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كلمة املدير العام

.بنية التحتيةتنفيذ واستكمال عدد من مشاريع المؤسسة في محافظات المملكة إلنتاج قطع أراضي مخدومة بال
اهلل الثوواني ابوون جاللووة الملوود عبوودوتسووويش شووكش سووكنية وقطووع أراضووي مخدومووة بالبنيووة التحتيووة لتحكيووش رؤيووة 

فوووي عووودد مووون  للموووواطنين مووون ذول الووودخل المتووودني والمتوسوووطالكوووري  تووووفير السوووكنفوووي( حفظووول اهلل)الحسوووين
س تمنيووول المحافظووات بطريكووة اانتفوواي وبطريكووة الموو اد بووالظرو المختوووو  ن وتمنيوول المووواطنين موون خووالل أسوو

.عادلة وشفافة تحكش رسالة المؤسسة

حكيوش رضوان  فوي تكودي  خودماتلا لمتلكوي الخدموة مون الموواطنين والمموال  وتوضومن السياسوة المام وة للمؤسسوة 
يمانووا   لت امووا  وا  لتكوودي  محوسووبةأنظمووة جديوود  ( 5)بالتحسووين والتطوووير المسووتمرن فكوود توو  المموول علوو  تشوو يل وا 

 مون الجوود  وبمسوتو  عوال  سوريملالخدمات بشكل متكامل وبما يمكن متلكي الخدمة في الحصول عل  خدموة 
كة الحاسوووبية والتميو ن حيووم توو  المموول علوو  تطوووير أجلوو   الحاسوو  لوود  الموووظفين ورفووع كفووا   وسوورعة الشووب
تكوودي  2018و يوواد  سوورعة اانترنووت وخطوووط نكوول البيانووات بووين مبوواني المؤسسووةن وسوووو يووت  فووي نلايووة عووا  
.مالقةالخدمات االكترونية للمواطنين من خالل خطة التحول االكتروني والربط مع المؤسسات ذات ال

ISOالجود مواصفةمناانتكالت فكدالمختلفةأبمادناولتحكيشبالجود يتملشوبما إلووووووووووووو 9001:2008
ISOالجديد المواصفة .المخرجاتوتراق األنداوعل ترك والتين9001:2015

فوادن  فوي دورات ولتحسين أدا  الموظفين في تكدي  خدمات متمي   لمتلكي الخدمة فكد عملت المؤسسوة علو  إي
ت متميو   داخلية وخارجية وعكد ورش عمل ومحاضورات ممرفيوة إلكسوابل  ملوارات تسواعدن  علو  تكودي  خودما

تراد المؤسسووة تسووان  فووي تحكيووش األنووداو اإلسووتراتيجية للمؤسسووة ورضووا المتموواملين مووع المؤسسووةن وكووذلد اشوو
ميو   حيوم تمكنوت وجوائ   الخدموة الحكوميوة المتن بجائ   الملد عبد اهلل الثاني لتميو  األدا  الحكوومي والشوفافية

ا لم يوود موون المؤسسووة موون الحصووول علوو  نجمووة ثانيووة فووي مجووال الخدمووة الحكوميووة المتميوو   والتووي تمتبوور حوواف  
وظفين المطووا  والتميوو ن والمشوواركة فووي جووائ   الموظووو الحكووومي المثووالين حيووم حصوول علوو  نووذ  الجووائ   موو

.اثنين

عل  الجلود الكبيور  أتوجل بالشكر الج يل لكافة الموظفين الذين سانموا في تحكيش نذ  اانجا ات و في الختا  
ميموا  لموا فيول وفكنوا اهلل جالمبذولة واألدا  الممي  من قبلل  لتحكيش أنداو وطموحات نذ  المؤسسة الممطا  ن 

.  (ورعا هللحفظل ا)صاح  الجاللة الملد عبد اهلل الثاني ابن الحسين حضر  خير وطننا وامتنا في ظل 

المدير العام
الجنيديالمهندس فارس 
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الرحيمالرحمناهللبسم

نرلالحضوالتطويرلإلسكانالمامةللمؤسسةالسنولالكتا تكدي يسمدني
يمكسوالذلن2017عا خاللالمؤسسةإنجا اتعنملخصا  يتضمنوالذل
نويمك  الوطنيةالتنميةفييسان ريادلإسكانقطاي»ونيالمؤسسةرؤية

ويروتطرعايةفيالمتمثلةورسالتلا«المالئ السكنإل الوصولمنالموطنين
متكاملةإسكانيةسياساتبلور خاللمناألردنفياإلسكانقطاي

فئاتللمتمي  خدماتوتكدي المالئ السكنإل الوصولمنالمواطنينتمك ينو 
.عاليةوجود بمداللالمستلدفة

-:عل 2017عا خاللالمؤسسةعملتفكد



سوكن ن وكان إنشاؤنا بداية تدخل الحكومة المباشر بتوفير ال1966اإلسكان عا  مؤسسة أنشمت الحكومة 
ضوورل بإنشووا  دائوور  التطوووير الحضوورل لتنفيووذ مشوواريع التطوووير الح1980كمووا قامووت الحكومووة عووا  . المالئوو 

.وتحسين األحيا  المتدنية الخدمات والمشوائية وتوفير الخدمات ااجتماعية للا

رحتلوا حيوم الت موت بتنفيوذ التوصويات التوي اقتن 1989كما أقرت الحكومة اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان عا  
خوواا موون اخووذ دراسوات اإلسووتراتيجية والتووي موون أبر نووا تبنووي بووديل الكطوواي الخوواا الموجووة  ليووتمكن الكطوواي ال
اليووة لتلوود الفئووات دور فموال فووي إنتوواج الوحودات السووكنية للفئووات المسووتلدفة باألعوداد الكافيووة وضوومن المكودر  الم

.ويكون دور الحكومة تمكين األسر واألفراد من الوصول إل  السكن المالئ 

دمووم مؤسسووة اإلسووكان ودائوور  التطوووير 1992وتنفيووذا لتوصوويات اإلسووتراتيجية الوطنيووة لإلسووكان فكوود توو  عووا  
تتمتع . 1992لسنة ( 28)الحضرل لتشكيل المؤسسة المامة لإلسكان والتطوير الحضرل بموج  الكانون رق  

موظفوووا موووون ( 368)ويبلووود عووودد موظفيلووووا المؤسسوووة بالشخصوووية ااعتباريووووة ذات ااسوووتكالل المووووالي واإلدارل 
.مختلو التخصصات

ان وكوان مون تبنوت الحكوموة توصويات اللجنوة التوجيليوة المشوكالة إلعواد  نيكلوة قطواي اإلسوك1996وفي عوا  
ذلد بإنشا  شراكل بين نذ  التوصيات تكليو المؤسسة بالكيا  بدور المسلل والممكن للكطاي الخاا المنظ  و 

.األراضي السكنية الص ير  المخدومةوقسائ ممل إلدخالل في إنتاج الشكش 

مؤسسوووةن شوووراكة موووع الكطووواي الخووواان سوووكن ) مشوووروعا إسوووكانيا ( 334)وقووود أنجووو ت المؤسسوووة منوووذ النشوووم  
علوووو  اشووووتملت( عشوووووائين تطوووووير مخيمووووات ن مشوووواريع المبووووادر  الملكيووووة لإلسووووكان سووووكن كووووري  لموووويش كووووري 

.سكنيةوحد  ( 121663)

ر مسووووا"ومسووووار اإلنتوووواج "تمموووول المؤسسووووة المامووووة لإلسووووكان والتطوووووير الحضوووورل حاليووووا ضوووومن مسووووارين نمووووا 
فجوو  الحاصولة حيم تسوان  مون خوالل مسوار اإلنتواج فوي تلبيوة الحاجوة السوكنية للموواطنين وسود الن "السياسات

المشواريع في السوش من قطع األراضي الص ير  المخدوموة وذلود مون خوالل تنفيوذ مشواريع المواقوع والخودمات و 
سووويش شووكش كمووا تكووو  بتن الرياديووة والمكووار  الملكيووة السووامية باإلضووافة إلوو  تطوووير المنوواطش متدنيووة الخوودمات

لمووا  والمسووكريين لتوووفير السووكن الكووري  لموووظفي الكطوواي ا( سووكن كووري  لموويش كووري )المبووادر  الملكيووة لإلسووكان 
.والمتكاعدين وذول الدخول المتوسطة في كافة أنحا  المملكة

الماملوة فوي أما مسار السياسات فتكو  المؤسسة عل  رعاية قطاي اإلسكان في المملكوة وتمكوين كافوة الجلوات
جووورا  الدراسوووات واقتووورال السياسوووات الال موووة لتصوووحي   دا  الكطووواي وتكيوووي  أن اإلخوووتالاتالكطووواي مووون اإلنتووواج وا 

.بشكل دورل

خووووالل توووووفير السووووكن موووون ” 2025رؤيووووة األردن ”حسوووو  وتسووووم  المؤسسووووة إلوووو  تحكيووووش األنووووداو الوطنيووووة 
.بمشاركة الكطاي الخاا المتوسط والمتدني المناس  لذول الدخل 
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ملحة تاريخية عن املؤسسة



الفصل األول 

الخطة 

اإلستراتيجية



الرؤيا 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

املؤسسةرؤية

.الئمالوصول إلى السكن المقطاع إسكان ريادي يساهم في التنمية الوطنية ويمكن المواطنين من 

رسالة  املؤسسة

:رعاية وتطوير قطاع اإلسكان في األردن من خالل 

.إسكانية متكاملةسياسات بلور  •
.ااستثمار اإلسكانيتفميل •
.المواطنين من الوصول إل  السكن المالئ تمكين •
.خدمات متمي   للفئات المستلدفة بمدالة وجود  عاليلتكدي  •

القيم الجوهرية

.الفراوتكافؤالمدالةتحكيش•
.واإلبدايالمبادر •
.والمسا لةوالشفافيةالن انة•
.المستمرالتطوير•
.المجتمميواالت ا المسؤولية•
.الواحدالفريشبرولالممل•
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(المرحلية)التنفيذيةاألهداف ةاإلستراتيجياألهداف 

في تمكينالمسانمة
ذول  الدخل المتدني 
والمتوسط من الوصول
إل  السكن المالئ  في
.كافة مناطش المملكة

.ةالمستلدفاألسرتناس سكنيةوشكشمخدومةأراضيقطعإنتاج•
.المنج  المؤسسةمشاريعتسويش•
.(الطل حس )الخدماتمتدنيةالمناطشتطوير•
.األراضيمنإستراتيجيمخ ونإيجاد•
.المحليللمجتمعالسكنيةاإلحتياجاتدراسة•

  المسانمة في تنظي
وتم ي  فمالية قطاي
اد اإلسكان لرفد ااقتص
ار الوطني عبر ااستثم

.اإلسكاني

اتالسياسواقترالاانجا اتومتابمةاإلسكانقطايوتنظي تكيي •
.اإلسكانية

.ااردنفيالسكنيةااحتياجاتلتلبيةالكطايانتاجيةتم ي •
كانيةااسالبراممتنفيذفيالممنيةالجلاتمعوالتنسيشالمسانمة•

.الموجلة
.للمؤسسةالماليةالكفايةتحكيش•
.الوطنيااقتصادلرفداإلسكانيااستثمارتشجيع•

ا   تم ي  وتطوير الكف
.واألدا   المؤسسي

.يالمؤسساألدا فماليةل ياد البشريةالكوادرقدراتورفعتمنيل•
.المؤسسةعملوآليةوخدماتإجرا اتفيالتمي تحكيش•
.بتمي الممرفةإدار •
اتالكدر لبنا والخااالما الكطايبينالمالقةمنالفائد تمظي •

.رالمخاطوممالجةوالتكيي والمتابمةالتخطيطمجالفيالمؤسسية
.المؤسسةبممللإلرتكا والتفكيراإلبدايتشجيع•

( 2019-2017)تم وضع خطة إستراتيجية للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري لألعوام
تم من خاللها بلورة األهداف اإلستراتيجية،  (وطويلة المدىخطة تنفيذية قصيرة المدى )تضمنت

:للمؤسسة واألهداف التنفيذية وعلى النحو التالي

األهداف اإلستراتيجية واألهداف التنفيذية
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وزير األشغال العامة واإلسكانرئيسا-هلسهساميالمهندسمعالي

مدير عام المؤسسة العامة لإلسكان نائبا للرئيس–دييعطوفة المهندس فارس الجن

مندوب سلطة المياهالرواشدةمالكالمهندسسعادة

أمين عام وزارة الشؤون البلديةالعتومعادلوليدالمهندسعطوفة

وزارة التخطيط والتعاون الدوليمندوب العضايلةمحمدالمهندسسعادة

دائرة األراضي والمساحةمندوب قطيطاتمحمودالسيدسعادة

البنك المركزي األردنيمندوب بركاتحسنانحس  الدكتورسعادة

أمانة عمان الكبرىمندوب اللوزيسالمةعمرالمهندسسعادة

ممثال عن القطاع الخاصالظاهرإبراهيمالسيدسعادة

ممثال  عن القطاع الخاصالعمريزهيرالسيدسعادة

ممثال عن القطاع الخاصالطباعماجدالمهندسسعادة

ممثال عن القطاع الخاصالساكتيحىالمهندسسعادة

مجلس ادارة املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري 
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الخطة املستقبلية2017لعام الخطة التنفيذية 

:وتهدف إلى 
مشوووواريع لالبنيووووة التحتيوووة أعموووالتنفيووووذ اسوووتكمال •

ومتابموووووووة اعموووووووال الماموووووووة والخووووووودمات المؤسسوووووووة 
ان الملكيووووووة لإلسووووووكالمبووووووادر  الصوووووويانة  لمشوووووواريع 

والنضوووووو ومتابمووووووة أعمووووووال التشوووووو يلن (الشووووووكش)
لماموة لمحطات التنكية ومتابمة ايصال الخدمات ا

