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كلمة المدير العام
الحضري لتطويروالإلسكانالعامةالمؤسسةانجازاتعنملخصايتضمنالذيالسنوي التقريرهذاتقديميسرني
السكنىعلالحصولمنالمواطنينتمكينو االردنفياالسكانقطاعوتطويررعايةفيدورهايعكسوالذي

.المملكةمحافظاتمختلففيالمنتشرةمشاريعهاخاللمنوذلكالمالئم،
السكنأولويةخاللمنالتكافلدولةمحوروضمن2020-2019للعامينالحكومةعملألولوياتوتنفيذا  
الشققرمحو تضمنحيثواالراضيالشققبمحوريهلالسكانالوطنيالبرنامجالمؤسسةاطلقتالميسر
كماةللمؤسسمملوكةمخدومةاراضيعلىوالمتدنيالمتوسطالدخللذوي الخدماتمتكاملةسكنيةتجمعات
محافظاتعلىموزعةالمؤسسةمشاريعمنمخدومةسكنيةارضقطعة1700بيعالثانيالمحورتضمن
بأسعارسكنيةمقسائلتوفيروذلك(العقبةالطفيلة،،معانالكرك،الزرقاء،،اربد،المفرق،عمانالعاصمة)المملكة
التركيزمعتوسطوالمالمتدنيالدخلذوي البرنامجويستهدف.الماليةوالتسهيالتالمزايامنللعديدوفقامدعومة
.شهريا  (دينار700)االسرةدخلاليتجاوزانعلىالزواجوحديثيالشبابفئةعلى

استجابا  ناكورو وباءلجنةخاللمنوذلكالمؤسسةخاللمنمبادرةعملتمكورونابجائحةاألردنلتأثرونظرا  
منمجموعةعضويتهافيوضمتبرئاستيخاصةلجنةتشكلتو اإلسكان،قطاعفيالمستثمرينلمالحظات

ثرألالتصديخطةلوضعالعالقةذاتالجهاتمنالخاصالقطاععنوممثلينالعامالقطاعمنعامينأمناء
.االسكانقطاععلىكوروناوباءانتشار
القطاععلىرتبةالمتلألثارللتصديخطةووضع،االسكانقطاععلىكوروناوباءانتشارازمةاثرتقييمبهدف
تشكيلتمفيهنموالوزيادةاالسكانقطاعالستدامةوصوالالمقبلةالمرحلةفيوتحفيزهعليهالوباءانتشارجراء
والوزاراتاتالمؤسسوالخاصالعامالقطاعينعنممثلينعضويتهافيتضمالجائحةانتشاربدءاثناءلجنة
.الوزراءمجلسالىالمدىوطويلةومتوسطةقصيرةتوصياتهبرفعقامتحيثالعالقة،ذات
عنبالتخفيفةالحكومياإلجراءاتمعتماشيا  الجائحةفترةخاللالمستفيدينأقساطبتأجيلالمؤسسةقامتكما

.المواطنين

مماالخارجيةراتللمتغيواستجابةورشاقهمرونةاكثرليكون التنظيميالهيكلتحديثعلىالمؤسسةوعملتهذا
والخارجييالداخلوالتواصلاالتصالكفاءةورفعاالعمالجودةوتحسينالمؤسسةاألداءكفاءةرفعفييساهم
.المؤسسةعملجوهرويعكس

باشرتفقد،اإلسكانقطاعأداءفعيلتلاالردنيةالحكومةأولوياتمنوانطالقا  االسكانيةالسياساتمساروفي
تعاون اتفاقيةبموجبانجازهاتموالتيالمملكةفياالسكانقطاعألداءالتقييميةالدراسةتوصياتبتنفيذالمؤسسة
والعملاقرارهاتميالت)لالسكانالوطنيةاالستراتيجيةتحديثبهدفوذلك(الدوليالبنكوالمؤسسةبينمشترك

.1989عاممنذبها

المؤسسةقامت؛ةالمحيطالبيئةعلىوالمحافظةالتشغيليةالكلفةوخفضالطاقةاستخدامكفاءةرفعمجالفياما
فيساهممما.لمؤسسةافيالمتجددةالطاقةلتفعيلشمسيةخالياوصيانةوتشغيلوربطوتركيبوتوريدبتصميم
.المجالهذافيالحكوميةالتوجهاتمعتماشيا  النفقاتتخفيض

بيئةتحسينبهدفرنصيأبومنطقةفيللمؤسسةالتابعالتجاري السوق فيالعملتنظيمتماإلداري الصعيدوعلى
.السوق فيالمستأجرينظروفوتحسينالعملكفاءةرفععلىنعكسمماالسوق فيالعمل

ياجاتاالحتلذوي خاصممرانشاءتمالمقدمةالخدماتجودةمنوتحسينبتطويرالمؤسسةتوجهاتوضمن
حركةيللتسهللمؤسسةالتابعةالمبانيفيالمصاعدتغييرطرحوإعادةالمبانيكافةمدخلعلىالخاصة
.المراجعين
رضاوتحسينخدمةاللمتلقيخدماتهاتقديمفيالمستمروالتطويرالتحسينفيللمؤسسةالعامةالسياسةوضمن
وزيادةالحاسوبيةكةالشبوسرعةكفاءةلرفعااللكترونيةالتحتيةالبنيةتطويرعلىالعملتمفقدالخدمة،متلقي
.ةالمحوسباألنظمةتشغيلخاللمنوذلكالمؤسسةمبانيبينالبياناتنقلوخطوطاالنترنتسرعة 1
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العالقةةةة والةةةربط االلكترونةةةي مةةةع المؤسسةةةات ذاتوهةةةي حاليةةةا  فةةةي مراحلهةةةا النهائيةةةةالمؤسسةةةةخةةةدمات واتمتةةةة  
.االقتصاد الرقمي والريادة بالتنسيق مع وزارة 

، وتطبيقةةا  لمبةةادىء هارؤيتهةةا ورسةةالتلهةةا تحقيقةةا  وتطوير لمتلقةةي الخدمةةةأفضةةل الخةةدمات وتسةةعى المؤسسةةة لتقةةديم 
ظمة والتشريعات التي قوانين واألنمن خالل تطبيقها للالثقة كما و تلتزم بالعمل على تعزيز الحاكمية المؤسسية؛

.تحكم عملها وتوضح حقوق المستفيدين وواجباتهم وحقوق الشركاء وأصحاب المصالح 

اعي وذلةةك وحرصةةت المؤسسةةة علةةى فةةتح قنةةوات للتواصةةل مةةع متلقةةي الخدمةةة مةةن خةةالل وسةةائل التواصةةل االجتمةة
للقرعةةة علةةى لنشةةر اخبةةار المؤسسةةة والتةةرويج لمشةةاريعها واالعةةالن عةةن المبيعةةات باإلضةةافة الةةى البةةث المباشةةر

ة علةى وذلك تسةهيال  علةى المةواطن واضةفاء الشةفافية والنزاهة Facebookصفحة المؤسسة الرسمية على موقع 
.اراتهم عملية توزيع قطع األراضي باإلضافة الى االستماع لصوت متلقي الخدمة واالجابة على استفس
.ال المرئيوتحويل االجتماعات في فترة ذروة الجائحة واالنقطاع الى اجتماعات عن بعد عبر تقنية االتص

ول علةةةى وكمةةةا تةةةم تشةةةغيل شاشةةةات داخةةةل مبنةةةى شةةةؤون المسةةةتفيدين لعةةةرض مشةةةاريع المؤسسةةةة وخطةةةوات الحصةةة
فةع وعةي الخدمات باإلضافة الى تركيب لوحات تتضمن إجراءات وخطوات الحصةول علةى الخدمةة ممةا سةاهم بر 

.متلقي الخدمة باإلجراءات مما انعكس على سرعة انجاز الخدمة وسهولتها

اتمتهةةا وفةةي مسةةار األمةةالك فقةةد قمةةت بتشةةكيل لجنةةة وذلةةك مةةن اجةةل حصةةر األمةةالك وتحةةديث بيانةةات األمةةالك و 
وانبثقت عن هذه اللجنة لجان فرعية اخرى لضمان استدامة العمل وتحديث البيانات،

لورقيةةة وبجهةةود ذاتيةةة كمةةا تةةم تشةةكيل لجنةةة ألرشةةفة ملفةةات شةةؤون المسةةتفيدين الكترونيةةا  لالسةةتغناء عةةن الملفةةات ا
، باإلضةةافة لمةوظفي المؤسسةة ممةةا انعكةس علةى كفةةاءة األداء ودقةة البيانةات وحفةة  الملفةات مةن التلةةف والضةياع

.الى االيعاز لدراسة المشاريع السابقة وتحديد الشواغر فيها وحصرها

يبية المتقدمة وورش في أطار خطة المؤسسة بتأهيل وتطوير الموارد البشرية تم الحاقهم بالعديد من البرامج التدر 
.مقدمةالعمل التخصصية الكسابهم المهارات والمعارف الالزمة لرفع مستوى األداء وتحسين الخدمات ال

اءة والشةفافية لتأهيةل وتم اجراء العديةد مةن الترقيةات للوظةائف القياديةة واالشةرافية والتةي اسةتندت الةى معةايير الكفة
.جيل جديد من القياديين

كل نسةةبي وفةةي المسةةار المةةالي وبةةالرغم مةةن ظةةروف الجائحةةة اال انةةه ارتفعةةت إيةةرادات وتحصةةيالت المؤسسةةة بشةة
.باإلضافة الى ضبط النفقات والتخطيط المالي المالئم لظروف الجائحة

ر التطةورات هذا وقد تم تغيير رؤيةة ورسةالة المؤسسةة الةى رؤيةة جديةدة أظهةرت روح التحةدي والتقةدم ومواكبةة  خة
.وبناء سياسات عمل متطورة ومنسجمة مع األهداف الوطنية 

ألهةةداف انجةةازات الوحةةدات اإلداريةةة وتحقيةةق أهةةدافها التةةي انسةةجمت مةةع االسةةنوي كمةةا تضةةمنت طيةةات الكتةةاب
امين المنصةرمين االستراتيجية للمؤسسة ومؤشةرات األداء التةي أظهةرت مةدى التقةدم فةي تحقيةق النتةائج خةالل العة

.بالرغم من تحديات جائحة كورونا التي واجهتها المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام

واصةةل ولمعةةالي رئةةيس المجلةةس وكافةةة أعضةةاءه علةةى الةةدعم المتوفةةي الختةةام ، ال يسةةعني اال أن اجةةدد شةةكري 
يةق أهةداف تحقحيث ان هذا العمل ما هو اال ثمرة عمةل جمةاعي وبةروح الفريةق الواحةد أدى الةى لكافة الموظفين 

ضةةةرة مةةةا فيةةةه خدمةةةة ومصةةةلحة الةةةوطن الغةةةالي فةةةي ظةةةل حلملةةةين مةةةن و أن يوفقنةةةا  .وطموحةةةات هةةةذه المؤسسةةةة 
.الحسين حفظه و ورعاهبن و الثاني عبدالملك صاحب الجاللة 

المديـــر العـام
المهندسة جمانة محـــمد العطيــــات



حلةول مالئمةة اليجةادكأول تدخل حكومي مباشر في قطاع االسةكان 1966أنشأت الحكومة مؤسسة اإلسكان عام 
ر الحضةةري بإنشةةاء دائةةرة تعنةةى بةةالتطوير الحضةةري لتعمةةل علةةى تنفيةةذ مشةةاريع التطةةوي1980لةةه، كمةةا قامةةت عةةام  

.لتحسين المناطق العشوائية في المملكة

ا حيةةةث التزمةةةت بتنفيةةةذ التوصةةةيات التةةةي اقترحتهةةة، 1989أقةةةرت الحكومةةةة االسةةةتراتيجية الوطنيةةةة لإلسةةةكان عةةةام ولقةةةد 
ةأن ليتمكن القطةاع الخةاص مةه،القطاع الخاص الموجخيار من أبرزها تبني والتي دراسات استراتيجية  ال خةذ دور فع 

ويكةون دور الحكومةة ،اتوضمن المقدرة الماليةة لتلةك الفئةكافية  عداد  أفي إنتاج الوحدات السكنية للفئات المستهدفة ب
.تمكين األسر واألفراد من الوصول إلى السكن المالئم

دمةج مؤسسةة اإلسةكان ودائةرة التطةوير الحضةري 1992لتوصيات االستراتيجية الوطنية لإلسكان فقد تم عةام وتنفيذا  
تمتةةع المؤسسةةةة ولت. 1992لسةةنة ( 28)المؤسسةةة العامةةة لإلسةةةكان والتطةةوير الحضةةري بموجةةب القةةةانون رقةةم للتشةةك

موظفةةةةةا مةةةةةن مختلةةةةةف ( 314)بلةةةةة  عةةةةةدد موظفيهةةةةةا وقةةةةةد .بالشخصةةةةةية االعتباريةةةةةة ذات االسةةةةةتقالل المةةةةةالي واإلداري 
.2020في عام التخصصات

ان مةن بةين وكة. ة إلعةادة هيكلةة قطةاع اإلسةكان لشةكتبنةت الحكومةة توصةيات اللجنةة التوجيهيةة الم  1996وفي عام 
اء شةةراكه معةةه وذلةةك بإنشةة،هةةذه التوصةةيات تكليةةف المؤسسةةة بالقيةةام بةةدور المسةةهل والممكةةن للقطةةاع الخةةاص المةةنظم

