عبدهللا الشبحر  

خيص  2019/15ش م/  تعبيد الشارع ما بي   الب 
ث معان والشوارع الفرعية واحدا

منطقة السطح خلف مبت  
 مدينة معان -االحداث سابقا 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة عىل  عىل   48430
شر

كاه  الشباطات وشر
 %100 2019/07/18 م.عبدهللا الشبحر  

تعبيد الشارع من دوار مسجد  2019/16ش م/ 
معان الكبب  ال مجمع الدوائر 

رع الفرع  المؤدي الحكومية والشا
 ال ح  الطور 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  58880 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/09/19 م.عبدهللا الشبحر  

انارة الشارع النافذ الشوبك من  2019/19ش م/ 
لغاية مثلث بب   -المركز العسكري 
 خداد الغرنر  

 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

سسة اليمان مؤ  129585
 للمقاوالت االنشائيه

 %100 2019/08/19 م نوره الهباهبة
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اقامة وانشاء عبارات صندوقية  2019/20ش م/ 
لوحة رقم  11حوض المرامل رقم 

  سطح معان  163
من اراض 

واقامة عبارة صندوقية بدل 
القديمة ح  ابو بكر حوض رقم 

 وادي المغايض 24

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة منصور عيس  109947 شر
 العقايله

 %100 2019/07/24 م.عبدهللا الشبحر  

انشاء عباره صندوقيه مع جدار  2019/21ش م/ 
  حواله / الشارع 

 
استنادي ف
 الرئيس  

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة خالد الصغب   29058 شر
يكة  وشر

 %100 2019/09/05 م صالح البدور

  -+ خلطه لطريق ايل  عمل اكتاف 2019/23ش م/ 
 بسطه

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة  29680 بوادي الجنوب/شر
 محمود الحوامده

 %100 2019/08/06 م.عبدهللا الشبحر  

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق  الحته -انشاء وتعبيد طريق راشد  2019/24ش م/ 
 المحافظة

كة  46940 بوادي الجنوب/شر
 محمود الحوامده

 %100 2019/08/06  الشبحر  م.عبدهللا

اعادة تعبيد طريق المنشيه باتجاه  2019/25ش م/ 
 اذرح 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  89870 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/09/17 م.عبدهللا الشبحر  

 -اعادة تعبيد طريق جعفر الطيار  2019/26ش م/ 
 اذرح

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  49990 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/09/17 م.عبدهللا الشبحر  

تعبيد الشوارع الرئيسية والفرعية  2019/30ش م/ 
 لح  مسجد روضة المتقي   

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة  49090 بوادي الجنوب/شر
 محمود الحوامده

 %100 2019/10/02 م.عبدهللا الشبحر  

ت نموذجية ضمن انشاء مطبا 2019/31ش م/ 
 قضاء ايل

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  15000 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/09/30 م.عبدهللا الشبحر  

 -انشاء  وتعبيد طريق الطميعه  2019/32ش م/ 
 المزارع 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة  34980 بوادي الجنوب/شر
 محمود الحوامده

 %100 2019/08/28 حر  م.عبدهللا الشب

اعادة تعبيد طريق وادي موس  2019/34ش م/ 
 أذرح    

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة منصور عيس  95860 شر
 العقايله

 %100 2019/09/22 م.عبدهللا الشبحر  

تعبيد وتوسعة الطريق من مثلث  2019/40ش م/ 
 ابو عيد ولغاية مثلث الجايه

ق مشاري    ع الالمركزيه/ مجل
 المحافظة

كة منصور عيس  60805 شر
 العقايله

  2019/09/22 100% 

  بلدة  2019/44ش م/ 
 
انشاء عبارة صندوقية ف

 الحسينية
مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 

 المحافظة
كة خلدون الجرابعة  29930 شر

كاة  وشر
 %100 2019/11/05 م اري    ج الصعوب

فتح وتعبيد طرق وارصفة لموقع  2019/45ش م/ 
ش العفيفه مدينة معان مساكن اال 

 ح  الشاويش / 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  60567 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/09/17 م.عبدهللا الشبحر  

انشاء وتحسي   الطرق القروية  2019/46ش م/ 
  محافظة معان

 
 والثانوية ف

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة عدنان الحوامدة  88380 شر
 والدةوا

 %100 2019/11/17 م.عبدهللا الشبحر  
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خلطة اسفلتية للطريق المؤدي  2019/47ش م/ 
لمدخل مدينة معان)جش 

خيص دوار العقبة(  الب 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  649605 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/10/28 م.عبدهللا الشبحر  

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق  لوفيهفتح وتعبيد طريق سويمره/ال 2019/48ش م/ 
 المحافظة

