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كلمة المدير العام

لإلسكانعامةالالمؤسسةانجازاتعنملخصا  يتضمنالذيالسنوي التقريرهذاتقديميسرني
فياالسكانقطاعوتطويررعايةفيدورهايعكسوالذي2021لسنةالحضري والتطوير
لمنتشرةامشاريعهاخاللمنوذلكالمالئم،السكنعلىالحصولمنالمواطنينتمكينو االردن
.المملكةمحافظاتمختلففي

بناءفالذلك،قلتحقيالراميةالجهودمنالكثيربذليتطلبأفضل؛هوماكللتحقيقالسعيإن
والكنافنحن،الرؤى وضبابيةالتسويفعناصرإلىاالرتكانمنيأتينجاحوالالعدم،منيأتي
المؤسسةهذهلحةمصتحقيقفييساهمماإلىبنايسيرطريقكلفيوالسيرالبحثنحاولزلنا

فضلأهوماكلتقديمخاللهمننستطيعشأنكلمعيتقاطعبشكلوجودها،منوالغاية
.ألجلهطاقاتناكلنصوبالذيالهدفيشكلالذيللمواطن

مروربالمناسبةهذهتمثلتأردني،كلقلبعلىعزيزةبمناسبة2021سنةعليناأشرقتلقد
ضمناانإلىوالبناءوالصبرالتضحياتمنعاممئةاألردنية،الدولةتأسيسعلىعاممئة
قيادتهرقيبكثيرةأوطانعنتميزوطنودينه،ألمتهالوالءبأريجومعطرالكبرياءشاهقوطن
المناسبةذههشكلتوقدمكوناته؛جميعبينالروحيالذوبانمعانياجمليجسدبشكلوشعبه
المناسبةذههعظممعيتماشىبشكلالمؤسسةخدماتتقديمكيفيةفيقبلذيمنأكبردافعا  
.ممكنةصورةأجملعلىوحاضرهابتاريخهاالمؤسسةيبرزوبشكلالوطن،هذاوعظم

القطاعيلموظفالممنوحةوالتسهيالتالمزاياالمؤسسةاطلقت؛للمواطنيقدمماصعيدفعلى
تموقدمنية،األواألجهزةالمسلحةالقواتومنتسبيالكبرى عمانوأمانةالبلدياتوموظفيالعام،

العملاستمراريةعنناهيكالمملكة،منمتعددةمناطقفيالغايةلهذهقطعة(300)تخصيص
طرحمعيتماشىوبمااألراضي،قطعمحوريخصفيمالإلسكانالوطنيالبرنامجمشروعفي
.السنةهذهخاللمستمربشكلبالمزادللبيعالمخصصةاألراضيقطع
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فيالكترونيةخدمة(19)اطالقمشروعببلورةالبدءتمفقدااللكترونية،الخدماتمحوروفي
يهدفبشكل،2022سنةفيالخدماتبهذهالخاصالعطاءبطرحالمباشرةوسيتمالسنة،هذه
.ممكنةطريقةوأوفروأفضلبأسرعللمواطنالخدمةتقديمإجراءاتتسهيلإلى

إلىهدفيالذيالوزراء؛رئاسةفيالحكوميةالمسرعاتمركزافتتاحفيالمشاركةتمتكما
فييسهممام،(يوم100)محددةزمنيةفترةفيالتحدياتلمختلفوسريعةفعالةحلولإيجاد
األداء،مستوى بلالرتقاء؛الخدماتأفضلوتقديموالوقتالجهدواختصاراإلنجازوتيرةتسريع
رؤيةدفاتمستهتحقيقتدعمالحكوميالعملفينوعيةنقلةوإحداثالمجتمع،حياةوتحسين
.بالمملكةالخاصة2025

رئيسيةتحدياتةأربعتضموالتيالحكوميةالمسّرعاتمنالثانيةالدفعةفيالمؤسسةشاركتوقد
اإلسكانقطاعلىإباإلضافةوالريادة،الرقميواالقتصادالمعدنيةوالثروةالطاقةبقطاعاتتتعّلق

.الحضري والتطوير

وسيتمخيرةاألمراحلهافيحاليا  وهيالملكيةنقلخدمةإطالقتحديعلىالمؤسسةعملتحيث
.2022العاممناألولالنصفخاللإطالقها

لتطبيقالالزمةالتنفيذيةالخططبوضعالمكلفةاللجنةانتهتاألخضرالبناءمفهومجانبوفي
التشريعاتمجالفياالردنفيالعاملةالجهودتوحيدالىتهدفالتياألخضرالبناءاستراتيجية
والحلولساتالممار وتنظيموتوجيهالخضراء،االبنيةمجالفيالصادرةوالتعليماتوالقوانين
فيلمختصةاالجهاتتواجهالتيالتحدياتبحثالىإضافةاالخضر،البناءمعاييرلتطبيق
إلقرارهالمجالاهذافيالعملوتحفيزلتحسينالالزمةالتوصياتووضعالخضراء،االبنيةمجال
.الوزراءمجلسقبلمن
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:يليبماتمثلتفقدالخارجية؛المشاركاتصعيدعلىأما

لمرئيااالتصالتقنيةعبر"األولاالقتصادياألردنيالمغترب"مؤتمرفيالمشاركة-1
إلىيهدفالذياالقتصادية؛األردنيالمغتربوجمعيةالربحيةغيركوبانمؤسسةمنبتنظيم

ومستقرة،آمنةةبيئفيوطنهفياالستثمارعلىوتشجيعهاألردنيالمغتربجذبفيالمساهمة
هذاأعمالبرنامجايتضمنهالتيالحواريةالجلساتفيشاركتكمالمستقبله،وضمانة  لهحماية  
بينت(اتوتحديحلولاإلسكانقطاعفياالستثمار)بعنوانعملورقةتقديمخاللمنالمؤتمر
.األردنياالقتصادسويةرفعفياألردنيالمستثمردورأهميةفيها

تطويرياتواستراتيجسياسات)عنوانتحتالسادسالعربياالسكانمؤتمرفيالمشاركة-2
معالجة)نوانبعالمؤتمرهذافينقاشيةورقةقدمتوقد،(انتشارهامنوالحدالعشوائيةالمناطق
-3ئيالمر االتصالتقنيةعبروذلك،(األردنفيانتشارهامنوالحدالعشوائياتمشكلة
البشريةتللمستوطناالمتحدةاالمملبرنامجالتنفيذيللمجلساالولىالجلسةفيالمشاركة

(افتراضي)

.بعدعنالسابعةالعالميةالمدنقمةفيالمشاركة-4

االسكانوزراءلمجلساالستشاريةالعلميةالفنيةللجنة67الـالجتماعافيالمشاركة-5
.العربيةمصرجمهورية/العربوالتعمير

وزيراليمععننيابةعملورقةوتقديم/لألراضيالثانيالعربيالمؤتمرفيالمشاركة-6
.(افتراضي)العربيةمصرجمهورية/واالسكانالعامةاالشغال

نميةوالتلإلسكانالمتوسطاجلمنلالتحاداالقليميةالمنصةاجتماعاتفيالمشاركة-7
.(افتراضي)UFMالحضرية
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المؤسسةقامت؛االسكانقطاعيخصفيماالخبراتتبادلإلىالهادفةالمؤتمراتتنظيمإطاروفي
بتنظيمقامتكماالعرب،والتعميراإلسكانلوزراء(38)الدورةاجتماعبتنظيمالسنةهذهفي

علىادرةقمرنةمدننحو)بعنوانالحضريةوالتنميةلإلسكانالرابعالعربيالوزاري المنتدى
الشقيقة،يةالعربالدولكافةمنالمدعوينجميععندااليجابياألثرالتنظيمهذاوجدوقد،(الصمود
.االسكانلقطاعالداعمةاالتفاقياتمنمجموعةتوقيععناسفركما

جمت مــع انجــازات الوحــدات اإلداريــة وتحقيــق أهــدافها التــي انســالســنوي كمــا تضــمنت طيــات الكتــاب
لنتـائج بـالرغم األهداف االسـتراتيجية للمؤسسـة ومؤشـرات األداء التـي أظهـرت مـدى التقـدم فـي تحقيـق ا

.من تحديات جائحة كورونا التي واجهتها المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام
لـى الـدعم لمعـالي رئـيس مجلـس االدارة وكافـة أعضـائه عوفي الختام ، ال يسـعني اال أن اجـدد شـكري 

لفريــق حيــث ان هـذا العمــل مــا هـو اال ثمــرة عمـل جمــاعي نـابع مــن روح الكافــة المـوظفين المتواصـل و 
.تحقيق أهداف وطموحات هذه المؤسسة الواحد؛ مما أدى الى 

الملـك جاللـة الغـالي فـي ظـل حضـرة صـاحب الوطنناما فيه خدمة ومصلحة لملين من هللا أن يوفقنا آ
.حفظه هللا ورعاهالمعظم الحسين بن هللا الثاني عبد

المدير العام

المهندسة جمانة العطيات



كــأول تـدخل حكــومي مباشـر فـي قطــاع االسـكان، كمــا ؛1966أنشـأت الحكومـة مؤسســة اإلسـكان عـام 
ر الحضـــري دائـــرة تعنـــى بـــالتطوير الحضـــري؛ لتعمـــل علـــى تنفيـــذ مشـــاريع التطـــوي1980أنشـــأت عـــام  

.لتحسين المناطق العشوائية في المملكة

ي حيــث التزمــت بتنفيــذ التوصــيات التــ، 1989أقــرت الحكومــة االســتراتيجية الوطنيــة لإلســكان عــام وقــد 
يـتمكن مـن كـي ه؛القطـاع الخـاص الموجـخيـار من أبرزها تبنـي يه، والتي ستراتيجالدراسات االاقترحتها 

لمقـدرة الماليـة لتلـك اوضـمن كافيـة  عـداد  أال في إنتاج الوحدات السكنية للفئات المستهدفة بخذ دور فعّ أ
.سر واألفراد من الوصول إلى السكن المالئماألأ ويكون دور الحكومة تمكين ،الفئات

دمــج مؤسســـة اإلســكان ودائـــرة 1992فقــد تــم عـــام ، لتوصــيات االســـتراتيجية الوطنيــة لإلســـكانوتنفيــذا  
( 28)قـــم المؤسســـة العامــة لإلســكان والتطــوير الحضـــري بموجــب القــانون ر إنشــاء؛التطــوير الحضــري 

بلـ  عــدد قــد و ،المؤسســة بالشخصـية االعتباريــة ذات االسـتقالل المـالي واإلداري تمتـع ولت. 1992لسـنة 
.2021في عام من مختلف التخصصاتموظفا  ( 282)موظفيها 

، اإلســكانة إلعــادة هيكلــة قطــاعلشــكتبنــت الحكومــة توصــيات اللجنــة التوجيهيــة المأ 1996وفــي عــام 
ـوكان من بين هذه التوصيات تكليف المؤسسة بالقيام بدور المأ  ،طـاع الخـاص المـنظممكـن للقهل والمأ س 

.ة المخدومةوذلك بإنشاء شراكه معه إلدخاله في إنتاج الشقق وقسائم األراضي السكنية الصغير 

مؤسســة، شــراكة مــع القطــاع الخــاص، ) مشــروعا  إســكانيا   ( 296)وقــد أنجــزت المؤسســة منــذ  نشــأتها 
وحـــدة ( 67809)والتـــي اشـــتملت علـــى -ســـكن كـــريم لعـــي  كـــريم-مشـــاريع المبـــادرة الملكيـــة لإلســـكان 

(.2021سكنية حتى عام 
و ( جمســـار اإلنتـــا)تعمـــل المؤسســـة العامـــة لإلســـكان والتطـــوير الحضـــري حاليـــا ضـــمن مســـارين همـــا 

اطنين وســد ، حيــث تســاهم مــن خــالل مســار اإلنتــاج فــي تلبيــة الحاجــة الســكنية للمــو (مســار السياســات)
شــاريع الفجــوة الحاصــلة فــي الســوق مــن قطــع األراضــي الصــغيرة المخدومــة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ م

منــاطق متدنيــة المواقــع والخــدمات والمشــاريع الرياديــة والمكــارم الملكيــة الســامية باإلضــافة إلــى تطــوير ال
(.كريمسكن كريم لعي )الخدمات، كما تقوم باستكمال تسويق شقق المبادرة الملكية لإلسكان 

حقيـــق أمـــا مســـار السياســـات، فتقـــوم المؤسســـة علـــى رعايـــة قطـــاع اإلســـكان وتســـعى امـــن خاللـــه إلـــى ت
مـــن خـــالل تـــوفير الســـكن المناســـب لـــذوي الـــدخل 2025األهـــداف الوطنيـــة الـــواردة فـــي ورؤيـــة األردن 
الفقــر مــن كمــا تســعى إلــى المســاهمة فــي تخفيــف وطــأة, المتوســط والمتــدني، بمشــاركة القطــاع الخــاص