.إلدخاله في إنتاج الشقق وقسائم األراضي السكنية الصغيرة المخدومة

مؤسسةةة، شةةراكة مةةع القطةةاع الخةةاص، تطةةوير سةةكن) مشةةروعا  إسةةكانيا   ( 296)وقةةد أنجةةزت المؤسسةةة منةةذ  نشةةأتها 
( 121987)ى والتةي اشةتملت علة( سةكن كةريم لعةير كةريم)عشوائي و مخيمات ، مشةاريع المبةادرة الملكيةة لإلسةكان 

.وحدة سكنية

، (سياسةاتمسةار ال)و ( مسةار اإلنتةاج)تعمل المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري حاليا ضمن مسارين همةا 
السةوق مةن قطةع حيث تساهم من خالل مسار اإلنتاج في تلبية الحاجة السكنية للمواطنين وسد الفجةوة الحاصةلة فةي

كةةارم الملكيةةة األراضةةي الصةةغيرة المخدومةةة، وذلةةك مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةاريع المواقةةع والخةةدمات والمشةةاريع الرياديةةة والم
.السامية باإلضافة إلى تطوير المناطق متدنية الخدمات

لواردة في وثيقة أما مسار السياسات فتقوم المؤسسة على رعاية قطاع اإلسكان وتسعى إلى تحقيق األهداف الوطنية ا
كة مةن خةالل تةوفير السةكن المناسةب لةذوي الةدخل المحةدود والمتةدني، بمشةار 2025ورؤية االردن عةام " كلنا األردن"

كان األسةةر كمةةا تسةةعى إلةةى المسةةاهمة فةةي تخفيةةف وطةةأة الفقةةر مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةاريع رياديةةة إلسةة، القطةةاع الخةةاص
لمناطق الفقيرة حيثما يلزم األشد فقرا  باستخدام العمالة المحلية وتدريبها إضافة إلى تحسين خدمات البنية التحتية في ا

.بالتنسيق مع الجهات المعنية

مةةن خةةةالل تةةوفير السةةةكن المناسةةةب ” 2025رؤيةةةة األردن ”وتسةةعى المؤسسةةةة إلةةى تحقيةةةق األهةةداف الوطنيةةةة حسةةب 
.للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص

لمحة تاريخية عن المؤسسة
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الفصل األول 
الخطة 

اإلستراتيجية
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الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية 

اطق تتولى المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المن
.  المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها

5

:رؤية المؤسسة 
.قطاع إسكان ريادي ذكي

:رسالة المؤسسة 
تمكين المواطنين من حيازة السكن المالئم وتقديم الخدمات بعدالة وجودة عالية، 

ومواكبة الحداثة وتعزيز الشراكة المتوازنة مع القطاع الخاص من خالل الكوادر 
.المؤهلة 

:القيم الجوهرية 
.الحوكمة-

.. المسؤولية المجتمعية -

.التطوير والتحسين المستمر-

.العمل بروح الفريق الواحد-

.واإلبداع والمبادرةاإلبتكار-

-:الهدف الوطني الذي تساهم المؤسسة بتحقيقه
متدنية واضحة ومتكاملة لإلسكان؛ بحيث تتمكن غالبية األُسر الالمساهمة في إيجاد سياسة وطنية

.والمتوسطة الدخل، من الحصول على المسكن المالئم 



األهداف اإلستراتيجية

6

المساهمة في تمكين المواطنين من الوصول الى السكنالهدف األول

المالئم في كافة مناطق المملكة

الهدف الثاني
رفد المساهمة  في تنظيم وتعزيز فعالية قطاع اإلسكان ل

يل اإلقتصاد الوطني من خالل اإلستثمار اإلسكاني وتفع

الشراكة مع القطاع الخاص

تعزيز وتطوير فعالية وكفاءة األداء المؤسسيالهدف الثالث



-:إعتماد سياسة الجودة للمؤسسة وهي

م خدماتها لمتلقي إيمان وإلتزام المؤسسة بالتحسين والتطوير المستمر وصوال  لتحقيق التميز في تقدي•
إلسكان الخدمة من المواطنين والعمالء ، وتطوير أعمالها وقدراتها للمساهمة في رعاية وتطوير قطاع ا

ر اإلحتياجات األردني، وتحقيق الجودة بإبعادها المختلفة من خالل تطوير ورفع كفاءة العاملين وتوفي
.ISO 9001:2015الالزمة لتحقيق األهداف المطلوبة بجودة وتمي ز وبما ينسجم مع شهادة اآليزو  

نظام إدارة الجودة

فيالتاليةالمرجعياتالمؤسسةاعتمدتو (2023-2021)لألعواماإلستراتيجيةالخطةتحديثتم  
-:اإلستراتيجيةخطتهاإعداد

.المعظمالثانيعبدوالملكالهاشميةالجاللةصاحبوتوجيهاتاقوال•
.للحكومةالموجهةالساميةالتكليفكتب•
.الساميةالعرشخطابات•
.2025األردنرؤيا•
.فافيةوالشالحكومياألداءلتميزالثانيعبدوالملكلجائزةالنهائيالتقييمتقرير•

الخطة االستراتيجية

7



2020-2019الخطة التنفيذية لعام 
:تم العمل على انجاز ما يلي

تيجية بالخطةة المؤسسةة وفةي اطةار تحةديث وتطةوير الخطةة التنفيذيةة علةى ربةط الخطةة االسةتراانتهجت•

وقيةةا  المؤشةةرات بشةةكل دوري لبيةةان ( KPIs)التنفيذيةةة لكةةل إدارة فةةي المؤسسةةة وبنةةاء مؤشةةرات قيةةا  
.مدى تقدم المؤسسة في تحقيق أهدافها

ة ومةةدى التةةأثير فةةةي لقيةةا  نتةةائج المؤسسةةة الرئيسةةي( تشةةغيلية –اسةةتراتيجية ) وتةةم تصةةنيف المؤشةةرات •
تحقيق الهدف القطاعي والوطني

.الممارساتيتم إعداد وإصدار تقرير لتقييم األداء المؤسسي مستندا  إلى أفضل•

الخطة المستقبلية
:وتضمنت ما يلي

سكنية تجمعات سكنية مستدامة من خالل الشراكة مع القطاع الخاص اإلسكاني لتوفير وحداتإنشاء•
.لذوي الدخل المتدني والمتوسط( نواة ) 

.المحافظاتفيالتحتيةبالبنيةمخدومةأراضيقطعمشاريعتنفيذ•
يع التةةي تنفةةذها توحيةةد الجهةةود الحكوميةةة فةةي تةةوفير كافةةة خةةدمات البنيةةة التحتيةةة والخةةدمات العامةةة للمشةةار •

.المؤسسة أو تشارك في تنفيذها
.اإلسكانيةالمشاريعإلقامةالمؤسسةمخزون لزيادةأراضيشراء•

الخطة التنفيذية والخطة المستقبلية
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الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري
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الفصل الثاني
نشاطات عطوفة 

المدير العام
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للبيعةالمطروحالمشاريعمنلعددللمؤسسة،العامالمديرعطوفةبهاقامتتفقديهجولة
.السدادبآليةالمتعلقهالماليهوالمزاياالتسهيالتضمن
الىباالضافةماركاتوسعةمشروع،2عمانمشروعالزيتونة،مشروع)الجولةشملتحيث

.(ايماناألميرةضاحيةمشروع

جوالت ميدانية

11



جوالت ميدانية

يعمشار الزيارةهذهشملتوقدالجنوب،محافظاتفيالمؤسسةلمشاريعميدانيةزيارة
الىضافةباالللمؤسسةالمملوكةالعالميةشقق،طوابقوالثالثالطابقين،الكازار،الشامية)

.(لالسكانالوطنيالبرنامجمشاريعمنحانوتدبةمشروع

فةعطو معالمؤسسةعاممديرالعطياتجمانةالمهندسهعطوفةاجتماعالزيارهخاللوتم
الخاصهاديةاالقتصالعقبهمنطقةسلطةفيالمفوضينمجلسرئيسالبخيتنايفالمهندس
العالقهالمواضيعلبحثالمعنيينالىباالضافه
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البناءيرمعايلتطبيقوالحلولالممارساتوتنظيمبتوجيهالخاصةللجنهاالجتماععقد
فيةالعاملالجهودتوحيدالىاللجنةاعمالوتهدفهذاالعالقة،ذاتالجهاتمعاالخضر

وضراءالخاالبنيةمجالفيالصادرةوالتعليماتوالقوانينالتشريعاتمجالفياالردن
حثبالىاضافةاالخضرالبناءمعاييرلتطبيقوالحلولالممارساتوتنظيمتوجيه

.الخضراءاالبنيةمجالفيالمختصةالجهاتتواجهالتيالتحديات
منقرارهاإلالخضراءاالبنيةمجالفيالعملوتحفيزلتحسينالالزمةالتوصياتووضع

.الوزراءمجلسقبل

13



مؤتمر اإلسكان العربي السادس

انلالسكالعامهالمؤسسةادارةمجلسرئيسواالسكانالعامهاالشغالوزيرمعاليمشاركة

عنــوانحتتالسادسالعربياالسكانلمؤتمراالفتتاحيهالجلسةبفعالياتالحضريوالتطوير

قنيةتعبروذلكانتشارهامنوالحدالعشوائيةالمناطقتطويرواستراتيجياتسياسات)

.(23/2020/12-22من)يومينمدارعلىاستمروالذيالمرئياالتصال

هجمانالمهندسةالحضريوالتطويرلإلسكانالعامهالمؤسسةعاممديرعطوفةشاركتكما

منوالحدالعشوائياتمشكلةمعالجة)بعنواننقاشيةورقةوقدمتبالمؤتمرالعطيات

المساكنمشكلةمعالجةمراحلالتقديميالعرضخاللبينتوقد،(األردنفيإنتشارها

لحلاساتوالسياالستراتيجياتالىباالضافةاألردنيةالحكومةقبلمناألردنفيالعشوائية

.المشكلةهذه

الكبيرالتحديهذامواجهةفياالردنيةالتجربهنجاحوعواملأسباباستعراضتمكما

.المجالهذافييحتذىمثاالا تعتبرالتياألردنيةبالتجربةوأشادت

والتنميةلإلسكانالرابعالوزاريالمنتدىسيستضيفاالردنأنبالذكرالجديرومن

.2021القادمالعاممنأولكانونفيعمانفيسيعقدوالذيالمستدامه
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(توطين دليل أدوات المساحات العامة للدول العربية )ورشة تدريبية بعنوان 

رعايةتحت(العربيةللدولالعامةالمساحاتأدواتدليلتوطين)بعنوانتدريبيةورشةافتتاح
وأمانةياتالعطجمانهالمهندسةالعامبمديرهاممثلة  الحضري والتطويرلالسكانالعامهالمؤسسة

.المدينةمديرعنمندوبا  مهيراتميرڤتالدكتورهويمثلهاالكبرى عمان
برنامجمعقوالتنسيبالتعاون (البشريةللمستوطناتالمتحدةلألممالوطنيالبرنامج)الورشةنظم

.نعماأمانةفيالثقافيالحسينمركزفيعقدت؛والتياألورومتوسطيةالمدنبينالهجرة
يرمعايعلىالمهندسينقدراتوتعزيزبناءبهدفجاءتالورشةهذهانبالذكرالجديرومن

أفضلعلىواالطالعالحديثةالعالميةالمعاييروفقوالحدائقالمفتوحةالعامةلألماكنالتصميم
.العامةوالمناطقللحدائقاالمثللالستخدامالممارسات

ةعربيدولمنخبراءمشاركةإلىإضافةعمانوأمانةالمؤسسةموظفيمنعددبالورشةشارك
.15/7/2020بتاريخالورشةهذهعقدتوقدبعد،عناالتصالبتقنية
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مذكرة تفاهم مع صندوق اإلئتمان العسكري 

مةالعااالشغالوزيرمعاليرعايةتحتالعسكري،اإلئتمانصندوق معتفاهممذكرةتوقيع
مستفيديناللتمويلوذلكالحضري والتطويرلالسكانالعامةالمؤسسةادارةمجلسرئيسواالسكان

معفقيتوبماالعسكري االئتمانصندوق نظامأحكامعليهمتنطبقالذينالمؤسسةمشاريعمن
.المؤسسةقانون أحكام

تولىتحيثالدولة،مؤسساتعملتكامليةبخصوصالملكيةالتوجيهاتمنانطالقاذلكويأتي
بموجبوتملكالسكنيةوالوحداتالعقاراتوتخصيصببيعالمتعلقةالسكن؛أزمةحلالمؤسسة

.ينللمستفيدبيعهااعادةلغاياتالممولةللجهاتالسكنيةالوحداتبيعصالحيةقانونها
فيءتجاالمؤسسةالتفاهممذكرةتوقيعانالعطياتجمانةالمهندسةالمؤسسةعاممديروقالت
وتقديراازاواعز الكبرى،العربيةوالثورةالجيشويومالملكيالجلوسبعيدالمملكةاحتفاالتغمرة

.االردنيةالمسلحةالقواتلجهود
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استقبال وفدا  من السلطه الوطنيه الفلسطينيه 

تطرقتيثحالسلطة،فيالعطاءاتمديربرئاسةالفلسطينيةالوطنيةالسلطةمنوفدا  إستقبال
.األزلمنذو وطنيا  نسيجا  تشكلوالتيالبلدينبينالعالقاتمتانةالىعطوفتها

