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 الشريك الرقم

 
 مجاالت التعاون طبيعة العالقة

االجراءات المقترحة لتطوير 
 العالقة

 وسيلة األتصال
مسؤولية المحافظة على 

 العالقات مع الشركاء

 

 المساهمة في توفير السكن المالئم لذوي الدخل المتوسط والمتدني في كافة مناطق المملكة  -الهدف االول 
 

 
 
 الديوان الملكي  1

 تشاركية

 

 مبادرات ملكية تنفيذ 
دير عال تنفيذ /  مشروع المالحة

 052وحدات سكنية  -بنية تحتية 
 دونم

 

تحديد االولويات في تنفيذ 
 المبادرات
 لسير العملاعداد تقارير دورية 

التواصل المستمر والمشاركة 
 وتبادل االراء

 
 بريد رسمي
 اجتماعات

 

 مجلس إدارة المؤسسة
 المدير العام

 كافة الوحدات االدارية

 
0 
 

 مجلس الوزراء
 –تشاركية 

 تشريعات

اتخاذ القرارات المتعلقة باعمال 
المؤسسة واقرار التشريعات ذات 

  الصلة 

بناء عالقة تشاركية في اتخاذ 
 القرارات ذات العالقة 

بالغات ، بريد 
 الكتروني ،
 بريد رسمي

 مجلس إدارة المؤسسة
 المدير العام

 كافة الوحدات االدارية

 
 
وزارة األشغال العامة  3

  واإلسكان

مجلس البناء 
 الوطني

 تعاونية 
عضوية مدير عام المؤسسة في 

بهدف الدعم  مجلس البناء الوطني
 الفني

بناء عالقة تشاركية في اتخاذ 
 القرارات ذات العالقة 

البريد الرسمي،   
 ، لجان قرارات

 المدير العام
 إدارة الدراسات 
 إدارة االشراف

دائرة 
العطاءات 
 المركزية

 تشاركية
طرح عطاءات تنفيذ مشاريع 

 وبرامج المؤسسة
مراجعة بنود العطاءات وزيادة 

 التنسيق
 العطاءات لجنة

 البريد الرسمي

مديرية  –ادارة الدراسات 
 العطاءات

 

 
4 

 الشؤون البلديةوزارة 
 –ارتباطية 
 تشاركية

الموافقات التنظيمية لمشاريع 
والمصادقة على  المؤسسة

 المخططات

التمثيل المشترك للجان القائمة على 
 التنظيم 

التمثيل المشترك 
 بمجالس اإلدارة
 البريد الرسمي

 اجتماعات

 
 المدير العام

  ادارة الدراسات
 إدارة االمالك
 إدارة االشراف

 
 ارتباطية وزارة الزراعة 5

الموافقات على تنسيق بخصوص 
االراضي المخصصة من الخزينة 

 للمؤسسة
 عمل مشترك وتنسيق دائم

 بريد رسمي
 اجتماعات

 ادارة الدراسات
 إدارة االمالك
 إدارة االشراف

 
 تشاركية+ تعاونية  وزارة المالية 6

 اعتماد الميزانية السنوية
 تحصيل االموال االميرية

التنسيق الدائم وتطبيق االنظمة 
 والتعليمات المالية

 بريد رسمي
 اجتماعات

إدارة الشؤون المالية 
 واالدارية
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 تشاركية+ تعاونية  امانة عمان الكبرى
الموافقات التنظيمية لمشاريع 

داخل امانة عمان  المؤسسة
التمثيل المشترك للجان القائمة على 

 التنظيم
 بريد رسمي
 اجتماعات

 إدارة الدراسات
 إدارة السياسات
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 الشريك الرقم

 
 مجاالت التعاون طبيعة العالقة

االجراءات المقترحة لتطوير 
 العالقة

 وسيلة األتصال
مسؤولية المحافظة على 

 العالقات مع الشركاء

 إدارة االمالك والمصادقة على المخططات

8 
 

 رصد مخصصات تشاركية+ تعاونية  دائرة الموازنة العامة
التنسيق المستمر من خالل 
 المراسالت او االجتماعات