كة خلدون الجرابعة  134797 شر
كاة  وشر

 %100 2019/11/05 م.عبدهللا الشبحر  

 -صيانة وخلطة لطريق بسطة  2019/49ش م/ 
 وادي موس

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  64928 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/10/13 م.عبدهللا الشبحر  

تعبيد الشارع مابي   الطريق  2019/51ش م/ 
الصحراوي ومصنع الكرتون /لواء 

 الحسينية

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة عىل  عىل   40360
شر

كاه  الشباطات وشر
 %97 2019/12/02 م اري    ج الصعوب

تعبيد الطريق من مثلث القلعه  2019/52ش م/ 
كة الكهرباء   الغرنر  باتجاه شر

مجلق  مشاري    ع الالمركزيه/ 
 المحافظة

كة عىل  عىل   59855
شر

كاه  الشباطات وشر
 %97 2019/11/05 م صالح البدور

فتح وتعبيد الطريق المؤدي ال  2019/53ش م/ 
ه الفيصليه  مقبر

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة عىل  عىل   49685
شر

كاه  الشباطات وشر
 %100 2019/12/30 م صالح البدور

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق  يل الطريق النافذ الجقراعادة تاه 2019/54ش م/ 
 المحافظة

كة المزار  188730 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/12/26 م عبدهللا الشبحر  

   2019/55ش م/ 
 
عمل قنوات لتةيف المياه ف

 بلدة ايل / الشارع الرئيس  
مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 

 المحافظة
كة المزار  22950 شر

 للمقاوالت 
 %100 2019/12/18 الشبحر  م عبدهللا 

صيانة الطريق النافذ وعمل  2019/56ش م/ 
 مطبات داخل حدود معان

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  25840 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/12/16 م عبدهللا الشبحر  

انشاء وتعبيد طرق تانوية داخل  2019/57ش م/ 
 مدينة معان

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 لمحافظةا

كة المزار  249832 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/11/17 م عبدهللا الشبحر  

جدران استنادية وعبارات انبوبية  2019/58ش م/ 
وتركيب اقفاص جابيون وصيانة 

اء   الطريق الملوك  / لواء البب 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة حسن ابراهيم  169395 شر
يكة  معمر وشر

    % 

فتح وتعبيد طرق وارصفة لموقع  2019/59ش م/ 
اء  مساكن االش العفيفه / لواء البب 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة حسن ابراهيم  19935 شر
يكة  معمر وشر

    % 

انشاء وتعبيد طرق تانوية وطرق  2019/63ش م/ 
 1مختلفة  داخل مدينة معان / 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة ع 82912 دنان الحوامدة شر
 واوالدة

 %100 2019/12/26 م عبدهللا الشبحر  

انشاء وتعبيد طرق تانوية وطرق  2019/64ش م/ 
 2مختلفة  داخل مدينة معان / 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة عدنان الحوامدة  66495 شر
 واوالدة

 %100 2019/12/26 م عبدهللا الشبحر  

تانوية وطرق انشاء وتعبيد طرق  2019/65ش م/ 
 3مختلفة  داخل مدينة معان / 

مشاري    ع الالمركزيه/ مجلق 
 المحافظة

كة المزار  193500 شر
 للمقاوالت 

 %100 2019/12/16 م عبدهللا الشبحر  
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 الط يلةمديرية اشغال محا ظة 

   امجازات مديرية اشغال محا ظة الط يل 

 عطاءات الطرق و االبنية 

طاء قيمة الع اسم العطاء رقم العطاء 
عند 

 اال الة)دينار(

لسبة 
االمجاز 
 ال ع   

بشأن تقديم وتوريد فرشيات بالمب  المكعب داخل محافظة الطفيلة وتقديم وتوريد عبارات  6/2019ش ط  1
 انبوبية مختلفة االقطار داخل المحافظة 

66650 100% 

 %100 139820 حسا لواء ال –المزارع الفحيىل   –بشأن اعادة انشاء طريق القلعة  7/2019ش ط  2

ا –اللبون  –بشأن اعادة انشاء وتعبيد طريق ام شاب  8/2019ش ط  3  %100 95520 لواء بصب 

 %100 182804 ابو بنا ) توسعة + جزيرة ( –بشأن تحسي   طريق الجامعة  9/2019ش ط  4

 %100 269744 قصبة الطفيلة –بشان انارة الطرق النافذة  10/2019ش ط  5

 %100 348895 بساتي   عفرا –بشأن توسعة وتعبيد طريق نوخه وصيانة مثلث مجادل  11/2019ش ط  6

 %100 223825 الظاهرة -بشأن اعادة انشاء وتعبيد طريق الضحل الكسارة  12/2019ش ط  7

ة  14/2019ش ط  8   منطقة القادسية وطريق البر
 
 %100 213560 بشأن انشاء وتأهيل الطرق الزراعية ف

ة ارويم –بشأن إنارة الطرق النافذة  15/2019ش ط  9  %100 32708.91 مصنع األلبسة مقبر