(.الشكش واألراضي)
ضيأراقطع)جديد مشاريعبتنفيذالمباشر •

.سكنيةووحداتمخدومة
موووون التمنيوووولشووووروط ااسووووتفاد  وممووووايير تمووووديل •

وتبسوووووويط اإلجوووووورا ات أمووووووا  مشوووووواريع المؤسسووووووة  
. المواطنين

ش وضوووووع خطوووووة مفصووووولة لتسوووووويش مشووووواريع الشوووووك•
( ايم اد وانتفو)ومشاريع قطع األراضي المخدومة 

التمويل والتسليل عل   المواطنين للحصول عل 
.الميسر

نمتابمووة كافووة أعمووال الحاسووو  فووي المؤسسووة موو•
بوورامم ومتابمووة تطبيووشن وبووراممتجليوو ات وأنظمووة

.الحكومة اإللكترونية

كافووووووة أعمووووووال تطبيووووووش نظووووووا  إدار  الجووووووود  فووووووي•
. ISO 9001:2015المؤسسة

:وتضمنت ما يلي
سووووووووكنية نموذجيووووووووة متكاملووووووووة نشووووووووا  تجممووووووووات إ•

اي الخوودمات موون خووالل الشووراكة الفمليووة مووع الكطوو
فيووذ الخوواا لتطوووير أراضووي سووكنية مخدومووة وتن
رائ  مشووواريع اسووووتثمارية وشووووكش سووووكنية لكافووووة شوووو
اريوووووة المجتموووووع ومشووووواريع اسوووووتثمارية حرفيوووووة وتج

ي وصووناعية لخدمووة السووكان بمووا يحكووش عائوود مووال
.يرفد موا نة المؤسسة 

يةبالبنمخدومةأراضيقطعمشاريعتنفيذ•
اتألمحافظفياأللويةمراك ضمنالتحتية
فيلافذينل التيلأللويةاألولويةتكونبحيم
.سابكامشاريع

خودمات توحيد الجلود الحكومية فوي تووفير كافوة•
التوووي البنيوووة التحتيوووة والخووودمات الماموووة للمشووواريع

.اتنفذنا المؤسسة أو تشارد في تنفيذن

إلقامةالمؤسسةمخ ونل ياد أراضيشرا •
.عليلااإلسكانيةالمشاريع

.للمواطنينإلكترونيةخدماتتكدي •

الخطة التنفيذية والخطة املستقبلية
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الفصل الثاني 

االنجازات خالل 

2017عام 



المنبثكةنالمتمي  الحكوميةالخدمةلجائ  (2016/2017)الرابمةالدور فيالمؤسسةشاركت
عا خاللمر ألولطبكتوالتينوالشفافيةالحكومياألدا لتمي الثانياهللعبدالملدجائ  عن

تحفي إل  الجائ  نذ تلدوحيمنالما الكطايتطويروو ار الجائ  مرك منبالتنسي 2013
ويفوشندمةالخمتلكيرضايحكشبمانوتمي فاعليةبكلخدماتلاتكدي عل الحكوميةالدوائر
.توقماتل

خدماتلادي تكفيوالتطويرللتحسيندائما  المؤسسةوتسم نجمتين،علىالمؤسسةحصلت
.الجائ  نذ فيمتكدمةمرتبةعل لتحصل

األدا مي لتالثانياهللعبدالملدجائ  فيالحضرلوالتطويرلإلسكانالمامةالمؤسسةشاركت
للمؤسسةامنةالثالمشاركةونذ نالجائ  تمسيسمنذالحكوميةالمؤسساتفئةعنوالشفافيةالحكومي

اللخمنالجائ  نذ عل الحصولمتطلباتلتحكيشالمؤسسةتسم حيمن(2017-2018)
والتمليماتكوانينالوتطبيشواحترا وتوثيكلاالمؤسسةعملإجرا اتكافةوتبسيطوالتحسينالتطوير
.الشركا ورضاالخدمةمتلكيرضالتحكيشالمملأنظمةمنمجموعةواستخدا 

مشاركة املؤسسة في عدة جوائز

14

جائزة الخدمة الحكومية املتميزة

لتميز األداء الحكومي والشفافيةالثاني جائزة امللك عبد هللا  ثانيا ً

أول ً



إعدادفيالتاليةالمرجعياتالمؤسسةاعتمدتو (2019-2017)لألعواماإلستراتيجيةالخطةتحديثتم  
-:اإلستراتيجيةخطتها

.اإلستراتيجيةالخطةوتحديمإعدادمنلجية•
.عمللامجالفيالمتراكملالمؤسسلخبرات•
.لإلسكانالوطنيةاإلستراتيجية•
."األردنكلنا" مبادر •
.التخطيطلو ار التنفيذلالتنمولالبرنامم•
.لإلسكانالملكيةوالمكار الملكيةالمبادرات•
.اإلسكانقطاينيكلةإعاد مشروي•
.المتاحةوالفراالمؤسسلتواجلالتيالتحديات•
.المؤسسةقانون•
.2025األردنوثيكة•
والضموالكو نكاط/يلوالشفافالحكومياألدا لتمي الثانيعبداهللالملدلجائ  النلائيالتكيي تكرير•

.(السابمةالدور )التحسينوفرا
ذانفياإلجتماعيةوالمسوحاتالسكانيةالحاجةدراساتعل بنا المحليالمجتمعإحتياجات•

.اإلطار
.(2017-2015)لألعوا السابكةاإلستراتيجيةالخطةتكيي •

15

-:وهيللمؤسسةالجودةسياسةإعتماد

لت ا إيمان• لمتلكيخدماتلا تكديفيالتمي لتحكيشوصوا  المستمروالتطويربالتحسينالمؤسسةوا 
إلسكاناقطايوتطويررعايةفيللمسانمةوقدراتلاأعماللاوتطويرنوالممال المواطنينمنالخدمة
اإلحتياجاتروتوفيالماملينكفا  ورفعتطويرخاللمنالمختلفةبإبمادناالجود وتحكيشاألردنين
ISOاآلي وشلاد معينسج وبماوتمي  بجود المطلوبةاألنداولتحكيشالال مة 9001:2015.

ISOاآلي وشلاد عل المؤسسةحصول• فيوتنتليسنواتثالملمد 2017عا 9001:2015
2020/9/12

الخطة اإلستراتيجية

الجودة رابعا ً

ثالثا ً

2017انجازات املؤسسة خالل عام 
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تسويق مشاريع املؤسسةفي مجال 

إجماليمن(%33)وبنسبةشكة(201)أصلمن2017عا نلايةفيسكنيةشكة(67)بيعت •
.2018عا خاللبيملاعل المملسيت التسويشقيدشكل(134)والمتبكينالشكشعدد

%38بنسبة2017عا نلايةحت قطمة(116)أصلمنمخدومةأرضقطمة(44)بيعت •
.الكطععددإجماليمن

.ةالمؤسسلد والخاصةالرسموويةالجاممواتمختلومنالخريجينالطال منطال (11)تدري ت •

(89)بمددالممرفةمجالفيودوراتومحاضراتعملوورشومؤتمراتخارجيةدوراتفيالمشاركة•
.موظفا(203)فيلاالمتدربينوعدد

في مجال التدريب سادسا ً

خامسا ً
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في مجال العطاءات تم إنجاز المشاريع التالية:-
ولو  والوذل ال رقوا   الجو   الثالوم المرحلوة اا/ مدينوة المجود /طرل عطا  تنفيذ مشوروي توسومة ت  •

  قطمة أرض مخدومة سوكنية وتجاريوة  بااضوافة الو  مدرسوة ومسوجد ومركو( 123)يشتمل عل  
.ألو دينار تكريبا( 758)وبكلفة ن 2017/7/15اجتماعي وت  اعطا  امر المباشر  بتاريخ 

( 5)تووو  طووورل عطوووا  تنفيوووذ أعموووال الصووويانة لمووودد مووون الشوووكش فوووي مشوووروي ضووواحية ااميووور  ايموووان •
.ألو دينار( 35)وبكلفة ن 2017/9/26سحا  وت  اعطا  امر المباشر  بتاريخ 

قطموة ارض مخدوموة ( 147)المفرش والوذل يشوتمل علو / ت  طرل عطا  تنفيذ مشروي أ  الجمال •
.ألو دينار( 390)وبكلفة ن 2017/10/15سكني وتجارل وت  اعطا  أمر المباشر  بتاريخ 

وحود  ( 400)ديور عوال والوذل يشوتمل علو / ت  طرل عطا  تنفيذ وحودات سوكنية لمنطكوة المالحوة •
وبكلفووة ن 2017/3/25لكول وحود  سوكنية وتو  إعطوا  أمور المباشور  بتواريخ 2 68سوكنية بمسواحة 

.دينار تكريباألو ( 16)
لحسوين وأبوو ت  طرل مشروي توريد وتركي  بويلر جديد في مبن  المؤسسوة جبول عموان وضواحية ا•

.دينار تكريباألو ( 37)وبكلفة ن نصير 

في مجال التصميم تم إنجاز المشاريع التالية:
. المفرش وت  تحويلل ال  مديرية المطا ات تمليدا لطرل المطا /مشروي أ  الجمال•
.البلكا وت  تحويلل ال  مديرية المطا ات تمليدا لطرل المطا /مشروي غور الكفرين•

في مجال التنفيذ تم إنجاز المشاريع التالية:
الووووووو دينووووووار بتوووووواريخ ( 782)قطموووووول وبكلفووووووة ( 282)بوووووورد   بموووووودد /مشووووووروي إسووووووكان الموووووويا •

2017/6/30.
الووووووو دينووووووار بتوووووواريخ ( 981)قطموووووول وبكلفووووووة ( 358)الموووووووقر  بموووووودد /مشووووووروي إسووووووكان اليتيمووووووة  •

2017/1/26.
الوووووووو دينوووووووار بتووووووواريخ ( 370)قطمووووووول وبكلفوووووووة ( 162)الكووووووورد  بمووووووودد /مشوووووووروي إسوووووووكان  حوووووووو   •

2017/6/29.
وبكلفوة لحسوين تنفيذ مشروي توريد وتركي  بوويلر جديود فوي مبنو  المؤسسوة جبول عموان وضواحية ا•

.الو دينار( 220)
دينووووووار بتوووووواريخ الووووووو( 50)بكلفووووووة ( 2)حووووووار  رقوووووو  ( 42)أعمووووووال اإلصووووووالحات والصوووووويانة رقوووووو  •

2017/7/25.
(  6)سحا   لصيانة ( 5)أعمال الصيانة لمدد من الشكش في مشروي ضاحية اامير  ايمان •

.الو دينار( 35)بكلفة عمارات 

مجال التصميم و العطاءات واإلشراف على تنفيذ املشاريعقي سابعا ً



ثامنا ً
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التاليةوالدراساتالتقاريرعدادإتم:-
والمساكنانللسكالما التمدادسنواتلاألدا وتكي اإلسكانقطايإلنجا اتالسنولالتكرير•

.(2015ن2004)

.2017عا خاللاألدا وتكي اإلسكانقطاينجا اتإلالربميالتكرير•

:أبر نامناسكانيةوأبحامدراساتإعداد•
إعداد. .(المستدامةالتنميةأنداو)السلي والحك األلفيةمؤشراتدراسة1
تكرير. بينمكارنةدراسة)2017عا األدا وتكي اإلسكانقطايإنجا اتحولملخا2

.(2015ن2004)للمامينوالمساكنللس كانالما التمد اد
دراسة. قطايدا أعل وأثر والبلدياتعمانلمدينةالبنا وأحكا األبنيةنظا تمديالت3

.اإلسكان
القطاعقضايافيوالدوليةواإلقليميةالمحليةالمشاركاتوتقييممتابعة:-

تحديم)عملبخطةللخروجوذلدااسكانلكطايالتكييميةالدراسةإعدادعل المملمتابمة•
لتلبيةاناإلسكقطايفاعليةو ياد الكطايأدا لتحسين(لإلسكانالوطنيةااستراتيجية
.المجتمعفئاتكافةاحتياجات

إعداد تقارير ودراسات

تاسعا ً

:المؤسسة مع المؤسسات العامة والخاصةعضويات 
.مجلس التنظي  األعل •
.إدار  الشركة المكارية األردنية للتنمية المسانمة المامة المحدود مجلس •
.إدار  الشركة األردنية إلعاد  تمويل الرنن المكارلمجلس •
.مجلس البنا  الوطني األردني•
.نلنكابة الملندسين األردنييجتماعي إلمين اموالتإدار  صندوقي التكاعد لجنة •

عضويات املؤسسة
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في مجال حقوق اإلنسان

2017لعاماإلنسانحقوقمجالفيالحضريوالتطويرلإلسكانالعامةالمؤسسةتقريرتضم ن
:يليما

ت (2025-2016)لالعوا اإلنسانلحكوشالشاملةالوطنيةالخطةبانفاذالمؤسسةمنإلت اما•
الوطنيالمرك عمبالتماونالمؤسسةلموظفياإلنسانحكوشبمفاني تاسيسيةتدريبيةدور عكد

.المؤسسةمنوموظفةموظو(25)بلاشارداانسانلحكوش

لحكوشوطنيالالمرك تكريرحولاإليضاحيالحكوميالتكريرإلطالشالتنسيكياللكا حضور•
اانسانشلحكو الوطنيالمرك توصياتوايضاالملكيالثكافيالمرك في2015للما اإلنسان
.2016للما عشرالثالم

ان ضمنت(المؤسسةفيالمرا واقع)حولبتكريرالو را رئاسة/اإلنسانحكوشوحد ت ويد•
المرأ يو ةبمناسبوذلدالمرأ تمكينمجالفيالمؤسسةبلاتكو التيوالمتابماتاإلجرا ات
.2017لما المالمي

لحكوشالحكوميالتنسيشفريشإرتباطلضباط(كرامة)مشرويالتدريبيالبرناممفيالمشاركة•
المملدمعبالتماوناإلنسانلحكوشالوطنيالمرك فيعكد ت والذلالو را رئاسة/اإلنسان