دريبها، إضـافة إلــى خـالل تنفيـذ مشـاريع رياديــة إلسـكان األأسـر األشــد فقـرا  باسـتخدام العمالـة المحليــة وتـ
.نيةتحسين خدمات البنية التحتية في المناطق الفقيرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المع

مـن خـالل تـوفير السـكن ( 2025رؤيـة األردن )وتسعى المؤسسة إلى تحقيق األهداف الوطنية حسـب 
.المناسب للمواطنين بمشاركة حقيقية مع القطاع الخاص

لمحة تاريخية عن المؤسسة
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الفصل األول 
الخطة 

اإلستراتيجية
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الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري
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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

8

: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 
.تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والعدالة في توزيعها



األهداف اإلستراتيجية

9

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



المؤسسةاعتمدتو (2023-2021)لألعواماإلستراتيجيةالخطةتحديثتم  
-:اإلستراتيجيةخطتهاإعدادفيالتاليةالمرجعيات

غالبيةناولمتفيليستالمتوافرةالسكنيةالوحداتمنالعظمىالغالبيةأنويالحظ...
العالية،المواصفاتذاتالمساكنمنفائضاآلنهناكلذلك؛ونتيجةاألأردنية،األأسر
منغمالر علىالدخل،والمتوسطةالمتدنيةلألأسرالمساكنمنالمعروضفيونقص
المستوى هذاإلىالواضحةالسوق حاجة

2025من رؤيا اأُلردن 

الخطة االستراتيجية

10

ىالمرجعية اأُلول

المرجعية الثانية

برامج،والالخططنجاحفيأساسيعاملالدولةقطاعاتمختلفبينالشراكةنهجإن...
معراكةوالشالتعاون تفعيلعمادهتشاركيوطنيجهدفيالحكومةتستمرأنبدوال

.محددةزمنيةبأأطرواضحةطريقخارطةلرسمالخاص،القطاع
2020/ 10/ 7من كتاب التكليف السامي للحكومة بتاريخ 

المرجعية الثالثة

وجودمندةفائفالللتطبيق،قابلةآليات  وضعمنبدفالاإلداري،اإلصالحمجالفـيأما...
تحسنا  اطنالمو يلمسلممااإللكترونية،الحكومةمشروعفيهابماالعام،القطاعإلصالحبرامج
بتعزيزلةالدو مؤسساتجميعالتزامضرورةعلىأأؤكدوهناإليه،المقدمةالخدماتفينوعيا  
.والمساءلةوالشفافيةالتميزثقافة

2014/ 11/ 2من خطاب العرش السامي بتاريخ 



2021الخطة التنفيذية لعام 

:تم العمل على انجاز ما يلي
ـــــط الخانتهجـــــت• ـــــى رب ـــــة عل طـــــة المؤسســـــة وفـــــي اطـــــار تحـــــديث وتطـــــوير الخطـــــة التنفيذي

وقيـاس ( KPIs)االستراتيجية بالخطة التنفيذية لكل إدارة في المؤسسـة وبنـاء مؤشـرات قيـاس
.المؤشرات بشكل دوري لبيان مدى تقدم المؤسسة في تحقيق أهدافها

ة الرئيســية ومــدى لقيــاس نتــائج المؤسســ( تشــغيلية –اســتراتيجية ) وتــم تصــنيف المؤشــرات •
التأثير في تحقيق الهدف القطاعي والوطني

وضـع خطـط قياس مؤشـرات األداء بشـكل دوري ومتابعـة وتقيـيم النتـائج وبيـان أي انحـراف و •
.لمعالجتها واستغالل نقاط القوة وتعزيزها وتطوير وتحسين إجراءات العمل

وجيـــه اعمـــال دراســـة التغذيـــة الراجعـــة واالســـتفادة منهـــا فـــي تعـــديل الخطـــط التنفيذيـــة وإعـــادة ت•
.األقسام بشكل يتم من خالله تفادي األخطاء والتعلم للمستقبل

الخطة التنفيذية والخطة المستقبلية
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مقولة في التميز لعطوفة المدير العام 

12



الفصل الثاني
جوالت ميدانية 

ونشاطات عطوفة 
المدير العام

13



معاليافتتحي،االردنللعلمالوطنيباليومواالحتفالاالردنيةالدولةبمئويةالوطنيةاالحتفاالتضمن
ري الحضوالتطويرلإلسكانالعامةالمؤسسةادارةمجلسرئيسواالسكانالعامةاالشغالوزير

.يسالتأسمنذالمؤسسةانجزتهاالتيالمشاريعبعضتجسدجداريةالكسبييحيىالمهندس

اءمدر منمجموعةوحضورالعطياتجمانةالمهندسةعطوفةالمؤسسةعاممديربمشاركةذلكوجاء
.المؤسسةفيوالمديرياتاالدارات

أرسىوبناءنضالةقصتمثلوالتياالردنيةالدولةتأسيسبمئويةاحتفاال  باألعالمالمؤسسةتزينتكما
.األولىأساساتهالهاشميون 

الحسينبنلثانياهللاعبدالملكجاللةالكبرى العربيةالثورةرايةوارثبهّمةالبناءمسيرةوتستمر
.األمينعهده  وليّ وبعزيمةهللا،حفظه

ية االحتفاالت الوطنية بمئوية الدولة االردن

14



العامةةالمؤسسدورمنوانطالقا  ،األردنيةالدولةتأسيسبمئويةاالحتفاالتمعتزامنا  
علىالحصولمنالمواطنينتمكينفيالمتمثلالحضري والتطويرلإلسكان
بلدياتوالالعامالقطاعموظفيمنحعلىالموافقةالمؤسسةإدارةمجلسقرر،المالئمالسكن
سهيالتالتمنعدداألمنيةواالجهزةاألردنيةالمسلحةالقواتومنتسبيالكبرى عمانوامانة
ضمنالمباشرللبيعالمعروضةاألراضيلقطعوذلكالثمنسدادبآليةالمتعلقةالماليةوالمزايا
(الكرك،الطفيلة،اربدالمفرق،العاصمة،)محافظاتفيمشاريعها

15

جلس إطالق البرنامج تحت رعاية معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيس م
.الكسبيإدارة المؤسسة المهندس يحيى 

بي وظفي القطاع العام والبلديات وامانة عمان الكبرى ومنتسبرنامج استفادة لم
القوات المسلحة األردنية واالجهزة األمنية



جوالت ميدانية

ت والمزايا المالية جولة تفقديه لبعض المشاريع التابعة للمؤسسة والمطروحة للبيع ضمن التسهيال
.المتعلقة بآلية السداد

ديريات، قامت بها عطوفة المدير العام للمؤسسة، يرافقها المعنيين من مدراء االدارات ومدراء الم
، مشروع توسعة ماركا باإلضافة الى مشروع 2مشروع الزيتونة، مشروع عمان )حيث شملت الجولة 
(ضاحية األميرة ايمان

16



ناء والتعمير؛ وفي إطار جهود المؤسسة في تطوير اعمالها ومواكبة التطورات والمستجدات في عالم الب
، وأنهت اللجنة 2021تم تشكيل لجنة توجيه وتنظيم ممارسات البناء األخضر في شهر ايار عام 

للجنة اعمالها خالل شهر تموز من نفس العام، وتم إعادة تسميتها بدال  من اللجنة الخاصة الى ا
.المكلفة بوضع الخطط التنفيذية إلستراتيجية البناء األخضر

ليمات الصادرة التي تهدف الى توحيد الجهود العاملة في االردن في مجال التشريعات والقوانين والتع
اء االخضر، إضافة في مجال االبنية الخضراء، وتوجيه وتنظيم الممارسات والحلول لتطبيق معايير البن

توصيات الى بحث التحديات التي تواجه الجهات المختصة في مجال االبنية الخضراء، ووضع ال
.الالزمة لتحسين وتحفيز العمل في هذا المجال إلقرارها من قبل مجلس الوزراء 
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.المؤسسةلمشاريعالعطياتجمانةالمهندسةعطوفةنفذتهاميدانيهزيارات

وبردىالعيصمشروعيالىباإلضافة(والهاشميةزيد،وادي،المريغةمشروع)معانمحافظةفي
.الطفيلةمحافظةفي

18



نامجبر المعنيةاالداراتمدراءيرافقهاالمؤسسةعاممديرالعطياتجمانةالمهندسةاستكملت
.المؤسسةمشاريعلبعضالتفقديةالزيارات

يةاالمتصاصبالحفرالمحيطةللمناطقالعامةالسالمةشروطتطبيقضرورةخاللهاوأكدت
تنقية،بمحطاتواستبدالها
عدممنمستندةالمشروعفيالقاطنينالسكانلتنبيهتحذيريةلوحاتوضعضرورةعلىأكدتكما

المؤسسةفيالمختصينقبلمنالتوجيهاتهذهتنفيذتموقدمنها،االقتراب

19



قنيةتعبر"األولاالقتصادياألردنيالمغترب"مؤتمرفيالمؤسسةعاممديرالعطياتجمانةالمهندسةشاركت
وجمعيةالربحيةغيركوبانمؤسسةمنبتنظيم27/6/2021-26يومينمدارعلىعقدوالذيالمرئياالتصال
وطنهفيتثماراالسعلىوتشجيعهاألردنيالمغتربجذبفيالمساهمةإلىيهدفالذياالقتصادية؛األردنيالمغترب
.لمستقبلهوضمانة  لهحماية  ومستقرة،آمنةبيئةفي

خاللمنؤتمرالمهذاأعمالبرنامجيتضمنهاالتيالحواريةالجلساتفيالعطياتجمانةالمهندسةعطوفةشاركتوقد
رفعفياألردنيمرالمستثدورأهميةفيهابينت"وتحدياتحلولاإلسكانقطاعفياالستثمار"بعنوانعملورقةتقديم
واستعرضتناإلسكاقطاعفيالمستثمرتواجهالتيالتحدياتالعطياتاستعرضتحيثاألردني،االقتصادسوية
كماشراكات،الهذهخاللمنتمتالتياإلنجازاتأبرزالىباإلضافةالخاصوالقطاعالمؤسسةبينالشراكاتبعض
بإعدادحاليا  تقومةالمؤسسأنإلىوأشارتاالستثماري،الذراعيخصفيماللمؤسسةالمستقبليةالتوجهاتبعضبينت
آمنةبيئةجادوإياإلسكانقطاعفيالمستثمرلتشجيعقانونيةأأطروضعبهدفاإلسكانقطاعينظملقانون مسودة
.األردنفيلالستثماروجاذبة

لهاالترويجهدفباالستثمارهيئةمعوربطهاالمملكةمحافظاتكافةفياستثماريةعقاريةمحفظةإعدادإلىباإلضافة
.وخارجيا  داخليا  

" لالمغترب األردني االقتصادي األو "مؤتمر 
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العطيات يرافقها استكماال  لبرنامج الجوالت الميدانية التفقدية لمشاريع المؤسسة، قامت المهندسة جمانة
لواء الرصيفة عدد من مدراء االدارات والمديريات بزيارات ميدانية لمشاريع المؤسسة في محافظة البلقاء و 

.في محافظة الزرقاء 

21



يرافقهالعطياتاجمانةالمهندسةقامتالمؤسسةلمشاريعالتفقديةالميدانيةالجوالتلبرنامجاستكماال  
الرصيفةمشروعوكذلك2/الرمثالمشروعميدانيةبزياراتوالمديرياتاالداراتمدراءمنعدد

22



ومدراءالعطياتجمانةالمهندسةعطوفةالعامالمديربهاتقومالمؤسسةلمشاريعميدانيهجوالت
.المعنيينوالمدراءاالدارات
ومشروع(قاءالبل/الكفرينغور)مشروعالىباإلضافة(سحاب/ايماناألميرةضاحية)مشروعوتشمل

مأدبا(ماعين)
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24

في محافظات الجنوبجوالت ميدانيه لمشاريع المؤسسة

جمانةمهندسةالعطوفةالعامالمديربهاتقومالجنوبمحافظاتفيالمؤسسةلمشاريعميدانيهجوالت
.المعنيينوالمدراءاالداراتومدراءالعطيات
لمشاريعتفقديةجوالتاجراءتمحيث(والعقبةومعانوالكركالطفيلة)محافظاتالجولةوشملت
.المؤسسة
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في محافظات الجنوبجوالت ميدانيه لمشاريع المؤسسة
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6/7/2021العقبةمحافظةفيالمؤسسةلمشاريعميدانيهجوالت
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الخاصةاالقتصاديةالعقبةمنطقةسلطةلالمفوضينمجلسرئيسعطوفةمعاجتماع



الفصل الثالث
إنجازات اإلدارات 

والمديريات 
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مديرية مكتب المدير 
العام

29

المديريات المرتبطة 
بالمدير العام  



مديرية مكتب المدير العام

لعامةااالشغالوزيرمعاليعننيابةعملورقةوتقديم/لألراضيالثانيالعربيالمؤتمر❖
24/2/2021-22منالفترةخالل(افتراضي)العربيةمصرجمهورية/واالسكان