 %100 28025.27 عي   البيضاء ازحيقة –بشان انارة الطرق النافذة  16/2019ش ط  10

 %100 155260 لواء القصبة –بشأن توسعة وتعبيد طريق قنان الثوابية  17/2019ش ط  11

  غرندل ) طريق الحمة بشان أنشاء و  19/2019ش ط  12
 
ا –البقعة  –تعبيد الطرق الزراعية ف يعة ( لواء بصب   %100 93770 الشر

  منطقة الحسي    20/2019ش ط  13
 
 %100 119000 بشأن انشاء وتعبيد عدة طرق زراعية ف

 %100 236292.4 قمر -بشان توسعة وتعبيد طريق الحمة  23/2019ش ط  14

  منطقة الطفيلة / القصبة / المرحلة االولبشان إنشاء   25/2019ش ط  15
 
 %100 155670 وتعبيد طرق زراعية ف

  منطقة عي   البيضاء 26/2019ش ط  16
 
 %100 134795 بشان إنشاء وتعبيد طرق زراعية ف

  منطقة الطفيلة / القصبة / المرحلة االول 27/2019ش ط  17
 
 %100 109595 بشان إنشاء جدران استنادية ف

/ لواء الحسا 28/2019ش ط  18   الح  الغرنر 
 
 %100 155345 بشان تعبيد الطرق ف

 %100 29590 تقديم وتركيب إشارة ضوئية عىل طريق تقاطع عيمة 29/2019ش ط  19

ا 30/2019ش ط  20  %100 120920 بشان إنشاء جدران استنادية طريق العالمات / لواء بصب 

 %100 163740 الجرف وطريق صيدح / لواء الحسا –يد طريق أم صوانه بشان استكمال إنشاء وتعب 31/2019ش ط  21

 %100 279806 بشان استكمال توسعة وتعبيد طريق نوخه وصيانة مثلث مجادل بساتي   عفرا   32/2019ش ط  22
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  منطقة الطفيلة / القصبة / المرحلة الثانية  33/2019ش ط  23
 
 %100 219820 بشان إنشاء وتعبيد طرق زراعية ف

  محافظة الطفيلة  35/2019ش ط  24
 
 %100 61881 بشان أنشاء مطبات نموذجية عىل عدة طرق متفرقة ف

   36/2019ش ط  25
 %100 79355 صويميح –بشان اعادة إنشاء وتأهيل طريق المجمع الرياض 

 %100 83270 ازحيقة -بشان استكمال انارة طريق عي   البيضاء  37/2019ش ط  26

  قصبة الطفيلة / المرحلة الثالثة 38/2019ش ط  27
 
 %100 342170 بشان إنشاء وتاهيل الطرق الزراعية ف

  الطفيلة / العي   البيضاء 39/2019ش ط  28
 
 %100 89465.7 بشان إنشاء جدران استنادية وعبارة صندوقية ف

  القادسية وطريق  40/2019ش ط  29
 
 %100 234560 الذراع / الخوربشان استكمال انشاء وتأهيل الطرق الزراعية ف

 %100 11500 تقاطع ارويم –بشان صيانة طريق المستشف   41/2019ش ط  30

 %100 244770 بشأن إنشاء واعادة تأهيل عدة طرق / عي   البيضاء 42/2019ش ط  31

  واد زيد / القصبة / المرحلة الثانية 43/2019ش ط  32
 
 %100 94505 جدران استنادية ف

ا  2بشان اعادة تأهيل طريق العالمات بطول )  44/2019ش ط  33  %100 74923 كم ( / لواء بصب 

 %100 218970 أم صوانه –بشان استكمال طريق الجرف  46/2019ش ط  34

 %100 9400 الصيانة الروتينية للطرق -صيانة الطرق النافذة  47/2019ش ط  35

 %100 265945 عية المرحلة الرابعة /قصبة الطفيلةبشان انشاء وتأهيل الطرق الزرا 49/2019ش ط  36

  منطقة عي   البيضاء 50/2019ش ط  37
 
 %100 242100 بشان انشاء وتأهيل الطرق الزراعية ف

 %100 59283 بشان استكمال انارة الطرق النافذة 51/2019ش ط  38

 %100 57230 تةيف مياه االمطار وعبارة الغور 52/2019ش ط  39

 %100 26160 بشأن استكمال توسعة وصيانة طرق قنان الثوابية 53/2019ش  ط  40

 %100 21000 عمل جدار استنادي وعبارة صندوقية /الطفيلة    54/2019ش ط  41

ا ) جابيون ( 55/2019ش  ط  42  %100 57280 بشان استكمال إنشاء جدران استنادية طريق العالمات / لواء بصب 