 رسميبريد 
 اجتماعات

إدارة الشؤون المالية 
 واالدارية
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 وزارة المياه
 

 تكاملية+ تعاونية
 

التنسيق مع المؤسسة بخصوص 
الربط على الشبكات الرئيسية للمياه 

  -والصرف الصحي 
تزويد المشاريع بالمياه والصرف 

 الصحي

التنسيق المستمر من خالل 
االجتماعات واللجان المشتركة 

 التناسق المرنلضمان 

 بريد رسمي
 اجتماعات

 ادارة الدراسات
 إدارة االشراف

 
 
 تعاونية شركة الكهرباء االردنية 12

التنسيق مع المؤسسة بخصوص 
ايصال الكهرباء للمستفيدين من 

 مشاريع المؤسسة

التنسيق المستمر من خالل 
االجتماعات واللجان المشتركة 

 لضمان التناسق المرن

 بريد رسمي
 اجتماعات

 ادارة الدراسات
 إدارة االشراف

 
11 

 
 وزارة الصحة

 
 تعاونية

التنسيق إلقامة مراكز صحية في 
 مشاريع المؤسسة

التنسيق المستمر من خالل 
 االجتماعات 

 بريد رسمي
 اجتماعات

 ادارة الدراسات
 إدارة االشراف
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 تعاونية مجموعة طالل ابو غزالة
اعداد الدراسة التقيمية لقطاع 

 االسكان 
التنسيق المستمر من خالل 

 االجتماعات
 بريد رسمي
 اجتماعات

 إدارة السياسات اإلسكانية

 
 تعاونية وزارة البيئة 13

تقييم ومراقية األثر البئي لمحطات 
المستندة )التنقية لمشاريع المؤسسة 

 (ابو علندا ضاحية األميرة ايمان -

التنفيذية لتنفيذ مشاريع تفعيل الخطة 
 المؤسسة بالتنسيق مع وزارة البيئة

 بريد رسمي
 اجتماعات

 إدارة الدراسات
 إدارة االشراف

 
14 

 تكاملية دائرة اإلحصاءات العامة
بهدف اعداد  احصائية بيانات

 الحاجة السكنية
التنسيق المستمر من خالل ضباط 

 االرتباط 

 كتب رسمية
 ضباط ارتباط

 االلكترونيالبريد 
 الموقع الرسمي 

 
 

 إدارة السياسات
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 تعاونية منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة 
الموافقات التنظيمية لمبنى العقبة 

 االستثماري 
 التنسيق المستمر مع السلطة

 بريد رسمي
 اجتماعات

 إدارة الدراسات
 إدارة االشراف
 إدارة االمالك
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 الشريك الرقم

 
 مجاالت التعاون طبيعة العالقة

االجراءات المقترحة لتطوير 
 العالقة

 وسيلة األتصال
مسؤولية المحافظة على 

 العالقات مع الشركاء

 
16  

 دائرة األراضي والمساحة
 تكاملية+ تعاونية

 افراز قطع اراضي أو شقق
نقل ملكية االراضي او الشقق 

 المفرزة
 االراضي تقدير اسعار

التنسيق المستمر من خالل 
 المراسالت او االجتماعات

 بريد رسمي
ضباط ارتباط 

 مفوضين

 إدارة شؤون المستفيدين
إدارة الشؤون المالية 

 واالدارية
 إدارة االمالك

17 
القطاع الخاص  منالمستثمرين 

 بمشاريع المؤسسة
 تشاركيه+ تعاونية 

تنفيذ مشاريع اسكانية بالشراكة مع 
 القطاع الخاص

تحفيز القطاع الخاص إليرام 
 اتفاقيات شراكة 

 مذكرات تفاهم
 إتفاقيات

مديرية / إدارة السياسات 
 االستثمار والشراكة 

 الدراسات إدارة 
 مديرية الشؤون القانونية

18 

 تشاركيه+ تعاونية  المهندسيننقابة 
تنفيذ مشاريع اسكانية بالشراكة مع 

 نقابة المهندسين
 التوسع في ابرام االتفاقيات  

التمثيل في مجلس 
إدارة المؤسسة، 
 البريد الرسمي

 