❖

خالل(تراضياف)البشريةللمستوطناتالمتحدةاالمملبرنامجالتنفيذيللمجلساالولىالجلسة❖
8/4/2021-7منالفترة

23/6/2021-21منالفترةخاللبعدعنالسابعةالعالميةالمدنقمة❖

جمهورية/العربوالتعميراالسكانوزراءلمجلساالستشاريةالعلميةالفنيةللجنة67االجتماع❖
12/10/2021-10منالفترةخاللالعربيةمصر

المشاركــات الخارجية  لعطوفة المدير العام 
وفـــود رسميـــة 

مشاركــات عطوفة المدير العام 
(اجتماعات وورش عمل وندوات)

UFMالحضريةوالتنميةلإلسكانالمتوسطاجلمنلالتحاداالقليميةالمنصةاجتماعات❖
(افتراضي)

فيتثماراالسبعنوانعملورقةوتقديم/االولاالقتصادياالردنيالمغترببمؤتمرالمشاركة❖
27/6/2021-26منالفترةخالل(افتراضي)وتحدياتحلولاالسكانقطاع

عقاري امسالخالسنوي العقاري المعرضافتتاح/واالسكانالعامةاالشغالوزيرمعاليعننيابة❖
2021جو

30



31

العربوالتعميراإلسكانوزراءلمجلساالستشاريةالعلميةالفنيةللجنة(67)االجتماعفيالمشاركة

.المرافقوالوفدالعامالمديرعطوفة

.االجتماعفيالعامالمديرعطوفةمشاركةمنجانب



32

صديقة،الللدولالهاشميةاألردنيةالمملكةوتجاربخبراتونقلالدوليالتعاون إطارفي❖
تونيااسجمهوريةمنوفدا  المؤسسةزارواإلسكان؛العامةاالشغالوزيرمعاليوبحضور
.الخاصو العامالقطاعينبينوالشراكةاالسكانقطاعفياألردنيةالتجربةعلىلالطالع

استونيا جمهوريةمن زيارة وفد



مديرية مكتب المدير العام

.اإلدارةمجلس:اوالا ❖
اجتماعات(9)لعقدوالترتيباالعداد-
.تنفيذهاومتابعةومرفقاتهاقيودهاحفظتمقرار،(82)االجتماعاتهذهعننتج-

33
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التخطيطلجنة-:ثانياا ❖

نفيذتومتابعةومرفقاتهاقيودهاحفظتماجتماع،(29)لعقدوالترتيباالعداد-
.قراراتها



المديريات المرتبطة بالمدير العام

قسم االعالم

.بالمؤسسةقةالمتعلااللكترونيةوالمواقعالمحليةالصحففيالصادرةاالخبارومتابعةرصد❖

الصحفمندوبيمعواللقاءاتاالعالموسائلمختلفمعالعامالمديرعطوفةلقاءاتترتيب❖
.المحلية

وفعالياتاتلنشاطباإلضافةالعام،المديرعطوفةوفعالياتبنشاطاتالمتعلقةاالخبارإعداد❖
.العالقةذاتوالداخليةالخارجيةالجهاتمعوالتنسيقبالتعاون ونشرهاالمؤسسة

35



مديرية الشؤون القانونية 

36



المديريات المرتبطة بالمدير العام

الشؤون القانونيةمديرية

السدادعنرينالمتأخوالمستأجرينالمستفيدينبحقحاسوبيامطالبةقيودسجالتفتحتم1.

.ومستأجرمستفيد(81)وعددهمالمبل كاملسداداوالماليةالتسويةاجراءلحين

رين عن عمل التسويات المالية وإعداد كتب كف الطلب المستفيدين والمستأجرين المتأخ2.

(  .10) السداد وعددهم  

(  .39)اتخاذ اإلجراءات القانونية  أو وقفها  بحق المتأخرين عن السداد وعددهم 3.

(.252)البحث عن عناوين المستفيدين والمستأجرين المتأخرين عن السداد وعددهم 4.

.معاملة لمختلف الوحدات االدارية( 183)تقديم المشورة القانونية 5.

(.30)صياغة وحفظ العقود واالتفاقيات 6.

.دينار ( 2,636,161)تم كسب دعاوي لصالح المؤسسة بقيمة 7.

(.2)تم رد دعوى عن المؤسسة عدد 8.
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2021البندالرقم

تزامها   التدقيق على أعمال الوحدات اإلدارية الفنية في المؤسسة ومدى ال1
(زيارة)15.بالقوانين واألنظمة في تنفيذ أعمالها

ام األجهزة القيام بالكشف الميداني على مشاريع المؤسسة للتأكد من التز 2
(زيارة)12.لفنية المعتمدةالفنية العاملة بالمشاريع باالتفاقيات الموقعة وبالمواصفات ا

نين المرعية من تدقيق الفواتير الخاصة بالمقاولين ومطابقتها لألنظمة والقوا4
(فواتير)6.الناحية الفنية

(مهمة)13التدقيق على مديريات و اقسام و مكاتب و مشاريع المؤسسة 5
(مستند)2791تدقيق سندات الصرف و القيد و الرواتب6
(مهمة)37التدقيق الدوري على دوام الموظفين و اللوازم و حركة السيارات7
(لجنة)255المشاركة في اللجان المختلفة8



إدارة السياسات  
االسكانية 
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مديرية السياسات
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أحدثحسباسكانيقطاع(11)لــوالممثلةاالسكانيالمعلوماتنظامبياناتكافةجمع1.
.البيانات

وسيتماصدارات(3)بواقعمؤشر(100)تقاربواالسكانيةالحضريةالمؤشراتقائمةاصدار2.
.2022عامجديدةبمؤشراتالقائمةتحديث

المعرفةتوثيقيعززبماللمؤشراتتعريفيةبطاقاتيحوي والذيالمؤشراتدليلاصدار3.
.البياناتقسمفيوالصريحةالضمنية

(المفرق رك،الكالطفيلة،الزرقاء،العاصمة،):التاليةللمحافظاتالسكنيةالحاجةدراساتاعداد4.
حيثاستمارة(1108)بمجموعلإلسكانالوطنيالبرنامجمناالستفادةمنالرغبةمدىلتحديد
بينماالمشاريع،لجميع(%94.86)المشروعمنباالستفادةيرغبون الذينمتوسطنسبةبلغت
.(%61.1)أرضقطعةمنباالستفادةيرغبون ممنمتوسطمعدلبل 

األراضيرمحو /الوطنيالبرنامجمشاريعفيالمواطنيناستنكافاسبابلتحديددراسةاعداد5.
ذلكو الشراءعمليةاستكمالوعدم(اربد/كبرالكرك،/زحومالمفرق،/ايدون عمان،/الضياء)

وتبسيطمباشرةبالمستفيدينالمرتبطةاالداريةبالوحداتالخدماتمستوى تطويربهدف
.جدتو إنالمؤهليناستنكاففيالسببتكون قدالتيالفنيةالثغراتوسداالجراءات

الثانيالمحورمشاريعضمنالشراءاستكمالعنللمستنكفينالماليةالمقدرةدراسةاجراء6.
مشاريعضمنهملالفعليةالماليةالمقدرةعلىالتعرفإلىالدراسةهذهاستهدفتحيثلإلسكان
.أخرى مرةالتقديمفرصةلهماتيححالفيالماليةوامكانياتهمالوطنيالبرنامج

لتصنيعديثةالحالتقنياتاحدىتعتبروالتياالبعادثالثياألبنيةطباعةعنتقريراعداد7.
الحاسوب،رامجبباستخدامصغيرةطبقاتإلىاألبعادثالثيةالتصاميمتقسيمطريقعنالقطع
.النهائيالشكليتكون حتىاألبعادثالثيةبالطباعةتصنيعهاويتم



فياودورهنشأتهاوأسباباألردنفيالحضري التطويرمشاريععنتقديميعرضاعداد.8
والخدماتيةالصحالخدماتوتوفيرالمتدنيالدخلفئاتومشاريعالعشوائيالسكنأوضاعمعالجة
.االسكانمؤسسةمعالحضري التطويردائرةدمجوكيفيةاألخرى 

.السكنيةالشققأسعارعلىواالسمنتالحديدارتفاعأثردراسةاعداد.9

األردنفياألسكانقطاععلىالسوري اللجوءأثردراسةاعداد.10

الربع،2020الرابعالربع)األداءوتقييماالسكانقطاعإلنجازاتربعيةتقاريرأربعاصدار11.
محاورثالثةعلىالتقريرويشتمل،(2021الثالثالربع،2021الثانيالربع،2021األول

.(العقارسوق االسكاني،التمويلاالسكاني،االنتاج)

وصفا  ويتضمن(2020-2015)للفترةاألداءوتقييماالسكانقطاعانجازاتتقريـــــــــــراصــــــــدار12.
البنيةصادية،االقتالسكانية،)واالسكانيةالحضريةالمؤشراتعلىيشتملوالذيللقطاع،عاما  

إلىاإلضافةب(اإلسكانيةوالمؤشراتالسكنيالمخزون السكني،االنتاجالعقار،سوق التحتية،
السكني،المخزون (محاورفيالقطاعانجازاتتحليلعلىيشملوالذيالقطاع،انجازات
كما(ريعاتالتشاالسكاني،التمويلالعقار،سوق حركةاألراضي،استعماالتالسكني،االنتاج
.التوصياتمنوعددالقطاعأداءتقييميتضمن

إدارة السياسات االسكانية

مديرية السياسات
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إدارة السياسات االسكانية

االسكانوزراءلمجلس(38)والدورةالحضريةوالتنميةلإلسكانالرابعالوزاري المنتدىلعقداالعداد1.
.العربوالتعمير

لعدةماريةاستثعقاريةمحفظةانشاءبهدفالمؤسسةفيالتجاريةلألراضيبياناتقاعدةاعداد2.
املع(العقبةالطفيلة،المفرق،جرش،عجلون،اربد،الزرقاء،عمان،)المملكةفيمحافظات

(2021/2022).
لتنفيذ(األردن/(UN-Habitatالبشريةللمستوطناتالمتحدةاألممبرنامجمعوالتنسيقالمتابعة3.

.(بالتنفيذالمباشرةتم)الزرقاءمدينة/المجدمشروع/المجدحديقةأعمال
.الحضري والتطويرلإلسكانالعامةالمؤسسةفيالتجاريةاألراضيقطعاالستثماراسساعتماد4.
.واحدةاستثماريةدعوةطرحتم5.
.(3)وعددهااستثماريةلفرصاقتصاديةجدوى دراساتاعدادتم6.
.وعربيا  محليا  (3)وعددهاتنفيذيةوبرامجتفاهممذكراتتوقيع7.
.الخاصالقطاعمعالشراكةاتفاقياتلتقييمالمشكلةاللجنةتوصياتتنفيذمتابعة8.
المجلسمعن بالتعاو نيروبيقمةنحواألردناللتزاماتالتنفيذيةالخطةمسودةاعدادفيالمشاركة9.

.للسكاناألعلى

مديرية االستثمار والشراكة
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إدارة السياسات االسكانية

KSPالتدريبيكوريابرنامجاعداد.11 Project Proposals.
لمدينتيالحضري طوالتنميالهجرةبسياقاتالتحتيةوالبنيةالحضري التخطيطبرنامجفيالمشاركة.12
.البشريةللمستوطناتالمتحدةاألمممعواربدعمان
العامةوازنةالممشروعضمنادراجهاالمنوي الرأسماليةاالستثماريةللمشاريعالوطنيالسجلاعداد.13
.الدوليوالتعاون التخطيطوزارةمعبالتعاون (2022)لعام
:اآلتيالنحووعلىاإلدارةموظفيقبلمنالمؤسسةفيفنيةلجانعدةفيالمشاركة.14
.جيةاالستراتيبالخطةالمرتبطةاإلدارةومؤشراتأهدافلتحديداالستراتيجيةالخطةلجنة•
عملياتةمصفوفتحديثوكذلكالمديريتين،أقساموأهدافوواجباتمهاملتحديثالجودةلجنة•

.اإلدارة
.الخضراءاألبنيةلجنة/كورونالجائحةالتصديلجان•
.التسعيرللجانمساندةفرق •
.الشراكةلمشاريعالفنيةالتقاريرإعداد•

لمجلس وزراء االسكان والتعمير العرب والمنتدى ( 38)مرفق صورة عن ملخص انجاز اجتماع الدورة 
الوزاري العربي الرابع لإلسكان

مديرية االستثمار والشراكة

44
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اإلستراتيجي إدارة التخطيط

ورسالةلرؤيةاستنادا(2023-2021)لألعواماإلستراتيجيةالخطةوتحديثمراجعة❖
ؤسسةللمجديدةورسالةرؤيةوضعتمحيثاإلدارية،الوحداتمعبالتعاون المؤسسة
.والحداثةوالتحديبالطموحتتسم