العامطاعينالقبينوالشراكهاالسكانقطاعفياالردنيهالتجربهعلىالوفداطالعالزيارهتخلل
.والخاص

تطويرفياهميسبمافلسطينفياالشقاءمعالمستمرللتعاون المؤسسهاستعدادعطوفتهاوبينت
.اإلسكانقطاع

فيتأتيلزيارهاهذهانمشيرا  الزيارهخاللقدمتالتيبالمعطياتالفلسطينيالوفدأشادجهتهمن
.الطرفينبينالمستمرالتعاون اطار
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الفصل الثالث
إنجازات اإلدارات 

والمديريات
ر التابعة للمدي

العام  
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ملخص إنجازات المؤسسة

ضري لعام فيلم قصير يلخص انجازات المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الح
2020

19

YouTubeرابط الفيديو على قناة المؤسسة على •

https://www.youtube.com/watch?v=vFgrbN1BSpA

https://www.youtube.com/watch?v=vFgrbN1BSpA


المديريات المرتبطة 
بالمدير العام  

مديرية مكتب المدير 
العام

20



المديريات المرتبطة بالمدير العام

لمجلسالتنفيذيللمكتب(85)واالجتماعاالستشاريةالعليمةالفنيةللجنة(65)االجتمــاع❖
عقدالذيالعربوالتعميراإلسكانوزراءلمجلس(36)والدورةالعربوالتعميراإلسكانالوزراء

.8/10/2019-2منالفترةخاللالمتحدةالعربيةاالماراتدولة–دبــيإمارةفي

مةالعااالشغالوزيرمعاليعنمندوبا  العالميالحضري للمنتدىالعاشرةالدورةحضــور❖
منةبالفتر المتحدةالعربيةاالماراتدولة/ظبيأبوإمــــــــــارةفــــــــيعقـــــــدالــــذيواإلسكــان

9-12/2/2020

يالعرباإلسكانومؤتمرالعربوالتعميراإلسكانوزراءلمجلس(37)االجتماعفيالمشاركـــة❖
/انتشارهامنوالحدالعشوائيةالمناطقتطويرواستراتيجياتسياساتحولالسادس

.(افتراضي)التونسيةالجمهورية

21

المشاركــات الخارجية  لعطوفة المدير العام 
وفـــود رسميـــة 

مشاركــات عطوفة المدير العام 
(اجتماعات وورش عمل وندوات)

ألطفالارعايةجمعيةنظمتهالذي(للقائدالمحبةكرنفال)االحتفاليبالكرنفالالمشاركة❖
.15/2/2020بتاريخالحسينحدائقفيالخيريةواالسرة

لسكنافيالحقحولللموئلالدولياليومبمناسبةالحواريةالثقافيةباالمسيةالمشاركة❖
االردنيالنساءتضامنمعهدجمعية/واآلمنالصحي



المديريات المرتبطة بالمدير العام

قسم االعالم

.اإلدارةمجلس:اوال  ❖

-:2019عـــام
اجتماعات(6)لعقدوالترتيباالعداد-
.قراراتهاتنفيذومتابعةومرفقاتهاقيودهاحفظتمقرار(73)عنهانتج-

-:2020عـــام
اجتماعات(6)لعقدوالترتيباالعداد-
.قراراتهاتنفيذومتابعةومرفقاتهاقيودهاحفظتمقرار(55)عنهانتج-

التخطيطلجنة-:ثانيا  ❖

-:2019عـــام

2019عــــــاماجتماع(16)لعقدوالترتيباالعداد-
.2020عـــــــــــاماجتماع(21)وعقد-
.قراراتهاتنفيذومتابعةومرفقاتهاقيودهاحفظتم-

.المؤسسةبالمتعلقةااللكترونيةوالمواقعالمحليةبالصحفالصادرةاالخبارومتابعةرصد❖

لصحفامندوبيمعواللقاءتاالعالموسائلمختلفمعالعامالمديرعطوفةلقاءاتترتيب❖
.المحلية

وفعالياتلنشاطاتباإلضافةالعامالمديرعطوفةوفعالياتبنشاطاتالمتعلقةاالخبارإعداد❖
.العالقةذاتوالداخليةالخارجيةالجهاتمعوالتنسيقبالتعاون ونشرهاالمؤسسة
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مديرية الشؤون 
القانونية 
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المديريات المرتبطة بالمدير العام

الشؤون القانونيةمديرية

عنأخرينالمتوالمستأجرينالمستفيدينبحقالكترونيا  مطالبةقيودسجالتفتحتم❖
.مستفيد(100)وعددهمالمبلغكاملسداداوالماليةالتسويةاجراءلحينالسداد

مديرياتقبلمنالمطلوبةاالجراءاتكافةاستنفاذبعدعدليةانذارات(3)توجيهتم❖
داتااليراقسم،االمالكمديرية/االيجاراتقسم:التحصيلعنالمسؤولةالمؤسسة

.القانونيةالشؤون مديرية/التحصيلمتابعةقسم،الماليةالمديرية/

عنينالمتأخر والمستأجرينللمستفيدينالطلبكفكتبوإعدادالماليةالتسوياتعمل❖
.طلبكف(22)وماليةتسوية(2)قسمينالىتنقسم(24)وعددهمالسداد

.(100)وعددهمالسدادعنالمتاخرينبحقوقفاوالقانونيةاإلجراءاتاتخاذ❖

-:صدرت عدة قرارات منها ❖
مشروع ابو نصير/ المخزنين في السوق التجاري باخالءقرار  -
.صدور قرار بفسخ عقدي ايجار-
وق  تم تسجيل القضايا لدى المحاكم المختصة بحق ثماني مستاجرين في مخازن الس-

.التجاري ابو نصير

(20)صياغة وحفظ العقود واالتفاقيات ❖
(.301)متابعة قضايا المؤسسة المنظورة امام المحاكم وهيئات التحكيم ❖
(.9) تنظيم وفتح سجالت وعددها ❖
.دينار( 175009)تم كسب دعوى ضد بقيمة ❖
دينار ( 107748)تم كسب دعوى لصالح المؤسسة بقيمة ❖
.عن المؤسسة 2تم رد دعوى عدد ❖

26



مديرية التدقيق والرقابة
الداخلية
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المديريات المرتبطة بالمدير العام

التدقيق والرقابة الداخليةمديرية

28

20192020مؤشر األداءالبندالرقم

مدىو المؤسسةفيالفنيةاإلداريةالوحداتأعمالعلىالتدقيق1
1210الزياراتعدد.أعمالهاتنفيذفيواألنظمةبالقوانينالتزامها

التزاممنللتأكدالمؤسسةمشاريععلىالميدانيبالكشفالقيام2
1410الزياراتعدد.بالمشاريعالعاملةالفنيةاألجهزة

حقيقالتولجاناالستالمولجانالفنيةاللجانأعمالفيالمشاركة3
_1اللجانعدد.نالمقاوليبمطالباتالخاصةواللجانالمحليةالعطاءاتولجان

القوانينو لألنظمةومطابقتهابالمقاولينالخاصةالفواتيرتدقيق4
169الفواتيرعدد.الفنيةالناحيةمنالمرعية

1916المهامعددةالمؤسسمشاريعومكاتبواقسامومديرياتعلىالتدقيق5

29392066الفواتيرعددالرواتبوالقيدوالصرفسنداتتدقيق6

3618المهامعدداراتالسيحركةواللوازموالموظفيندوامعلىالدوري التدقيق7

1942اللجانعددالمختلفةاللجانفيالمشاركة8



إدارة السياسات  
االسكانية 
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إدارة السياسات االسكانية

مديرية السياسات االسكانية

30

.االسكانبقطاعالعالقةذاتللقطاعاتاالسكانيةالبياناتجمع❖
.%100إنجازبنسبةواإلسكانيةالحضريةالمؤشراتوحسابتحليل❖
.%100إنجازبنسبةحتسابهاإو السكنيةالحاجةتقديراتحديثت❖
.%100انجازبنسبةواإلسكانيةالحضريةللمؤشراتاالرشاديالدليلاعداد❖
حسبوالطفيلةوالكركوالمفرق والزرقاءعمانفيالدخللشرائحالشرائيةالمقدرةتحليل❖

.%100انجازبنسبةالميسرالسكنمعايير
انجازةبنسبالنقيرةروابياسكانمشروع/الموقرللواءالسكنيةاالحتياجاتدراسةاعداد❖

100%.
.%100انجازبنسبةالرمثااسكانمشروع/الرمثاللواءالسكنيةااالحتياجاتدراسةاعداد❖
.%100إنجازبنسبةاألداءوتقييماإلسكانلقطاع2019/الرابعالربعيالتقريرإعداد❖
.%100انجازبنسبةاألداءوتقييماإلسكانلقطاع2020/األولالربعيالتقريرإعداد❖
.%100انجازبنسبةاألداءوتقييماإلسكانلقطاع2020/الثانيالربعيالتقريراعداد❖
.%100انجازبنسبةاألداءوتقييماإلسكانلقطاع2020/الثالثالربعيالتقريراعداد❖
.%100انجازبنسبة(2019-2015)األداءوتقييماإلسكانقطاعانجازاتتقريراعداد❖
.%100بنسبةالسكنيالتأجيرسياسةحولدراسةاعداد❖



إدارة السياسات االسكانية

.متابعة تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص مع الجهات المعنية ❖
.  متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لتقييم اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص❖
رنامج إعداد وثائق العطاء لطرح الفرصة االستثمارية لمشروع مدينة المجد السكنية ضمن المحور االول للب❖

.الوطني لإلسكان 
.إعداد مسودة أسس وتعليمات الضواحي السكنية ❖
.  الزرقاء/ بركة برخ 7حوض 1928اعداد دراسات الجدوى االقتصادية لقطعة ارض رقم ❖
.اعداد وثائق الفرصة االستثمارية لكافيتريا المؤسسة وطرحها❖
.2م840مساحة ( 1021)اعداد دراسات الجدوى االقتصادية لقطعة ارض تجاري في مدينة ابو نصير رقم ❖
.اعداد دراسات الجدوى االقتصادية لمشروع فوعرا اربد ❖
.إعداد مسودة مصفوفة التصدي ألثر وباء كورونا على قطاع االسكان ❖
تحت 2021اعداد مطوية المنتدى الوزاري الرابع لالسكان والتنمية الحضرية  المنوي عقده في االردن سنة ❖

.» نحو مدن مرنة قادرة على الصمود »عنوان 
.أعداد مسودة دليل ارشادي للدعوة االستثمارية لمدينة المجد السكنية ❖
ي إعداد مسودة مذكرة التفاهم بين المملكة االردنية الهاشمية وجمهورية رواندا في مجال التعاون االسكان❖

.والتنمية الحضرية 
ركة بشرائها أعداد مقترح تسوية مع الشركة العقارية االردنية للتنمية لقطع االراضي التي قامت المؤسسة والش❖

.بهدف تطويرها 
ي العاشر المنتدى الحضري العالمتم تقديمها في " االردنفي تطور السياسات اإلسكانية "إعداد ورقة عمل حول ❖

. 2020"ربط الثقافة باالبتكار"مدن الفرص تحت عنوان 
المجد إعداد دراسة لمقترحات المستثمرين في قطاع اإلسكان على الشروط المرجعية الخاصة بمشروع مدينة❖

السكنية 
.2019اعداد تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي لتقرير حالة البالد ❖
تنمية ، والخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية لإلسكان وال2030متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية  ❖

.2025الحضرية  
.متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء االسكان والتعمير العرب ❖
.متابعة جميع ملفات التعاون الدولي ❖

مديرية االستثمار والشراكة
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إدارة التخطيط  
االستراتيجي

32



اإلستراتيجي إدارة التخطيط

لرؤيةاستنادا(2023-2021)لألعوامالتنموي والبرنامجاإلستراتيجيةالخطةوتحديثمراجعة❖
.اإلداريةالوحداتمعبالتعاون المؤسسةورسالة

.المؤسسةوأنشطةفعالياتكافةمتضمنة2020و2021لعاميالسنويةالتنفيذيةالخطةإعداد❖
يدالبر عبروخارجي اداخلي االشركاءعلىتعميمهوتم  ،2018لعامالسنوي الكتابوإصدارإعداد❖

.اإللكتروني

.التنفيذقيدوالمشاريعالمنفذةالمؤسسةمشاريععنالعملسيرتقدمبتقاريرالتخطيطوزارةتزويد❖

املعالمخاطرمصفوفةوإصداراإلداريةالوحداتلكافةاإلرتباطضباطمعالمخاطرإدارةمتابعة❖
2020-2021.