مديرية / إدارة السياسات 
 االستثمار والشراكة

إدارة  -إدارة الدراسات 
 االمالك

 مديرية الشؤون القانونية
19 

 تعاونية البنوك والمؤسسات المصرفية
حساب وسيط بين المستفيد 

 والمؤسسة
اتفاقيات لتسهيل االستفادة من 

 القروض السكنية
بريد رسمي 
 اجتماعات

إدارة الشؤون المالية 
 واالدارية

02 
 صرف-ايداع  -حسابات المؤسسة  ارتباطية البنك المركزي

اتفاقيات لتخفيض الفائدة على 
 المستفيد

رسمي  بريد
 اجتماعات

إدارة الشؤون المالية 
 واالدارية

01 
 اعالنات البيع تعاونية الصحف المحلية

نكثيف االعالنات من خالل 
 اتفاقيات تعد لهذه الغاية 

بريد رسمي 
 وااللكتروني

 قسم االعالم

00 

صندوق استثمار اموال الضمان 
 االجتماعي

 تشاركيه+ تعاونية 
بالشراكة مع تنفيذ مشاريع اسكانية 
 الصندوق

 ابرام اتفاقيات خدمات هندسية

التوسع في ابرام اتفاقيات خدمات 
 هندسية  

 

لجنة ادارة 
 المشروع

البريد الرسمي 
 وااللكتروني

مديرية / إدارة السياسات
 االستثمار والشراكة

إدارة  إدارة الدراسات
 االشراف

 مديرية الشؤون القانونية

 
03 

 تشاركيه+ تعاونية  االستشاريةالشركات الهندسية 
تقديم خدمات هندسية واستشارية 
من خالل طرح عطاء لمشروع 

 دير عال/ المالحة 

التنسيق المستمر والمتابعة من 
 خالل التقارير الدورية لالنجاز

 البريد الرسمي
 االجتماعات

 

 إدارة الدراسات
 إدارة االشراف

04 
 عطاءات تنفيذ المشاريعطرح  تشاركية دائرة العطاءات المركزية

مراجعة بنود العطاءات وزيادة 
 التنسيق

 لجنة العطاءات
 البريد الرسمي

مديرية  –ادارة الدراسات 
 العطاءات

 إدارة االشراف
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 الشريك الرقم

 
 مجاالت التعاون طبيعة العالقة

االجراءات المقترحة لتطوير 
 العالقة

 وسيلة األتصال
مسؤولية المحافظة على 

 العالقات مع الشركاء

05 
 تعاونية الجمعية العلمية الملكية

فنية ودراسات فحص  استشارات
 التربة

 ادارة الدراسات البريد الرسمي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم

06 
 تشاركيه+ تعاونية  المكاتب المساحية

تقديم خدمة الرفع المساحي 
 لمشاريع المؤسسة

التنسيق المستمر والمتابعة من 
 خالل التقارير الدورية لالنجاز

 البريد الرسمي
 

 إدارة الدراسات
 االشراف و إدارة االمالك

 

 لرفد االقتصاد الوطني عبر االستثمار اإلسكانيالمساهمة في تنظيم وتعزيز فعالية قطاع اإلسكان  -الهدف الثاني 
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 ارتباطية رئاسة الوزراء
الموافقة على ابرام اتفاقيات 
 الشراكة مع القطاع الخاص

 تفويض الصالحيات
-بريد الكتروني 
 بريد رسمي

 
 اإلدارة العليا في المؤسسة

مديرية / إدارة السياسات 
 االستثمار والشراكة

 