حيثالمؤسسةوأنشطةفعالياتكافةمتضمنة2021لعامالسنويةالتنفيذيةالخطةإعداد❖
أونشاطكلذلتنفيزمنيوبرنامجالعملوبرامجاالستراتيجيةللخطةاستنادا  إعدادهاتم

.اإلداريةالوحداتكافةمعالتنسيقمبادرة

تقدمالمدىوبيانالمؤسسةاعمالنتائجلقياساألداءمؤشراتمنمجموعةوبناءوضع❖
لإلدارةاإلنجازرتقاريورفعدوري بشكلوقياسهاالعملوبرامجالخططتنفيذفيالمتحقق
.العليا

اعمالتطويرو وتحسينالقوةنقاطوتعزيزلمعالجتهاخططووضعاالنحرافاتأوجهبيان❖
بيناالعمالتكاملخاللمنالمؤسسياألداءوتحسينتطويربهدفاإلداريةالوحدات
.اإلداريةالوحدات

جتماعيةاالالتنميةوزارةمعبالتعاون االجتماعيةللحمايةالوطنيةالخطةفيالمشاركة❖
ورفعةبالمؤسسالخاصةاألداءمؤشراتبنتائجالوزارةتزويدتمحيث(تمكينمحور)

.منتظمبشكلربعيةتقارير

اعيةاالجتمللحمايةالوطنيةالخطةضمنالمؤسسةعملومحاورأولوياتترتيبإعادة❖
وإنشاءيذلتنفتمويلعلىالحصولبهدفتمكينمحورضمنالمؤسسةمشروعوتقديم
يانةصالىباإلضافةاربد،ومحافظةالعاصمةمحافظةفيالصحيالصرفشبكات
.فيفاغورمنطقةفيالسكنيةالوحدات

.(2021)العامنهايةوحتىالتأسيسمنذالمؤسسةمشاريعمعلوماتجداولتحديث❖

وزارةمع(2020-2019)التنفيذيالتنموي للبرنامجالعملسيرتقدمتقاريرمتابعة❖
.الدوليوالتعاون التخطيط

التخطيطوزارةمعبالتعاون (2024-2021)للحكومةالتأشيري التنفيذيالبرنامجإعداد❖
.اإلداريةالوحداتمعوبالتنسيقالدوليوالتعاون 

مديرية التخطيط اإلستراتيجي
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اإلستراتيجي إدارة التخطيط

والتي 2021/ 9/ 8-6الداخلي على نظام إدارة الجودة بتاريخ  تنفيذ عملية التدقيق تم  -
.  التدقيق الداخليعمل لجان من خالل فريق ( 8)وحدة إدارية و ( 12)شملت 

اس جي )شركة على 9001:2015احالة مناقصة شراء خدمات تجديد شهادة االيزو -
(.SGSاس 

.27/10/2021عرض تقرير المراجعة االدارية امام لجنة التخطيط في -

(  23)بمجموع ( 17)، والفرعية عددها (6)مراجعة عمليات المؤسسة الرئيسية وعددها -
عملية وتحديثها بالتنسيق مع االدارات

ز غرفة مخصصة في مبنى شؤون المستفيدين حيث تم تجهي( غرفة الطفل ) تطبيق مقترح -
.لألم والطفل 

مديرية الجودة
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الدراسات
معدل الرضا

2020

معدل الرضا 

2021

9188دراسة رضا الموظفين

9190دراسة رضا متلقي الخدمة

96.292.5دراسة رضا الموردين

8491.4دراسة رضا الشركاء

:إعداد الدراسات التالية
.الزرقاء/دراسة الحاجة الفعلية للسكن في مدينة المجد•
وأمانة الدراسة االجتماعية للحاجة السكنية لموظفي القطاع العام وموظفي البلديات•

.عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة واألجهزة األمنية
موظفي دراسة لتقييم التسهيالت والمزايا المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام و •

.البلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة واألجهزة األمنية



اإلستراتيجي إدارة التخطيط
مديرية الجودة
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إدارة التخطيط اإلستراتيجي 

المؤسســـة التنســـيق مـــع وزارة االقتصـــاد الرقمـــي والريـــادة، تـــم دراســـة الخـــدمات التـــي تقـــدمها-1
خدمـــة، حيـــث تـــم وضـــع المواصـــفات الفنيـــة والشـــروط الالزمـــة وذلـــك ( 19)للمـــواطنين وعـــددها 

ـــدا  لطـــرح العطـــاء مـــن خـــالل وزارة االقتصـــاد الرقمـــي والريـــادة؛ ألتمتـــة هـــذه الخـــدما ت فـــي تمهي
.2022النصف االول من سنة 

www.hudc.gov.joتصميم وتطوير موقع المؤسسة االلكتروني -2

ة للمشروع الـوطني تصميم طلب االستفادة االلكتروني، حيث تم استقبال الطلبات االلكتروني-3
.محور األراضيلالسكان

:أنظمة محوسبة ( 5)متابعة تشغيل األنظمة المحوسبة الجديدة وعددها -4
.شؤون المستفيدين و نظام األمالك -
.نظام األستاذ العام -
.نظام الذمم المدينة وااليجارات -
.نظام الذمم الدائنة -
.نظام النقد -

.تطوير نظام الكاميرات في كافة مباني المؤسسة -5

.الف ملف ( 20)تقديم الدعم الفني الكامل ألرشفة ملفات المستفيدين وعددها قرابة الـ -6

ــــدفع االلكترونــــي مــــع شــــركة -7 ــــى Mepsتجهيــــز واعتمــــاد نقــــاط ال ــــدفع عل لتســــهيل عمليــــة ال
.المستفيدين من مشاريع المؤسسة 

:سسة تقديم الدعم الفني والصيانة اليومية لقواعد البيانات واألنظمة العاملة بالمؤ -8
ــــل اإلســــكاني، نظــــام المعلومــــات اإلســــكاني، نظــــام )أنظمــــة  ــــدوام، دعــــم التموي ــــة ال مراقب

مثــالي، المحاســبة، نظــام التحصــيل، نظــام شــؤون المــوظفين والرواتــب، نظــام المحاســب ال
( .البرامج والتطبيقات الجاهزة األخرى 

.الصيانة اليومية لألجهزة والطابعات وشبكة االنترنت -9

.من الجامعات األردنية (  2)تدريب مبرمجين عدد -10

مديرية تكنولوجيا المعلومات
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:قسم اإليجارات ❖
.عليهاوالردودراستهااستدعاء(30)بعددالمواطنينمنوالطلباتاالستدعاءاتاستقبال1.
(11)بعددالمؤسسةأمالكمنللتأجيرالشاغرةالمخازن عناإلعالناتوإعدادتجهيز2.

.إعالنات
نظامضمنوتثبيتهاتنازلحاالت(5)بعددالمستأجرينبينالتنازلإجراءاتتنظيم3.

.األمالك
منوتوقيعهاعقدا  (12)بعددالجددوالمستأجرينالمؤسسةبينالمبرمةاإليجارعقودإعداد4.

.العامالمديرعطوفة
.الماليةالمديريةمعوربطهااإليجاراتنظامعلىالمستأجرينملفاتإدخال5.
ماومتابعةجولة(22)بعددوالشاغرةالمؤجرةالمؤسسةعقاراتعلىميدانيةبجوالتالقيام6.

.عليهايستجد
.رينالمستأجطلباتومتابعةنصيرأبوفيالتجاري السوق مراقبيعلىاإلشراف7.
جلسة(18)عقدتمحيثاألمالكلجنةقراراتتنفيذومتابعةاألمالكلجنةاجتماعإعداد8.

.قرار(47)عنهاونتج

إدارة األمالك
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إدارة األمالك

:قسم األبنية 

المخازن و السكنيةالشققوحصرللمؤسسة،المملوكةللمبانيالبياناتقاعدةوتحديثمتابعة1.
.لبيعهاواألمالكالتسعيرللجنةورفعهاالفارغةالتجارية

أشغالإذنإصدارأوأشغالإذنوتجديدمباني(5)عدداألراضيومخططالتسجيلسنداتتجديد2.
.مباني(5)عددجديد

.ميدانيةزيارة(20)عددللمؤسسةالمملوكةالمبانيعلىللكشفميدانيةزياراتتنفيذ3.

.فيدينالمستشؤون إدارةمعبالتنسيقالعقبة/العالميةإسكانفيشقق(8)بيعإجراءاتإستكمال4.

.إعالنات(4)للمؤسسةمملوكةمبانيعدةبيععناإلعالنتجهيز5.

منغلةوالمستالمملوكةالميانيذمةوتبرئةالصحيالصرفمساهمةرسومدفعإجراءاتمتابعة6.
.المؤسسةق بل

التنميةاكزمر مثلالقائمةالمؤسسةمشاريعفيالمنفذةاإلجتماعيةالمبانيملكيةوضعتصويب7.
.ةاإلجتماعيالتنميةلوزارةملكيتهانقلعلىالعملتمحيث،مراكز(6)وعددهااإلجتماعية

،المؤسسةإسمبزالتوماالمهنيالتدريبمؤسسةق بلمنالمستعملةالمبانيملكيةوضعتصويب8.
أحدوإستعادة،مراكز(3)وعددهاالمهنيالتدريبلمؤسسةملكيتهانقلعلىالعملتمحيث
.المؤسسةألمالكالمهنيالتدريبمؤسسةمنالمراكز

:التاليةوالتقاريرالدراساتإعدادتم
القطرانه/األبيضمشروعدراسة-
الجنوبيةاألغوار/فيفاغوردراسة-
علنداأبوتنقيةمحطةدراسة-
الحضري التطوير/عمانأمانةبإسمالمسجلةاألراضيقطع-
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مؤسسة إستقبال اإلستدعاءات والطلبات من المواطنين لشراء قطع اراضي من مشاريع ال1.
.إستدعاء حيث تم دراستها وإجراء الالزم عليها ( 64)وعددها 

ام مشروع من مشاريع المؤسسة في مختلف المحافظات وإدخالها على النظ( 17)تسعير 2.
.المحوسب

د بالظرف إعالنات للبيع بالمزاد بالظرف المختوم ، وبل  عدد الفائزين بالمزا( 6)تم تنفيذ 3.
.دينار ( 1565384)وبمبل  إجمالي ( 34)المختوم 

المزاد ولم تباع بعد تم إعتماد سياسة البيع المباشر للمستفيدين للقطع التي تم اإلعالن عنها ب4.
.دينار ( 1146294بمبل  إجمالي ( 19)فتح الصندوق وتم بيع عدد 

.دينار( 204367)شقق بالمزاد بمبل  إجمالي ( 8)تم بيع 5.

ستفادة من قطع تم عقد إتفاقية مع صندوق اإلئتمان العسكري لتمكين منتسبي الصندوق من إ6.
قطعة من مختلف مشاريع المؤسسة ( 522)المؤسسة وبشروط ميسرة وتم من خالله إدراج 

.في كافة المحافظات 
.تحديث محفظة األراضي ومحفظة أراضي الخدمات العامة 7.
تحديث مخزون المؤسسة من األراضي المخدومة وغير المخدومة ومشاريع المبادرة 8.

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

.وضع خطة المبيعات السنوية وتقدير حجم المبيعات المتوقعة 9.