.(2020)العامنهايةوحتىالتأسيسمنذالمؤسسةمشاريعمعلوماتجداولتحديث❖

.اإلداريةالوحداتلكافةالشهريةاألداءتقاريرإعداد❖

التخطيطوزارةمع(2020-2019)التأشيري التنفيذيللبرنامجالعملسيرتقدمتقاريرمتابعة❖
.الدوليوالتعاون 

والتعاون التخطيطوزارةمعبالتعاون (2024-2021)للحكومةالتأشيري التنفيذيالبرنامجإعداد❖
.اإلداريةالوحداتمعوبالتنسيقالدولي

تماعية الخدمات االجتماعية لالستراتيجية الوطنية للحماية االج/ تحديث أولويات عمل محور تمكين❖
.بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية

مديرية التخطيط اإلستراتيجي
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اإلستراتيجي إدارة التخطيط

-:إعداد الدراسات التالية

.المفرق ( 2)دراسة اجتماعية لمعرفة الحاجة السكنية لمشروع ايدون ❖
.دراسة اجتماعية لمعرفة الحاجة الفعلية للمسكن لمشروع زحوم الكرك❖
دراسة لقياس مستوى الرضى عن نظام إدارة الجودة في المؤسسة حيث بلغ معدل الرضى ❖

(82.9.)%
ريق برئاسة حيث تم تشكيل ف( فوعرا)دراسة احتياجات المجتمع المحلي في لواء قصبة إربد مشروع ❖

خصية للخروج رئيس قسم تقييم االداء وقد تم المزج في جمع البيانات بين االلكتروني والمقابلة الش
.بنتائج للوصول الى الجدوى االقتصادية لتنفيذ المشروع من عدمه

.2020/ 1/ 15–13تنفيذ عملية التدقيق الداخلي في الفترة من ❖
متابعة عمليات ضبط وإصدار الوثائق ونماذج العمل❖
ين في تنفيذ عملية التدقيق الخارجي من قبل شركة المبدعون لخدمات منح الشهادات على مرحلت❖

17 /2 /2020 ،30 /8 /2020
8/2020/ 27عقد اجتماع المراجعة االدارية في ❖
اءات خالل جائحة كورونا واالغالق التام تم تفعيل العمل عن بعد واعداد وتنفيذ خطة تعميم اجر ❖

اجراء( 224)العمل على الوحدات االدارية لمراجعتها وتحديثها وكان عددها 
.مراجعة المنهجيات مع الوحدات االدارية المعنية لتحديثها❖
-2020)اعداد ملخص لعطوفة المدير العام عن مضمون تقرير انجاز خطة التعافي والمنعة ❖

2021   )

مديرية الجودة
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إدارة التخطيط اإلستراتيجي 

نهائيبشكلواستالمها(5)وعددهاالمحوسبةاألنظمةكافةتشغيلمناالنتهاء❖

.األمالكنظام.1
.المستفيدينشؤون نظام.2
.العاماألستاذنظام.2
.واإليجاراتالمدينةالذممنظام.3
.النقدنظامالدائنة،الذممنظام.4

.وتشغيلهالبياناتحفظنظامعطاءوإحالةطرح❖

16)منالحسينضاحيةومبنىعمانجبلمبنىبينماالبياناتنقلخطسرعةرفع❖
Mbps)إلى(24Mbps).

.بالمؤسسةواعتمادهالخدمةديوانفيبهالمعمولالرواتبنظامتشغيلإنجاز❖

.المدنيةالخدمةديوانفيبهالمعمولوالرواتبالموظفينشؤون نظامتشغيلإنجاز❖

نظام)مةأنظ.بالمؤسسةالعاملةواألنظمةالبياناتلقواعداليوميةوالصيانةالفنيالدعمتقديم❖
نظام.ياإلسكانالمعلوماتنظام،اإلسكانيالتمويلدعم،الدواممراقبة،لإلسكانالملكيةالمبادرة

برامجال،المثاليالمحاسبنظام،والرواتبالموظفينشؤون نظام،التحصيلنظام،المحاسبة
.(األخرى الجاهزةوالتطبيقات

.االنترنتوشبكةوالطابعاتلألجهزةاليوميةالصيانة❖

مديرية تكنولوجيا المعلومات
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إدارة االمالك
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:قسم اإليجارات ❖
.إستدعاء، ودراستها والرد عليها( 19)استقبال اإلستدعاءات والطلبات من المواطنين بعدد ❖
.إعالنات( 3)تجهيز وإعداد اإلعالنات عن المخازن الشاغرة للتأجير من أمالك المؤسسة بعدد ❖
.حاالت تنازل، وتثبيتها ضمن نظام األمالك( 9)تنظيم إجراءات التنازل بين المستأجرين بعدد ❖
عقدا ، وتوقيعها من ( 12)إعداد عقود اإليجار الجديدة المبرمة بين المؤسسة والمستأجرين الجدد بعدد ❖

.عطوفة المدير العام
.إدخال ملفات المستأجرين على نظام اإليجارات وربطها مع المديرية المالية ❖
جولة، ومتابعة ما يستجد ( 24)القيام بجوالت ميدانية على عقارات المؤسسة المؤجرة والشاغرة بعدد ❖

.عليها
.الإشراف على مراقبي السوق التجاري في أبو نصير ومتابعة طلبات المستأجرين ❖
جلسة نتج عنها ( 22)إعداد اجتماع لجنة األمالك ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة األمالك، حيث تم عقد ❖

.قرار( 65)

2019إدارة األمالك   

:قسم األبنية ❖
ن التجارية متابعة وتحديث قاعدة البيانات للمباني المملوكة للمؤسسة، وحصر الشقق السكنية والمخاز❖

.الفارغة، ورفعها للجنة التسعير واالمالك لبيعها
مباني، وتجديد إذن أشغال أو إصدار إذن أشغال جديد ( 5)تجديد سندات التسجيل ومخطط األراضي عدد ❖

.مباني( 5)عدد 
.زيارة ميدانية( 20)تنفيذ زيارات ميدانية للكشف على المباني المملوكة للمؤسسة عدد ❖
.دينالعقبة بالتنسيق مع إدارة شؤون المستفي/ شقق في إسكان العالمية( 8)إستكمال إجراءات بيع ❖
.إعالنات( 4)تجهيز اإلعالن عن بيع عدة مباني مملوكة للمؤسسة ❖
ِقبل متابعة اجراءات دفع رسوم مساهمة الصرف الصحي وتبرئة ذمة المباني المملوكة والمستغلة من❖

.المؤسسة
نمية تصويب وضع ملكية المباني اإلجتماعية المنفذة في مشاريع المؤسسة القائمة مثل مراكز الت❖

.  مراكز، حيث تم العمل على نقل ملكيتها لوزارة التنمية اإلجتماعية( 6)اإلجتماعية وعددها 
مؤسسة ، تصويب وضع ملكية المباني المستعملة من ِقبل مؤسسة التدريب المهني وما زالت بإسم ال❖

مراكز ، وإستعادة أحد المراكز من ( 3)حيث تم العمل على نقل ملكيتها لمؤسسة التدريب المهني وعددها 
.مؤسسة التدريب المهني ألمالك المؤسسة 

مديرية االمالك    األبنية
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:تم إعداد الدراسات والتقارير التالية❖
.القطرانة/دراسة مشروع األبيض 

.األغوار الجنوبية/ دراسة غور فيفا

.دراسة محطة تنقية أبو علندا

التطوير الحضري/ قطع األراضي المسجلة بإسم أمانة عمان



:قسم اإليجارات 
.إستدعاء ودراستها والرد عليها( 30)إستقبال اإلستدعاءات والطلبات من المواطنين بعدد ❖

.إعالن ( 11)تجهيز وإعداد اإلعالنات عن المخازن الشاغرة للتأجير من أمالك المؤسسة بعدد ❖

.حاالت تنازل وتثبيتها ضمن نظام األمالك( 5)تنظيم إجراءات التنازل بين المستأجرين بعدد ❖

عقداً وتوقيعها من عطوفة ( 12)إعداد عقود اإليجار المبرمة بين المؤسسة والمستأجرين الجدد بعدد ❖
.المدير العام 

.إدخال ملفات المستأجرين على نظام اإليجارات وربطها مع المديرية المالية ❖

جولة ومتابعة ما يستجد ( 22)القيام بجوالت ميدانية على عقارات المؤسسة المؤجرة والشاغرة بعدد ❖
.عليها 

.اإلشراف على مراقبي السوق التجاري في أبو نصير ومتابعة طلبات المستأجرين ❖

جلسة ( 18)إعداد إجتماع لجنة األمالك ومتابعة تنفيذ قراراتها، حيث تم عقد ❖

2020إدارة األمالك 

:قسم األبنية 
زن التجارية متابعة وتحديث قاعدة البيانات للمباني المملوكة للمؤسسة ، وحصر الشقق السكنية والمخا❖

.الفارغة ورفعها للجنة التسعير واألمالك لبيعها 

مباني وتجديد إذن أشغال أو إصدار إذن أشغال جديد ( 5)تجديد سندات التسجيل ومخطط األراضي عدد ❖
.مباني( 5)عدد 

.زيارة ميدانية( 20)تنفيذ زيارات ميدانية للكشف على المباني المملوكة للمؤسسة عدد ❖

.نالعقبة بالتنسيق مع إدارة شؤون المستفيدي/شقق في إسكان العالمية( 8)إستكمال إجراءات بيع ❖

.إعالنات ( 4)تجهيز اإلعالن عن بيع عدة مباني مملوكة للمؤسسة ❖

قِبل متابعة إجراءات دفع رسوم مساهمة الصرف الصحي وتبرئة ذمة المباني المملوكة والمستغلة من❖
.المؤسسة 

تنمية تصويب وضع ملكية المباني اإلجتماعية المنفذة في مشاريع المؤسسة القائمة مثل مراكز ال❖
.مراكز ، حيث تم العمل على نقل ملكيتها لوزارة التنمية اإلجتماعية( 6)اإلجتماعية وعددها 

مؤسسة ، حيث تصويب وضع ملكية المباني المستعملة من قِبل مؤسسة التدريب المهني وما زالت بإسم ال❖

مراكز ، وإستعادة أحد المراكز من ( 3)تم العمل على نقل ملكيتها لمؤسسة التدريب المهني وعددها 
.مؤسسة التدريب المهني ألمالك المؤسسة

مديرية االمالك  األبنية
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إدارة األمالك

39

:تم اعداد العروض التقديمية التالية وعرضها أمام عطوفة المدير العام

العرضتاريخالدراسة

29/1/2020-المحافظاتفيالخزينةأراضيدراسة.1

30/4/2020-التسعيرلجنة/الزرقاء/البتراوي أرض.2

6/5/2020-المبانيإيجاراتمنالمؤسسةإيرادات.3

30/6/2020-األمالكلجنةإجتماع+الجيزة/القسطلأرض.4

10/8/2020-األمالكلجنةإجتماع.5

11/8/2020-المؤسسةمشاريعضمناإلجتماعيةالمراكز.6

25/8/2020-المؤسسةمشاريعضمنالمهنيةالمراكز.7

12/10/2020-المؤسسةأمالكمنالشاغرةالعقاراتعرض.8

22/10/2020-الشاغرةللعقاراتالتسعيرلجنةعرض.9

29/11/2020-العقبةمشاريعضمنالشاغرةالقطع.10



إدارة األمالك

سة إستقبال اإلستدعاءات والطلبات من المواطنين لشراء قطع اراضي من مشاريع المؤس❖
.إستدعاء حيث تم دراستها وإجراء الالزم عليها ( 114)وعددها 

لقرارات تسعير عدة مشاريع من مشاريع المؤسسة في مختلف المحافظات حيث بلغت عدد ا❖
.قراروإدخالها على النظام المحوسب( 39)المتخذة 

(  30)إعالنات للبيع بالمزاد بالظرف المختوم، حيث بل  عدد القطع المباعة( 10)تم تنفيذ ❖
.دينار ( 1,452,893)وبمبل  

أم العقارب ، وضاحية االميرة/ لمشاريع طبربور ( 4) تم طرح أعالنات بيع مباشر وعددها ❖
قطع ( 8)، والمستندة ، وتوسعة ماركا ، حيث بل  عدد القطع المباعة ( 5سالم ) إيمان 
.دينار( 145,057)وبمبل  

.دينار( 1563325.5) بل  اجمالي المبيعات  للبيع بالمزاد بالحد االدنى والبيع المباشربمبل  ❖
.وضع خطة المبيعات السنوية وتقدير حجم المبيعات المتوقعة ❖
مباني إتمام معامالت تخصيص ونقل ملكيات للجهات الحكومية للقطع المخصصة حدائق ،❖

.في مختلف مناطق المملكة( مدار  ، مساجد)عامة
ر الحضري تفويض قطع أراضي من أراضي الخزينة لصالح المؤسسة العامة لالسكان والتطوي❖

(  14) معان والقطعة رقم /بيت الطيارة (/ 3)حوض( 64)حيث تم تفويض القطعة رقم 
.العاصمة/ حسبان(/10) حوض 

عطاء،  واإلشراف والتدقيق ( 5)تم طرح عطاء تثبيت حدود ورفع مساحي ومحاور طرق ❖
.  عطاء( 7( )تثبيت حدود، محاور طرق ، طبوغرافي)واستالم اعمال مساحية 

.عطاء(  5)تدقيق وإجازة المطالبات المالية المتعلقة بالعطاءات المساحية ل . ❖
ؤسسة من لإلدارات والمديريات واالقسام المعنية بالم( الخدمات المساحية)تقديم الدعم الفني ❖

.معاملة(  104)خالل التعامل مع 
موقع  ( 37)مراقبة أمالك المؤسسة من األراضي واألبنية والعقارات المؤجرة ، والكشف على ❖

.في مختلف مشاريع المؤسسة
سب حاجة تم اعداد الدراسات الالزمة للمناطق المالئمة إلقامة مشاريع المؤسسة المستقبلية ح❖

.  موقع في اربد( 1) مواقع في العاصمة و( 3) المؤسسة من االراضى حيث تم دراسة 

مديرية األراضي والمساحة
2019
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إدارة األمالك

سة إستقبال اإلستدعاءات والطلبات من المواطنين لشراء قطع اراضي من مشاريع المؤس❖
.إستدعاء حيث تم دراستها وإجراء الالزم عليها ( 64)وعددها 