 
0 

 تعاونية  مجتمع الدراسة 
دراسة اإلحتياجات السكنية للمجتمع 

 المحلي
زيادة الدراسات لتخديد احتياجات 

 المجتمع المحلي
 -استبانات 

 زيارات ميدانية
 إدارة السياسات

 مديرية السياسات

 
 تعاونية الشؤون البلدية وزارة  3

جمع بيانات تنظيمية لالراضي 
 السكنية من كافة محافظات المملكة

التنسيق من خالل مذكرات زيادة 
تفاهم لتزويد المؤسسة بالبانات 

 المتعلقة بقطاع اإلسكان

-مراسالت
 جتماعاتا

  مؤتمرات

مديرية / ادارة السياسات
 السياسات

 ادارة الدراسات
 
4 

 تعاونية دائرة اإلحصاءات العامة
جمع البيانات االحصائية بهدف 

تقييم قطاع اإلسكان وحصر الحاجة 
 المملكةالسكنية في 

زيادة التنسيق من خالل مذكرات 
تفاهم لتزويد المؤسسة بالبانات 

 المتعلقة بقطاع اإلسكان

، مراسالت
 جتماعاتا

ضباط  - مؤتمرات
 ارتباط

إدارة السياسات اإلسكانية 
 مديرية السياسات

 
5 

 ارتباطية+  تعاونية دائرة األراضي والمساحة

جمع البيانات الخاصة بعقود بيع 
السكنية بهدف تحليل البانات الشقق 

لعقود الشقق السكنية وتقييم اداء 
 قطاع اإلسكان

زيادة التنسيق من خالل مذكرات 
تفاهم لتزويد المؤسسة بالبانات 

 المتعلقة بقطاع اإلسكان

بريد الكتروني 
 ،بريد رسمي

 إدارة السياسات اإلسكانية
 مديرية السياسات

 
6 

 امانة عمان الكبرى
+  تعاونية .

 ارتباطية
 

جمع بيانات المتعلقة بمساحات 
األراضي واستعماالتها داخل حدود 

امانة عمان بهدف تقييم ومتابعة 
 انجازات القطاع 

زيادة التنسيق من خالل مذكرات 
تفاهم لتزويد المؤسسة بالبانات 

 المتعلقة بقطاع اإلسكان

بريد الكتروني 
 ،بريد رسمي

إدارة السياسات اإلسكانية 
 السياساتمديرية 
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 الشريك الرقم

 
 مجاالت التعاون طبيعة العالقة

االجراءات المقترحة لتطوير 
 العالقة

 وسيلة األتصال
مسؤولية المحافظة على 

 العالقات مع الشركاء

 
 البنك المركزي 7

+  تعاونية .
 ارتباطية

 