مديرية األراضي والمساحة
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إدارة األمالك

ق ، إتمام معامالت تخصيص ونقل ملكيات للجهات الحكومية للقطع المخصصة حدائ. 10
.في مختلف مناطق المملكة( مدارس ، مساجد)مباني عامة

لقطع العمل مع لجنة حصر أمالك المؤسسة وتزيدهم بمخططات تنظيمية وصور جوية ل.  11
.الشاغرة والمتبقية في مختلف مشاريع المؤسسة 

.القيام بجوالت ميدانية لألراضي المملوكة للمؤسسة وإعداد تقارير فنية بذلك. 12
ا والكشف مراقبة أمالك المؤسسة من األراضي والمباني وتم حصر اإلعتداءات الواقعة عليه. 13
.مشروع موزعة على مختلف محافظات المملكة ( 16)على 
مشاريع والتدقيق وإستالم ( 3)تم طرح عطاء تثبيت حدود ورفع مساحي ومحاور طرق لـ. 14

.مشاريع ( 5)لـ( طبوغرافي ، تثبيت حدود ، محاور طرق )جميع األعمال المساحية
ازة صرف إعداد محاضر إستالم العطاءات للمشاريع المنجزة من ق بل المكاتب المساحية وإج. 15

.عطاءات( 5)للمطالبات المالية لـ
المؤسسة من لإلدارات والمديريات واألقسام المعنية ب( الخدمات المساحية)تقديم الدعم الفني .16

.معاملة ( 64)خالل التعامل مع
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تكمالالسالرمثامشروعفياالنشائيةللعناصرمخبريةفحوصاتلعملعطاءاعداد❖
.للبناءاالعلىوالمجلساالدارةمجلسقرارحسباالصولحسبالتصاميم

كاملةوثائقوتحضير(5)عددالتنقيةمحطاتمشاريعالستالمفنيةبلجانالمشاركة❖
.المنفذالمقاولمعالواقعةالمشكالتلحلالتنقيةمحطاتعنمفصلوتقرير

.العامةالصحيالصرفشبكةعلىالمحطاتربطلدراسة(CDM)شركــــــــةمعالمتابعة❖
التصميملمخططومطابقتهاالتصاميمومراجعةالعقبةفيالرشيدشارعمشروعمتابعة❖

نشاءإلالعقبةفيالبحثمدارللقطعةالتنظيمعوائدمعاملةوانهاءحديثا ،الصادر
.عليهاالتجاري المجمع

+دون اي+حانوتدبة)الوطنيوالبرنامجالمؤسسةلمشاريعالتأهيلبلجانالمشاركة❖
.(زحوم

لمشاركةواالمجداستكماللمشروعالهندسيةالمخططاتلتدقيقفنيةبلجانالمشاركة❖
.المشاريعلهذهالعطاءاتتدقيقبلجان

.المؤسسةفيالرئيسيةاللوازمباللجنةالمشاركة❖

العطاءاتوادارة الدراسات والتصميم 

تصميم األبنيةمديرية
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منالخصوصابهذفنيةتقاريرواعدادلدراسةالمشاريعمنللعديدميدانيةبزياراتالقيام❖
.(الخ...المستندةاربد،قيس،امالشوبك،)الراجعةالتغذيةخالل

فعدوتموقدالكرك،/زحومالجمال،املمشروعالكهرباءدراساتعلىالموافقاتأخذ❖
.لذلكالالزمةالرسوم

.(الربطشارعتنظيمإنتهاءبانتظار)الكهربائي،التياراليصالكبرمشروعمتابعةتم❖

والتنفيذالتصميم)مراحلهابكافةمشاريع(10)لـوالكترونيةيدويةوأرشفةتوثيقتم❖
.(واإلفرازوالتنظيم

منلزمهايبماالمؤسسةفيالمختلفةواألقسامالمديرياتطلباتوتلبيةاستقبالتم❖
شهريا ،/طلبات(5)بمعدلباستمرارمحدثةوهيالمحفوظة،المشاريععنمعلومات
.سنويا  /طلب(60)وبعدد

العطاءاتوادارة الدراسات والتصميم 
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.وترقيمهااحتياطيةنسخوعملمشاريع(10)لـجداولتحديثتم❖
اريعمشجميعمنوالمستفيدينللمراجعيناألصلطبقموثقةنسخوطباعةتجهيز❖

بناءنموذجومخططاتصحيصرفومياهووصالتنسخة،(850)بعددالمؤسسة
.وإنشائيةمعمارية

وشركةضري الحوالتطويرلإلسكانالعامةالمؤسسةبينتعاون اتفاقيةوتوقيعاعتمادتم❖
تطويرهاو والخبراتالمعرفةوتبادلالخدمةلمتلقيمتميزةلخدمةمياهنا؛–األردنمياه

.متميزألداءالممارساتألفضلللوصول
المؤسسةلمشاريعالصحيوالصرفالمياهبشبكاتمياهنا،–األردنمياهشركةتزويد❖

بيناقيةاالتفحسباألتوكادصيغةعلى(مادباالزرقاء،العاصمة،)محافظاتفيالمنفذة
.المعلوماتتبادلفيالطرفين

.الرشيدالعقبةلمشروعPDFمعماريةصورعمل❖
.كانلإلسالوطنيالبرنامجلمشاريعالجويةالصورورسمبأعدادبالمؤتمرالمشاركة❖
Typeالرمثالمشروعوالجدرانوالحديداالساساتفيعيناتوضعمكانرسم❖ A.B.C
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.A/B/Cالرمثالمشروعالمخططاتاظهارعملفيالمشاركة❖
.نصيرابومشروعفيالبويلراتمكانووضعرسم❖
.(جريبا)المشروعقطعمساحاتحسابتدقيقفيالمشاركة❖
.(طبربور)العقاربامالمشروعقطعمساحاتحسابتدقيقفيالمشاركة❖
.الجمالامالشوبك،،2عمانقيس،ام)مشروعافرازبلجنةالمشاركة❖
الكرك،القويرة،2الثنيةاليتيمة،مشروع):المؤسسةنظامعلىالمشاريعبإدخالالمشاركة❖

،1الثنيةالورق،دير/المنشيةاالرقام،بعض7ايمانالكرك،المرجالشوبك،،2عمان
.(6ايمانبردى،العيصالجمال،اماللبن،،الصالفيحأم،1مرحب

.ومقاطعوواجهاتطوابقمخططاتنصيرابواكشاكلمشروعمعماريةمخططاتعمل❖
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حي إعداد التصاميم التفصيلية  وإعداد مخططات الطرق والممرات والمياه والصرف الص-1
.العاصمة-والمواصفات الفنية لمشروع إسكان توسعة سحاب القديم

نواقص مدينة إستكمالإعداد التصاميم التفصيلية وإعداد المخططات والمواصفات الفنية لمشروع -2
(.2ج+1ج)المجد المرحلة األولى 

اط ربط المياه بخصوص نق( الزرقاء+عمان)التنسيقات والمتابعات مع شركة مياهنا األردن مياهنا -3
ة المجد نواقص مدينإستكمالمشروع +إسكان توسعة سحاب القديم )والصرف الصحي لمشاريع 

((.الزرقاء)إسكان جبل طارق ( + 2ج+1ج)األولى 

والصرف الصحي بالتصاميم والتحليل الهيدروليكي لشبكات المياه( الزرقاء+عمان)تزويد مياهنا -4
.وإعتمادهاوأخذ الموافقات عليها 

قطعة رقم بخصوص خدمات المياه والصرف الصحي ل( الزرقاء-مياه األردن)التنسيق مع شركة -5
(.الزرقاء/بركة برخ( 7)حوض ( 1928)

يرة أعمال الصيانة لعدد من الشقق لمشروع إسكان ضاحية األمإستالمالمشاركة في لجان -6
.سحاب2ج+1ج(/5)إيمان

دانية  دراسة موضوع الحفر االمتصاصية في مشروع المستندة القديم وعمل الزيارات المي-7
.والتنسيقات وعمل تقرير فني بالخصوص

مديرية تخطيط وتنظيم البنية التحتية
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حوض رقم ( 3607)الزرقاء بخصوص خدمة القطعة رقم -التنسيقات والمتابعات مع مياهنا-8
.بالمياه والصرف الصحي( المعمر/2)

شروع روابي إعداد ودراسة وتعديل تصميم شبكة المياه والصرف الصحي والوصالت المنزلية لم-9
.العاصمة-نقيرة

جهات ذات متابعات وتنسيقات مع نقابة المهندسين األردنيين وشركة مياه األردن وجميع ال-10
.العاصمة–العالقة بخصوص الخط الناقل لمشروع جلول 

تركة دراسة وبيان واقع الحال لمشروع إسكان أبو الغزالن وعمل الزيارات الميدانية المش-11
.للمشروع مع قسم الشراكة واالستثمار الخارجي

لبنية دراسة وبيان واقع الحال لمشاريع الشراكة وبيان آخر المستجدات بخصوص خدمات ا-12
.التحتية
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:(مصدقة موضع تنفيذ)تم استكمال تنظيم  المشاريع التالية

.المفرق / م جمال أمشروع ❖
.-تعديل تنظيمي-عجلون / الوهادنةمشروع خربة ❖
.-تعديل تنظيمي -العاصمة/ 2مشروع عمان ❖
.االنتهاء من تخطيط المرحلة الثانية إلسكان مدينة المجد❖
.الجزء األول–3م/دراسة  اسكان مدينة المجد بالبدء ❖

:التنظيم 
تم متابعة و انجاز عدة مشاريع  حسب ما هو موضح

-:المشاريع التي تم  استكمال تنظيمها 
1عمان-1
طبربور عمان-ام العقارب-2
االغوار الجنوبية-غور فيفا-3
الطفيلة-العيص بردى-4
طبربور عمان–القضاه -5
ارض مكتب في مشروع الخزان في العقبة تم تحويله الى تجاري -6



العطاءات وإدارة الدراسات والتصميم  

63

:المشاريع التي هي بحاجة الى تعديل تنظيمي، وال زال العمل جاٍر على استكمالها
تم االنتهاء و لكن بحاجة الى تعديل: 2مشروع عمان 1.
(مجلس تنظيم اعلى)في المراحل النهائية: مشروع الحالبات2.
في مرحلة التعديل: مشروع مرحب 3.
في مرحلة التعديل: المغاريبمشروع 4.
في المراحل النهائية(: 2+1)مشروع غور الكفرين 5.
في مرحلة التعديل: مشروع كبر6.
في مرحلة التعديل(: 10+8+3+2+1)مشروع ضاحية االميرة ايمان 7.
في مرحلة التعديل: مشروع كبر8.
تم االنتهاء من الشارع والمشروع في مرحلة التعديل: مشروع اللبن9.

في مرحلة التعديل: ارض مكتب البريد في الرصيفة10.

مديرية تخطيط وتنظيم البنية التحتية
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:المشاريع التي هي بحاجة الى تعديل تنظيمي، وال زال العمل جاٍر على استكمالها
في مرحلة التعديل: ارض مكتب البريد في المنارة1.
في مرحلة التعديل: توسعة سطح معان2.
في مرحلة التعديل: تحويل من سكني الى تجاري في العيص الطفيلة3.
في مرحلة التعديل: اربد_قيسام 4.
في المراحل النهائية: المفرق _صبحيةصبحا و 5.
في مرحلة التعديل: عجرمهبيادر 6.
في مرحلة التعديل: توسعة سحاب7.
في مرحلة التعديل: الجبيهة8.
في مرحلة التعديل: كفريوباتحويل قطعة الى مسجد في مشروع 9.

النهائية في المراحل: تعديل مسار شارع حسب القائم في العيص بردى في الطفيلة 10.

مديرية تخطيط وتنظيم البنية التحتية
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عدد )م االفراز تم اعداد مخططات تنظيمية ودليل موقع لمشاريع عديدة لشؤون المستفيدين وقس-
200.)

.  تم عمل زيارات عديدة للمواقع والرد على االستدعاءات المقدمة من قبل المواطنين-
:التخطيط 

:تم  تخطيط المشاريع التالية 
المرحلة االولى لمشروع جريبا-1
تحويل قطعة ارض في الرصيفة الى تجاري و سكني-2

-:تم دراسة واعادة تقطيع للمشاريع التالية
مشروع روابي نقيرة-1
مشروع الحسا-2
جزء من مشروع الهاشمية-3

:أعمال أخرى 
ارة الجودة، تمت المشاركة في العديد من الدورات عن بعد مثل دورة التخطيط في اليابان، اد-

.ادارة التغيير 
سكان المنتدى الوزاري العربي الرابع لإلمعرض تمت المشاركة في  اعداد اللوحات في -

.والتنمية الحضرية 
ة من قبل تم الرد على الكثير من االستفسارات  والتغذية الراجعة للمشاريع  بكتب رسمي

.المديريات االخرى 
تم عمل عدة عروض فنية للتخطيط والتنظيم ومشروع جريبا

مديرية تخطيط وتنظيم البنية التحتية
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لإلسكانالساميةالملكيةالمبادرةمشاريعإفرازمتابعة❖

قق محـــــوري الشـــــ)تـــــم متابعـــــة إفـــــراز مشـــــاريع المبـــــادرة الملكيـــــة الســـــامية لإلســـــكان -1
.مع كافة الجهات المعنية( واألراضي

.تم متابعة إجراءات إفراز مشاريع الشراكة مع كافة الجهات المعنية-2

.تم متابعة إجراءات إفراز مشاريع المؤسسة مع كافة الجهات المعنية-3

شـاريع تم إعداد لوحات األراضي باألرقام الدائمـة والمؤقتـة وجـداول المسـاحات للم-4
الالزمـة إلـى مـن إفرازهـا، وتـم تحويـل سـندات التسـجيل وكافـة الوثـائقاإلنتهاءبعد 

ورقيــا  الوحــدات اإلداريــة المعنيــة فــي المؤسســة، وتــم حفــظ نســخ منهــا لــدى القســم
.والكترونيا  

مشــروع: عطــاءات إفــراز للمشــاريع التاليــة( 3)تــم تجهيــز الوثــائق وااليعــاز لطــرح -5
ــ/ فــوعرا و نصــير اربــد، إفــراز الوحــدات الســكنية غيــر المفــرزة فــي مشــروع مدينــة أب

ل طرحــه والــذي تــم تأجيــ)الطفيلــة / بــردى -العاصــمة، إســكان العــيص / الســكنية 
(.2022لعام 
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العطاءاتوإدارة الدراسات والتصميم  

ة بإعــادة تــم متابعــة أعمــال اتفاقيــة العمــل مــع دائــرة االراضــي والمســاحة والمتعلقــ-6
.  الزرقاء مع كافة الجهات المعنية/ إفراز مشروع إسكان مدينة المجد