قرارات تسعير عدة مشاريع من مشاريع المؤسسة في مختلف المحافظات حيث بلغت عدد ال❖

.قرار، وقد تم إدخالها على النظام المحوسب( 58)المتخذة 

زاد إعالنات للبيع بالمزاد بالظرف المختوم ، وبلغ عدد القطع المباعة  بالم( 6)تم تنفيذ ❖

.دينار ( 1,565,384)قطعة وبمبلغ ( 34)بالظرف المختوم 

زاد ولم تباع بعد تم إعتماد سياسة البيع المباشر للمستفيدين للقطع التي تم اإلعالن عنها بالم❖

.دينار ( 1,146,294) قطعة وبمبلغ ( 19)فتح الصندوق وتم بيع عدد 

.دينار( 204,367)شقق بالمزاد وبمبلغ ( 8)تم بيع ❖

(  2,916,045)غ بلغ اجمالي المبيعات  للبيع بالمزاد بالحد االدنى والبيع المباشروالشقق بمبل❖

.دينار

اإلستفادةمن تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق اإلئتمان العسكري لتمكين منتسبي الصندوق❖

قطعة من مختلف مشاريع ( 522)من قطع المؤسسة وبشروط ميسرة وتم من خالله إدراج 

.المؤسسة في كافة المحافظات 

.تحديث محفظة األراضي ومحفظة أراضي الخدمات العامة ❖

تحديث مخزون المؤسسة من األراضي المخدومة وغير المخدومة ومشاريع المبادرة ❖

حسب المحافظات واأللوية عن طريق لجنة حصر ( محور أراضي وعمارات)الملكية

.الشواغر

.وضع خطة المبيعات السنوية وتقدير حجم المبيعات المتوقعة ❖

باني إتمام معامالت تخصيص ونقل ملكيات للجهات الحكومية للقطع المخصصة حدائق ، م❖

.في مختلف مناطق المملكة( مدارس ، مساجد)عامة

ع العمل مع لجنة حصر أمالك المؤسسة وتزويدهم بمخططات تنظيمية وصور جوية للقط❖

.الشاغرة والمتبقية في مختلف مشاريع المؤسسة 

.القيام بجوالت ميدانية لألراضي المملوكة للمؤسسة وإعداد تقارير فنية بذلك❖

شف مراقبة أمالك المؤسسة من األراضي والمباني وتم حصر اإلعتداءات الواقعة عليها والك❖

.مشروع موزعة على مختلف محافظات المملكة ( 16)على 

جميع وإستالممشاريع ( 3)تم طرح عطاء تثبيت حدود ورفع مساحي ومحاور طرق لـ❖

.مشاريع ( 5)لـ( طبوغرافي ، تثبيت حدود ، محاور طرق)األعمال المساحية

رف إعداد محاضر إستالم العطاءات للمشاريع المنجزة من قِبل المكاتب المساحية وإجازة ص❖

.عطاءات( 5)للمطالبات المالية لـ

سسة من لإلدارات والمديريات واألقسام المعنية بالمؤ( الخدمات المساحية)تقديم الدعم الفني ❖
معاملة ( 64)خالل التعامل مع

مديرية األراضي والمساحة 
2020
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1,597,950

2,916,045

إجمالي المبيعات للبيع بالمزاد والحد األدنى والبيع المباشر 
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–معماري )شقه لثالث نماذج لكافة التخصصات 24بعدد 8االنتهاء من تصميم عمارات الرمثا عدد ❖
(كهروميكانيك-انشائي

(شقة سكنية 44ل ( 5)المشاركه بأعداد وثائق العطاء لمشروع صيانه شقق ضاحية االميرة ايمان ❖
لجان استالم  لمشاريع : ومنها 22المشاركة في لجان استالم ولجان فنية لمشاريع المؤسسة عدد ❖

صيانه –( 5)صيانه عمارات مشروع ضاحية األميرة ايمان –محطات التنقية )8المؤسسة عدد 
(صيانه مبنى جبل عمان –المصاعد 

(4)دراسة عروض الفنية للعطاءات عدد ❖
دراسة محطات التنقية  لمشاريع المبادرة ❖
للبرنامج الوطني لالسكان 6دراسة مشروع ضاحية األميرة ايمان ❖
(8)لجان تسعير لمشاريع المؤسسة عدد ❖
(.2)تدقيق المخططات والوثائق للعطاء عدد ❖

ضمنة  دراسة التغذية الراجعة للمشاريع ووضع الحلول الفنية والكلف االجمالية واعداد تقارير مت❖
-:ومنها (  40)الزيارة والمشاهدات وكل ما يلزم التقرير الفني وقد بلغ عدد التقارير 

ابو نصير عمارات–وحدة مشروع الشوبك )تقارير لمشاريع سابقة للمؤسسة بحاجة إلى صيانه مثل ❖
بو حضانه ا–سوق تجاري ابو نصير –اربد /مركز تدريب بيت راس –مخازن الزجاج في معان –

(مشروع مغاريب السلط –اسكان البدو /الوادي االبيض –نصير 

ام الجمال –الكرك /زحوم)3االنتهاء من دراسة ايصال التيار الكهربائي لمشاريع المؤسسة عدد ❖
.الزرقاء /3ج/مدينة المجد المرحلة االولى –المفرق /
متابعة شركة الكهرباء اليصال التيار الكهربائي لمشاريع المؤسسة ❖
متابعة وزارة الطاقة لخفض الكلف لمشاريع البرنامج الوطني لالسكان ❖
 USADبالتعاون مع الوكاله االمريكية cdmمتابعة وزارة المياه لدراسة لربط المحطات مع ❖

Jordan 
للوكالة االلمانية لمحطات التنقية الصغيرة  Niceمتابعة لجنة ❖
2تدريب طالب من الجامعات االردنية في قسم المدني عدد ❖

العطاءاتوادارة الدراسات والتصميم 

تصميم األبنيةمديرية

45



العطاءات وإدارة الدراسات والتصميم  

التصميم والتنفيذ والتنظيم )مشروع بكافة مراحلها ( 18)تم توثيق وأرشفة يدوية والكترونية ل ❖
(.واالفراز

لومات عن تم استقبال وتلبية طلبات المديريات واألقسام المختلفة في المؤسسة بما يلزمها من مع❖
.طلب( 5326)طلب يومي، وبعدد 15–10المشاريع المحفوظة محدثة باستمرار بمعدل 

الترميم اليدوي، المسح الضوئي، تنظيف ( A1+A0)مخطط بحجم ( 230)تم معالجة وحوسبة ❖
.المخطط من األوساخ والنقط السوداء ودرجة الوضوح

.مشروع وعمل نسخ احتياطية وترقيمها( 30)تم تحديث جداول ل❖
( 1256)دد تجهيز وطباعة نسخ موثقة طبق األصل للمراجعين والمستفيدين من جميع المشاريع بع❖

نسخة، ووصالت مياه وصرف صحي ومخططات نموذج بناء معمارية وانشائية
.مشروع( 30)تم تحديث وحفظ بيانات وإزالة النسخ المكررة ل❖
العطاء لغايات طرح )A0+A1)تصوير يدوي وطباعة الكترونية لكافة االستعماالت بحجم ❖

.مخطط( 1352)نسخ اتفاقيات بعدد ، التراخيص،
ركة مياه بين المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري وش) تعاون  تم اعتماد  وتوقيع  اتفاقية ❖

فضل لخدمة متميزة لمتلقي الخدمة وتبادل المعرفة  والخبرات وتطويرها للوصول ال(  مياهنا –االردن 

.الممارسات الداء متميز

ة في بشبكات المياه والصرف الصحي لمشاريع المؤسسة المنفذ( مياه االردن)تزويد شركة مياهنا ❖

ادل على صيغة االتوكاد حسب االتفاقية بين الطرفين في تب(،مادباالزرقاء العاصمة ،)محافظة 

.المعلومات

واعداد تعريف بالجائزة واهدافها وميزاتها والية الترشيحللعقد ورش تدريبية لموظفي الموسسة ❖

.ملف االشتراك واالجابة على استفسارات المرشحين

مديرية تخطيط وتنظيم البنية التحتية

رشفة والمخططاتاألقسم 

46

(:مصدقة موضع تنفيذ)تم استكمال تنظيم  المشاريع التالية

.المفرق/ جمال المشروع ام -❖

.عجلون–تعديل تنظيمي / مشروع خربة الوهادنة  -❖

.العاصمة–تعديل تنظيمي / 2مشروع عمان -❖

.االنتهاء من تخطيط المرحلة الثانية إلسكان مدينة المجد❖

الجزء األول–3م/البدء من دراسة  اسكان مدينة المجد ❖



العطاءات وإدارة الدراسات والتصميم  

تصميم البنية التحتية

47

ر لمشروع إعداد التصاميم التفصيلية لشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطا❖

.الزرقاء/وحساب الكميات للطرق( 2ج+1ج)إستكمال النواقص في مشروع مدينة المجد األولى 

ر لمشروع إعداد التصاميم التفصيلية لشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطا❖

.الزرقاء(/الجزء األول)المجد المرحلة الثانية 

، (2+1)المشاركة في لجان االستالم لمحطة تنقية إسكان ضاحية األميرة ايمان، ابو علندا ❖

.العاصمة/المستندة

.المشاركة في لجان استالم عطاء صيانة الشقق ضاحية األميرة  ايمان ❖

.(الزرقاء/مدينة المجد)، (الكرك+زحوم )المشاركة في لجنة البرنامج الوطني مشروع ❖

، (ءالزرقا–مدينة المجد )، (المفرق-ايدون)، (الديرة الهنداوي)المشاركة في لجان تسعير مشروع ❖

.(العاصمة–اليتيمة 

.(الزرقاء–إٍسكان جبل طارق )، (إسكان سحاب القديم)إعداد مخططات فحص التربة لمشروع  ❖

.العاصمة/ عمل دراسة فنية لمشروع األميره ايمان ❖

.(2ج-2م)مراجعة تصاميم الطرق لمشروع إٍسكان مدينة المجد ❖

.(هندسة مدنية)تدريب المهندسين الجدد  ومتدربين الجامعات ❖

.(النقيره-ابو  علندا -سالم -جلول )معامالت التغذية الراجعة لمشاريع البنية التحتية ❖

.الزرقاء بخصوص ربط مشروع المجد بالمياه والصرف الصحي–التنسيق مع شركة مياهنا ❖

.عمل دراسة فنية إلسكان مشروع جلول للوصالت المنزلية المياه والصرف الصحي❖

قابة تنسيقات ومتابعات بخصوص ربط إسكان جلول بالشبكة العامة للمياه مع شركة مياهنا ون❖

.المهندسين وبنك االتحاد

.العاصمة(/الخط الناقل للمياه)المشاركة في لجنة اإلستالم األولي مشروع الزيتونة ❖

تخطيط وتنظيم البنية التحتية
-:المشاريع التالية العمل جار على تنظيم ❖

الجيزة العاصمة/ اللبن و شارع الربط•

تعديل تنظيمي-المفرق / الحالبات الشرقي•

تعديل تنظيمي-الكرك/ غور فيفا•

العاصمة تعديل تنظيمي/ لقضاة طبربور ا•

معان/ توسعة سطح معان•

العاصمة تعديل تنظيمي(/ 2+1)ضاحية األميرة إيمان •

العاصمة تعديل تنظيمي (/ 10)ضاحية األميرة إيمان •

تعديل تنظيميالعاصمة (/ 3)ضاحية األميرة إيمان •

العاصمة تعديل تنظيمي(/ 4)ضاحية األميرة إيمان •

اربد تعديل تنظيمي(/3+2+1)ام قيس •

الطفيلة تعديل تنظيمي/ العيص بردى •

اربد تعديل تنظيمي/ غور الكفرين•

تعديل تنظيمي/ طبربور ام العقارب •



العطاءاتوإدارة الدراسات والتصميم  

لإلسكانالساميةالملكيةالمبادرةمشاريعإفرازمتابعة❖

كافة مع( محوري الشقق واألراضي)تم متابعة إفراز مشاريع المبادرة الملكية السامية لإلسكان -✓
.الجهات المعنية

.تم متابعة إجراءات إفراز مشاريع الشراكة مع كافة الجهات المعنية-✓
.تم متابعة إجراءات إفراز مشاريع المؤسسة مع كافة الجهات المعنية-✓
جيل تم إعداد المخططات والجداول للمشاريع بعد اإلنتهاء من إفرازها، وتم تحويل سندات التس-✓

.والوثائق الالزمة للوحدات اإلدارية المعنية في المؤسسة وحفظ نسخ منها
إربد، / إسكان بيت راس : عطاءات إفراز للمشاريع التالية( 4)تم تجهيز الوثائق وااليعاز لطرح -✓

.الكرك/اربد، إسكان زحوم / المفرق، إفراز القطع التجارية في إسكان اربد القديم/ إسكان أم الجمال 
.للمؤسسة( اإللكتروني)تم إدخال البيانات الخاصة بقسم اإلفراز على النظام المحوسب -✓
.تم تزويد الوحدات اإلدارية بأية معلومات أو وثائق تم طلبها بخصوص المشاريع المفرزة-✓
ومخططات تنظيمية عدد ( 1400)ومخططات أراضي عدد ( 1700)تم طلب سندات تسجيل عدد -✓

كومة إلكترونيا  وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة بالمؤسسة من خالل الربط مع الح( 30)
.    االلكترونية