جمع البيانات الخاصة بالقروض 
السكنية بهدف التقييم الدوري 

 لقطاع اإلسكان 

زيادة التنسيق من خالل مذكرات 
تفاهم لتزويد المؤسسة بالبانات 

 المتعلقة بقطاع اإلسكان

 -البريد الرسمي
 تقارير دورية

إدارة السياسات اإلسكانية 
 مديرية السياسات

 
 وزارة التنمية االجتماعية 8

+  تعاونية .
 ارتباطية

جمع البيانات النجاز المشاريع 
السكن لالسر االشد فقرا واالسر 

 العفيفة

زيادة التنسيق من خالل مذكرات 
تفاهم لتزويد المؤسسة بالبانات 

 المتعلقة بقطاع اإلسكان

 -البريد الرسمي
 تقارير دورية

السياسات اإلسكانية إدارة 
 مديرية السياسات

 
 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 9

+  تعاونية .
 ارتباطية

بيانات العداد المشتركين بالتيار 
 الكهربائي

زيادة التنسيق من خالل مذكرات 
تفاهم لتزويد المؤسسة بالبانات 

 المتعلقة بقطاع اإلسكان

 - البريد الرسمي
 تقارير دورية

 
 السياسات اإلسكانيةإدارة 

 مديرية السياسات
 
 وزارة الصناعة والتجارة والتموين 12

+  تعاونية .
 ارتباطية

بيانات لنشاط الشركات 
 والمؤسسات االسكانية

زيادة التنسيق من خالل مذكرات 
تفاهم لتزويد المؤسسة بالبانات 

 المتعلقة بقطاع اإلسكان

 - البريد الرسمي
 تقارير دورية

 السياسات اإلسكانيةإدارة 
 مديرية السياسات

 
 المؤسسة التعاونية االردنية 11

+  تعاونية .
 ارتباطية

بيانات االنتاج السكني للجمعيات 
 االسكانية

زيادة التنسيق من خالل مذكرات 
 تفاهم لتزويد المؤسسة بالبانات

 البؤيد الرسمي
إدارة السياسات اإلسكانية 

 مديرية السياسات
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استثمار اموال الضمان صندوق 
 االجتماعي

 تشاركيه+ تعاونية 
تنفيذ مشاريع بالشراكة مع 

 الصندوق 
شراء اراضي بالشراكة مع 

 الصندوق كمخزون استراتيجي
البريد الرسمي 

 وااللكتروني

 إدارة السياسات اإلسكانية
 مديرية السياسات

 
 
 دائرة الموازنة العامة 13

+  تعاونية .
 ارتباطية

باجمالي االنفاق الحكومي بيانات 
 على خدمات البنية التحتية

التنسيق المستمر من خالل التقارير 
 الدورية

البريد الرسمي 
 وااللكتروني

 إدارة السياسات اإلسكانية
 مديرية السياسات
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شركة طالل ابو غزالة وشركاه 
 لالستشارات

 تشاركية -تعاونية 

 
 

 قطاع االسكان دراسة تقييمية ألداء 
 
 

زيادة التنسيق المشترك من خالل 
 االجتماعات والتغذية الراجعة

 -البريد الرسمي
 تقارير دورية

 
 

 إدارة السياسات االسكانية
مديرية / السياسات مديرية

 االستثمار
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 في قطاع االسكانالمستثمرين 
 تشاركيه+ تعاونية 

 طرح فرص استثمارية 
 أربد  -العقبة 

 

تحفيز القطاع الخاص للدخول في 
شراكات لتنفيذ مشاريع اسكانية 

 وتجارية 

-بريد الكتروني 
  بريد رسمي

 مذكرات تفاهم
 إتفاقيات

مديرية / إدارة السياسات 
 االستثمار والشراكة
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 مجاالت التعاون طبيعة العالقة

االجراءات المقترحة لتطوير 
 العالقة

 وسيلة األتصال
مسؤولية المحافظة على 

 العالقات مع الشركاء

 
16 

من القطاع الخاص بمشاريع  الشركاء
 المؤسسة

 تنفيذ مشاريع اسكانية  تشاركيه+ تعاونية 
 لالستمرارتحفيز القطاع الخاص 

 اتفاقيات شراكة بعقد 
 مذكرات تفاهم

 إتفاقيات
مديرية / إدارة السياسات 

 االستثمار والشراكة

 
17 

 تشاركية دائرة العطاءات المركزية
طرح عطاءات تنفيذ مشاريع 

المؤسسة ومشاريع الشراكة مع 
 القطاع الخاص

مراجعة بنود العطاءات وزيادة 
 التنسيق

 العطاءات لجنة
 البريد الرسمي

مديرية  –ادارة الدراسات 
 العطاءات
مديرية / إدارة السياسات 
 االستثمار

 

  تعزيز وتطوير الكفاءة واألداء المؤسسي -الهدف الثالث 
 

 
 
 تعاونية وزارة التخطيط والتعاون الدولي 1

 
تبادل الخبرات والمعرفة توفير منح 
ودورات تدريبية وبعثات دراسية 

 . من خالل الجهات الدولية

 

 البؤيد الرسمي زيادة التنسيق مع الوزارة
 إدارة السياسات 

 مديرية الموارد البشرية

 

 
0 

 ارتباطية -تعاونية  مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
الدعم الفني لمشروع التحول 