.التمذي لمنانضةالدنماركي

ت والذلالمملوماتعل الحصولحشإنفاذمتابمةإجرا اتحولالمملورشةفيالمشاركة•
.(الكانونسياد )مشرويالصحفيينوحريةحمايةمرك قبلمنعكد 

اإلنسانكوشحلوحد وت ويد اإلنسانحكوشمجالفيالمؤسسةلمتابماتالسنولالتكريرإعداد•
.المحليةاإلعال وسائلفينشر وت الو ار رئاسة/

اإلنسانوشلحكالشاملةالوطنيةالخطةمعللمؤسسةاإلستراتيجيةالخطةتكاطعمصفوفةإعداد•
.الو را رئاسة/اإلنسانحكوشوحد معبالتنسيش

عاشرا ً



الفصل الثالث 

إنجازات اإلدارات 
واملديريات



املديريات املرتبطة باملدير العام

مكتب املدير العاممديرية

واألنظمةبالكوانينالت املاومد الفنيةااداريةالوحداتأعمالعل التدقيش•
.مديرية(12)وعددنا

الماملةالفنيةاألجل  إلت ا مد منوتمكدالمؤسسةمشاريععل والتدقيشالكشو•
.مشروي(12)وعددناالممتمد الفنيةوالمواصفاتالموقمةوااتفاقياتبالمشاريع

.فاتور (20)وعددناوالكوانينلألنظمةومطابكتلابالمكاولينالخاصةالفواتيرتدقيش•

نالمفرش/الجمالا ال رقا ومشروي/المجدإسكانمشرويالتحتيةالبنيةاعمالتنفيذأعمالمتابمة•
رق المطالبةتدقيشن(2+1)ايماناألميرضاحيةمشرويفيالسكنيةللشكشالصيانةأعمالومتابمة

الشكشصيانةمشرويمن(3)رق والمطالبةنالمجدتوسمةلمشرويالتحتيةالبنيةلمشرويمن(3)
لمشرويالنلائيةالمطالبةوتدقيشالجمالا مشروي(1)رق والمطالبةايماناألمير ضاحيةالسكنية
.الطفيللبرد /المياالتحتيةالبنيةأعمال

وعددناةالمحليالمطا اتولجانالتحكيشولجاناإلستال ولجانالفنيةاللجانأعمالفيالمشاركة•
.لجان(3)

(24)وكتابةوحدات(4)وعددناالمؤسسلومشاريعومكات واقسا مديرياتعل الدورلالتدقيش•
.تصويبلاليت والتجاو اتتكريربالمالحظات

(33)ددناوعالت ييريةاألوامرومتابمةالمكاولينمطالباتوتدقيشوقيدصروسند(3239)تدقيش•
.مطالبة

والرقابةمرات(4)وعددناوالمشترياتاللوا  وعل سنويامر (2)وعددناالموظفيندوا عل التدقيش•
.مرات(4)وعددناالمؤسسةسياراتعل 

.مراسلة(95)وعددناوالخارجيةالداخليةالمراسالتعل الرد•
عمليات(3)بمددةللمؤسسالتابمةالماليةللصناديشالمفاجئوالجردوالسنولاليوميبالتدقيشالكيا •

.جرد

التدقيق والرقابة الداخليةمديرية
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مابينالواقملالفتر فيالم ر في(34)الالدور فيالمشاركة•
المنتد المر والتمميراإلسكانو را لمجلس(21-12/23/2017)

.الحضريةوالتنميةلإلسكانالثانيالمربيالو ارل

مابينالواقمةالفتر فيالكانر في(82)الااجتمايفيالمشاركة•
.المر والتمميراإلسكانو را لمجلسالتنفيذلللمكت (5-6/10/2017)



وعددناليةالماالتسويةإجرا لحينالسدادعنالمتخلفينبحشحاسوبيامطالبةقيودسجالتفت •
.قيد(121)

عدادالماليةالتسوياتعمل• تنكس حيممستفيد(95)وعددن السدادعنللمتخلفينالطل كوكت وا 
.طل كو(26)وماليةتسوية(69)قسمينال 

.إجرا (462)وعددن السدادعنالمتخلفينبحشالكانونيةااجرا اتإتخاذ•

.واحدإنذاروعددن السدادعنالمتخلفينالمستفيدينعل وتو يملااانذاراتتوجيل•
.مماملة(170)وعددناالكانونيةالمشور تكدي •
.عكد(36)وعددناوااتفاقياتالمكودوحفظصياغة•

.قضية(390)وعددناالمحاك اما المنظور المؤسسةقضايامتابمة•
.سجل(14)وعددناسجالتوفت تنظي •
.التحكي نيئةاما المؤسسةتمثيل•

الشؤون القانونيةمديرية

املديريات املرتبطة باملدير العام
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جمع. دخال1 دامةاإلسكانقطاععنوالمعلوماتالبياناتوتحليلوتصنيفوتدقيقوا  معلوماتالنظاموا 
قطاعاتباليتعلقماانجازتمحيثالالزمةوالمعلوماتبالبياناتالمعنيةلجهاتاوتزويداإلسكاني
-:التالية

سوشانيناإلسكالتمويلالسكنيناإلنتاجالسكنينالمخ ونوالممالةنالسكاناألسر نونفكاتدخل)
السكنينالتمجيرالتمويلينالتمجيرعكودأعدادااقتصادنالتحتيةنالبنيةاألراضيناستممااتالمكاراتن
.(المكاريينوالمطورينالمنظ الخااالكطايمنالمستثمرينالبنا نموادأسمار

مديرية السياسات/ ادارة السياسات االسكانية
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إعداد. المربيةنبالل تيقائمةاصداروت تحديثهاومتابعةواإلسكانيةالحضريةالمؤشراتوتحليل2
.واانجلي ية

إعداد. .اإلداريةالتقسيماتحسبالسنويةالسكنيةالحاجةتقديرات3
جراءاإلسكانيةواألبحاثالدراساتإعداد.4 .الالزمةالميدانيةالمسموحاتوا 

عالمياتطورناو ودااتلاالمؤشراتمفلو الدراسةتتناولحيمالسلي األلفيةوالحك مؤشراتدراسة•
.األردنوفي

.اإلسكانقطايأدا عل وأثر عمانلمدينةالبنا وأحكا األبنيةنظا تمديالتدراسة•

:األردنفياإلسكاناستراتيجيهتطبيقوتقييممتابعه.5
الما التمدادبينمكارنةدراسة)2017لما اادا وتكيي اإلسكانقطايانجا اتتكريرإعداد•

.(2015و2004للمامينوالمساكنللسكان
.األدا وتكي اإلسكانقطايإلنجا اتالربميالتكريرإعداد•

عدادهاإتميوالتيسكاناإللقطاعالتقييمةالدراسةتقاريرعلىوالتوصياتالمالحظاتووضعمراجعة.6
.الدوليالبنكقبلمن



مديرية الشراكة/اإلسكانية إدارة السياسات 

:2017عامخاللالتاليةاألعمالإنجازتم
لخمسةااالخالكطايمعالشراكةاتفاقياتدراسةتكريرتضمنلاالتيالتوصياتتنفيذ•

.مشاريع
.الملندسينكابةن/الشراكةلمشاريعالتحتيةالبنيةلخدماتالتنفيذلالواقعدراسةمناإلنتلا •
.2/ال يتونةلمشروي(2)ملحشمسود إعدادمناإلنتلا •

.السكنيةالمجدمدينةاتفاقيةفسختسويةاتفاشبنودتنفيذمتابمة•
.الجديد موقرالمدينةبمشرويالمشاركةت   حيمالممارساتألفضلدبيجائ  فيالمشاركة•
.المكارليروالتطو اإلسكانقطايتنظي قانونمشرويبإقرارالمتملكةالتطوراتآخرمتابمة•
عل بةالمترتاآلثارواألردنياإلسكانقطايفيالتمويليالتمجيرعندراسةإعدادت   •

.اإلسكانيالكطايتنشيطمجالفيتطبيكل

في مجال االستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
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إدارة التخطيط اإلستراتيجي 

التخطيط اإلستراتيجيفي مجال 

ISOاآلي وشلاد عل المؤسسةحصول• 2017عا 9001:2015
.2020/9/12بتاريخوتنتلي

.األصولحس واعتماد واإلقتراحاتالشكاولإدار للجنةالسنولالتكريرإعداد•
.المانحةالشركةخاللمنالما فينيرتمالخارجيو الداخليالتدقيشعمليةإجرا •
صدارضبطعملياتكافةعل اإلشراو• عتمادناالمملونماذجالوثائشوا  نمالتاكدبمدوا 

.لالي ومطابكتلا
الدور (فافيةوالشالحكومياألدا لتمي الثانياللةعبدالملدجائ  )متطلباتإعدادفيالمسانمة•

.الثامنة
.الما فيمرتينالخدمةمتلكيرضادراساتإجرا •
.ينوالموردالشركا رضادراسةإل إضافةنالما فيمرتينالموظفينرضادراساتإجرا •
يةضاحمبن منالتنظيميالمخططإصدارخدمةنكلمثلالخدماتنبمضإجرا اتتبسيط•

.عمانجبلمبن إل الحسين

في مجال الجودة

لرؤيةاستنادا(2019-2017)لألعوا التنمولوالبرنامماإلستراتيجيةالخطةوتحديممراجمة•
.اإلداريةالوحداتمعبالتماونالمؤسسةورسالة

.2016لما السنولوالكتا 2017لما األولسنولالنصوالتكريرإعداد•
المؤسسةمشاريععنفيلاالمملسيرتكد بتكاريرالمحافظاتكافةت ويد•

.التنفيذوقيدالمنفذ 
الخطةمعمكارنةاإلداريةالوحداتانجا اتتبينالتيالشلريةالتكاريرإعداد•

.السنوية
خالل2017لما والثالموالثانيااولالربميالتكيي تكاريراعدادت •

.التواليعل 11,7,4ااشلر
الحكوميا اادلتمي الثانياللةعبدالملدجائ  )ااستراتيجيالتخطيطمميارفيالمسانمة•

.(والشفافية
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إدارة التخطيط اإلستراتيجي 

في مجال الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات           

:يليماعلى2017عامخاللالعملتم•
المستفيديننوشؤوناألمالدنظا )وني(5)وعددناالمحوسبةاألنظمةكافةتش يلمناانتلا •

.(النكدنظا الدائنةنالذم نظا واإليجاراتنالمدينةالذم نظا الما ناألستاذنظا 

.2017عا مناألولالنصوفيالمطا إحالةتمتجديدحاسو جلا (120)وتش يلتركي •

.فاعليةو كفا  أكثرلتصب للمؤسسةالثالمالمبانيفيالحاسوبيةالمؤسسةشبكةتطوير•

إل (8Bbps)منالحسينضاحيةومبن عمانجبلمبن بينماالبياناتنكلخطسرعةرفع•
(16Mbps).

الحسينضاحيةوكذلد(16Mbps)إل (8Bbps)منعمانجبلفياانترنتخدمةسرعةرفع•
.(16Mbps)إل (2Bbps)من

.بالمؤسسةواعتماد الخدمةديوانفيبلالمممولالروات نظا تش يلإنجا •

.المدنيةالخدمةديوانفيبةالمممولوالروات الموظفينشؤوننظا تش يلإنجا •

المبادر نظا )أنظمة.بالمؤسسةالماملةواألنظمةالبياناتلكواعداليوميةوالصيانةالفنيالدع تكدي •
اسبةالمحنظا .اإلسكانيالمملوماتنظا ناإلسكانيالتمويلدع نالدوا مراقبةنلإلسكانالملكية

الجان  يكاتوالتطبالبراممنالمثاليالمحاس نظا نوالروات الموظفينشؤوننظا نالتحصيلنظا ن
.(األخر 

.اانترنتوشبكةوالطابماتلألجل  اليوميةالصيانة•
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.عليلاوالردودراستلاالمواطنينمنالمكدمةااستدعا اتاستكبال•

لكرارداسناإلدار مجلسعل للمواطنينتمجيرنايت التيالتجاريةللمخا ناايجارعكودعرض•
إستكماليت التيالمواضيععرضطل والذل2013/6/25تاريخ(3399)رق اإلدار مجلس

طاليالمجلسعل الما المديرصالحياتبموج عليلااإلجرا ات راتالكراعل اإلدار مجلسوا 
.التفويضبموج الما المديريتخذناالتي

التبلي اتذ نبل تحيماإليجارعكودإستحكاقاتبخصواللمستمجرينالتبلي اتوتسلي إعداد•
.تبليد(240)

عل ستجداتمأيةومتابمةالتمجيرقيدوالشاغر المؤجر المؤسسةعكاراتعل ميدانيةبجواتالكيا •
.المخا ننذ 

دليلنالتنظيميةالمخططاتالملكيةنسنداتتشملسجالتضمنالمؤسسةأمالدأرشفةإستكمال•
.اللندسيةوالمخططاتالكطمةن

حضارإت حيمااخر نالحكوميةللجلاتالمؤسسةوعل منالمتحككةالماليةاإللت اماتمتابمة•
الصحيروالصورسو ضرائ منالمؤسسةأمالدعل المترتبةالماليةبالمستحكاتكشفا  (176)

منالرسميةجلاتوللللمستمجرينوتبلي اتكت توجيلطريشعنالضرائ تحصيلعل المملوت   
.تبليد(200)بل توقدالمؤسسةعكاراتذمةتبرئةأجل

في مجال األبنية

إدارة األمالك
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المختو وبالظروبالم ادالمؤسسةفيالشاغر التجاريةالمخا نعناإلعالن•
ثمانيةتمجيروت الما خاللإعالناتثالمعناإلعالنت حيممستمربشكل
المؤسسةنفيالمتبملواألنظملالكوانينحس المؤسسةمواقعكافةفيمخا ن
.المؤسسةمواقعكافةفي(5)عددتنا اتعملوت   

اإليجاراتيعمواضيخافيماالتجاريةالمناصرتسميرولجنةاامالدلجنتيقراراتمنكلتنفيذ•
.والتنا ات



إدارة األمالك
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ستكبالالمختو بالظروبالم ادللبيعإعالنات(5)نشر• وبلدللم اداادن بالحدشرا طل (32)وا 
.(19)المباعةالكطععددبلدحيمالمختو بالظروبالم اد(19)الفائ ينعدد

.المتوقمةالمبيماتحج وتكديرالسنويةالمبيماتخطةوضع•

(26)ل عوالكشوعليلاالواقمةاإلعتدا اتحصروت والمبانياألراضيمنالمؤسسةأمالدمراقبة•
.(والمكبةالمفرشنال رقا ناربدنمماننالطفيلة)التاليةالمحافظاتفيقطمة

ستال ا  و وتدقيشواإلشراوعطا ات(5)لطرشومحاورمساحيورفعحدودتثبيتعطا طرلت •
.عطا ات(4)ل(طرشمحاورحدودنتثبيتنطبوغرافي)

جا  المساحيةالمكات قبلمنالمنج  للمشاريعالمطا اتاستال محاضرإعداد• مطالباتللصرووا 
.عطا ات(7)لالمالية

خاللنمبالمؤسسةالممنيةوااقسا والمديرياتلإلدارات(المساحيةالخدمات)الفنيالدع تكدي •
.مماملة(79)معالتمامل

في مجال األراض ي واملساحة

المكية/المالميةإسكانشكشبيعإجرا اتإستكمالوت المبانيلكافةميدانية يار (25)تنفيذت •
.والتملي التربيةلو ار 

خدمةبن منالمؤسسةقبلمنوالمش لةالمملوكةالمبانيوتبرئةالصحيالصرومسانمةرسو دفع•
عا يفالمكبةومبن نصيرأبومستوديمبن نالحسينضاحيةمبن ناألمالدمبن نالجملور
2017.