ة / الذراع الخوربشان ا 56/2019ش ط  43   منطقة القادسية وطريق البر
 
 %100 78000 ستكمال انشاء وتاهيل الطرق الزراعي ة ف

  منطقة عي   البيضاء / المرحلة الرابعة 59/2019ش ط  44
 
 %100 72635 بشأن إنشاء وتأهيل الطرق الزراعية ف

  قصبة الطفيلة  60/2019ش ط  45
 
 %100 127020 المرحلة الخامسة / بشان انشاء وتأهيل الطرق الزراعية ف

 %100 57000  61/2019ش ط  46

نيق االساسية المختلطة 114/2018 47  %90 1891307 مدرسة البر

 %25 1599999 انشاء مدرسة ام سلمة االساسية المختلطة 118/2018 48

 %79 1470263 انشاء مدرسة طارق بن زياد االساسية 111/2018 49

 %46 1555282 مدرسة القادسية االساسيةانشاء  107/2018 50

ف 109/2018 51  %88 1741473 انشاء مدرسة مجاورة لمدرسة زين الشر

 %77 1424579 انشاء مدرسة الصلما االساسية 115/2018 52

 %38 1952441 انشاء مدرسة عي   جالوت االساسية 110/2018 53

 %28 1903486 انشاء مدرسة الحارث بن عمب  االساسية 108/2018 54

 %46 2029307 انشاء مدرسة ارويم الثانوية للبني    113/2018 55
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 %77 498264 نهاري ذون   االحتياجات 85/2019 56

 %100 212790 تركيب مكيفات الغراض التدفئة 131/2018 57

58 2019/8   
 %100 100360 صيانة مرافق مجمع الطفيلة الرياض 

 %2 129967.8 ح  القادسية الشامل/ محافظة الطفيلةتوسعة وتحديث مركز ص 124/2019 59

  الطفيلة 77/2019 60
  لمعهد تدريب مهت 

 
 %100 57715 انشاء طابق اضاف

 %100 220040 انشاء مركز صح  المنصورة الشامل/الطفيلة 152/2015 61

 %100 1250370 مدرسة العيص االساسية مركزي/ 140/2015 62

 %92 1040590 وع تطوير وسط الطفيلةتنفيذ اعمال مشر  171/2015 63

 

  الط يلة - امجازات قسم الدراسات 

  المحافظة وه  :  .1
 
 الكشف واعداد الدراسات وجداول الكميات والمواصفات والكلفة المالية لمشاري    ع الصيانة ف

  كشوفات السالمه العامه .2
 
اك مع المحافظه والدوائر األخرى ف  االشب 

 دراسات فنية العمال مبت  مخاب .3
ً
 رات الحسا سابقا

 دراسة فنيه لصيانة الشقق السكنية /اسكان واد زيد .4

 دراسة فنيه لصيانه سكن المحافظ .5

  الط يلة - الكتروميكاميك مجازات قسم 

وع صالة عيمة متعددة االغراض لألعمال الكهروميكانيكيه  .6 اف عىل مشر  االشر

وع مركز شباب عيمة لألعمال الكهروميكانيكيه  .7 اف عىل مشر  االشر

ا لألعمال الكهروميكانيكيه  .8 وع العيادة البيطرية بصب  اف عىل مشر  االشر

طة السياحية قرية السلع السياحية لألعمال الكهروميكانيكيه .9 وع صيانة مكاتب و الوحدة الصحية للشر اف عىل مشر  االشر

10.  . وع إضافة غرف صفية لمدرسة عيمة االساسية للبني   اف عىل مشر  االشر

وع صيان .11 اف عىل مشر  ة مبت  متةفية لواء الحساء . االشر

 إستالم اعمال الكهرومكانيك لمصنع االلبسة الطفيلة .  .12
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 عمل دراسة لصيانة قاعة  ومكاتب و وحدة صحية لمبت  محافظة الطفيلة .  .13

وع لصيانة قاعة  ومكاتب و وحدة صحية لمبت  محافظة الطفيلة.  .14 اف عىل مشر  االشر

 لذوي االحتياجات الخاصه .  عمل دراسة لصيانة مديرية أشغال الطفيلة  .15

  للتمب   الطفيلة .  .16
 عمل دراسة لصيانة مبت  مدرسة عبدهللا الثان 

 وحدة سكنية .  157عمل دراسة كهرومكانيك لصيانة االش العفيفة لمحافظة الطفيلة وعددها  .17

18.  .  
 عمل دراسة لصيانة مبت  نادي الطفيلة الرياض 

لفنا بها . توصيل الخدمات الميكانيكية والكهربائية و الة  .19
ُ
  ك
 ف الصح  لجميع المدارس الت 