2020المشاريع المنجز إفرازها في عام 

المالحظات صفة المشروع اسم المشروع

( 202)عدد القسائم  مبادرة/ أراضي  الطفيلة( / 1)العيص 

( 195)عدد القسائم  مؤسسة/ أراضي  الطفيلة( / 2)العيص 
للشقق السكنية في( 18)عدد القسائم 

عمارات( 3) مؤسسة/ شقق  العاصمة/ العمارات الجديدة ماركا 
ي للشقق السكنية ف( 716)عدد القسائم 

عمارة  ( 38) مبادرة/ شقق  زيز مدينة الملك عبد هللا بن عبد الع
قاءالزر ( / خادم الحرمين الشريفين)

ي للشقق السكنية ف( 108)عدد القسائم 
عمارات( 9) مبادرة/ شقق  الزرقاء/ البتراوي 

( 297)عدد القسائم  مؤسسة/ أراضي  الكرك/ العدنانية 

اإلفراز
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العطـــــــــــــاءت
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اسم العطاءرقم العطاء
تاريخ
الطرح

مدة

العطاء
يوم

قيمة العطاء

عند اإلحالة
(دينار)

مرحلة 
العطاء

رفع مساحي )اعمال مساحية 2020/أ م/1

مشروع ( وتوحيد واعادة افراز

اربد/اسكان بيت راس

توقيع 19/23007987,760

اتفافية

23/6

اعمال استبدال مصعد مبنى 2020/أ م/2

جبل عمان /المؤسسة الرئيسي

واعمال صيانة لمصاعد مبنى 

ضاحية الحسين/المؤسسة

توقيع 1/39025365

اتفاقية

27/8

اعمال الصيانة لعدد من الشقق في 2020/أم/3

مشروع اسكان ضاحية االميرة 

(2ج+1ج)سحاب (/5)ايمان 

توقيع 27/39036500

اتفاقية

16/9

رفع مساحي )اعمال مساحية 2020/أم/4
( واعادة افراز

الكرك/مشروع اسكان زحوم

توقيع 9/63002310,720

اتفاقية

29/7

رفع مساحي )اعمال مساحية 2020/أم/5
( وافراز

المفرق/مشروع اسكان ام الجمال

توقيع 24/63001653

اتفاقية

17/9

رفع مساحي )اعمال مساحية استدراج/2020/أم/6

قطع ( وتوحيد واعادة افراز

تجارية في اسكان اربد القديم

توقيع 12/82401670,400

اتفاقية

24/11

العطاءاتوإدارة الدراسات والتصميم  



العطـــــــــــــاءت
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تاريخاسم العطاءرقم العطاء
الطرح

مدة
العطاء

يوم

قيمة 
العطاء
عند 
اإلحالة

(دينار)

الشركة المحال
مرحلة العطاءعليها

اعمال صيانة وإدامة 2020/أم/7
التشغيل لنظام الطاقة

الشمسية
لمبنيي المؤسسة 

ضاحية الحسين وابو)
(نصير

--6000
كلفة 
تقديرية

-
تم ايقاف طرح
العطاء بناءا 

س على قرار رئي
الوزراء 

بالتوقف عن 
طرح أي 

عطاءات جديدة 
اعتبارا من 

تاريخ 
29/9/2020



إدارة اإلشــراف
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إدارة اإلشراف

تاريخ االستالمالمحافظةاسم المشروع

:التاليةواألبنيةالتحتيةالبنيةمشاريععلىاإلشراف

إسكانمشاريعلربطالرئيسيالمياهخطتنفيذاعمال•
2020/7/8مأدبا(3+2+1)عمــــــانبوابةإسكانومشاريع(2+1)الزيتونة

قيد التنفيذالبلقاءسكنيةوحدة(400)عالدير/المالحهلمنطقهسكنيهوحداتتنفيذ•
ميرةاألضاحيةمشروعفيالشققمنلعددالصيانةأعمالمشروع•

2020/11/29العاصمة(3ج)سحاب/5ايمان

:أعمال البنية التحتية/ مشاريع الشقق السكنية

لشققامحور)العامةالخدماتإيصالومتابعةالملكيةالمبادرةمشاريعلجميعالصيانةأعمالمتابعة•
.(األراضيومحور

:متابعة اعمال النضح للمشاريع التالية
اربدمشروع إسكان البدر•
العاصمةوضاحية األميرة إيمان2+1مشروع إسكان المستندة  وأبوعلندا •

.2020أعمال أخرى قامت بها اإلدارة خالل عام 

2021،2022عامطرحهاالمنوي للمشاريعوالمواصفاتالكمياتوجداولالمخططاتتدقيق•
.والعطاءاتوالتصميمالدراساتإدارةمعبالمشاركة

مناتاالنذار علىالردبخصوصالمؤسسةمحاميمعوالمتابعةللمقاولينالماليةالمطالباتتدقيق•
التمديدثحيمنبالمشاريعالخاصةالكفاالتومتابعةالتحكيموقضاياوالمستثمرينالمقاولينقبل

.واإلشراف

.(المشتريات،االستالم)المشتركةالفنيةاللجانفيالمشاركة•

2020أعمال البنية التحتية التي تم العمل عليها خالل عام / المؤسسة مشاريع 
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صور مشاريع المؤسسة

اعمال تنفيذ خط المياه الرئيسي لربط مشاريع إسكان •
(2+1)الزيتونة

(3+2+1)عمــــــانبوابةإسكانومشاريع
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صور مشاريع المؤسسة

اعمال تنفيذ خط المياه الرئيسي لربط مشاريع إسكان•
(2+1)الزيتونة

(3+2+1)عمــــــانبوابةإسكانومشاريع
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صور مشاريع المؤسسة

البلقاء / مشروع إسكان غور الكفرين 
دونم( 61: ) المساحة 

قطعه( 79: ) عدد القطع المخدومة 
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صور مشاريع المؤسسة
البلقاء / مشروع إسكان غور الكفرين 
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صور لبعض مشاريع المؤسسة
(  قيد التنفيذ/ )معان/ مشروع سطح معان

دونم( 78: ) المساحة 
قطعة( 88) عدد القطع المخدومة 

مشروع توسعة سطح معان
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صور مشاريع المؤسسة

معان / مشروع توسعة سطح معان
دونم( 78: )المساحة 

قطعة( 88: )عدد القطع المخدومة 

58



المفرق / مشروع اسكان ام الجمال 
دونم( 100: )المساحة 
تجاري ( 19)وسكني ( 263)عدد القطع المخدومة 

صور من مشاريع المؤسسة
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الزرقاء /مشروع المجد 
دونم( 90: )المساحة 

سكني و مدرسة ومسجد ومركز اجتماعي( 123)عدد القطع المخدومة 

صور من مشاريع المؤسسة
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االنجازات في صور

: على النحو التالي( شقة 52) 2019/12/31بلغ عدد الشقق المباعة حتى نهاية تاريخ 
-:العاصمة

.شقق في ابوعلندا( 4)ضاحية االميرة ايمان شقة واحدة و
-:الزرقاء

.شقة 47مدينة المجد 

الزرقاء/ مشروع مدينة المجد 

العاصمة/ أبو علندا

هامشاريع الشقق السكنية التي يجري العمل على استكمال تسويق
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االنجازات في صور

متابعة أعمال الصيانة لجميع❖
عة مشاريع المبادرة الملكية ومتاب
ة أعمال التشغيل لمحطات التنقي

ومتابعة إيصال الخدمات العامة 
(.محور الشقق ومحور األراضي)

ع متابعة أعمال النضح للمشاري❖
:التالية

اربد/ مشروع إسكان البدر
ةالعاصم/ مشروع إسكان الطيبة

مشروع إسكان المستندة  
2+1وأبوعلندا 

العاصمة/وضاحية األميرة إيمان

ةالعاصم/ مشروع أبو علندا 

العاصمة/ مشروع المستندة 

اربد/ مشروع البدر 

هامشاريع الشقق السكنية التي يجري العمل على استكمال تسويق
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إدارة شـــؤون  
المستفيدين
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إدارة شؤون المستفيدين

مديرية خدمة الجمهور

64

20192020البند
الوحدات استالم االستدعاءات المقدمة من المواطنين وتأمين الرد عليها مباشرة بالتنسيق مع

203187اإلدارية ذات العالقة 

خاصة بهم فتح وحفظ ملفات المستفيدين من مشاريع المؤسسة ومشاريع الشراكة والوثائق ال
259192ورقيا والكترونيا حسب األصول بطريقة يسهل الرجوع اليها 

بيع ، تخصيص ،)المواطنين حسب نوع الخدمة المطلوبة /إعداد الكتب الالزمة للمستفيدين 
32841854(تحري 

شاريع للمستفيدين من م( معامالت التنازل) و ( الطابو)تنفيذ إجراءات معامالت نقل الملكية 
ة المؤسسة ومشاريع الشراكة حسب األصول وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة الداخلي

1474898والخارجية 
ورها تحضير وتجهيز المواضيع الالزم عرضها على مجلس اإلدارة وحفظ القرارات بعد صد

302229وتوثيقها حسب األصول ورقيا  وإلكترونيا  
قها حسب تنظيم سجالت المستفيدين ضمن قاعدة بيانات تشمل كافة الخدمات المقدمة وتوثي

38662843األصول ورقيا  وإلكترونيا  
90114تسليم قطع األراضي للمستفيدين

1117تسليم الشقق السكنية للمستفيدين
تنسيق مع مراقبة مشاريع المؤسسة تنظيميا لمنع مخالفات األبنية من قبل المستفيدين بال

1611البلديات
240135النظر في شكاوي واستدعاءات المستفيدين

720441(مشاريع المؤسسة )إصدار المخططات التنظيمية ودليل القطعة للمستفيدين 
265112احتساب أرض االعتناء والتوسيعات

416الكشف على العقار لغايات الرهن

4334الرد على استدعاءات المستفيدين المتعلقة باألمور الفنية والهندسية



إدارة شؤون المستفيدين

65

مديرية التسويق والمبيعات

20192020اإلنجاز

21282تخصيص بيع قطع االراضي والشقق
1150متابعة معامالت المؤهلين

74إعداد وتنظيم سندات الرهن للمستفيدين من مشاريع المؤسسة
74التنسيق مع الجهات الممولة والمستفيدين لترتيب إجراءات الرهن
00توقيع سندات الرهن كدائن لدى دوائر تسجيل األراضي والمساحة

340130صالقطع األراضي للمستفيدين وكتب إي/ إصدار إشعارات التسليم الشقق 
229إجراء معامالت التنازل لمشاريع الشقق الغير مفرزة

490462للمشاريع المبادرة المفرزة لدى دوائر التسجي( الطابو)معامالت نقل ملكية 
206معامالت فك الرهن ورفع إشارة الرهن على العقارات 

8243إستقبال اإلستدعاءات 
216230إعداد معامالت المقاصة

3934إعداد قوائم لعرضها على مجلس اإلدارة
20241000تزويد المستفيدين بالمادة االعالنية للمشاريع الجاهزة للبيع

06(االنتفاع)التسويق االلكتروني للمشاريع الجاهزة 
6123زيارات ميدانية للمشاريع الجاهزة للتسويق

5517زيارات ميدانية تسويقية للمؤسسات والوزارات 



إدارة شؤون المستفيدين
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مديرية التسويق والمبيعات

2019القيام بإجراءات التأهيل وإعداد قوائم المؤهلين النهائية 

العددالمشروع

24مشروع أبو سيدو اربد

40مشروع العدنانية 

97بيادر عجرمة اربد

2020القيام بإجراءات التأهيل وإعداد قوائم المؤهلين النهائية لمشروع كبر اربد 

العدداالجراء

532استقبال طلبات

544(إدخال الطلبات على النظام المحوسب

614تعديل وتدقيق بيانات المتقدمين بطلبات االستفادة 

2020-1القيام بإجراءات التأهيل وإعداد قوائم المؤهلين النهائية لمشروع عمان

العدداالجراء

682عنهاإعداد قوائم بأسماء المتقدمين بطلبات االستفادة من مشاريع المؤسسة والتحري 

197القيام بإجراءات التأهيل وإعداد قوائم المؤهلين النهائية 



إدارة شؤون المستفيدين
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340

132

إجمالي مبيعات قطع األراضي والوحدات السكنية 

2019 2020



صور لبعض مشاريع الشقق والتي يجري العمل على تسويقها

الزرقاء/ مدينة المجد

العاصمة/ أبو علندا

العاصمة/ أبو علندا
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إدارة الشؤون المالية 
واالداريـة

69



إدارة الشؤون المالية واإلدارية

70

2021إعداد جدول تشكيالت الوظائف لعام ❖
موظف وجوبيا  29ترفيع ❖
موظف جوازيا  20ترفيع ❖
2021إعداد مسودة جدول تشكيالت ❖
2020موظف خالل عام ( 1)   تم تعيين ❖
مستويات اعداد خطة االحالل والتعاقب الوظيفي لربطها بالخطة التدريبية على مختلف ال❖

.الوظيفية 
.اعداد بطاقات الوصف الوظيفي لكافة الوحدات االدارية في المؤسسة ❖
 (2020-2019)اعداد موازنة مديرية الموارد البشرية لالعوام❖
.2020تعبئة نماذج تخطيط الموارد البشرية لعام ❖
وزارة تطوير القطاع / ديوان الخدمة المدنية  (انجاز معامالت متنوعة داخلية وخارجية ❖

(.  ديوان المحاسبة / العام 
.احتساب البدالت والحوافز بكافة اشكالها ❖
.  احتساب الرواتب والعالوات ❖

تخطيط  الموارد البشرية

مديرية الموارد البشرية

368 366
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مديرية الموارد البشرية
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شؤون الموظفين
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راتب وعالوات 
.للموظفين 
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نقل /انتداب

.خارجي

نقل داخلي 
ية وتعيينات داخل

.