سندالحكوميةاوالمؤسساتللوائروالمؤجر المملوكةالمبانيوتبرئةالصحيالصرومسانمةرسو دفع•
ول ايةخمينالتتاريخمنوالرسو الضرائ منالمكارتبرئةالمؤسسةمنتطل حيمالموقعللمكد

2017.
فيالتجاريةالمخا ن-2نالحما مرجشكة-1:الرسميةبالصحوالتاليةالمكاراتبيععناإلعالن•

إربدمكات -4نالمكيةالمالميةإسكانعمار ضمنسكنيةشكشثالثة-3نال رقا اللاشميةإسكان
.والثالمالثانيالطابشفياإلستثمارلالمبن ضمن



المجدمدينةضمنالتجارلالمبن لمشروياللندسيةالمخططاتترخيا
ال رقا وبلديةالمدنيوالدفايالملندسيننكابةمنالتخصصاتبكافة
.المطا لطرلتمليدا

الفحوصاتومتابمةالرمثاإسكانمشرويلمماراتفنيوتكرير يار عمل
.الملكيةالملميةالجمميةمعللوضعالمخبرية

 طيطالتخمديريةمع(ااول المرحلةإستكمال)المجدلمدينةالصحيالصروشبكةتصمي
.التحتيةوالبنيةوالتنظي 

 التاليةااعمالمناانتلا ت:
صاديةااقتالمكبةمنطكةسلطةمعالتنظي عوائددفعمنااعفا عل الحصولمتابمة•

.التجاريةالمؤسسةألرضنالخاصة
بنعبداللةدالملمدينةفيالسكنيةللمماراتااش الواذوناتالتراخياعل الحصولمتابمة•

.وتنميتلاالوطنيةالموارداستثمارمؤسسةمعال رقا /الم ي عبد
والممل(42)رق نصيرابولممار الدرجلمكرراإلنشائيةوالتصامي الفنيةالمواصفاتإعداد•

.الوطنيةاانشائيةوالجنةالمامةاألش الو ار معالوثائشكافةإعدادعل 
عمل يتالتيللمماراتايماناامير ضاحيةلمشرويالفنيةوالمواصفاتالمخططاتإعداد•

ةالفنيالكلوودراسةالمخططاتكافةوتجلي عمارات(6)وعددناللاالشكشبمضفيصيانة
المطا اتومديريةااشراوإدار مع

نصيرأبوومستودعاتمشرويفيالكلربا محولغرفةومواصفاتالمخططاتإعداد•
.المطا اتومديريةاإللكتروميكانيدقس معبالمشاركة

للمؤسسةيةالمالومبن الضاحيةمبن فيبويلراتإستبداللمطا الفنيةالمواصفاتوضع•
.اإلشراوإدار معبالتنسيشعمانجبل/

.ابونصيرومستودعاتالضاحيةمبن فيالشمسيةالطاقةمشرويتنفيذمتابمة•
تنظي والوالتنفيذالتصمي مشاريعفيلابمامشروي(14)لوالكترونيةيدويةوأرشفةتوثيشت •

.واإلفرا المصدش
عنمملوماتمنايل ملبماالمؤسسةفيالمختلفةواألقسا المديرياتطلباتوتلبيةستكبالإت •

.يوميطل 15-10بممدلباستمرارمحدثةالمحفوظةالمشاريع
حتوياتلاموتحديمالفنيةبالطرشوالكديمةللتلوتتمرضالتيالمشاريعمخططاتممالجة•

عداد .المخططاتللذ التمريفيةالنشراتوا 
الضوئيالمس /اليدولالترمي )A0+A1)حج مخطط(3102)وحوسبةممالجةت •

.الوضولودرجةالسودا والنكطوساخاألمنالمخططتنظيو/
المطا طرلل ايات)A0+A1)بحج ااستممااتلكافةالكترونيةوطباعةيدولتصوير•

.مخطط(2765)بمدداتفاقياتنسخنالتراخيان
.وترقيملاللااحتياطيةنسخوعملمشروي(224)لجداولتحديمت •
بمددعالمشاريجميعمنوالمستفيدينللمراجميناألصلطبشموثكةنسخوطباعةتجلي •

نشائيةممماريةبنا نموذجومخططاتصحيوصروميا ووصالتنسخة(602) .وا 
.مشروي(210)لالمكرر النسخوا  الةبياناتوحفظتحديمت •

العطاءاتو ادارة الدراسات والتصميم 

تصميم األبنيةمديرية
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العطاءات و إدارة الدراسات والتصميم  

في مجال تخطيط وتنظيم البنية التحتية

(2ج+1ج) ااولالمرحلة/المجدمدينةمشروينالكفرينغورالتاليةللمشاريعالتخطيطأعمالمتابمة•
ميا )تحتيةبنيةو وشواريمواقومنللمشرويالتحتيةللبنيةالتنفيذلالواقعبيانلجنةفيالمملت 

.تفصيليةومخططاتوجداولتكريرعملوت الواقعارضعل والمنفذ (صحيوصرو
ال 2016/12/1منال رقا /1ج/2 /المجدلمشرويالثانيةالمرحلةمنااولالج  تصمي ت •

.التحتيةالبنيةقس إل تسليملوت 2017/3/1
2016/6/15منللفتر التصميميةالمخططاتواعدادممانسط توسمةمشرويبتخطيطالبد ت •

.التحتيةالبنيةقس إل تسليملوت 2017/7/15ال 
.الكرد/ حو لمشرويالراجمةالت ذيةمتابمةت •
أ إسكانمشروي)والبلدياتالكبر عمانامانةمعالمخالصاتاتفاقياتمنعدداعدادت •

مشروينالبلكا /(1)الكفرينغوراسكانمشروينالكرد/المدنانيةإسكانمشروينال رقا /رمانة
.اربد/اللنداولالدير اسكانمشروينممان/المري ةاسكان

في مجال تصميم البنية التحتية

.البلكا /الكفرينغورلمشرويالمطا لطرلتمليداالكمياتوحسا التصامي مراجمة•
وو ار امةالماألش الو ار منالتصمي عل الموافكاتواخذالجمالا مشرويتصمي إستكمالت •

.المطا لطرلتمليداالمخططاتوتجلي الميا 
التحتيةللبنيةالتنفيذلالواقعبيانلجنةفيالمملت (2ج+1ج)ااول المرحلة/المجدمدينةمشروي•

عملت و الواقعارضعل والمنفذ (صحيوصروميا )تحتيةوبنيةوشواريمواقومنللمشروي
.تفصيليةومخططاتوجداولتكرير

الميا سلطةمعوالتنسيكاتالمتابماتإستكمالدون (80)الثالمالج  /المجدمدينةمشروي•
.الراجمةالت ذيةال بااضافة(ال رقا )

سلطةمعالتنسيكاتباعمالاالمباشر استكمالااولالج  /الثانيةالمرحلة/المجدمدينةمشروي•
الطرشلمحاورمساحيرفععطا اتوطرلالصحيوالصروبالميا المشرويلربط(ال رقا )الميا 

.للمشرويالتربةوفحا
باعداد والمباشر المالقةذاتالجلاتمعوتنسيكاتمتابماتالميا ناقلخط+ممانسط توسمة•

.المطا لطرلتمليداللمشرويالتحتيةالبنيةتصامي 
معالشراكةيعلمشار (صحيوصروميا )التحتيةالبنيةلخدماتالتنفيذلالواقعلجنتيفيالممل•

الكطايمعللشراكةمشروي(19)ونالنكابةمعللشراكةمشروي(16)وعددناالخااوالكطايالنكابة
.الخاا

30

نمةالماص/الياسمينونيتنفيذموضعووضملامشاريع(4)تصديش•
.ال رقا /والمجدنالطفيلة(2+1)الميانالماصمة/وجلول

لتمديالتواوالبلدياتناألمانةفيالجديد المؤسسةمشاريعتنظي متابمة•
والماصمةفيمشروي(2)عل المملت حيمالمنظمةنالمشاريععل 
المحافظاتمنكلفيواحدومشرويالكردمحافظةضمنمشاريع(3)

.(ال رقا ونإربدنجرشنالمفرشاالبلكا ن):التالية



العطاءاتوإدارة الدراسات والتصميم  

لإلسكانالساميةالملكيةالمبادرةمشاريعإفرازمتابعة:
معالم ي بدعبناهللعبدالملدمدينةمشرويإلسكانواإلفرا التراخياإجرا اتمتابمةيت •

.الممنيةالجلات

التسجيلسنداتاستال وت الممنيةالجلاتمع(2+1)علنداابومشرويإفرا مماملةتكدي •
رساللاتدقيكلاوت السكنيةللشكشتسجيلسند(1726)وبواقععمار (80)لمدد إدار  الوا 
وتت اإلجرا قيدعمارات(7)وتبك المستفيدينمعاإلجرا اتإلستكمالالمستفيدينشؤون

.الممنيةالجلاتمعالمتابمة

(5ايمانمير ااضاحيةنال رقا /طارشجبلنال رقا /البتراول)التاليةالمشاريعإفرا متابمةيت •
.الممنيةالجلاتكافةمع

المعنيةالجهاتكافةمعالمؤسسةومشاريعالشراكةمشاريعإفرازمتابعةيتم.

المالحظاتصفة المشروعاسم المشروع
(80)عدد الكسائ اراضي/شراكةبري ا الخضرا 

(298)عدد الكسائ أراضي/مبادر ممان /المري ة 
(44)عدد الكسائ أراضي/شراكةالسلط/سيحان 

(86)عدد الكسائ أراضي/مؤسسةالشونة الشمالية /ابو سيدو 
(114)عدد الكسائ أراضي/شراكة(3)موبا
(3)عدد الكسائ  أراضي/شراكةالياسمين/إفرا  المبادلة 
(391)عدد الكسائ  أراضي/شراكة(2)ال يتونة 

وي إفرا  قطع ااراضي في مشر 
(191)عدد الكسائ  أراضي/مؤسسة(2+1)ابو علندا

2017عام التي تم إفرازها في المشاريع : أواًل 

في مجال اإلفراز
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اقيةتاريخ توقيع االتفوصف العطاء

العطاءاتًالمحلية

ع أعمال ضاحية الحسين م/وتركي  بويلر جديد لمبن  المؤسسةتوريد أعمال 
2017/4/5جبل عمان/توريد وتركي  بويلر جديد لمبن  الخدمات والمالية

ة اسكان لمشروي توسم( رفع مساحي وطبوغرافي وتثبيت حدود)أعمال مساحية 
( 204+ 203)للكطمتين ( ض  وتوحيد)ممان وأعمال مساحية /سط  ممان
الكرد( /1)المنشية لمشروي 

2017/5/16

2017/5/30ال رقا /اسكان أ  رمانةلمشروي ( إفرا )أعمال مساحية 

مساحي رفع)و( 2 )لمشروي المجد ( محاور طرش وممرات)أعمال مساحية 
2017/9/11من المشرويلج   ( وطبوغرافي

2017/9/26سحا (/ 5)اامير  ايمان ضاحية أعمال الصيانة لمدد من الشكش في 

2017/10/1ممان/توسمة سط  ممانلمشروي أعمال استطالي موقع وفحا تربة 

2017/10/31(1ج-2 )ال رقا  /المجدلمشروي أعمال استطالي موقع وفحا تربة 

لمشروي (الكائمةمساحي لألبنية رفع )و( توحيد واعاد  افرا )مساحية أعمال 
الطفيلة(/2+1)الميا 

2017/12/18

تل ي ممان /توسمة سط  ممانلمشروي ( محاور طرش وممرات)مساحية أعمال 
لمدينة ( مساحي وطبوغرافيرفع )و( محاور طرش وممرات)مساحية أعمال 
(2ج+1ج)ال رقا  المرحلة ااول  /المجد

تل ي 

في مجال العطاءات 

العطاءات و إدارة الدراسات والتصميم  
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ةتاريخ توقيع االتفاقيوصف العطاء