 توصيل الخدمات الميكانيكية والكهربائية لمشاري    ع القطاعات االخرى.. غرفة الصناعة والتجارة ... مركز صح  المنصورة .  .20

 توصيل الخدمات الكهربائية لمشاري    ع الالمركزية للمحافظة .  .21

 .  USADتوصيل الخدمات الميكانيكية والكهربائية لمشاري    ع  .22
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 مديرية اشغال العقب 

    2020-2019امجازات مديرية اشغال العقب 

 2020-2019 لعام   المشاريــــ  ملقص 

 الكل ة  العدد الويف الرقم 

 3,932,392 28 مشاريــــ  الطرق  1

 13578171.77 27 مشاريــــ  اقبنية  2

 
 المجموع الك   

17510563.41 

 مشاريــــ  الطرق 

قيمة العطاء   سم المقاول ـوع العطـــــــاءموضــــ رقم العطاء  لرقم
عند ا  الة ) 

 دينار(

لسبة االمجاز  تاريــــ  اال ال 
 ال ع   %

/ الغال  2018/2ش ع ق  1 كة محمد خلف ابراهيم الطراونة وأوالدة  عمل خلطة اسفلتية لطريق منيشب  شر
 للمقاوالت 

85,200 18/07/2018 100
% 

كة محمد خلف ابراهيم الطراونة وأوالدة  ة لطريق الديسه/ الطويسهعمل خلطة اسفلتي 2018/3ش ع ق  2 شر
 للمقاوالت 

64,900 08/08/2018 100
% 

كة محمد خلف ابراهيم الطراونة وأوالدة  عمل خلطة اسفلتية لطريق تقاطع رم/ الديسه  2018/4ش ع ق  3 شر
 للمقاوالت 

122,200 05/11/2018 100
% 

يكتة طريق بب  مذكوراستكمال انشاء  2018/5ش ع ق  4 كة جمال خلف الطراونة وشر 100 04/10/2018 169,675 شر
% 

كة أحمد داوود الطراونة وأوالدة اعادة انشاء طريق غرندل/ الطريق الرئيس   2018/6ش ع ق  5 100 16/07/2018 92,600 شر
% 

كة همالن أبو هاللة وشر  انشاء طريق الحميمه العباسية/ الثغرة 2018/7ش ع ق  6 100 24/09/2018 149,580 كاهشر
% 

يكتة انشاء اكتاف طريق قريقره / وادي عربه 2018/8ش ع ق  7 كة جمال خلف الطراونة وشر 100 25/06/2018 45,990 شر
% 

كاه / افنان للمقاوالت  انشاء اكتاف طريق منيشب  /الغال 2018/9ش ع ق  8 كة عماد جرادات وشر 100 28/11/2018 119,010 شر
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% 

يكتة انشاء طريق زراع  القويره/ حوض مثلث رم  2018/10 ش ع ق 9 كة جمال خلف الطراونة وشر 100 02/12/2018 59,880 شر
% 

عمل خلطة اسفلتية لطريق تقاطع الراشديه  2018/11ش ع ق  10
 تقاطع رم/ 

كة محمد خلف ابراهيم الطراونة وأوالدة  شر
 للمقاوالت 

139,600 07/11/2018 100
% 

يكتة انشاء اكتاف طريق تقاطع رم/ الديسه/ رم  2018/12ش ع ق  11 كة جمال خلف الطراونة وشر  %88 05/12/2018 149,187 شر