( ترونــياإللك)تــم إدخــال البيانــات الخاصــة بقســم اإلفــراز علــى النظــام المحوســب -7
.للمؤسسة

ــــة معلومــــات أو وثــــائق تــــم طلبهــــا بخصــــو -8 ص تــــم تزويــــد الوحــــدات اإلداريــــة بأي
.المشاريع المفرزة

ــــب ســــندات تســــجيل عــــدد -9 ــــم طل ( 500)ومخططــــات أراضــــي عــــدد ( 1500)ت
إلكترونيــــا  وبالتنســــيق مــــع كافــــة الجهــــات ذات( 30)ومخططــــات تنظيميــــة عــــدد 

.    العالقة بالمؤسسة من خالل الربط مع الحكومة االلكترونية

67

مديرية تخطيط وتنظيم البنية التحتية



العطاءاتوإدارة الدراسات والتصميم  

2021المشاريع المنجز إفرازها في عام 

68

مالحظات صفة المشروع المشروعإسم لرقم التسلس

(  93)عدد القسائم  مؤسسة/ أراضي  اربد( / 3)أم قيس  1

(  139)عدد القسائم  شراكة/ أراضي  السلط/ الجبيهة  2

(  61)عدد القسائم  شراكة/ أراضي  العاصمة( / 2)ناعور  3

(  440)عدد القسائم  مؤسسة/ أراضي  العاصمة( / 2)عمان  4

(  233)عدد القسائم  مؤسسة/ أراضي  معان/ الشوبك  5

(  166)عدد القسائم  مؤسسة/ أراضي  الكرك/ زحوم  6

نية عدد القسائم  للشقق السك

في عمارتين، وعليه ( 40)

أصبح مجموع العمارات 

(  102)المفرزة في المشروع 

عمارات ( 6)عمارة وباقي 

قيد اإلفراز   

مبادرة/ شقق 
ز مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزي

الزرقاء( / خادم الحرمين الشريفين)
7

سند تسجيل( 1172) المجموع
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إدارة الدراسات والتصميم و العطاءات 

تاريخ الطرحاسم العطاءرقم العطاء
مدة
العطاء

)يوم(

قيمة 
العطاء

عند اإلحالة
(دينار)

الشركة 
المحال
عليها

مرحلة العطاء

/خ0م0ش/1
2021

ع أعمال مساحية للمشاري
توسعة إسكان سحاب)

( جنوب عمان/ القديم
توسعة إسكان جبل)و

(  الزرقاء(/1ج)طارق 
( اءالزرق/إسكان جريبا)و

إسكان روابي )و
(جنوب عمان/النقيرة

مكتب الماسة6/41003595,42
الزرقاء 
لالعمال 
المساحية

ةتوقيع اتفافي
10/6

/خ0م0ش/2

2021

أعمال استطالع موقع 
عي وفحص تربة لمشرو 

توسعة إسكان سحاب)
ان توسعة إسك)و( القديم

جبل طارق 
(الزرقاء(/1ج)

29/3/2021
وتم إعادة طرح
العطاء عن 
اج طريق استدر 
العروض 
بتاريخ 

14/4/2021
دم كونه لم يتق
للشراء إال 
مناقص واحد

المركز الدولي 211125,20
للدراسات 
الهندسية 
الجيولوجية

ةتوقيع اتفاقي
15/6

مديرية العطاءات
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تاريخاسم العطاءرقم العطاء
الطرح

مدة
العطاء

يوم

قيمة العطاء
عند اإلحالة

(دينار)

الشركة 
المحال
عليها

مرحلة العطاء

/أ0م0ش/3
2021

أعمال خدمات ربط 
الصرف الصحي 
لمشروع اسكان 

ضاحية االميرة ايمان 
سحاب(/ 6)

19/4/2021
وتم تمديد 
الطرح لتاريخ
3/6/2021
دم كونه لم يتق
للشراء إال 
ينمناقصين اثن

شركة الفخر 307585
للمقاوالت

يةتوقيع اتفاق
11/7

/أ0م0ش/4
2021

أعمال استكمال 
النواقص في 
البنية 
التحتية 

لمشروع مدينة 
الزرقاء/المجد
المرحلة -

االولى 
القائمة 

(2ج+1ج)

12/9150279672,5
50

شركة إنفينيتي 
للمقاوالت 
االنشائية

يةتوقيع اتفاق
18/11

/أ0م0ش/5
2021

رفع )أعمال مساحية 
(  إفرازو مساحي 
( 81)القطعة رقم 
كفر ( 5)حوض 

قرية / أباس الشمالي
قطع ( 4)فوعرة إلى 

في مشروع 
اربد/فوعرة

مكتب الماسة 4/890800
الزرقاء 
لالعمال 
المساحية

يةتوقيع اتفاق
1/9

/أ0م0ش/6
2021

أعمال البنية التحتية 
لمشروع توسعة 

عمان/ سحاب القديم

15/990115998,1
125

شركة إنفينيتي 
للمقاوالت 
االنشائية

يةتوقيع اتفاق
6/12

مديرية العطاءات
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تاريخاسم العطاءرقم العطاء
الطرح

مدة
العطاء

يوم

قيمة العطاء
عند اإلحالة

(دينار)

الشركة 
المحال
عليها

مرحلة العطاء

20/خ0م0ش/7
21

رفع )أعمال مساحيــــة 
قطع ( مساحي وإفراز

أراضي ووحدات سكنية
في مشروع اسكان أبو

المرحلة االولى/نصير

مكتب 22/93009999,2
الماسة 
الزرقاء 
لالعمال 
المساحية

ةتوقيع اتفاقي
28/12

202/خ.م.ش/8
1

محاور /أعمال مساحية 
طرق وممرات لمشروع 

الزرقاء / جريبا 

مكتب 6/1021696
سامر 
عوض هللا
للمساحة

قيةتوقيع اتفا
8/12

20/خ0م0ش/9
21

أعمال استطالع موقع 
وفحص تربة لمشروع

الزرقاء / جريبـــــــــــــــا 

4/11/2021
وتم تمديد 
الطرح لتاريخ

17/11/2021
دم  كونه لم يتق
للشراء اال 
مناقص واحد

المركز 213886
الدولي 
للدراسات 
الهندسية 
ةالجيولوجي

قيةتوقيع اتفا
9/1/2022

مديرية العطاءات
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إدارة اإلشراف
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تاريخ االستالمالمحافظةاسم المشروع

:التاليةواألبنيةالتحتيةالبنيةمشاريععلىاإلشراف

ي أعمال تنفيذ خدمات ربط خط الصرف الصح: اسم المشروع 
(6)لمشروع ضاحية االميرة ايمان 

دينار7585قيمة العطاء عند االحالة
2021/ 8/ 4تاريخ امر المباشرة 
(يوم30)مدة العطاء شهر 

2021/ 9/ 4العاصمة

2021أعمال أخرى قامت بها اإلدارة خالل عام 

بالمشاركة2021,2022عامطرحهاالمنوي للمشاريعوالمواصفاتالكمياتوجداولالمخططاتتدقيق•
.التغييريةاألوامرودراسةوالعطاءاتوالتصميمالدراساتإدارةمع

قبلمنراتاالنذاعلىالردبخصوصالمؤسسةمحاميمعوالمتابعةللمقاولينالماليةالمطالباتتدقيق•
.واإلشرافلتمديداحيثمنبالمشاريعالخاصةالكفاالتومتابعةالتحكيموقضاياوالمستثمرينالمقاولين

.(المشتريات,االستالم)المشتركةالفنيةاللجانفيالمشاركة•

2021أعمال البنية التحتية التي تم العمل عليها خالل عام / المؤسسة مشاريع 



صور مشاريع المؤسسة

(6)مشروع ضاحية االميرة ايمان 

أعمال تنفيذ خدمات ربط خط الصرف الصحي
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إدارة شـــؤون  
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إدارة شؤون المستفيدين
مديرية خدمة الجمهور

76

العددالبند
الوحداتمعقبالتنسيمباشرةعليهاالردوتأمينالمواطنينمنالمقدمةاإلستدعاءاتإستالم
247العالقةذاتاإلدارية

ق الخاصة بهم فتح وحفظ ملفات المستفيدين من مشاريع المؤسسة ومشاريع الشراكة والوثائ
286ورقيا والكترونيا حسب األصول بطريقة يسهل الرجوع اليها 

يص ، بيع ، تخص)المواطنين حسب نوع الخدمة المطلوبة /إعداد الكتب الالزمة للمستفيدين 
3173(تحري 

هات ذات تنفيذ معامالت نقل ملكية مشاريع الشراكــة  حسب االصول وبالتنسيق مع الج
214.العالقة الداخلية والخارجية

لجهات ذات تنفيذ معامله نقل ملكية من مشاريع المؤسسة  حسب االصول وبالتنسيق مع ا
893.العالقة الداخلية والخارجية

عد صدورها تحضير وتجهيز المواضيع الالزم عرضها على مجلس اإلدارة وحفظ القرارات ب
349وتوثيقها حسب األصول ورقيا  وإلكترونيا  

حسبوثيقهاوتالمقدمةالخدماتكافةتشملبياناتقاعدةضمنالمستفيدينسجالتتنظيم
2920وإلكترونيا  ورقيا  األصول

العددالبند
269تسليم قطع األراضي للمستفيدين
13تسليم الشقق السكنية للمستفيدين

ين بالتنسيق مع مراقبة مشاريع المؤسسة تنظيميا لمنع مخالفات األبنية من قبل المستفيد
1البلديات

80المستفيدينوإستدعاءاتالنظر في شكاوي 



إدارة شؤون المستفيدين
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العددالبند
733(المؤسسةمشاريع)للمستفيدينالقطعةودليلالتنظيميةالمخططاتإصدار
350والتوسعاتاإلعتناءأرضإحتساب

20الكشف على العقار لغايات الرهن
45المستفيدين المتعلقة باألمور الفنية والهندسيةإستدعاءاتالرد على 

مديرية خدمة الجمهور
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العدد نوع الخدمةالرقم

282تخصيص بيع االراضي والشقق1

6اعداد وتنظيم سندات الرهن للمستفيدين من مشاريع المؤسسة2

كتب إيصال قطع األراضي للمستفيدين و /إصدار إشعارات التسليم الشقق3
282الخدمات

11ةإجراء معامالت التنازل لمشاريع الشقق المفرزة والغير المفرز 4

ائر لمشاريع المبادرة المفرزة لدى دو ( الطابو)معامالت نقل الملكية 5
777التسجيل

1142براءة الذمة6

17معامالت رفع اشارة الرهن على العقارات7

94استقبال االستدعاءات8

240إعداد معامالت المقاصة9

55أعداد قوائم لعرضها على مجلس اإلدارة10

مديرية التسويق والمبيعات
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العدد نوع الخدمةالرقم

28إعداد طلب استفادة11

11كتب عدم ممانعة للبنوك12

88كتب اقتطاع أراضي13

55شقق/ كتب تخصيص 14

113(الخ.....طلب شروحات محاكم،طلب الرقم المؤقت والدائم )كتب متفرقة15

3201المجموع

مديرية التسويق والمبيعات
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مديرية التسويق والمبيعات

-:تأهيلتمحيث25/2/2021بتاريخكبرلمشروعالقرعةإجراء❖

منمستفيد(30)والعامالقطاعموظفيمنمستفيد(30):الموطنينمنمستفيد(60)-
.الخاصالقطاعموظفي

-:تأهيلتمحيث28/7/2021بتاريخقرعةإجراءوتم✓

منمستفيد(11)والعامالقطاعموظفيمنمستفيد(11):الموطنينمنمستفيد(22)-
.الخاصالقطاعموظفي

273

93

131

59
47

29
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300

المفرق(/2)-ايدونالكرك/ زحوم العقبة / دبة حانوت 

لالسكانالبرنامج الوطني 

عدد الطلبات المقدمة عدد المتأهلين
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مديرية التسويق والمبيعات

العدد إنجازاتتسلسل

1200زة للبيعتزويد المستفيدين بالمادة اإلعالنية  للمشاريع الجاه1

4(االنتفاع)التسويق اإللكتروني للمشاريع الجاهزة 2

40الزيارات الميدانية للمشاريع الجاهزة للتسويق3
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(انتفاع)عدد قطع األراضي 
2021المباعة خالل عام 

82
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( مزاد)عدد قطع األراضي 
2021المباعة خالل عام 

9
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الحد )عدد قطع األراضي 
المباعة خالل عام ( االدنى

2021

16

1010

7
66

5
4

22
11111
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مبيعات الحد االدني

2
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2

4
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العيصالزيتونةضاحية االميرة ايمانصبحا وصبحية1/الثنية 

مبيعات برنامج تسهيالت موظفي القطاع العام

مزابا )عدد قطع األراضي 
(  موظفي القطاع العام

2021المباعة خالل عام 
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إجمالي المبيعات للعام 
2021