العطاءاتًالمركزية

ال رقا  / المجد مدينة توسمة لمشرويأعمال البنية التحتية 
المتبكية ألعمالاتنفيذالج   الثالم من المرحلة ااول  باإلضافة إل  تنفيذ ) 

(األول  المرحلة من في الج   األول 
ااتفاقية بتاريخ توقيع 

2017/7/15

ااتفاقية بتاريخ توقيع المفرش/الجمالأ  أعمال البنية التحتية لمشروي 
2017/10/4

العطاءات الخاصة

األغوار)دير عال / إشراو عل  تنفيذ مشروي المالحوة/خدمات نندسية
(الوسط 

ت  طرل المطا  عن 
المطا اتطريش دائر  

الحكومية

في مجال العطاءات

العطاءات و إدارة الدراسات والتصميم  
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مديرية التسويق واملبيعات

2017خالل عام المبادرة المباعةعدد شقق
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2017/12/31م حتى تاريخ 2010حسب المحافظات من عام (/ مبادرة) عدد الشقق المباعة التراكمي 

إدارة شؤون املستفيدين
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مديرية التسويق واملبيعات

2017خالل عام المبادرة المباعةعدد شقق
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إدارة شؤون املستفيدين
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إجمالي المبيعات من الشقق واألراضي المخدومة بالبنية التحتية خالل الفترة 
(2017-2013)ما بين 

إدارة شؤون املستفيدين

مديرية التسويق واملبيعات
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مديرية التسويق واملبيعات

إدارة شؤون املستفيدين

2017عدد القطع المباعة بالمزاد خالل عام 
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2٠مجموع القطع المباعة بالمزاد 
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الزرقاءً/ًجبلًطارق الزرقاء/ًمدينةًالمجد

العاصمة/ًأبوًعلندا

صور لبعض مشاريع شقق املبادرة والتي يجري العمل على تسويقها

العاصمة/ًأبوًعلندا
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إدارة شؤون املستفيدين

في مجال خدمة الجمهور 

.التمويليةللجلاتموجللمر ألولتخصياكتا (1474)إصدار•
.المؤسسةلمشاريع(1802)والمبادر مشاريعمنبااستفاد للراغبينطل (171)إدخال•
.مماملة(13)لالرننفدممامالتواستكبالمماملة(51)وعددناالرننسنداتوتنظي إعداد•
.المؤسسةلمشاريع(الطابو)الملكية(521)ونكلالمبادر لمشاريعتنا لمماملة(25)وانجا إستكبال•
منقطمة(2)وقيسا مشرويمنقطمة(21)ووصبحيةصبحاشرويمنقطمة(21)تخصيا•

.اللنداولمشروي
.قطمة(20)المؤسسةمشاريعمنالم ادمبيماتعددبلد•
والكيا للمشاريعميدانية يار (186)وعملإعالن(250)وعددناااعالنيةبالماد المستفيدينت ويد•

.الحكوميةللدوائرتسويكية يارات(8) 
.شكل(621)وعددناالمبادر لشكشوالتملي التربيةو ار منالمرشحينقوائ وتخصياإعداد•

معبالتنسيشمباشر عليلاالردوتامينالمواطنينمنمكد إستدعا (191)إستال •
.المالقةذاتاإلداريةالوحدات

المطلوبةالخدمةنويحس والمواطنينللمستفيدينخدمةطل كتا (2884)إعداد•
.(وتحرلبيعتخصيا)

المؤسسةمشاريعمنللمستفيدين(الطابو)الملكيةنكلممامالتإجرا (898)تنفيذ•
.والخارجيةالداخليةالمالقةذاتالجلاتمعوبالتنسيشاألصولحس الشراكةومشاريع

معيشوبالتنساألصولحس الشراكةمشاريعمنللمستفيدينتنا لمماملةإجرا (319)تنفيذ•
.والخارجيةالداخليةالمالقةذاتالجلات

(000التحرلو الملكيةونكلوالبيعتخصياكت )الصادر المستفيدينممامالتوتوثيشحصر•
.مماملة(4256)وعددنا

.مماملة(2956)وعددناالمؤسسةاداراتكافةمنالوارد المستفيدينممامالتتوثيش•
صدورنادبمالتسجيلسنداتإستال واألراضين/المؤسسةلمشاريعتنظيميمخطط(1066)إعداد•

.سند(3)وعددنا
.استدعا (26)وعددنااللندسيةباألمورالمتملكةالمستفيدينإستدعا اتعل الرد•
.عكار(14)لالرننل اياتالمكارعنوكشوقطمة(577)لوالتوسماتااعتنا ارضإحتسا •
.سكنيةشكة(40)وتسلي المؤسسةمشاريعمنللمستفيدينأرضقطمة(55)تسلي •
ستدعا شكو (138)فيالنظر• .مشروي(23)ل  البنا تنفيذومتابمةعليلاوالردالمستفيدينمنوا 

التسويق واملبيعاتفي مجال 
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2017التي تم العمل عليها خالل عام املشاريع 

تاريخ االستالماملحافظةاسم املشروع

أعمال البنية التحتية/ املؤسسة مشاريع 

:التاليةواألبنيةالتحتيةالبنيةمشاريععلىاإلشراف
2017/1/26الماصمة.اليتيملإسكانمشروي•
2017/6/30الطفيلة.برد /المياإسكانمشروي•
2017/6/29الكرد. حو إسكانمشروي•
قيد التنفيذالبلكا عالدير/المالحللمنطكلسكنيلوحداتتنفيذ•
شمسيلالياخوصيانلوتش يلوربطوتركي وتوريدتصمي مشروي•

كانلالسالمامةالمؤسسلمبانيفيالكلربائيلالطاقلانتاج
نصيروابوالحسينضاحيلالحضرلوالتطوير

قيد التنفيذالماصمة

احيةضفريالمؤسسةلمبن جديدبويلروتركي توريدأعمال•
2017/7/4الماصمةعمانجبلفريوالماليةالخدماتومبن الحسين

في(2)رق حار (42)رق للممار والصيانةااصالحاتأعمال•
2017/7/25الماصمةأبونصيرمشروي

قيد التنفيذال رقا 1 /3جالمجدتوسمةلمشرويالتحتيةالبنيةأعمال•
انإيماألمير ضاحيةمشرويفيالشكشمنلمددالصيانةأعمال•

2017/11/10الماصمة(2ج+1ج)سحا (/5)

قيد التنفيذالمفرشالمفرش/الجمالأ إسكانلمشرويالتحتيةالبنيةإعمال•

التحتيةأعمال البنية / السكنيةمشاريع الشقق 

ومتابمةنكيةالتلمحطاتالتش يلأعمالومتابمةالملكيةالمبادر مشاريعلجميعالصيانةأعمالمتابمة•
.(األراضيومحورالشكشمحور)المامةالخدماتإيصال

عداديلاعلوالكشوالمبادر مشاريعفيالشكشمنالمستفيدينقبلمنالمكدمةالشكاولمتابمة• تكاريروا 
.بذلدمفصلة

إدارة اإلشراف
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تاريخ االستالماملحافظةاسم املشروع

للمشاريع التاليةالنضحمتابعة اعمال 
اربدمشروي إسكان البدر
الماصمةمشروي إسكان الطيبة

الماصمةوضاحية األمير  إيمان2+1مشروي إسكان المستند   وأبوعلندا 
2017أعمال أخرى قامت بها اإلدارة خالل عام 

بالمشاركة2018ن2017عا طرحلاالمنولللمشاريعوالمواصفاتالكمياتوجداولالمخططاتتدقيش•
.الت ييريةاألوامرودراسةوالمطا اتوالتصمي الدراساتإدار مع

قبلمنراتاانذاعل الردبخصواالمؤسسةمحاميمعوالمتابمةللمكاولينالماليةالمطالباتتدقيش•
.واإلشراولتمديداحيممنبالمشاريعالخاصةالكفااتومتابمةالتحكي وقضاياوالمستثمرينالمكاولين

.(المشترياتناإلستال )المشتركةالفنيةاللجانفيالمشاركة•
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إدارة اإلشراف

(2017-2013)خالل الفترة ما بين  ( قطع أراضي مخدومة ) إجمالي اإلنتاج السكني 
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صور لبعض مشاريع املؤسسة قيد التنفيذ

(  قيد التنفيذ/ )الزرقاء / مشروع المجد  
دونم( 90: )المساحة 

سكني و مدرسة ومسجد ومركز اجتماعي( 123)عدد القطع المخدومة 
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صور لبعض مشاريع املؤسسة قيد التنفيذ

(  قيد التنفيذ/ )المفرق / مشروع اسكان ام الجمال 
دونم( 100: )المساحة 
تجاري( 19)وسكني ( 263)عدد القطع المخدومة 
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(  قيد التنفيذ)الطفيلة / بردى / مشروع العيص 
دونم( 200: )المساحة 
تجاري( 19)وسكني ( 263)عدد القطع المخدومة 

صور لبعض مشاريع املؤسسة قيد التنفيذ
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صور لبعض مشاريع املؤسسة قيد التنفيذ

الطفيلة/ بردى /صور لمشروع العيص 
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التي يجري العمل على استكمال تسويقها( شقق سكنية)مشاريع المبادرة 

العاصمة/ مشروع المستندة 

العاصمة/ مشروع أبو علندا 

االنجازات في صور 

متابمة أعمال الصيانة لجميع
مة مشاريع المبادر  الملكية ومتاب
ية أعمال التش يل لمحطات التنك

ومتابمة إيصال الخدمات المامة 
(.محور الشكش ومحور األراضي)

ع متابمة أعمال النض  للمشاري
:التالية

اربد/ مشروي إسكان البدر
ةالماصم/ مشروي إسكان الطيبة

مشروي إسكان المستند   
2+1وأبوعلندا 

الماصمة/وضاحية األمير  إيمان

اربد/ مشروع البدر 
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تسويقهاعلى استكمال التي يجري العمل ( شقق سكنية)مشاريع المبادرة 

الزرقاء/ مشروع جبل طارق 

الزرقاء/ مشروع مدينة المجد 

االنجازات في صور 

العاصمة/ أبو علندا

بلد عدد الشكش المباعة حت 
2017/12/31نلاية تاريخ 

: يالنحو التالعل  ( شكة 67) 
-:العاصمة

( 3)شكش و( 4)اامير  ايمان 
.شكش في ابوعلندا

-:الزرقاء
.  جبل طارش شكة واحد 

.شكة 59مدينة المجد 
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إدارة الشؤون املالية واإلدارية

نالمرش الموظواس نالدور اس )التاليةالبنودتضمنتمكترحةتدريبيةخطةإعداد•
وقتالدور ننمكاداتاريخنبالديناراااجماليةالكلفةنبالديناراافراديةالكلفةندور لكلالمرشحينعدد
.(التدري جلةنالدور انمكادمكاننالدور انمكاد

(34)بواقعةالمؤقتالمملولجانبلاالمممولاألنظمةإل استناداوالمشكلةالدائمةاللجانتشكيلإعاد •
.مؤقتةلجنة(25)ودائمةلجان(9)منلالجنة

معاسالتومر المسكرينالمتكاعدينوجمميةالمامةاإلدار مملدمنكلمعتدري اتفاقياتعكدت •
للتمي الثانيةعبداللالملدومرك ااردنيالملكيالج رافيوالمرك الماليالمملدمديرية/الماليةو ار 
.المؤسسةوخارجداخلالتدريبيةالدوراتمنمجموعةلمكد

التدريبيةوالبطاقةالبشريةالمواردنظا خاللمنالتدريبيةالدوراتبياناتوتحديمإدخالمتابمة•
.محدثةبطاقة(355)بمددموظوبكلالخاصةإلكترونية

.خارجيةوبمثةدور (20)بمددخارجيةوبمثاتدوراتتممي •
لما ائوالوظتشكيالتوجدولالوظيفيةالمسمياتلكافةالوظيفيالوصوبطاقاتوتطويرإعداد•

مؤنل)اثنينموظفينوضعوتمديلجوا ياموظو(15)وترفيعوجوبياموظو(28)ترفيعت   .2017
التميينل اياتوظائو(4)استحدامفت   2018التشكيالتجدولمسود إعدادوت   (جديدعلمي
لمستوياتامختلوعل التدريبيةبالخطةلربطلاالوظيفيوالتماق ااحاللخطةواعداد2018لما 

.الوظيفية
.(HRMIS)المحوس البشريةالمواردنظا تفميل•
لما البشريةواردالمتخطيطنماذجتمبئةواشكاللابكافةوالحواف والبداتوالمالواتالروات إحتسا •

2017.
.(2020-2018)لألعوا البشريةالمواردمديريةموا نةإعداد•
وفا /إستكالة/خدماتإنلا /إستيداي/تكاعدن(72)داخلينكلللموظفينالوظيفيالحرادمتابمة•

عل الذينالموظفينعددإجماليبانعلمان(22)رات بدونإجا  تمديدن(1)خدماتتمديدن(25)
.موظو(383)الموظفينعددإجماليمنموظو(367)عملل رأس

.واألمومةوالمرضيةالسنويةواإلجا اتوالم ادراتالرسميالدوا تمليماتتطبيشمتابمة•
بلدحيمبةلالمممو المدنيةالخدمةنظا حس الوظيفيبالمسلدالمتملكةالتمديبيةاإلجرا اتمتابمة•

.كتا (124)الرات منالحس كت وعددعكوبة(8)المكوباتعدد
تمديلفاقدلبدنإضافةنتجديدنإصدار)للموظفينأنواعلابكافةالصحيالتامينخدماتتكدي متابمة•

.خدمة(187)(الصحيالتامينبطاقةاإلقامةدرجة
.موظو(342)لالسنويةال ياد برا  إعدادت حيمالروات معالمستمرالتنسيش•
موظفين(6)لتجديدن(10)شكركت نكتا (101)وعددناخبر شلاد األمريلمللمنكت إعداد•

دامةوحفظ .%100وتصنيفلاوفلرستلاالموظفينملفاتوا 
المحوس النظا عل وترصيدنا2017لما المؤسسةلموظفيالسنويةاإلجا  بطاقاتنماذجتمبئة•

.سنةلمد وعالواترات بدونإجا  عل الحاصلينبإستثنا (367)وعددنا
حوس المالبشريةالمواردنظا اإللكترونيالموحدالبشريةالمواردمملوماتنظا اعمالإستكمال•

(HRMIS)المدنيةالخدمةديوانمعوالتنسيش.