عمل خلطة اسفلتية لطريق قريقره / وادي  2018/13ش ع ق  12
 عربه

كة عوض سالم الطراونة وأوالدة 100 26/06/2018 61,290 شر
% 

ديه /تقاطع عمل خلطة اسفلتية لطريق الراش 2018/14ش ع ق  13
 رم/ الديسه

كة محمد خلف ابراهيم الطراونة وأوالدة  شر
 للمقاوالت 

76,930 06/11/2018 100
% 

  القويره  2018/23ش ع ق  14
 
عمل خلطات اسفلتية ساخنة ف

 )بلديات(
يكتة كة محمد جراد الطراونة وشر 100 05/11/2018 184,650 شر

% 

ية شوارع لواء فتح وتعبيد بالخلطة االسفلت 2018/24ش ع ق  15
 القويره )بلديات(

يكتة كة جمال خلف الطراونة وشر 100 25/11/2018 149,750 شر
% 

  وادي  2018/25ش ع ق  16
 
فتح وتعبيد بالخلطة االسفلتية  شوارع ف

 عربه )بلديات(
يكتة كة جمال خلف الطراونة وشر 100 04/12/2018 98,625 شر

% 

  قرى صيانة الطرق بالخلطة اال  2018/26ش ع ق  17
 
سفلتية  ف

 الديسه )بلديات(
يكتة كة جمال خلف الطراونة وشر 100 11/11/2018 150,000 شر

% 

فتح وتعبيد بالخلطة االسفلتية شوارع  الديسه  2018/27ش ع ق  18
 )بلديات(

يكتة كة جمال خلف الطراونة وشر  %0 12/11/2018 99,425 شر

  منطقة واد 2018/28ش ع ق  19
 
يكتة ي عربةإنشاء طرق زراعية ف كة جمال خلف الطراونة وشر 100 13/11/2018 188,750 شر

% 

إنشاء عبارة صندوقية لطريق ابوخشيبة /  2019/06ش ع ق/  20
 دالغة / مسعودة

  
كة سفوح مؤته للمقاوالت / مروان الحوران  شر

كاه  وشر
19,980 08/01/2019 100

% 

  ل 2019/148مركزي /  21
لجزء الواقع من تأهيل وصيان    ة الطريق الخلف 

( 15+800(وحت  المحط    ة )2+000المحطة )
 باتج    اه مين اء العقب                ة

كة محمد خلف ابراهيم الطراونة وأوالدة  شر
 للمقاوالت 

942,431.88
8 

  85% 

قرب مركز جمرك وادي اليتم  X3بتجهب   ساحة  2019/119مركزي /  22
 محافظة العقبة / 

كة حسن الطراونة  %75 25/11/2019 593,664 وأوالده للمقاوالت  شر

انشاء الشوارع الداخليه واألرصفة لمساكن  2020/2ش ع ق/  26
 األش العفيفه ضمن محافظة العقبة

كة توفيق الطراونه وأوالده للمقاوالت  100 02/07/2020 76,350 شر
% 

رة من طريق  2020/03ش ع ق/  27 أعم    ال صيانة المواقع المتة 
 ربه / غرندلوادي ع

  
كة سفوح مؤته للمقاوالت / مروان الحوران  شر

كاه  وشر
65,996 16/07/2020 100

% 

إنشاء الطريق المؤدي ال مركز زوار رحمة وادي  2020/05ش ع ق/  28
 عربة

كة توفيق الطراونه وأوالده للمقاوالت   %20 15/11/2020 26,728 شر

    3,932,392   
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 امجازات مديرية ابنية العقب  

    المشاريــــ  القيد التن ي  ) االبنية ( / مديرية اشغال محا ظة العقبة

قيمة اال ال  رقم العطاء العطاء  اسم الرقم
 س  قرار 
 اال الة / دينار

 وض  العطاء 

ة بسمة الشامل /العقبة توسعة وتحديث مركز صح   1  قيد التنفيذ 1099568.2 2018/104مبادرة /  االمب 

 قيد التنفيذ 668481.66 2018/90 وتوسعة مركز صح  الديسة / مشاري    ع الالمركزية تاهيلانشاء واعادة  2

 قيد التنفيذ 2109615 2019مبادرة / /17 خويلد االساسية المختلطة انشاء مدرسة خديجة بن  3

 قيد التنفيذ 647143 2018/171 انشاء مركز اعالف القويرة 4

   انشاء مدرسة عبدهللا بن 5
 قيد التنفيذ 108476.64 2018/136 قيق الحارن 

ة بسمة توسعة وتحديث مدرسة 6  قيد التنفيذ 560746 2018/141  االمب 

 قيد التنفيذ 802015.5 2018/146  بكر الصديق توسعة وتحديث مدرسة أبو 7

 قيد التنفيذ 139842.684 2018/134  االساسية انشاء مدرسة التاسعة 8

 قيد التنفيذ 996520 2019/3ش ع ق/     ساسيةاال  انشاء مدرسة الشهيتر   9

ع   10
 قيد التنفيذ  1210387.785 2016/97  انشاء قة عدل شر

 قيد التنفيذ 593664.25 2019/119 قرب مركز جمرك وادي اليتم / العقبة x3تجهب   ساحة  11

 قيد التنفيذ 1383370.315 2019/8ش ع ق /  مدرسة الراشدية االساسية للبني   وتوسعة مدرسة الراشدية للبني    12

 قيد التسليم 88000 2019/10ش ع ق /  صيانة ملعب القويره وبناء مدرجات ومرافق 13

اعمال استكمال المسبح النصف االولمتر  المغلق مدينة االمب  حمزه /  15
 المرحلة الثانية

 قيد التنفيذ 232993 2019/7ش ع ق/ 

 قيد التنفيذ 659327 2019/108 القويرة انشاء صالة رياضية متعددة االغراض /  16

 قيد التنفيذ  386252 2019/33ز/  انشاء مبت  عيادة البيطرية ومختبر القويرة / العقبة  17

 تم االستالم  56800 2018/30ش ع ق/  اعادة تاهيل متر ومتةفية لواء القويرة القديم  18