االلكتروني بهدف زيادة فعالية تقديم 
 الخدمة والسرعة بانجاز المعلومات

التنسيق مع الوزارة بهدف تنفيذ 
 برنامج التحول االلكتروني 

 
مخاطبات 

واجتماعات لجان 
بريد  -مشتركة 

 االلكتروني

إدارة التخطيط االستراتيجي 
مديرية تكنولوجيا / 

 المعلومات

 
 
3 

 ارتباطية -تعاونية  وزارة تطوير القطاع العام

من اجل التحديث والتطوير الدعم 
الفني فيما يخص اعادة الوحدات 

 االدارية
 تطوير الوحدات االدارية بالدولة

بيانات شاملة وتقارير دورية 
 وتدريب

 البريد الرسمي
/ إدارة شؤون المستفيدين 
 مديرية الموارد البشرية

 
4 
 
 

 تشاركية  ديوان الخدمة المدنية
تعليمات المتعلقة بالموارد البشرية 

 وادارتها 
 التنسيق المستمر

 البريد الرسمي
 لجان مشتركة

 

/ إدارة شؤون المستفيدين 
 مديرية الموارد البشرية

 
 0215/ 9221نظام الجودة ايزو  تعاونية المبدعون لمنح شهادات االيزو 5

تنسيق مستمر وتصويب المخالفات 
 من خالل التدريب

الرسمي البريد 
 وااللكتروني

إدارة التخطيط االستراتيجي 
 مديرية الجودة/ 
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 الشريك الرقم

 
 مجاالت التعاون طبيعة العالقة

االجراءات المقترحة لتطوير 
 العالقة

 وسيلة األتصال
مسؤولية المحافظة على 

 العالقات مع الشركاء

 
6 

 شركة دلتا للحاسبات

 مالك الشركة
 ارتباطية -تعاونية 

 
 أتمتة األنظمة  

اتفاقية لتدريب الكوادر البشرية 
لتنفيذ النظام ودعم فني لضمان 

 االستمرارية في التحول االلكتروني

 

البريد الرسمي، 
 اجتماعات 

التخطيط االستراتيجي  إدارة
مديرية تكنولوجيا / 

 المعلومات

 
7 

شركة طالل ابو غزالة وشركاه 
 لالستشارات

 تعاونية
بصفة مراقب على مشروع 

 األنظمة
 التنسيق المستمر مع الشركة

البريد الرسمي 
 واالجتماعات

إدارة التخطيط االستراتيجي 
مديرية تكنولوجيا / 

 المعلومات

 
8 

 ورش عمل بعدف الدعم الفني تعاونية نقابة المهندسين
دورات تدريبية للمهندسين تنسجم 

 مع الخطة التدريبية للمؤسسة
 البريد الرسمي

 
 قسم التدريب

 

 
 
9 

 مركز الملك عبدهللا 
 الثاني للتميز

 تعاونية
تقييم آداء المؤسسة بهدف التحسين 

، دعم فني ، دورات  المستمر
 تدريبية ، 

 إدارة التخطيط االستراتيجي البريد الرسمي تفاهماتفاقيات أو مذكرات 

 
 دورات تدريبية للموظفين تعاونية معهد االدارة العامة 12

موائمة الخطط التريبية في المعهد 
مع خطط المؤسسة التدريبية من 
 خالل زيادة التنسيق والمتابعة 

البريد الرسمي 
 وااللكتروني

ادارة الشؤون المالية 
مديرية الموارد  –واالدارية 
 قسم التدريب -البشرية 

 
 كافة الوحدات االدارية البريد الرسمي المتابعة والتنسيق المستمر معالجة المخالفات واالستيضاحات تشاركية+ تعاونية  ديوان المحاسبة  11

 
 إدارة السياسات االسكانية تفاهممذكرة  المتابعة والتنسيق المستمر تبادل المعلومات والمعرفة تعاونية البنك الدولي 10

 
13 

 /منظمات األمم المتحدة
 الهابيتات

 تعاونية
 تبادل المعلومات والمعرفة

 المشاركة باعداد التقارير الوطنية
 المتابعة والتنسيق المستمر

البريد الرسمي 
 وااللكتروني

 إدارة السياسات االسكانية
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