فيودوراتومحاضراتوندواتالمملوورشومؤتمراتتدريبيلدور (89)عكدت •
.موظو(203)فيلاشاردالممرفةنشرمجال

.سةالمؤسلد والخاصةالرسميةالجامماتمختلومنخريجينطال (11)تدري •
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إدارة الشؤون املالية واإلدارية
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(2017-2015)أعداد  املوظفين خالل الفترة ما بين 

(2017-2015)عدد املتدربين والدورات التي عقدت  خالل الفترة ما بين 
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.مماملة(10364)عددالممنيةالجلاتعل وتو يمةوترحيلةوتوثيكةوترقيمةالبريدوفر ستال •
.فاكس(4000)عددوالخارجيةالداخليةالفاكساتوارسالستكبالإ•
الماليةلمديريةلوتسليملاالمؤسسةمشاريعمنبالمستفيدينالخاصةااقتطاعات(شيكات)ستال إ•

.شيكا  (796)عدد
خاللمنصادركتا (1704)عددإيصاللاومتابمةالخارجيةالجلاتال الصادر الكت رسالإ•

.ااردنيالبريدشركة
مماملة(337)عددواإلسكانالمامةاألش الو يرمماليوال منوالصادر الوارد الممامالت•

.صادر مماملة(344)ووارد 
قيودنااغالشو ااداريةالوحداتمعبالتنسيشللمؤسسةالوارد الكت عل المتخذ ااجرا اتمتابمة•

.مماملة(5433)عددبذلدالخاصةبالسجالت
.نسخل(250021)عددالمؤسسةإلداراتالتصويرباعمالالكيا •
(127)لوتوجةأمر(45)عددبالموظفينالخاصة(الجنو لمحافظاتالتوجةأوامر)حفظ•

.موظو
عددتمدالممالترمي حس داريةإوحد بكلالخاصةالملفاتفيالوارد الممامالتمننسخةحفظ•

.مماملة(8007)
الترمي حس داريةإوحد بكلالخاصةالملفاتفيالصادر الكت منالثانيةالنسخةأصلحفظ•

.نسخة(10180)عددالممتمد
.الممنيةالجلاتعل الصادر الكت نسختو يع•
أمنيةخط(42)+ ينخط(581)عددالحكوميالمرضبموج الشخصيةالنكالةاللواتومتابمة•

إدارة الشؤون املالية واإلدارية

في مجال الشؤون اإلدارية والديوان
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.اإلداريةالوحداتعل وتمميملامذكر (67)وداريةإتمامي (8)إعداد•
اإلداريةالوحداتال وتحويللاوتوثيكلاللمؤسسةالوارد المراسالتتدقيش•

.وارد مماملة(8007)عدد
.كتا (10180)عددالصادر الكت جميعوتوثيشوترقي وترمي تدقيش•
.كتا (7980)عدداالكترونيةرشفةاإلنظا عل الوارد الكت دخالإ•
كتا (10130)عدداالكترونيةرشفةاألنظا عل الصادر الكت دخالإ•



2020ن2019ن2018لألعوا التكديريةوالموا نات2017للما الموا نةمشرويإعدادإنجا •
عليلانوالمصادقة2016لما لالسكانالملكيةالمبادر ومي انية2016لما المؤسسةمي انيةإنجا •

عداد .المؤسسةلحساباتالماليالمرك وا 
.دينار(581,367)الرصيدليصب دينار(625,501)مناألماناترصيدتخفيض•
مماملل(1617)صرفلات التيالممامالتعددبلدحيموالمستثمريننالمكاولينمطالباتصرو•

.دينار(12,323,854)بل تإجماليةوبكيمة

حيمدينار(3,589,853)والبال ةومكافآتنإضافيوعملروات منالموظفينمستحكاتصرو•
.مماملة(302)الممامالتعددبلد

الماليةو ار خاللمندينار(563,333)بمبلداإلسكانيالتمويلدع برناممحسا ت ذيةت •
.دينار(194,153)مبلدمدوررصيدويوجد

.دينار(626,433)بمبلدالمكرضةالجلاتمطالباتتسديدت •
.2017لما المؤسسةمشاريعمنالمستفيدينمندينار(3,024,013)مبلدتحصيلت •
.2017لما المستاجرينمندينار(582,588)مبلدتحصيلت •
.تسوية(22)بلد2017لما المستفيدينمعالتسوياتعدد•
.دينار(331,389)إجماليةوبكيمةمستفيد(250)ارصدتل لكاملالمسددينالمستفيدينعددبلد•

إدارة الشؤون املالية واإلدارية

في مجال الشؤون املالية
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إدارة الشؤون املالية واإلدارية

(2017-2015)النفقات املالية للمؤسسة خالل الفترة ما بين 
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(2017-2015)اإليرادات املالية للمؤسسة خالل الفترة ما بين 
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واللوا  الكرطاسيةمتابمة كافة طلبات واحتياجات الوحدات اإلدارية في المؤسسة من •
.واألجل   وتممينلا حس  األصول 

الممل مع لجنة المشتريات ولجنة المطا ات المحلية في المؤسسة في إعداد•
.المواصفات والشروط الخاصة بالمطا ات والمناقصات بشكل عا  التي طرحت ل اية تاريخة 

برا   الذمة إستال  وتسلي  اللوا   والكرطاسية وااجل   وااثام والملد  الشخصية للموظفين وعمل•
.للموظفين المنتلية خدماتل 

.ألصول التنسي  بصرو الفواتير والمطالبات المالية الخاصة بالموردين  بمد تدقيكلا حس  ا•
عواد  تو يوع األجلو   ( 120)تو يع اجل   الحاسو  الجديد  التي ت  شراؤنا مؤخرا  والبالد عوددنا • جلوا  وا 

.  عل  الموظفينالكديمة بالتنسيش مع مديرية تكنولوجيا المملومات وكما قد ت  تو يع الطابمات  الجديد
ثووام الموجووود متابمووة إعوواد  ترتيوو  المسووتودعات فووي ابووو نصووير وجبوول عمووان وتنظيملووا وفوور  اللوووا   واا•

.فيلا بطريكة منظمة حس  األصول 
موووات طووورل عطوووا  لشووورا  األحبوووار لتوووممين احتياجوووات المؤسسوووة منلوووا لكافوووة األجلووو   المسوووتخدمة مووون طاب•

مستخدمة لد  وفاكسات وماكنات تصوير بااضافة لطرل مناقصات لشرا  الكرطاسية وطباعة النماذج ال
.2017مختلو الوحدات األدارية لتممين إحتياجات المؤسسة منلا خالل عا  

.س  األصول ت  فت  سجالت فرعية لألثام وتنظي  بطاقات علد  شخصية للموظفين وتثبيتلا ح•
.ل إستال  وتو يع ااثام الوارد من المكاولين الماملين في المشاريع المنتلية حس  األصو •
.ت  إدخال وحوسبة سجالت الملد  الفرعية وبطاقات الملد  للموظفين عل  برنامم إكسل •
من خالل لجنة البيع 2016ت  تسلي  ااثام وااجل   واللوا   غير الصالحة والمباعة نلاية عا  •

.المشكلة للذ  ال اية 
را  بلذا ت  تسلي  اجل   الحاسو  غير الصالحة ال  شركة طالل ابو غ الة حس  بالغ رئاسة الو  •

.الخصوا 
الحة والتي نظرا  لكد  األثام وعد  امكانية شرا  اثام جديد فكد ت  حصر كراسي الموظفين غير الص•

جرا  الصيانل الال مة للا من خالل طرل مناقصة محلية حس  األصول  .بحاجة ال  صيانل وا 
وتنظيملا إلجرا  الال   بشمنلا 2017–2008ت  حصر دفاتر اإلدخال واإلخراج الكديمة من عا  •

.حس  النظا 

إدارة الشؤون املالية واإلدارية

في مجال اللوازم واملشتريات
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ضاحية)انلإلسكالملكيةالمبادر مشاريعفيللمستفيدينالمباعةالشكشمنعددصيانةإنجا ت •
(المجدومدينةنصيروابوعلنداوابووالطيبةوالمستند 2/وماركاسحا /ايماناألمير 

وماكناتوالتبريديوالتكيأجل  وصيانةمنلاالصال غيروت ييرالتدفئةلبويلراتالصيانةإجرا ت •
(ستودعاتوالمالتجارلوالسوشوالضاحيةعمانجبل)المؤسسةمبانيكافةفيوالمصاعدالتصوير

.األصولحس عطا طرلخاللمناوالصيانةكادرخاللمن
.األصولحس وصرفلاواللاتووالكلربا للميا الشلريةالمطالباتوتدقيشمتابمة•
شاريعموفيوالمستودعاتالتجارلوالسوشالمختلفةالمؤسسةمبانيفيالحراسةأعمالمتابمة•

(راسوبيتوال رقا المكبة)فيالمؤسسة
بذلدمكلفةلجنةخاللمنمملاالتماقدت التيللشركةالتدويرباعاد الخااالورشتسلي متابمة•

.دورلبشكلوالصيانةالخدماتقس منمندو بمشاركة
.المبادر مشاريعمنالمباعةالشكشفيالنواقاتمويضاتلجنةفيالمشاركة•
مبانيافةكفيالنظافةمنعاليومستو دورلبشكلملاملالتنفيذالنظافةشركةأعمالمتابمة•

.التجارلوالسوشالمؤسسة

معال  كامالمحردلت ييربحاجةوكانتتمطلتالتيللمركباتمستمملةمحركات(3)عددتركي ت •
.ااصاللكلفةفيكبيروفرتحكيشال اد مماالوكيلةالشركةفيالسمرارتفاي

صترخياوالمامةاللوا  دائر عطا خاللمنالمركباتلكافةوبطارياتاطاراتتركي ت • كافةاللوا 
.بلاالماملينالموظفيننكللتامينبالسياراتالمشاريعكافةتامينت والمركبات

تركي ت كماالنكلو ار معبالتماونالمؤسسةلمركباتالتتبعنظا اجل  تركي إستكمالمتابمةت •
.آليا  ااغالشو بالفت التحك لسلولةالحركةفيالسياراتكراجلمدخلالسحا للبا كلربائيمحرد

.المحاسبةوديوانالنكلو ار معالمرتبطالتتبعنظا عل الكترونيا  الحركةاوامرإدخالتفميلت •
.بلامممولالوالتمليماتاألنظمةوحس المختصةاللجنةخاللمنالمركباتلكافةالمحروقاتتمديلت •
دخالالمحوس السلونظا تفميلت • .الماليةالمديريةمعالفواتيربالتنسيشوا 
فيكبيروفرشتحكيال اد منخفضبسمرلحافلتينمستممل(جير)سرعاتمبد لوت ييرتركي ت •

.الترخياياتل ادنانبمملالكيا معلحافلةغياراتمجموعةتركي ت كماالشركةلد التركي كلفة

إدارة الشؤون املالية واإلدارية

في مجال الحركة

في مجال الصيانة
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انجازات قطاع اإلسكان األردني

.المقدمة: أوالً 

ااألردننفيامةالمستدالتنميةأولوياتمنالمستدا السكنعل الحصولمناألردنيةاألسر تمكينيمتبر
إضافةمت ايدنالوالتحضرالسكانينالنموبارتفايالمتمثلةوالحضريةالديموغرافيةالت يراتمعسيما

.األردنفيانياإلسكالوضععل أثرتاعتياديةغيرظروفا  تشكلالتيالمنطكةفيالسياسيةلألوضاي
ستراتيجياتاإلسكانيةالسياساتوضعإل الحكومةتسم تكد ماعل بنا    التيوالمشاريعرامموالبالمملوا 
ن1989عا كانلإلسالوطنيةااستراتيجيةتوصياتاألردنيةالحكومةأقرت.ااسكانسوشمتطلباتتحكش

المنظ خااالالكطايبديلالحكومةتتبن أنمضمونلافيالتيالتوصياتمنح مةبتنفيذوالت مت
اإلسكانقطايةنيكلإعاد ت .المجتمعشرائ لكافةالسكنيةالوحداتإنتاجفيفم الدورأخذمنوتمكينل

معماونبالتااردنيةالحكومةتكو وحاليا  .الحضرلالكطايإلصاللالحكومةبرناممضمن1996عا 
لإلسكانالوطنيةااستراتيجيةتحديمبلدواإلسكانقطايألدا تكييميةدراسةبإعدادالدوليالبندمجموعة
كمالوطنيةااانداوتحكيشفيااسكانقطايمسانمةوتم ي نااسكانيالسوشمتطلباتلتواك 1989
.2025ااردنوثيكةفيجا ت

وتلبيةالسكنياإلنتاجمن(%99,7)بنسبةبمسانمةالخااالكطايبنشاطاألردنياإلسكانقطايتمي 
والمساكنللسكانالما التمدادبينالمكارناتتشيركما.2015للما (%84,8)بنسبةالسكنيةالحاجة
براممالمنالمديدتنفيذت حيمااسكانيةالبراممفيوالتنويالتطورإل 2015و2004للمامين

المتوفرالمساكنعرضمنبالرغ .اإلسكانقطايفيالماملةالجلاتكافةخاللمنااسكانيةوالمشاريع
2015للما سكنيةوحد (41074)بلدوقداإلسكانيالمرضبينقائمةالفجو  التماالسوشفي

مدخالتارتفايإل ذلدفيالسب وُيم  الما لنفسسكنيةوحد (48461)بل توالتيالسكنيةوالحاجة
.يراألخللمستخد وصوا  اإلسكانيةالممليةفيالالحكةالمراحلعل ذلدوأثرالسكنياإلنتاج
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قطاع اإلسكان األردنيإنجازات 