134

73
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مبيعات تسهيالت موظفي مبيعات المزادمبيعات الحد األدنىمبيعات االنتفاع
القطاع العام

مبيعات الشقق 

2021إجمالي المبيعات للعام 
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إدارة الشؤون المالية واإلدارية

87

-:إعداد جدول تشكيالت الوظائف الحكومية-:اوالا 

-:حيث تم إنجاز 2021اعتماده وإقرار جدول تشكيالت الوظائف لعام ❖

.موظف وجوبيا  من الفئتين األولى والثانية ولمختلف الدرجات14ترفيع ❑
.من الفئتين األولى والثانية ولمختلف الدرجاتجوازيا  موظف 19ترفيع ❑
ولهم على موظفين من الفئة الثانية والثالثة الى الفئة األولى نظرا  لحص3تعديل وضع ❑

.مؤهل علمي جديد
نموذج معتمد من ديوان الخدمة 17تعبئة نماذج تخطيط الموارد البشرية والبال  عددها ❖

.المدنية
.2022إعداد مسودة جدول تشكيالت ❖
.وظائف لغايات التعيين لسد احتياجات المؤسسة من الوظائف7استحداث ❖

-:التعيين واالستقطاب-:ثانياا 

-:موظفين على النحو التالي( 4)   تم تعيين ❖
2محاسب عدد ❑
إداري ❑
مهندس ❑

-:خطط وموازنات المديرية-:ثانياا 

المستويات اعداد خطة االحالل والتعاقب الوظيفي لربطها بالخطة التدريبية على مختلف❖
.الوظيفية 

 (2023-2021)اعداد موازنة مديرية الموارد البشرية لألعوام❖

-:إعمال ومهام القسم-:ثانياا 

.اعداد بطاقات الوصف الوظيفي لكافة الوحدات االدارية في المؤسسة ❖
دائرة / ديوان المحاسبة / ديوان الخدمة المدنية  (انجاز معامالت متنوعة داخلية وخارجية ❖

(.  الخ ...اإلحصاءات العامة
.احتساب البدالت والحوافز بكافة اشكالها ❖
.  احتساب الرواتب والعالوات ❖

مديرية الموارد البشرية
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-:التدريبيةاالحتياجات-:اوالا 
:خاللمنوذلكللموظفينالتدريبيةاالحتياجاتتحديد❖
احتياجاتهمتغطيالتيالعملوورشوالدوراتلتحديدالموظفينكافةعلىاستبيانتوزيع✓

ينعكسممافيةالوظيوكفاياتهمقدراتهمتطويرفيوتسهمأعمالهممعوتتناسبالتدريبية
.الموظفاعمالجودةعلىايجابيا  

.السنوي األداءتقريرخاللمنالمباشرينالرؤساءتوصيات✓
.الوظيفيوالتعاقبلاالحالخطة✓

-:السنويةالتدريبخطة-:ثانياا 
عددمرشح،الالموظفاسمالدورة،اسم)التاليةالبنودتضمنتمقترحةتدريبيةخطةإعداد❖

الدورة،انعقاداريختبالدينار،اإلجماليةالكلفةبالدينار،االفراديةالكلفةدورة،لكلالمرشحين
(التدريبجهةاالنعقاد،مكانالدورةانعقادوقت

-:التدريبخطةتنفيذ-:ثالثاا 
،2021لعاميعالترفلغاياتوالجوازي الوجوبيالترفيعاسسحسبالمؤسسةموظفيتدريب❖

.(Online)ووجاهيا  المنفذةالتدريبيةالدوراتحسبالعامة،اإلدارةمعهدمع

89
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2021البرامج والدورات التدريبية التي عقدت خالل العام 

90

إجمالي عدد المتدربينعـدد البرامج يةالجهات المنفذة للبرامج التدريب
22100معهد اإلدارة العامة
11ميزمركز الملك عبدهللا الثاني للت

11اليابـــــان  -جايكـــا 
1112دورات متنوعة

719مؤتمرات وورش عمل 
123ورش عمل تعريفية داخلية

-:الجامعاتطلبةتدريب:رابعاا 
.المؤسسةلدىوالخاصةالرسميةالجامعاتمختلفمنطالب(10)تدريب❖

-:االداري التطوير:خامساا ❖

.للمؤسسةالتنظيميالهيكلتحديثمتابعة❖

النحوعلىوذلكلجنة(55)بعددالعملوفرق والمؤقتةالدائمةالعمللجانوتشكيلإعداد❖
-:التالي

دائمةلجنة(19).1

.مؤقتةلجنة(36).2
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دورات   في مجال المعرفة برامج تخصصية في كافة المجاالت

البرامج المستهدفة والمنفذة فعليا  

عدد البرامج المخطط تنفيذها عدد البرامج الفعلية المنفذة

التدريب وتنمية الموارد البشرية

ملخص البرامج والدورات التدريبية وأعداد المتدربين
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التدريب وتنمية الموارد البشرية

130

137

عدد الموظفين المتدربين  

مخطط  فعلي
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البرنامجإسم
عدد البرامج
المخطط 

تنفيذها

عدد البرامج 
الفعلية 
المنفذة

عدد 
الموظفين 
المخطط 
تدريبهم

ن عدد المتدربي
الفعلي بدون 

التكرار

عدد الموظفين 
المتدربين 
الفعلي مع 

التكرار
اإلحتياجات التدريبية

برامج 
ي تخصصية ف
كافة المجاالت

193211088114

الدورات المعرفية
في دورات
21201523المعرفة مجال

2133130103137المجموع

ملخص البرامج والدورات التدريبية وأعداد المتدربين

2021عدد المشاركين بالدورات التدريبية وورش العمل خارج الخطة التدريبية المعتمدة لعام 

.مشاركا  مع التكرار( 33) ❖
.مشاركا  بدون التكرار( 20) ❖
.دورة وورشة عمل(   20) ❖
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/  االنجاز المهامالرقم
العدد

.والتقاعد اإلستيداعخدمات وإحتساب( اإلعارة،اإلنتداب،النقل،اإلستقالة)متابعة الحراك الوظيفي من1

291اجمالي عدد الموظفين
279.اجمالي عدد الموظفين الذين على راس عملهم فعليا  
12.منح وتمديد اجازة بدون راتب وعالوات للموظفين 

1.نقل خارجي/انتداب/ اعارة
65.نقل داخلي وتعيينات داخلية 

26.وفاة/ استقالة/ انهاء خدمات/ استيداع/ تقاعد
5.تمديد خدمات

متابعة تطبيق تعليمات الدوام الرسمي والمغادرات واإلجازات بكافة أنواعها2
1209.ترصيد االجازات السنوية للموظفين وحوسبتها

5775.ترصيد المغادرات الخاصة للموظفين 
6043.حصر المغادرات الرسمية وحوسبتها 
618.توجيه نموذج بيان اسباب الغياب

32.اللجان الطبية
1.اجازة االمومة

.متابعة تقييم االداء الفردي ورفع تقارير بنتائج التقييم السنوي للموظفين 3
%100.تعبئة وتوزيع نماذج تقييم االداء السنوي بداية العام

%100(.المرحلة االولى) تدقيق نماذج تقييم االداء السنوي 
%100(المرحلة الثانية) تدقيق نماذج تقييم االداء السنوي 

استالم نماذج تقييم االداء بعد اعتمادها وتفريغها في كشوفات وإيداعها
.لدى ديوان الخدمة المدنية 

95%

مديرية الموارد البشرية
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/  االنجاز المهامالرقم
العدد

متابعة تقديم خدمات التأمين الصحي بكافة أنواعها للموظفين4
إضافـة / تجديـد/ إصدار

تعديل درجة اإلقامة / بدل فاقد 
.بطاقة التأمين الصحي 

100%

.المتعلقة بالمسلك الوظيفي حسب نظام الخدمة المدنيةالتاديبيةمتابعة تطبيق االجراءات 5
4.عدد العقوبات

12.إعداد كشف الحسم من الراتب للموظفين الذين استنفذوا رصيد إجازاتهم
263إعداد براءات الزيادة السنوية المستحقة للموظفين6
.اصدار وثائق تتعلق بالسيرة الوظيفية للموظف حسب الطلب7

61(شهادة خبرة) اعداد كتب لمن يهمه األمر
51كتب الشكر

5استكمال إجراءات التعيين8
%100حفظ وإدامة ملفات الموظفين وفهرستها وتصنيفها9

مديرية الموارد البشرية



إدارة الشؤون المالية واإلدارية

97

المديرية اإلدارية

العـدد/ اإلنجـاز الـنـشــاطلالتسلس

1
إعداد دليل ترميز الملفات ومتابعة تحديثه

تتم المراجعة عند ظهور

حاجة لدى الوحدات 

اإلدارية

2
ي تم إعداد التعاميم االدارية والمذكرات الداخلية والكتب الواردة الت

الداريةااليعاز بتعميمها من قبل المعنيين وتعميمها على الوحدات ا

(  14) التعاميم 

(80) المذكرات 

3
تدقيق المراسالت الواردة للمؤسسة وتوثيقها وتحويلها إلى

الوحدات االدارية
 (2142)

4
نسيق متابعة االجراءات المتخذة على الكتب الواردة للمؤسسة بالت

مع الوحدات االدارية وإغالق قيودها بالسجالت الخاصة بذلك
 (319)

5
اريع االقتطاعات الخاصة بالمستفيدين من مش( شيكات)استالم 

المؤسسة وتسليمها للمديرية المالية
 (580)

(522) إرسال الكتب الصادرة إلى الجهات الخارجية ومتابعة إيصالها6

(2142) إدخال الكتب الواردة على نظام االرشفة االلكتروني7

(335) الداخلية الخارجية( الفاكسات ) إرسال واستقبال 8

9

اإلشراف على أعمال التصوير
 (43261)
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المديرية اإلدارية

العـدد/ اإلنجـاز الـنـشــاطالتسلسل

1
3004ةتدقيق وترميز وترقيم وتوثيق جميع الكتب الصادر 

3004رونيادخال كافة بيانات الكتب الصادرة على نظام االرشفة االلكت2

7840ةتوزيع نسخ من الكتب الصادرة على الجهات المعني3

ه وتوزيعه استالم وفرز البريد الداخلي وترقيمه وتوثيقه وترحيل4
6956على الجهات المعنية

133ميةحصر الكتب الواردة التي تم اغالق قيودها بإصدار كتب رس5

1827حصر الكتب الواردة التي ماتزال قيد االجراء6

جراءات حصر الكتب الواردة التي تم اإليعاز بحفظها بعد اتخاذ اال7
184من قبل المعنيين

في حفظ النسخة الثانية االصل من الكتب الصادرة ومرفقاتها8
الملفات الخاصة بكل وحدة ادارية حسب الترميز المعتمد

3004

9
حفظ الكتب والمعامالت الواردة التي تم اغالق قيودها

317
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.2024و2023والموازنات التقديرية لألعوام 2022إعداد مشروع الموازنة للعام •
والمصادقة عليها ، وإعداد 2020وميزانية المبادرة لعام 2020إنجاز ميزانية المؤسسة لعام •

.المركز المالي لحسابات المؤسسة 
دينار لعام (  6,618,630)معامله  سند صرف وبقيمة إجمالية بلغت ( 1059)انجاز  •

2021.
مة شقق سكن كريم وبقي/ معاملة مقاصة مع مستفيدين برنامج المبادرة ( 254)انجاز •

.  2021دينار لعام ( 332,579)
دينار من خالل وزارة المالية ( 250,000)تغذية حساب برنامج دعم التمويل اإلسكاني بمبل  •

.2021لعام 
دينار ( 222,320)بمبل  ( برنامج دعم التمويل اإلسكاني)تسديد مطالبات الجهات المقرضة •

.2021لعام 
.2021تسوية لعام ( 18)إعداد تسويات مع المستفيدين المتأخرين عدد  •

99
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المديرية المالية
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زمة من أظهرت األرقام ارتفاع إيرادات المؤسسة؛ وذلك نتيجة التباع إدارة المؤسسة ح•
ة المالية، اإلجراءات والقرارات وخطة سنوية مالية تهدف إلى وصول المؤسسة الى الكفاي

.وشهدت اإليرادات ارتفاعا  ال سيما خالل فترة الجائحة والحظر الشامل

اإليرادات وتطمح المؤسسة الى الوصول الى مستويات متقدمة في الجانب المالي وزيادة•
.وضبط النفقات

5,565,855

6,257,264
6,422,546

6,711,868

2018201920202021

االيرادات الفعلية



السوق تمحالبعضعلىالمياهدلفعمليةلمنعنصيرابوفيالتجاري السوق لسقفصبةعمل1.
مناإلجراءوتمدينار(33000)بمبل المطلوبإجراءكلفةالمختصةاللجنةقدرتحيثالتجاري 
.فقطدينار(350)بمبل القسمموظفينقبل

علىولالحصتمحيثالجمهورخدمةلمكتب(سيلنجفور)المعلقللسقفالالزمةالصيانةعمل2.
تتجاوزالبتكلفةالمطلوببعملالقسموقاممختصةشركةقبلمندينار(3500)بمبل سعرعرض

.دينار(350)
الماليةومبنىالخارجيةوالساحةالجمهورخدمةلمكتبالرئيسيالمدخلوديكورودهانطراشةأعمال3.