/  استيداع/ تقاعد
/ انهاء خدمات
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(شهادة خبرة) األمر
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التعيين
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إدارة الشؤون المالية واإلدارية

.تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين❖
ــود ❖ ــة مقترحــة تضــمنت البن ــةإعــداد خطــة تدريبي ــدورة)التالي د عــد، الموظــف المرشــحاســم ، اســم ال

اد الدورة،  وقت تاريخ انعق، اإلجمالية بالدينارالكلفة ، االفرادية بالدينارالكلفة ، لكل دورةالمرشحين 
(.جهة التدريب، انعقاد الدورةمكان ، انعقاد الدورة

زارة معهد اإلدارة العامة ومراسـالت مـع و )إعداد عقد اتفاقيه تدريب لموظفي المؤسسة مع كل من  ❖
ورات لعقــد مجموعــة مــن الــد( مديريــة المعهــد المــالي ومركــز الملــك عبــد هللا الثــاني للتميــز/الماليــة 

.التدريبية داخل وخارج المؤسسة
ريبيــة نشــر ثقافــة التميــز بــين المــوظفين مــن خــالل إتاحــة الفرصــة أمــام المــوظفين لعقــد دورات تد❖

.متنوعة لموظفي المؤسسة
دورة تدريبيـه ومـؤتمرات وورا العمـل ونـدوات ومحاضـرات ودورات فـي مجـال نشــر( 38)تـم عقـد ❖

موظــف ، امــا الــدورات التدريبيــة والــورا واللقــاءات العلميــة خــارج (  183)المعرفــة شــارك فيهــا 
ا( 67)شارك فيها 2019الخطة التدريبية المعتمدة لعام  .مشترك 

.دورة وبعثة خارجية( 29)تعميم دورات وبعثات خارجية بعدد❖
.طالب خريجين من مختلف الجامعات الرسمية والخاصة لدى المؤسسة( 8)تدريب❖
.متابعة تحديث الهيكل التنظيمي للمؤسسة❖
.لجان مؤقتة( 10)لجان دائمة و( 6)إعداد وتشكيل ❖
ة التدريبيـة متابعة إدخال وتحديث بيانات الدورات التدريبية من خالل نظام الموارد البشـرية والبطاقـ❖

.اإللكترونية الخاصة بكل موظف 

التدريب  والتطوير االداري
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إدارة الشؤون المالية واإلدارية

.مذكرة وتعميمها على الوحدات اإلدارية ( 60)دارية و إتعاميم ( 18)إعداد ❖
( 2407)بعـدداإلداريـة تـدقيق المراسـالت الـواردة للمؤسسـة وتوثيقهـا وتحويلهـا الـى الوحـدات❖

.معاملة وارده
.كتاب( 4721) بعددتدقيق وترميز وترقيم وتوثيق جميع الكتب الصادرة ❖
.كتاب( 2407)عدد رشفة االلكترونية دخال الكتب الواردة على نظام اإل إ❖
كتاب ( 4721)عدد رشفة االلكترونية دخال الكتب الصادرة على نظام األ إ❖

( 11436)دد عـوترحيلـه وتوزيعـه علـى الجهـات المعنيـةهستالم وفرز البريد وترقيمه وتوثيقـإ❖
.معاملة 

.فاكس ( 5116) عدد ستقبال وارسال الفاكسات الداخلية والخارجية إ❖
ا للمديريـة االقتطاعات الخاصة بالمستفيدين من مشـاريع المؤسسـة وتسـليمه( شيكات ) ستالم إ❖

.شيكا  ( 866)عددالمالية
كتـاب صـادر مـن ( 1843)عـدد رسال الكتب الصادرة الى الجهات الخارجيـة ومتابعـة إيصـالها إ❖

.خالل شركة البريد االردني 
معاملة ( 404) عدد العامة واإلسكانالمعامالت الواردة والصادرة من والى معالي وزير األشغال❖

.معاملة صادرة ( 408)وواردة 

واغـالق متابعة االجراءات المتخذة على الكتب الواردة للمؤسسة بالتنسيق مـع الوحـدات االداريـة❖
.معاملة ( 1872) عدد قيودها بالسجالت الخاصة بذلك

.نسخه( 227720)عدد القيام بأعمال التصوير إلدارات المؤسسة ❖
معتمـددارية حسب الترميز الإحفظ نسخة من المعامالت الواردة في الملفات الخاصة بكل وحدة ❖

.معاملة ( 2407) بعدد 

ب داريــة حســإحفــظ أصــل النســخة الثانيــة مــن الكتــب الصــادرة فــي الملفــات الخاصــة بكــل وحــدة ❖
.نسخة( 4721) عدد الترميز المعتمد

%.100توزيع نسخ الكتب الصادرة على الجهات المعنية❖
( 127+ )خـط زيـن ( 591)عـدد متابعة الهواتـف النقالـة الشخصـية بموجـب العـرض الحكـومي ❖

.خط اورانج( 31)وخط أمنية 
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ا ( 109)دارية و إتعاميم ( 18)إعداد ❖ .  مذكرات وكتب واردة تم تعميمها على الوحدات اإلدارية  ألكترونيا

.  معاملة وارده( 3065)بعددتدقيق المراسالت الواردة للمؤسسة وتوثيقها وتحويلها الى الوحدات  اإلدارية ❖

.  كتاب( 4244) بعددتدقيق وترميز وترقيم وتوثيق جميع الكتب الصادرة ❖

.  كتاب( 3065)عدد رشفة االلكترونية دخال الكتب الواردة على نظام اإلإ❖

كتاب ( 4244)عدد رشفة االلكترونية دخال الكتب الصادرة على نظام األإ❖

.  معاملة ( 13673)عدد وترحيله وتوزيعه على الجهات المعنيةهستالم وفرز البريد وترقيمه وتوثيقإ❖

عددلماليةاالقتطاعات الخاصة بالمستفيدين من مشاريع المؤسسة وتسليمها للمديرية ا( شيكات ) ستالم إ❖
ا ( 796) .شيكا
كتاب صادر من خالل شركة ( 1700)عدد رسال الكتب الصادرة الى الجهات الخارجية ومتابعة إيصالها إ❖

.  البريد االردني 

معاملة واردة ( 484)العامة واإلسكان عـدد المعامالت الواردة والصادرة من والى معالي وزير األشغال❖
.  صادرة و

دها متابعة االجراءات المتخذة على الكتب الواردة للمؤسسة بالتنسيق مع الوحدات االدارية واغالق قيو❖
.  معاملة ( 2431) عدد بالسجالت الخاصة بذلك

بعدد دارية حسب الترميز المعتمد  إحفظ نسخة من المعامالت الواردة في الملفات الخاصة بكل وحدة ❖
.  معاملة ( 3065) ❖

لمعتمددارية حسب الترميز اإحفظ أصل النسخة الثانية من الكتب الصادرة في الملفات الخاصة بكل وحدة ❖
.  نسخة( 4244) عدد 

خط أمنية ( 158+ )خط زين ( 571)عدد متابعة الهواتف النقالة الشخصية بموجب العرض الحكومي ❖
خط أمنية العرض المجاني  ( 258+ )خط اورانج ( 31)و

2020الديوان  المركزي 
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2022و2021والموازنات التقديرية لألعوام 2020إنجاز إعداد مشروع الموازنة للعام ❖

والمصادقة عليها ، وإعداد المركز 2018وميزانية المبادرة لعام 2018إنجاز ميزانية المؤسسة لعام ❖
.المالي لحسابات المؤسسة 

معامله ( 1438)صرف مطالبات المقاولين والمستثمرين، حيث بلغ عدد المعامالت التي تم صرفها ❖
.دينار ( 8,724,467)وبقيمة إجمالية بلغت 

دينار ، حيث ( 3,670,584)صرف مستحقات الموظفين من رواتب وعمل إضافي ومكافآت والبالغة ❖
.معاملة ( 360)بلغ عـدد المعامالت 

دينار من خالل وزارة المالية ويوجد ( 500,000)تم تغذية حساب برنامج دعم التمويل اإلسكاني بمبلغ ❖
دينار( 200,000)رصيد مدور مبلغ 

.دينار( 384,860)بمبلغ ( برنامج دعم التمويل اإلسكاني)تم تسديد مطالبات الجهات المقرضة ❖

.دينار من المستفيدين من مشاريع المؤسسة ( 2,032,533)تم تحصيل مبلغ ❖

.2019من المستأجرين لعام ( 604,402)تم تحصيل مبلغ ❖

.تسوية ( 206)بلغ 2019عدد التسويات مع المستفيدين لعام ❖

.دينار( 310,837)مستفيد مبلغ ( 195)بلغ عدد المستفيدين المسددين لجزء من أرصدتهم ❖

2019
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2020

2023و2022والموازنات التقديرية لألعوام 2021إنجاز إعداد مشروع الموازنة للعام ❖

والمصادقة عليها ، وإعداد المركز 2019وميزانية المبادرة لعام 2019إنجاز ميزانية المؤسسة لعام ❖
.المالي لحسابات المؤسسة 

معامله وبقيمة ( 919)صرف مطالبات المقاولين والمستثمرين، حيث بلغ عدد المعامالت التي تم صرفها ❖
.دينار ( 5,982,078)إجمالية بلغت 

دينار ، حيث ( 3,013,313)صرف مستحقات الموظفين من رواتب وعمل إضافي ومكافآت والبالغة ❖
.معاملة ( 193)بلغ عـدد المعامالت 

دينار من خالل وزارة المالية ويوجد ( 200,000)تم تغذية حساب برنامج دعم التمويل اإلسكاني بمبلغ ❖
دينار( 192,599)رصيد مدور مبلغ 

.دينار( 266,908)بمبلغ ( برنامج دعم التمويل اإلسكاني)تم تسديد مطالبات الجهات المقرضة ❖

.دينار من المستفيدين من مشاريع المؤسسة ( 2,674,635)تم تحصيل مبلغ ❖

.2020من المستأجرين لعام ( 405,550)تم تحصيل مبلغ ❖

.تسوية ( 148)بلغ 2020عدد التسويات مع المستفيدين لعام ❖

.دينار( 293,124)مستفيد مبلغ ( 139)بلغ عدد المستفيدين المسددين لجزء من أرصدتهم ❖

المديرية المالية
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(2020-2018)التحصيالت المالية للمؤسسة خالل الفترة ما بين 
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ضاحية من اجراء الصيانة الدورية الالزمة لبويلرات التدفئة في مباني المؤسسة في مبنى الخدمات وال-❖
.خالل طرح عطاء حسب االصول 

لك عبدهللا مشروع مدينة الم)صيانة عدد من الشقق المباعة للمستفيدين في مشاريع المبادرة الملكية -❖
(  ومدينة المجد ومبنى اربد  / بن عبد العزيز 

.الصيانة الالزمة لكافة مباني المؤسسة في جبل عمان والضاحية والسوق التجاري ❖

ة بذلك متابعة تسليم الورق الخاص باعادة التدوير للشركة التي تم التعاقد معها من خالل لجنة مكلف❖
.بمشاركة مندوب من قسم الخدمات والصيانة بشكل دوري 

.المشاركة في لجنة تعويضات النواقص في الشقق المباعة من مشاريع المبادرة ❖

ي متابعة اعمال شركة النظافة خالل العام من ناحية الدوام وتنفيذ المهام ومستوى النظافة والمواد ف❖
.كافة مباني المؤسسة والسوق التجاري 

.تجهيز كراج من اجل توفير خدمة اصطفاف للمراجعين ❖

.عمل الصيانة الالزمة لخطوط الصرف الصحي في مشروع المستندة ❖

دهللا  مدينة الملك عب+ عمل الصيانة الالزمة لخطوط الصرف الصحي في مشروع  ضاحية االميرة ايمان ❖

إدارة الشؤون المالية واإلدارية

الخدمات والصيانة

79

مديرية الخدمات
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اللوازم والمشتريات

80

هزة متابعة كافة طلبات واحتياجات الوحدات االدارية في المؤسسة من القرطاسية واللوازم واالج❖
.وتأمينها حسب االصول 

اإلضافة العمل مع لجان الشراء في المؤسسة في اعداد المواصفات والشروط الخاصة بالمناقصات ب❖
.الى توزيع عروض المناقصات على المناقصين حسب االصول 

ل براءة الذمة استالم وتسليم اللوازم والقرطاسية واالجهزة واالثاث والعهدة الشخصية للموظفين وعم❖
.للموظفين المنتهية خدماتهم حسب االصول 

.الصول التنسيب بصرف الفواتير والمطالبات المالية الخاصة بالموردين  بعد تدقيقها حسب ا❖
.اعادة ترتيب تنظيم مستودع القرطاسية  واالحبار  ❖
عات طرح عطاء لشراء االحبار لتأمين إحتياجات المؤسسة منها لكافة األجهزة المستخدمة من طاب❖

.وفاكسات وماكنات تصوير باالضافة لطرح مناقصات لشراء القرطاسية  
ه حسب استالم وحفظ االثاث الوارد من المقاولين العاملين في المشاريع المنتهية وتوزيع بعض❖