قطايعملولضمان.وبيئيةواجتماعيةاقتصاديةلتحدياتااسكانيالكطايمواجلةإل ذلدأد وقد
المؤسسةكو تالمستدا المسكنعل الحصولمنالدخلشرائ كافةتمكيننحووفاعليةبكفا  اإلسكان
المتابمةبمعمالاإلسكانمجالفيللحكومةالرسميالذرايبصفتلاالحضرلوالتطويرلإلسكانالمامة
نذايستمرضعليل   بنا.والتكيي المتابمةنتائمظلفيالتوصياتووضعالكطايإلنجا اتالدورلوالتكيي 
اإلسكانيةاتالمؤشر منمجموعةحركةرصدخاللمنالتكيي لسنواتاإلسكانلكطايالما الوصوالتكرير

للما والمساكنللسكانالما التمدادواقعمن2015و2004للفترتيناانجا اتمكارنةتت كماوالحضريةن
.2015والما ن2004

فيتسان التيتالتشريماتحسينعل المملأولويةأبر نامنوالتيالتوصياتنووضعالكطايأدا تكيي 
عاد اإلسكاننقطايعمللتنظي رسميةمرجميةإيجاد قطايملعتنظي قانونمسود دراسةفيالنظروا 

لإلسكانالوطنيةباإلستراتيجيةللخروجاإلسكانلكطايالتكييميةالدراسةإستكمالال باإلضافةاإلسكانن
.األردنياإلسكانسوشاحتياجاتتلبيُمحدثة1989
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الوصف العام لقطاع اإلسكان: ثانًيا

(2015عامهيكما)السكانيةالمؤشرات:

.تكع المملكة األردنية اللاشمية في منطكة الشرش األوسط في قار  آسيا: الموقع•
89318(: 2ك )المسواحة الكلية •
9532(: باأللو)عدد السكان •
7ن107(: 2ك /شخا)الكثافل السكانية •
3ن5:)%(2015-2004ممدل النمو السكاني خالل الفتر  •
3ن90)%(: نسبة السكان في الحضر•
1978(: باأللو)عدد األسر•
82ن4(: فرد)متوسط حج  األسر  •

المؤشرات االقتصادية:

بومكارنة  دينارا  (7052)2013عا المؤشرقيمةبل ت:(أردنيدينار)لألسرةالسنويالدخلوسيط•
.(%5)بلدسنولنموبممدل2004للما دينارا  (4530)

عالسلمنثابتةسلةألسمارالما المستو يكيس:(100=2010)المستهلكألسعارالقياسيالرقم•
والخدماتالسلعفيلابما(وخدمةسلمة818)المملكةفياألسر تستللكلاالتيوالخدمات

لجميعالمستللدألسمارالكياسيالرق بلد2015عا خالل.الخارجمنالمستورد ااستلالكية
الرق بلدو.(80)تكريبا  بلدحيم2006الما عن(%44,6)نسبتلبارتفاي(116)تكريبا  المواد

الما عن(%43,9)نسبتلبارتفاي(121)ا  تكريب2015عا للمساكنالمستللدألسمارالكياسي
.أدنا (1)رق الشكلفيكما(84)تكريبا  بلدحيم2006
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100=2010الرقم القياسي ألسعار المستهلك (: 1)الشكل رقم

كافة المواد المساكن

كارنوة بمسومار ويمنوي الممودل السونول للت يور فوي أسومار المسوتللد فوي سونة ممينوة م: معدل التضخم•
نكطول ( 7ن1)بانخفواض %( 9ن0)بلد ممودل التضوخ  2015خالل عا  . المستللد في سنة سابكة

%(.6ن2)حيم بلد 2004مكارنة مع عا  
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عنرالمؤشنذايمبر:(أردنيدينار)الجاريةباألسعاراإلجماليالمحليالناتجمنالفردنصيب•
أردنيدينار(2795)إل الفردنصي انخفض2015عا .اإلجماليالمحليالناتممنالفردحصة
فيكماأردنيندينار(2958)فيلالفردنصي بلدوالذل2012بالما مكارنة(%5,5)بنسبة
.أدنا (2)رق الشكل

ن ج   وني عبار  ع: نسبة مساهمة حواالت العمالة األردنية في الخارج من الناتج المحلي اإلجمالي•
يشوير ( 3)ل رقو  الشوك. من المكبوضات في التحويالت الجارية لألردنيين الماملين المكيمين فوي الخوارج

2004نكطوووة مكارنووة موووع عوووا  ( 9ن8)بفووارش 2015عوووا  %( 1ن9)إلوو  انخفووواض المؤشوور حيوووم بلوود 
%(.18)والذل بلد فيل المؤشر 
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(: 2)الشكل رقم 
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نسبة مساهمة حواالت العمالة األردنية في الخارج من الناتج المحلي(: 3)الشكل رقم 

2004 2015
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ن اادخووار المحلووي عبووار  عوو: نسبببة االدخببار المحلببي إلببى النبباتج المحلببي اإلجمببالي باألسببعار الجاريببة•
فووي (. المووا  والخوواا)النوواتم المحلووي اإلجمووالي بسوومر السوووش الجووارل مطروحووا  منوول ااسووتلالد الكلووي 

ن %(9ن2-)حيوووم بل وووت 2004أدنوووا ن كانوووت نسووو  اادخوووار بالسوووال  خوووالل الموووا  ( 4)الشوووكل رقووو  
%(.1ن5-)حيم بل ت 2011ن ث  عادت لإلنخفاض عا  2010عا  %( 3ن4)وارتفمت إل  

مسانمةةنسببل ت:الجاريةباألسعاراالجماليالمحليالناتجالىاإلنشاءاتقطاعمساهمةنسبة•
ارتفاعا  مسجال  2015عا (%4,4)الوطنيااقتصادقطاعاتإجماليال منسوبا  اإلنشا اتقطاي
.أدنا (5)رق الشكلفيكما.(%4)النسبةكانتحيم2004بما مكارنة  (%0,4)مكدار 
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نسبة االدخال المحلي إلى الناتج المحلي باالسعار الجارية(: 4)الشكل  رقم
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نسبة مساهمة  قطا ع االنشاءات الى الناتج المحلي باالسعار الجارية(: 5)الشكل رقم

2004 2015
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النلائيةسلعالجميعبذلدويكصد:الثابتالرأسماليالتكوينفيالسكنيةاألبنيةمساهمةنسبة•
.اانتاجيةعملفيالمستخدمةوالمكاراتوالمبانيوالممداتكاألاتاألعمالمنشآتبواسطةالمشترا 
عا معمكارنةنكطة(2,7)بانخفاض(2010)لما األوليةالتكديراتحس (%39,6)النسبةبل ت

.أدنا (6)رق الشكلفيكمان(%42,3)نسبتلاوالبال ة(2004)

الجلدبمنلافةالمضاالكيمةُتمرو:(دينارمليون)الجاريهباألسعاراإلنشاءاتلقطاعالمضافةالقيمة•
لكطايةالحكيكيالمسانمةوتوض والمخرجاتنالمدخالتبينالفرشاوالسلعانتاجفيالمبذول

اانشا اتلكطايالمضافةالكيمةبل ت2015عا خالل.ااجماليالمحليالناتمفياإلنشا ات
الذل2004عا معمكارنة(%257,4)بنسبةبارتفايدينارمليون(1159,5)الجاريةباألسمار

.أدنا (7)رق الشكلفيكمادينارمليون(324,4)فيلالكيمةبل ت
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نسبة مساهمة األبنية السكنية في التكوين الرأسمالي الثابت(: 6)الشكل رقم
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القيمة المضافة لقطاع االنشاءات باألسعار الجارية(: 7)الشكل رقم

2004 2015
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(%6)ا اتاإلنشقطايفياألردنيةالممالةنسبةبل ت:اإلنشاءاتقطاعفياالردنيةالعمالةنسبة•
مكدار بانخفاض2015لما الوطنياإلقتصادقطاعاتكافةفياألردنيينالمشت ليناجماليمن
.(8)رق الشكليبينكما(%7,1)والبال ة2004عا عن(1,1%)

مؤشرات التمويل اإلسكاني:
الممنوحةيةاالئتمانالتسهيالتإجماليالىاإلنشاءاتلقطاعالممنوحةاالئتمانيةالتسهيالتنسبة•

إل وارتفمت2004عا (%15)النسبةبل ت:المرخصةالبنوكقبلمنالقطاعاتلكافة
ةاائتمانيالتسليالتحج بلدحيمأدنا ن(9)رق الشكلفيكما(2015)الما خالل(23,3%)

التوالينعل 2015ن2004للماميندينارمليون)4891)ن(953)اانشا اتلكطايالممنوحة
.(2015-2004)للفتر (%16)بلدنموبممدل
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نسبة العمالة األردنية في قطاع اإلنشاءات(: 8)الشكل رقم
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هيالت نسبة التسهيالت االئتمانية الممنوحة لقطاع االنشاءات الى اجمالي التس(: 9)الشكل رقم
االئتمانية الممنوحة لكافة القطاعات

2004 2015
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ر إل  ارتفع المؤش: (قروض وسلف)الوسط المرجح السعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية •
نكطة مئوية كما في الشكل ( 65ن0)بفارش 2004عا  %( 59ن7)مكارنة  بو 2015عا  %( 24ن8)

.أدنا ( 10)رق  

 (:الربط بالخدمات األساسية)مؤشرات البنية التحتية

(%97,7)بومكارنة  2015عا (%97,4)وبل تللمياهالعامةبالشبكةالمتصلةالمساكننسبة•
.2004عا 

(%99,5)بومكارنة  2015عا (%100)وبل تللكهرباءالعامةبالشبكةالمتصلةالمساكننسبة•
.2004عا 

(%60,1)بومكارنة  2015عا (%60,5)وبل تالصحيالصرفبشبكةالمتصلةالمساكننسبة•
.التحتيةالبنيةخدماتواقعيبينأدنا (11)رق والشكل.2004عا 
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كهرباء مياه صرف صحي
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مؤشرات المخزون السكني:

بل ت ياد وبنسبةمسكنا ن(2350490)2015عا المملكةفيالمساكنعددبلد:المساكنعدد•
.مسكنا  (1221055)المساكنعددفيلبلدوالذل2004الما عن(92,5%)

عا (%65,2)الممنولةالمساكنعددإجماليال المملوكةالمساكننسبةبل ت:المساكنحيازة•
عددإجماليال المستمجر المساكننسبةبل تكما.(2004)للما (%73,3)بومكارنة  2015
.(2004)للما (%23,7)بومكارنة  2015عا (%30,1)الممنولةالمساكن

عا 2 (114)بومكارنة2013عا 2 (120)المسكنمساحةوسيطبلد:المسكنمساحةوسيط•
2004.

المربمةمتارباألالفردنصي وسيطبلد:المسكنمساحةمنالمربعةباألمتارالفردنصيبوسيط•
.2004عا 2 (21,1)بومكارنة2013عا 2 (22,2)المسكنمساحةمن

.2004عا (1,7)بومكارنةن2015عا غرفة/فرد(1,4)ااكتظاظممدلبلد:االكتظاظمعدل•

:ريةالجاباألسعاراالجماليالمحليالناتجإلىالتحتيةالبنيةعلىالحكومياإلنفاقنسبة•

تنميةالتلومنيوتخفالصحينالصروميا تصريوالنفاياتنتصريواتصااتنالنكلنقطاي)ويشمل
.(خرآمكانفيالمصنفينغيرالمجتمعومرافشااسكانالميا نامداداتالمجتمعنتنميةااسكانن

مليون(57)بومرتفمة2015عا دينارمليون(456)التحتيةالبنيةعل الحكومياانفاشقيمةبل ت
ال ةالتحتيالبنيةعل الحكومياإلنفاشنسبةبل تو.2008عا دينارمليون(399)بومكارنةدينار
2008عا معمكارنة(%0,9)بانخفاض2015عا (%1,7)الجاريةباألسماراإلجماليالمحليالناتم
.(%2,6)اانفاشنسبةبل تحيم
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مقارنة مؤشرات اسكانية:
لمدنامنالمديدفيالمربعالمترسمربلدبينمادينارن(1003)عمانمدينةفيالمربعالمترسمربلد

(3571)اإلمارات/دبيدينارن(2618)لبنان/بيروتدينارن(1429)الم ر /مراكش:كالتاليالمربية
.أدنا (12)رق الشكلفيكمادينارن(589)صرم/الكانر دينارن
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(12)الشكل رقم 

متوسط سعر المتر المربع السكني في مدينة عمان ومدن عربية أخرى  

مؤشرات اإلنتاج السكني:

خاللسكنيةوحد (48461)السنويةالسكنيةالحاجةممدلبلد:السنويةالسكنيةالحاجةتقديرات•
فيكماسكنيةنوحد (29860)والبال ة2004الما عن(%62.3)بل ت ياد بو2015الما 

.(1)رق الجدول

المحافظة
الحاجة السكنية

2٠١32٠١٤2٠١52٠١6

22234192621731616056العاصمة

3253297627972683البلقاء

8120708664095970الزرقاء

134211661051976مادبا

1510112272104329251اربد

8087592944943540المفرق

1608140812771191جرش

132311491034959عجلون

1722154814341362الكرك

556527509498الطفيلة

1025916845799معان

944894863844العقبة

653١555١3٤٤8٤6١٤٤١29المجموع

(2016-2013)الحاجة السكنية في األردن للفترة (: 1)الجدول رقم 
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السكنبببيتبببباجإلنا
:يلياكمونيااسكانقطايفيالماملةللجلاتالسكنياانتاجحج المحورنذايتناول

العبامالقطباع:-

عمليةمنجيالتدريباانسحا الحضرلوالتطويرلإلسكانالمامةبالمؤسسةممثلةالحكومةالت مت
يجادالسياساتورس التمكينبدورلتكو المباشرالسكنياإلنتاج الكطايأما نيةالتمكيالبيئةوا 
الكطايبلقمنالسكنياإلنتاجمجالفياإلنجا اتأبر .لإلسكانالمباشرالمنتمليكونالخاا
:يليكماالما 