 قيد التنفيذ 143332 2019/11ش ع ق/  اعمال صيانة مالعب الحميمة ودبة حانوت والراشدية  19

 تم االستالم  48963 2019/3ش ع ق/  صيانة مبت  زراعة الريشة / العقبة  20

  للتمب    21
 قيد التنفيذ 66666 2020/42ش/  صيانة الواجهات الحجرية لمدرسة الملك عبدهللا الثان 

 تم التسليم  900000 2019/  2ش ع ق /  اعمال صيانه مبت  مديريه زراعة محافظة العقبة 22

   12902164.03  
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    2019المشاريــــ  المن  ة  ) االبنية ( / مديرية اشغال محا ظة العقبة 

قيمة العطاء   رقم العطاء العطاء  اسم الرقم
 س  قرار 
 اال الة / دينار

 وض  العطاء

 ستالم تم اال  32585 2018/ 19ش ع ق /  انشاء مكاتب اضاقية لمبت  محافظة العقبة  4

5   
يا لمعهد التدريب المهت   تم االستالم  32593 2018/ 18ش ع ق /  العقبة  –انشاء كافتب 

 تم االستالم  228716.09 2018/  2بلديات /  انشاء قاعة بلدية قريقرة وفينان  6

 تم االستالم  189350.4 19/2017 انشاء مركز شابات القويرة /العقبة  7

 تم االستالم  192763.25 20/2017 ديسة انشاء مركز شباب ال 8

 

 مجازات لواء القويرة  

  من كميات الملح وماكنات رش الملح منعا من االنجماد.  .1
 
 تأمي   منطقة رأس النقب بالمخزون الكاف

 تأمي   اليات حكومية ومستأجره للمنخفضات الجويه.  .2

 اعاده صيانة الطريق وترقيع بالخلطات االسفلتيه الساخنه والبارده .3

 مجازات قصبة العقبة  

ر من سنوات. 1  . طرح عطاء انشاء جش ميناء النفط المتة 

ر من سنوات. 2  . طرح عطاء صيانة جش اليتم المتة 

    دون أي مشاكل عىل  التحويله رغم خطوره مرور الشاحنات. 3
 . االنتهاء من عطاء صيانة الطريق الخلف 

  من قبل كوادر المديرية. . ترقيع وصيانه المناطق المتبقيه من الطريق ال4
 خلف 

 يه. . تأمي   حواجز خرسانية وبالستيكيه وعبارات انبوبيه وخلطات اسفلتيه بارده وعنارص سالمه مرورية ألي خطر قد يطرأ ضمن المنخفضات الشتو 5
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 . تأمي   اليات حكوميه ومستأجره للحاالت الطارئه والمنخفضات الشتويه. 6

وع مست7   انشاء مشر
 
 وعبات الحبوب. . المساهمه ف

 حل مشاكل التجماعات المائية : . 8

ونيا )اوتماتيك ويدوي( نفق الصناعة : •   صيانة المضخات وتنظيف غرفة التجميع وبرمجة عمل المضخات الكب 

تها خالل فتح مخرج شبكة مياه االمطار وصب الحمايات الخرسانية وتنظيف جميع المناهل والخطوط وتجربة واختبار فاعلي نفق الشاللة : • 

ات الحظر الشامل   وعمل دراسه وتخصيص مبلغ من الموازنه للعام  لصيانة جوانب الطرق لمنع تجمع االتربه واالنهيارات.  2021فب 

ابية بالخرسانة ووضع  :  2نفق باب الميناء •  س  وصب الجوانب الب  فتح وتنظيف العبارة المغلقه من سنوات باالضافه ال  وضع حمايات نيوجب 

  الحاالت الطارئة   وعمل دراسه وتخصيص مبلغ من الموازنه تعلي
 
م لمكان المنهل مع مقياس لمنسوب المياه   ووضع حبل لفتح االغطيه ف

 لصيانة جوانب الطرق لمنع تجمع االتربه واالنهيارات.  2021للعام

  حال تجمع م نفق مصنع الرز : • 
 
ياه االمطار وتغب  االغطيه ووضع حبل لفتح االغطيه فتح وتنظيف العباة وتركيب مضخه غاطسه اتوماتيكيه ف

  الحاالت الطارئة   وعمل دراسه وتخصيص مبلغ من الموازنه للعام
 
 لصيانة جوانب الطرق لمنع تجمع االتربه واالنهيارات.  2021ف

اء مضخات شفط للمياه وعمل دراسه النشاء شبكه تةيف لمياه االمطار وت تجمع مياه مستشف هاشم : •  خصيص مبلغ ضمن موازنة العام شر

2021 . 