االصول 
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الحركة
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اجة سيارة للدوائر الحكومية التي بحاجة الى مركبات وكانت فائضة عن الح( 15)تم اهداء ❖
.وبحاجة الى اصالحات جديدة 

.نوع هونداي ادى الى تحقيق وفر كبير ( 16435)تم تغيير جير مستعمل للباص رقم ❖
وازم تم تركيب اطارات وبطاريات لكافة المركبات التي بحاجة لذلك من خالل عطاء دائرة الل❖

.للشراء الموحد بهدف المحافظة على صيانتها وسالمة المستخدمين 
.تم انجاز ترخيص وتأمين كافة مركبات المؤسسة بشكل شهري اوال  بأول ❖
.تم اصالح كافة المركبات التي تعرضت لحوادث سير من خالل شركة التامين ❖
.تم متابعة غسيل كافة سيارات المؤسسة بشكل دوري للمحافظة على نظافتها ❖
لك المشاريع تم تأمين كافة المشاريع العاملة بالسيارات لتامين نقل الموظفين العاملين في ت❖

.النجاز االعمال المطلوبة 
.رة النقل تم متابعة استكمال تركيب اجهزة نظام التتبع لمركبات المؤسسة بالتعاون مع وزا❖
ليمات تم تعديل المحروقات لكافة المركبات من خالل اللجنة المختصة وحسب االنظمة والتع❖

.المعمول بها 
.تم تفعيل نظام السلف المحوسب وادخال الفواتير بالتنسيق مع المديرية المالية ❖
( .16454) تم تركيب محرك للسيارة هونداي توسان رقم . 11❖
.  16435تم تركيب جير للباص نوع هونداي . 12❖
.  164361تم تركيب جير للباص نوع هونداي . 13❖
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محــور األراضي 

وضمن محور دولة التكافل من خالل ( 2020–2019)بهدف تنفيذ اولويات عمل الحكومة للعامين 
الوطني لإلسكان اولوية السكن الميسر ستقوم المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري بتنفيذ البرنامج

:ضمن محورين

:المحور األول

مخدومة تنفيذ تجمعات سكنية صغيرة متكاملة الخدمات لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة على اراضي
الكرك، عمان، )شقة سكنية تقريبا  في( 900)مملوكة للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري إلنتاج 

، بالشراكة مع المستثمرين بالقطاع (2م120-100)تتراوح مساحتها بين ( الطفيلة، الزرقاء والمفرق 
المتدني الخاص اإلسكاني ضمن المرحلة االولى للمساهمة في تلبية جزء من الحاجة السكنية لذوي الدخل

.دينار شهريا  ( 700)والمتوسط مع التركيز على الشباب وحديثي الزواج على أن ال يزيد دخل األسرة عن 

:المحور الثاني

.قطعة ارض سكنية مخدومة من مشاريع المؤسسة في معظم محافظات المملكة( 1700)بيع 

:آلية تنفيذ المشاريع السكنية

ي القطاع سيتم تنفيذ المشاريع السكنية المشار اليها ضمن المحور األول من خالل دعوة المستثمرين ف
ة الخاص اإلسكاني لإلستثمار في إنشاء تجمع سكني من خالل شراء اراضي سكنية مخدومة مملوك

ميم وتنفيذ لغايات تص. للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري ضمن المشاريع المشار اليها اعاله 
على االراضي الموصوفة ضمن االحكام والشروط التنظيمية ( عمارات)وإنشاء تجمع سكني 

، بكلفة أقل (2م120الى2م100)بالمحافظات ، إلنتاج شقق سكنية بمساحات تتراوح ما بين الخاصة
.وجودة افضل ويمكن استخدامه بأقل تكلفة ويلبي جميع األحتياجات لمالكيه 



البرنامج الوطني لإلسكان

مبيعات البرنامج الوطني لالسكان 

المشروعالمحافظةلالتسلس
عدد 
القطع

القطع 
المباعة

القطع 
الشاغرة

764036زحومالكرك1

2761462ايدون المفرق 2

1672443عمان العاصمة3

60528كبراربد4

973463دبة حانوتالعقبة5

376164212المجموع
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إنجازات

دعم ثقافة االبداع
واالبتكار
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به التفكير االبداعي تعزيزا  لنهج المؤسسة في دعم االبتكار واالبداع وإيمانا  منها بأهمية الدور الذي يلع
(  فة االبتكار واالبداع ترسيخ ثقا) في العمل، واستنادا  إلى المنهجية التي وضعتها المؤسسة لهذه الغاية 

، لمأسسة هذا 13/10/2019قامت المؤسسة بإعادة تشكيل لجنة خاصة باالبتكار واالبداع بتاريخ 
.النهج وضمان استمرارية المؤسسة في تطوير نفسها والرقي بخدماتها

م من موظفي المؤسسة، وتم اختيار مقترح تم تنفيذه وتطب20استقبال . 1 يقه على أرض مقترح  م قد 
.الواقع
، وحيث توقف العمل بهذه 1/12/2019إطالق أول جائزة للموظف المتميز بالمؤسسة بتاريخ . 2

نة استمرت على الجائزة مؤقتا  نظرا  للظروف التي مر ت بها المملكة بسبب جائحة كورونا، إال أن اللج
.نهج التقدير المتواصل لألداء المتميز من الموظفين

زة موظفين على اختالف مستوياتهم االدارية بالجائ6دورات، وقد تم فوز 4والتزمت بإطالق الجائزة 
، استنادا  إلى تعليمات واضحة وشفافة2020ومكافأتهم عام 

دعم ثقافة االبداع واالبتكار
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تكريم الموظفين المتميزين



الفصل السادس
التكيف 

والمرونة في ظل 
جائحة كورونا
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مي بالرغم من ظروف كورونا وتداعياته، إال أن المؤسسة كجزء من الجهاز الحكو 
امر استطاعت إدارة أعمالها في ظل الحظر الشامل والجزئي والتزام المؤسسة بأو 

:الدفاع من خالل مجموعة من االجراءات نذكر منها

ري لجنة خاصة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضتشكلت ❖
ومجموعة من أمناء عامين من القطاع العام وممثلين عن القطاع الخاص من الجهات 

ذات العالقة لوضع خطة التصدي ألثر انتشار وباء كورونا على القطاع والخروج
.بتوصيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى

.تلك الفترةلجان التسعير خالل قبل اعادة النظر بأسعار قطع االراضي من ❖
المة العامة اعادة فتح السوق التجاري في مدينة ابو نصير السكنية مع مراعاة اجراءات الس❖

.وااللتزام بأوامر الدفاع
.زيارات ميدانية لمشاريع المؤسسة في مختلف المحافظات، ومحطات التنقية❖
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2020اجراءات التكيف والمرونة في االدارة في ظل جائحة كورونا 

هر أيار ولمن تأجيل أقساط المستفيدين الذين يقومون بالتقسيط المباشر للمؤسسة عن ش❖
.يرغب عن شهر حزيران

بيع قطعة ارض في ابو نصير لصندوق استثمار الضمان االجتماعي❖
ي العودة الى العمل بعد الحظر الشامل وفق خطة العودة وااللتزام بأوامر الدفاع الت❖

:تضمنت
.الية استقبال متلقي الخدمة وتحديد الخدمات المقدمة في المرحلة االولى❖
.الية تنظيم دوام الموظفين❖
ة للموظفين تحديد اولويات العمل من خالل تنفيذ المهام الرئيسية والعودة التدريجي❖

.والعمل عن بعد
اجراءات السالمة العامة❖
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2020اجراءات التكيف والمرونة في االدارة في ظل جائحة كورونا 

ير دور اللجنة الصحية في تطبيق اوامر الدفاع والتعامل مع حاالت االصابة، توف❖
.لكافة الموظفين، عمليات تعقيم المبانيالكورونافحوصات 

مباشر عبر اجراء عمليات فتح المزاد والقرعة االلكترونية للمشاريع عن بعد من خالل بث❖
.مواقع التواصل 

.استقبال طلبات االستفادة الكترونيا  ❖
تحت ( ربيةتوطين دليل أدوات المساحات العامة للدول الع)افتتاح ورشة تدريبية بعنوان ❖

.رعاية المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري 
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الفصل السابع
أرشفة ملفات 
المستفيدين
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طورات  التكنولوجيا تنفيذا  لتوجيهات عطوفة المدير العام بضرورة التحول الرقمي لمواكبه ت-
، وكذلك لتكون المؤسسة جاهزة لتقديم (paperless)والوصول الى مؤسسة بال ورق 

هج السليم الخدمات االلكترونية للمواطنين  المقدمة وايمانا  من إدارة المؤسسة باتباع الن
ين وأرشفة ملفات المبني علي أسس واضحة حيث تم تشكيل فريق تدقيق بيانات المستفيد

ه وخاصة المستفيدين، ورغم الصعوبات والمشاكل التي واجهت الفريق في بداية عمل
عطل، جائحة كورونا وما نتج عن ذلك من  ثار سلبية على الجميع من توقف العمل وال

ة تنظيم العمل إال أنه تم السيطرة على هذه المشاكل وتذليل الصعوبات وقام الفريق بإعاد
وتوزيع المهام بصورة تضمن انجاز العمل بشكل المطلوب

بدراسةذلكوتمثليقالفر هذاتشكيلمنالرئيسيةالغايةتحقيقعينيهن صبالفريقوضع-
النظامعلىالبياناتهذهادخالتمومنوتدقيقهاورقيا  بياناتهاوتفري المستفيدينملفات

تخزينو أرشفةنظامعلىالملفاتمحتوياتجميعأرشفةذلكوبعدالجديد،المحوسب
backup))المعلومات solution

:حقق الفريق االهداف التي شكل من اجلها التي تتخلص بما يلي

.ادخال بيانات المستفيدين على النظام المحوسب الجديد. 1
.تجديد الملفات القديمة والمهترئة بإعادة حف  المستندات في ملفات جديدة. 2
.نقل البيانات القديمة إلى النظام المحوسب الجديد بعد تدقيقها ومعالجتها. 3
.االحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات على نظام األرشفة. 4
.للمنسحبين( 350)ملف للمستفيدين و ( 19850)قام الفريق بإنجاز . 5
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-:تمثلت نتائج عمل الفريق بما يلي 

عوبات االستغناء بشكل كبير عن طلب الملفات الورقية وما كان يرافق ذلك من ص1.
.وتأخير في إنجاز العمل

.سهولة في عملية استرجاع الوثائق المطلوبة من خالل العديد من طرق البحث. 2

ألداء توفير المعلومة الصحيحة والموثوقة لمقدم الخدمة مما يق لل من الجهد والوقت. 3
.الخدمة وعكس صورة حضارية عن عمل المؤسسة

مشكلة أو تلف توفير نسخة احتياطية للوثائق للرجوع إليها في حالة تعرض األصول ألي. 4
أو ضياع بسبب أي عامل من العوامل البشرية أو الطبيعية مثل الحرائق مثال  أو السرقة،

بب اإلهمال بعض األوراق من المستندات أو تلف بعض األوراق بسبب العوامل الجوية أو بس
.وغيرها من العوامل المقصودة أو الغير مقصودة

ن مع جاء هذا االنجاز من العمل بدعم ومتابعة من عطوفة المدير العام مباشرة وبالتعاو 
التي أمن ت ( IT)جميع االدارات في المؤسسة وخاصة إدارة التخطيط االستراتيجي ومديرية
ظمة المحوسبة الجاهزية االلكترونية والبنية التحتية الالزمة ووفرت األجهزة وملحقاتها واالن

(.backup solution)نظام المؤسسة ونظام االرشفة ونظام تخزين المعلومات ) مثل 

ي المؤسسة ويؤمن الفريق ان هذا العمل الذي قام به هو بداية إلطالق الخدمات اإللكترونية ف
ين كون هذه وبطريقة تضمن الحفاظ على امن وسرية المعلومات وسرعة تقديم الخدمة للمواطن

ل اليها اال من البيانات محفوظة على قاعدة البيانات الرئيسية في المؤسسة وال يمكن الوصو 
.خالل االجراءات الصحيحة المتبعة في المؤسسة



الفصل التاسع
نتةةةائج اعمال 
المؤسسة
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مؤشرات األداء لتحسين  وتطوير الخدمات المقدمة  
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93
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توقيع مذكرات تفاهم 
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إيرادات المؤسسة

105

5,565,855

6,257,264

6,422,546

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2018 2019 2020

ارتفاع إيرادات المؤسسة المالية



معلومات االتصال
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0096264644307:هاتف المؤسسة

009626080022710:فقط من داخل االردن-الهاتف المجاني 

0797798505او0096264649399:هاتف الرد المباشر

0096264628938: فاكس

:  اإلدارة العـــامة : العنوان 

-رابع الدوار الثالث باتجاه ال-جبل عمان -المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري 

أول شارع على اليمين-شارع زهران 

األردن11181-عمان 2110.ب.ص

www.hudc.gov.jo: الموقع اإللكتروني
general@hudc.gov.jo:البريد االلكتروني

:مواقع التـــواصل االجتماعــي

tel:0096264644307
tel:009626080022710
tel:0096264649399
http://www.hudc.gov.jo/
mailto:general@hudc.gov.jo
https://www.facebook.com/hudcjo/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC8Pk1mwoMp1lqtc2Uafbm2Q


إعداد الكتاب 
مديرية التخطيط اإلستراتيجي

قسم التخطيط

مبنى المؤسسة في جبل عم ان