المؤسسة. -:الحضريوالتطويرلإلسكانالعامة1

التحتيةنيةبالبمخدومةسكنيةأراضيعل الحصولمنالمواطنينتمكينإل المؤسسةدوريتجل
-:التاليةالبراممخاللمنمدعومةبمسمارسكنيةوشكش

المباشرالسكنياإلنتاجتضمن:المؤسسةخاللمنالمباشرالسكنياإلنتاج-أ
-:يليما(2015-2004)للفترة

.أرضقطمة(9936)وبل تالتحتيةبالبنيةمخدومةأراضي•
.وحد (17)وبل تقائ لمشرويتحتيةبنية•
.سكنيةشكة(144)وبل تسكنيةشكش•
.سكنيةشكة(130)وبل تريادلمشروي•

-:الخاصالقطاعمعالشراكةخاللمنالسكنياإلنتاج-ب

.أرضقطمة(7810)وبل تالتحتيةبالبنيةمخدومةأراضي•
وبل ت(لخاااالكطايوتنفيذالحضرلوالتطويرلإلسكانالمامةالمؤسسةتصمي )سكنيةشكش•

.شكة(320)
(  8)شكة و ( 246)وبل ت ( المشروي مكس  ال  شكش سكنية وأراضي)شكش سكنية و أراضي•

.قطع  أراضي
.شكة( 276)وبل ت( تصمي  وتنفيذ الكطاي الخاا)شكش سكنية جان  •
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برنامج المبادرة الملكية السامية لإلسكان . -":سكن كريم لعيش كريم"2

شلميكري سكنلإلسكانالملكيةالمبادر مشروي2008عا الحسينابنالثانياهللعبدالملدجاللةأطلش
المدنيينوالمتكاعدينواألمنيةالمسكريةاألجل  ومنتسبيالحكوميالجلا لموظفيالكري السكنلتوفيركري 

يكونبمنمةالحكو وجلحيمالمملكةمناطشكافةفيوالمتدنيالمحدودالدخلذولوالمواطنينوالمسكريين
منلدفةالمستللشريحةالكري السكنتوفيرفيالملدجاللةرؤيةولتحكيش.اإلسكانعا 2008عا 

مواطنألو(100)تمكينتتضمنالمبادر لتنفيذسنواتلخمستمتدخطةبوضعالحكومةقامتالمبادر 
إلسكانلالمامةالمؤسسةإل وتنفيذناإدارتلاوأوكلتمالئمةسكنيةوحداتامتالدمنالفئاتنذ من

:كالتاليالمتحككةاإلنجا اتكانتوقد.الحضرلوالتطوير

 قطمة أرض( 1098)أراضي مخدومة وبل ت.

 شكة ( 585)شكش سكنية جان   وبل ت.

لنلايةالمباعةالتراكميةالسكنيةالشكشعددبلد.شكة(8504)وبل تسكنيةشكش
امينالمخاللوالتملي التربيةلو ار بيملات شكة(3155)منلاسكنيةوحد (8430)2015
.2015و2014

 2015/12/31ل اية % 99بل ت نسبة الشكش المباعة إل  اجمالي عدد الشكش.
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-:(الفلسطينيةالشؤوندائرة)المخيماتفيالفقيرةاألسرمساكنترميممشروع.3

فيمسكن(2053)يكار ماترمي تضمنحيمللمواطنينالحيا نوعيةتحسينال المشووروييلدو
ومن.(2017-2005)الفتر خاللالمملكةومحافظاتمدنمختلوفيوالمنتشر المخيماتمختلو
يكار ماترمي يت أن(2020-2018)الكادمةالثالمللسنواتالمستكبليةالخطةوضمنالمتوقع

.المخيماتفيسكنيةوحد (210)



(١٤)الشكل رقم 

نسمة١٠٠٠/ اجمالي اإلنتاج السكني 

-:المكارم الملكيةبرنامج . 4

ن والمؤسسوة الماموة و ار  التخطويط والتمواون الودولي) المشاريع اإلسكانية المتكاملوة والرياديوة لألسور األشود فكورا  
:ما المشاريع فلي كما يليأ(. لإلسكان والتطوير الحضرل

وحود  سوكنية موع كامول خودمات البنيوة التحتيوة ( 100)إسكان األسور الفكيور  فوي األ رش والوذل يووفر •
.مليون دينار( 1,060)لمائة أسر  تميش في بيوت الشمر ومساكن نامشية بكلفة حوالي 

.ألو دينار( 270)أسر  بكلفة( 38)محافظة الكرد وشمل/تمنيل مساكن األسر الفكير  في الشكيرا•
.ألو دينار( 485)أسر  تميش في ظروو سكنية سيئة بكلفة( 30)إسكان الم فر والذل يشمل •
ألوووو ( 400)وحوود  سوووكنية جديوود  بكلفوووة( 50)محافظووة المكبوووة والووذل يشووومل إنشوووا / إسووكان الشوووامية•

.دينار
ألووو ( 65)وحوودات سووكنية مختلفووة فووي الحامديووة ووقوواا والمدسووية وغوودير الناقووة بكلفووة حوووالي( 7)•

دينار
ألووو ( 575)وحوود  سووكنية بكلفووة ( 56)المكبووةن ويشوومل/ إسووكان قريكوور  وفينووان فووي قضووا  وادل عربووة•

.دينار
( 500)وحود  سوكنية بكلفوة ( 65)محافظوة الكوردن ويشومل/ قضوا  غوور الصوافي/ إسكان غور فيفا •

.ألو دينار
ألوو ( 290)وحود  سوكنية بكلفوة ( 30)محافظة الكردن ويشومل/ قضا  غور الصافي/إسكان ال ويبة•

.دينار
ومشووووروي الم فرالريووووادل خووووالل المووووا  2004علمووووا  أن مشووووروي األ رش الريووووادل انجوووو  خووووالل المووووا  •

.ميناتوأنج ت خالل فتر  السب( توطين بدو)أما باقي المشاريع ف البيتلا مشاريع 2005

الخاصالقطاع:
.(اافراد)البنا والمالدوالتجار الصناعةو ار لد المسجلةااسكانشركاتويض 
:(2015-2004)الفتر خاللإنجا اتيليفيما

.سنويا  رخصة(9961)الصادر الرخاعددممدلبلد•
.وحد (35983)المرخصةالسكنيةالوحداتعددمتوسطبلد•
.سكنيةوحد (32387)المنج  السكنيةالوحداتعددممدلبلد•
.للفتر (%2,3)المنج  السكنيةللوحداتالسنولالنموممدلبلد•

القطاع التعاوني:
(247)بواقعرخصة(100)الصادر الرخابمكياس(2015-2004)للفتر السكنياإلنتاجإجماليبلد

.سكنيةوحد 
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التشريعببات:ثالثاً 
اإلسكانقطايأدا لتفميلالداعمةالحكوميةالكرارات

اإلعفاءات.أ
.2015تمو شلرنلايةحت  منيإطارضمنأدنا التوصياتعل بالموافكةقراراتإصدار

منالمناس كارالمامتالدمنلتمكينلاألردنيالمواطنعل مباشربشكلالتكاليوتخفيض:الشقق•
.2 (150)الرسو منالممفا السكنيةالشكشمساحاترفعخالل

األردنيللمشترلالتسجيلرسو مناألرضقيمةمندينار(15000)أولإعفا :السكنيةاألراضي•
.فكطواحد لمر التنظي داخلالسكنل اياتاألرضبشرا يكو الذل

السكنياإلنتاج.ب
ل اياتلالحضر والتطويراإلسكانمؤسسةلصال الدولةخ ينةمنأراضيبتخصياقرارإصدار•

شلرنلايةحت ) منيإطارضمنوذلدعليلامساكنإلقامةللمواطنينوتوفيرناوتليمتلاتطويرنا
.(2015تمو 

والمفيفةير الفكاألسرمساكنوشرا إنشا مشاريعيخافيماااجتماعيةالتنميةلو ار الدع  ياد •
.(2017وموا نة2016)موا نةضمنتدريجيبشكلوذلدالمحتاجةاألسرمساكنصيانةومشاريع

القطاعأداءتقييم:رابعاً 
ويلبيالسكنياانتاجمن(%99,7)بويسان حيمالخااالكطايبنشاطااسكانقطايتمي •

.2015للما (%84,8)وبنسبةالسكنيةالحاجة

تنفيذت حيمااسكانيةالبراممفيوالتنويالتطورإل 2015ن2004عاميبينالمكارناتتشير•
المملت .ااسكانقطايفيالماملةالجلاتكافةخاللومنااسكانيةوالمشاريعالبرامممنالمديد
اممبر والخاانالكطايمعوبالشراكةالحضرلنوالتطويرلالسكانالمامةالمؤسسةخاللمن

نشا الفكير األسرمساكنوصيانةانشا برناممكذلد.الملكيةوالمبادراتالمكار  مساكنشاريعموا 
مساكنمنيلتإعاد برناممإل باإلضافةااجتماعيةنالتنميةو ار مسؤوليةتحتالمفيفةاألسر
.الفلسطينيةالشؤوندائر مسؤوليةتحتالمخيماتفيالفكير األسر

(41074)بلدوالذلالمرضبينتوا نعد ننادالسوشفيالمتوفرالمساكنعرضمنبالرغ •
ويم  .2015للما سكنيةوحد (48461)بل توالتيالسكنيةوالحاجة2015للما سكنيةوحد 
عد إل ةإضافاإلسكانينالتمويلضماناتصموبةنالسكنياانتاجمدخالتارتفايال السب 
.البنا تشريماتمرونة

بياناتوتشير.2004بما مكارنة2015لما %92,5المساكنعددفيال ياد نسبةبل ت•
الماصمةمحافظةفيترك األردنفيالسكنيالمخ ونمن%45,6أنال السكنيالمخ ون
.%24,1بنسبةالتسعالمحافظاتوباقي%13,3بنسبةفال رقا %17بنسبةاربدث عمانن

أنإاكانناإلسبكطايفكطتختاناظمةتشريماتإل األردنياإلسكانقطايافتكارمنبالرغ •
بنا نشاطفميلوتالمكارحركةتسليلشمنلامنالتيوالكوانيناألنظمةعل التمديالتبمضنناد

.المساكن
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الفصل الخامس
النشاطات



2017نشاطات املؤسسة خالل عام 

-:املؤسسةعقد دورات متخصصة  ملوظفي 

للمكتب 2017/ 6/10-5في القاهره في الفترة الواقعه مابين ( 82)املشاركة في االجتماع ال 
.التنفيذي ملجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب

 وزراءملجلس12/23/2017-21مابينالواقعهالفترةفياملغربفي(34)الالدورهفياملشاركة
.الحضريةوالتنميةلإلسكانالثانيالعربيالوزاري املنتدىالعربوالتعمير االسكان

-:املتميزةالحكوميةالخدمةجائزة
 جائزةضمن(اخرى واحدةنجمة)املتميزةالحكوميةالخدمةجائزةعلىاملؤسسةحصلت

 املتميزةةالحكوميللخدمةاألولىللدورةوالشفافيةالحكومياألداءلتميز الثانيهللاعبدامللك
.()نجمتينالجائزةضمناملؤسسةعليةماحصلتمجموعيكون وبهذا

 لدىوالخاصةالرسميةالجامعاتمختلفمنالخارجينالطالبمنطالب(11)تدريبتم•
.املؤسسة

بعدداملعرفةمجالفيودوراتومحاضراتعملوورشومؤتمراتخارجيةدوراتفياملشاركة•
.موظفا(203)فيهااملتدربينوعدد(89)

 (نساناإللحقوق تأسيسيةدورة)االنسانلحقوق الوطنياملركز معبالتعاون املؤسسةنظمت•
.املؤسسةمبنىفييومينوملدة
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دورة صياغة العقود باللغتين العربية واالنجليزية  تم عقدها 
من قبل جمعية املتقاعدين العسكريين( 4/2017/  20-16)خالل الفترة 

جبل عمان/في قاعة تدريب املؤسسة 

فيهاودةالجدارةإنظامبتحديثالحضري والتطوير لالسكانالعامةاملؤسسةبقياماملتصلةاالنشطةاطار ضمن

ISOالجديدةيزو أل اشهادةلوفقا 9001:2015 ادارةأنظمةعلىالداخليالتدقيقمجالفيدورةعقدتم.

ISOاملواصفةمتطلباتحسبالجودة شارك،2017نيسان12-10منالفترةخالل9001:2015
احدقبلمنالدورةعقدتمحيثاالدارية،الوحداتمختلفمناملؤسسةموظفيمنومشاركةمشارك(11)فيها

.املجالهذافياملعتمدةاملحليةاالستشاريةاملكاتب

نشاطات املؤسسة في صور 
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نشاطات املؤسسة في صور 

دورة الوالء املؤسس ي واخالقيات العمل تم عقدها
من قبل من قبل جمعية املتقاعدين العسكرين ( 8/5/2017-2)خالل الفترة 

جبل عمان/في قاعة تدريب املؤسسة 
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العقبة/ صور مشروع مخازن تجارية الشامية 

نشاطات املؤسسة في صور 
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75

مبنى املؤسسة في جبل عّمان



جيمديرية التخطيط االستراتي/ إعداد وإخراج قسم التخطيط 

المكتب الرئيسي 

ابع جبل عمان، الدوار الثالث باتجاه الر

شارع زهران ، أول شارع على اليمين 

عمان 11181الرمز البريدي 

2110صندوق بريد  

064644307: هاتف المؤسسة 

080022710: الهاتف المجاني 

064649399: هاتف الرد المباشر 

5538226/ 4628938:  فاكس 

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

www.facebook.com/hudcjo

http://www.hudc.gov.jo/
http://www.facebook.com/hudcjo