 مجازات قضاء وادي عربة  

  منخفض الشتاء للعام  .1
 
  حصل  ف

 ضمن عطاءات أو من خالل كوادر مديرية أشغال محافظة العقبة.  2020معالجه جميع االنهيارات الت 

  وادي عربه وموقف لال  .2
 
ات طويله ف   االشغال العاملي   لفب 

 ليات. تأمي   غرفة عمليات ومنامه لموظف 

  الحاالت الطارئة أو أي انهيار قد يحدث خالل   .3
 
س  ( وعبارات انبوبيه الستخدامها ف تأمي   منطقة وادي عربة بالحواجز الخرسانية )نيوجب 

 المنخفض الجوي. 
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 فتح العبارت االنبوبية والصندوقيه المغلقة.   .4

  كان  تشكل خطوره عل الطريق الرئي  .5
 س  اعاده توجيه المياه للعبارت الت 

 حل مشكله جش احيمر باستخدام تقنيه المصائد المائية.   .6

  جمرك وادي عربة.   .7
 تأمي   اليات مستاجره موزعه عل طول طريق وادي عربه من منطقة الغويبه وحت 

  طريق وادي عربه الرئيس    .8
 
 اغالق وترقيع جميع الحفر ف

 رات وشواخص. تصويب أوضاع عنارص السالمة المرورية للطريق الرئيس  من دهان واشا  .9

 حل مشاكل االناره عل كامل طريق وادي عربة.   .10

 فتح الطرق للمناطق النائية وميادين الهجن .   .11

ه من سنوات.   .12  فتح طريق الحقنه المتعب 

 االنتهاء من تنفيد المشاري    ع التاليه :   .13

 مدكور المرحله االول   -
 انشاء طريق بب 

يقره -   منطقة فينان   قب 
 
 انشاء طرق ف

 ساكن االش العفيفهانشاء الطرق لم -

ره للطريق الرئيس   -
 صيانة المواقع المتة 

 انشاء عباره ابو خشيبه -

  منطقة رحمه -
 
 انشاء شوارع داخليه ف

 صيانة اناره الطريق -

 



 

 

380 

 

التسلقعبير / السياسات و التطوير المؤسسيمديرية   

 

اء  مديرية اشغال اقليم البن 

  وزارة االشغال العامة واالسكان المن  ة لغاية تاريــــ  
ن
اء 31/12/2019المشاريــــ  التنموية لكا ة القطاعات م  مموذج ف مديرية اشغال اقليم البن 

وع  الرقم المريود  اسم المش 
 موازمة

المريود 
  
 
 ذا 

اكم   مجموع المريود
االم اق الن 

 ن  متاية 
 الشتر

لسبة االم اق 
اكم  م  

الن 
 المريود 

لسبة االمجاز 
 ال ع   

اء -اعادة انشاء وخلطة طريق الطيبة/صبور  1  %100 * * 178980 0 178980 لواء البب 

اء -انشاء وخلطة لطريق الطيبة/الكريم  2  %100 %65 130004.46 199000 199000 لواء البب 

-انشاء جدار استنادي الراجف وخلطة اسفلتية الكازية/وادي موس 3
اء  لواء البب 

129876.4 129876.4 * * 100% 

مان وانشاء عمل خلطة اسفلتية لطريق المستشف  /تلعة سلي 5
اء  وخلطة الهجيم عي   امون / لواء البب 

159500 159500 118322 74% 100% 

اعادة انشاء وخلطة الراجف / الدلبة/ سمان واعادة انشاء وخلطة  6
اء -الراجف / الخزان   لواء البب 

178000 178000 * * 100% 

ة ال 7 اء -راجف اعادة انشاء وخلطة طريق الهضب / مقبر  %100 %60 89552 148000 148000 لواء البب 

 -االساود وانشاء وخلطة لطريق الحبيق   30طريق زراع  حوض  8
اء  لواء البب 

158888 158888 120638.425 75% 100% 

اء -انشاء وخلطة اسفلتية طريق دالغة / خالل الرصيف  10  %100 * * 195220 195220 لواء البب 

اء -انشاء وخلطة اسفلتية طريق برقة/أبو حصية  11  %100 * * 199900 199900 لواء البب 

 %100 * * 19935 19935 فتح وتعبيد طرق مساكن االش العفيفة 13

اء  2بناء جدران استنادية عدد  14   الحبيق الطيبة لواء البب 
 
 %100 * * 93060 93060 ف
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 تصميم و اعداد 

س  ـــــــــــالمؤس ـــــر ويـــــــــات و التطـــــــــــــــــــرية السياســـــمدي  
 

قسم تطوير االداء المؤسس  رئيس  مدير السياسات و التطوير المؤسس                   

                                       سليمان عربيات          
 
 ــــــــس  عبـيـــــــــــــــر الت

 
           قــــــــل

 