.دينار(120)إجماليةبكلفةالخارجمنوالخدمات
مبل طلبتمحينفيدينار(550)إجماليةبكلفةالجمهورخدمةلمكتبزجاجيكاونترعمل4.

.مختصةشركةقبلمندينار(2000)
التفقديةتالجوالخاللمنبالمؤسسةالخاصالرئيسيالكهرباءخطفيكهربائيعطلاكتشافتم5.

مماالعطلحإصالمناإلنتهاءحتىمعهاالمتابعةوتمتبذلكالكهرباءشركةإبالغتمحيثللقسم
ةلألجهز وحرق عطبيحدثأنالممكنمنوالذيكبيركهربائيتماسوقوعتفاديإلىأدى

.الرئيسيةالسيرفرغرفةوباألخصالكهربائية
إرشاديةلوحاتوتثبيتلهاالرئيسيوالسياجالتنقيةلمحطاتالرئيسيةالمداخلوإغالقإحكاممتابعة6.

كافةفيصةالمختاللجنةتوصياتوبحسبالعامةالسالمةلشروطتطبيقا  وذلكالمحطاتتلكعلى
.المشاريع

ـإيمانميرةاألوضاحيةالمستندةبمشروعالمياهوصالتتنفيذعلىالقسمقبلمنوإشرافمتابعة7.
.سحاب

رئيسيةالالمداخلودهانوطراشةنصيرابوالتجاري بالسوق العامةللمرافقالالزمةالصيانةعمل8.
.التجاري السوق مراقبيخاللمنمستمرةومتابعةبالسوق 

التصويروماكيناتالمؤسسةمبانـــيفيوالتبريدالتكييفألجهزةالالزمــــــــــةالعامةالصيانةإجراء9.
يالصحالصرفوتمديداتالصحيةالتمديداتحيثمنالعامةللمرافقباإلضافةوالمصاعد،
.المؤسسةمبانيجميعفيالكهربائيةوالتمديدات

موادو النظافةومستوى المهاموإنجازالعمالدوامناحيةمنالعامخاللالنظافةشركةأعمالمتابعة10.
.التجاري والسوق المؤسسةمبانيكافةفيالمستخدمةالتنظيف

إدارة الشؤون المالية واإلدارية
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ة وتأمينهــا متابعــة كافــة طلبــات واحتياجــات الوحــدات االداريــة فــي المؤسســة مــن القرطاســية واللــوازم واالجهــز 1.
.حسب االصول 

ضـافة الـى العمل مع لجـان الشـراء فـي المؤسسـة فـي اعـداد المواصـفات والشـروط الخاصـة بالمناقصـات باإل2.
.توزيع عروض المناقصات على المناقصين حسب االصول 

راءة الذمــــة اســــتالم وتســــليم اللــــوازم والقرطاســــية واالجهــــزة واالثــــاث والعهــــدة الشخصــــية للمــــوظفين وعمــــل بــــ3.
.للموظفين المنتهية خدماتهم حسب االصول 

.التنسيب بصرف الفواتير والمطالبات المالية الخاصة بالموردين  بعد تدقيقها4.

ائضــة عــن حصــر جميــع أحبــار الطابعــات وأحبــار الفاكســات وأحبــار آالت التصــوير الصــالحة والراكــدة والف-5
تخلص منها                الحاجة الموجودة في مستودع االحبار في قسم اللوازم والمشتريات وتشكيل لجنة فنية من اجل ال

وفاكسات طرح عطاء لشراء االحبار لتأمين احتياجات المؤسسة منها لكافة األجهزة المستخدمة من طابعات-6
.وماكنات تصوير باإلضافة لطرح مناقصات لشراء القرطاسية  

ين علــى تــم العمــل علــى حوســبة ســجل االثــاث والعهــدة الشخصــية وتنظــيم بطاقــات عهــدة شخصــية للمــوظف-7
.برنامج اكسل حسب االصول 

.استالم وحفظ االثاث الوارد من المقاولين العاملين في المشاريع المنتهية -8
ن قســم تــدقيق دفــاتر االدخــاالت الجديــدة المســتلمة مــن دائــرة اللــوازم العامــة مــن خــالل لجنــة فنيــة داخليــة مــ-9

.اللوازم والمشتريات 
تهلكة  الخاصـة تم استحداث مستودع لقسم الصيانة وتـم نقـل جميـع العـدد اليدويـة والكهربائيـة والمـواد المسـ-10

. بأعمال الصيانة في مكان واحد 

مديرية الخدمات
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نجاز المشاريع إلوتأمين نقل الموظفين العاملين في تلـكاتتم تأمين كافة المشاريع العاملة بالسيار -1
.االعمال المطلوبة 

.المتابعة مع وزارة النقل بخصوص أجهزة التتبع -2

المعمولوالتعليماتاالنظمةوحسبالمختصةاللجنةخاللمنالمركباتلكافةالمحروقاتتعديل-3
.بها

.تم تفعيل نظام السلف المحوسب وادخال الفواتير بالتنسيق مع المديرية الماليـة-4

وك وقطع السيارات التنسيق مع قسم اللوازم والمشتريات في تشكيل لجنة فنية لمعاينة اطارات الكاوتش-5
-:يلي ، حيث تم التخلص منها من خـــــالل ماةالتالفة في المؤسس

والسامةةالخطر النفاياتمكتب/البيئةوزارةالىالتالفةللسياراتالبطارياتجميعارسال•
.سواقةمنطقةفي

السياراتعوقطالكاوتشوكاطاراتبيعلجنةبتشكيلوالمشترياتاللوازمقسممعالتنسيقتم•
.االصـــــــــــولحسبالمستودعاتمبانيمنونقلهابيعهاوتمالتالفة

.المحركلتغييربحاجـةكانوالذيهونداينوع(4808)رقمللباصمستعملمحركركيبت•
دىأمماالمستودعفيفيهمحتفظكانوالذيميتسوبيشينوع(13035)رقمللباصمحركتركيب•

.دينار3000حواليوهياالصالحتكلفةفيجدا  كبيروفرتحقيقإلى

مديرية الخدمات



الفصل الرابـــع
المنتدى الوزاري العربي الرابع 

وان لإلسكان والتنمية الحضرية بعن
"نحو مدن مرنة قادرة على الصمود"

لوزراء اإلسكان ( 38)اجتماع الدورة 
والتعمير العرب
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لمجلس وزراء االسكان والتعمير العرب( 38)اجتماع الدورة 
حضرية والمنتدى الوزاري العربي الرابع لإلسكان والتنمية ال

(2021/ 12/ 16–14)من خالل الفترة

لمجلس وزراء االسكان والتعمير العرب( 38)استضافت المملكة األردنية الهاشمية اجتماع الدورة 

قطــاع اإلســكان والــذي تــم خاللــه بحــث  جملــة مــن القضــايا  التــي تتعلــق بتعزيــز التعــاون العربــي فــي

امج األمـم المتحـدة والتنميـة الحضـرية وتطـوير التعـاون مـع المنظمـات اإلقليميـة والدوليـة بمـا فيهـا برنـ

فـــي انســـجام مـــع 2030للمســـتوطنات البشـــرية، فضـــال عـــن متابعـــة تنفيـــذ خطـــة التنميـــة المســـتدامة 

ن االجتمــاعي كمــا الخطــة التنفيذيــة لإلســتراتيجية العربيــة، وتبــادل التجــارب الوطنيــة فــي مجــال الســك

يــوم اإلســكان تضــمن جــدول أعمــال المجلــس بنــودا تتعلــق بتشــريعات اإلســكان والتعميــر، واالحتفــال ب

.ةالعربي، وجائزة اإلسكان والتعمير العرب، واعتماد قاعدة بيانات ومعلومات إلكتروني

ــرئيس المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء اإلســكان و  ــا ل ــد تــم انتخــاب األردن نائب ــر هــذا وق التعمي
.كما فازت االردن بملصق شعار يوم االسكان العربي,2023/2022العرب للعامين 



الــــذي نظمتــــه ، و امــــا فيمــــا يتعلــــق بالمنتــــدى الــــوزاري العربــــي الرابــــع لإلســــكان والتنميــــة الحضــــرية

وبرنـامجعـاون المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري بالتعاون مع جامعة الدول العربيـة الت

ان عنو تحت المكتب االقليمي للدول العربية / األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

"   نحو مدن مرنة قادرة على الصمود"

ـــوء علـى كيفيـة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والذي يهدف الى تسـليط الضدولة برعاية

بــة الطلــب بنــاء قــدرة المــدن العربيــة للصــمود أمــام تغيــر المنــاخ ومخــاطر الكــوارث واألوبئــة، ومواك

علـــى الســـكن المتزايـــد علـــى الخـــدمات األساســـية والبنيـــة التحتيـــة وتـــوفير فـــرص العمـــل والحصـــول

ان والعدالــة المالئــم الميســر، ومناقشــة وطــرح رؤى عربيــة جديــدة نحــو تنميـــة حضريـــة تتســـم باألمــ

بــين مــوارد وهــدف التوصــل إلــى الحلــول واآلليــات الالزمــة لتحقيــق التــوازن . والصمـــود واالســـتدامة

تضـمن تطـوير وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها على الصمود، بما ي

تجـارب الرائـدة السياسات الحضرية الوطنية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضـرية وعـرض ال

يميـا  ودوليـا ، بمشـاركة الجهـات المعنيـة باإلسـكان واألراضـي محليـا  وإقلوأفضل الممارسـات، وذلـك 

الخبـراء فـي وكليات الهندسـة والتخطـيط العمرانـي والجامعـات والمعاهـد العلميـة ومراكـز البحـوث، و 

لدوليـــة ذات مجــال اإلســكان والتنميــة الحضــرية وخــدمات البنيــة التحتيــة، والمنظمــات اإلقليميـــة وا

وك والمؤسســات العالقــة باإلســكان والتنميــة الحضــرية، والمســتثمرون فــي القطــاع اإلســكاني، والبنــ

.التمويلية

المنتدى الوزاري العربي الرابع لإلسكان والتنمية الحضرية
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:رئيسيةمحاور(4)مناقشةالمنتدىتناولوقد

وصمودهاالمدننمولتنظيمالتشريعيةالبيئة-
المدنوصمودالحضري التخطيط-
المدنأنسنه-
المدنعليالحفاظفيالشركاءدور-

محور،لبكالمؤثرةالقضاياأهمالستعراضمتخصصةفنيةجلساتخاللمن
رساتوالمماالتجاربحولاآلراءوتبادلللحوارحواريةجلساتإلىباإلضافة
.المختلفة

:المنتدىعقدرافقوقد

الخاصةالجلساتمنعددعقد-

:األولىالجلسةهدفتحيث
واكدتالجديدة،الحضريةوالخطة2030المستدامةالتنميةأجندةتحقيقبينالترابطعرضإلى
التيدياتالتحوناقشتالمحلية،الطوعيةالتقاريرتقديمخاللمنالمحليوالعملالمدندورعلى
.المحاورمنالعديدالجلسةتضمنتوقدالحضريةالتنميةفيالعربيةالدولتواجه

:الثانيةالخاصةالجلسة
تراتيجيةاالسرؤيةمنانطالقا  وذلكالعربيةبالدولاألولويةذاتالبناءإعادةمشاريععرضتم

مدنتطوير"ىإلتهدفوالتيالعربيةالدوللجامعةالمستدامةالحضريةوالتنميةلإلسكانالعربية
،"المواطنينميعلجأفضلحياةنوعيةتوفيرعلىقادرةومستدامة،وشاملةمتكاملةبشريةومستقرات
جائحةمنداممستبشكلللتعافي"أفضلبشكلالبناءإعادة"إلىالمتحدةاألممدعوةإلىباإلضافة
كماالحضرية،التحدياتفيهابماواالقتصاديةاالجتماعيةالتحدياتتفاقمإلىأدتوالتي19-كوفيد
ريةالحضالتنميةخبراءبحضوراألولويةذاتالبناءإعادةمشروعاتعنعروضتقديمتم

.المنتدىخاللمنالخبراتوتبادلالتشبيكفرصإلتاحةالمانحةوالجهاتالمستدامة

عاممديرالعطياتجمانةالمهندسةالعامالمديرعطوفةقدمتوقدالمحاورمنالعديدالجلسةتضمنتحيث
الهاشميةاألردنيةالمملكةعرض/الحضري والتطويرلإلسكانالعامةالمؤسسة

بعنوان توفير الدعم المالي لتنفيذ البرنامج الوطني لإلسكان

المنتدى الوزاري العربي الرابع لإلسكان والتنمية الحضرية
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هاشميةالاالردنيةالمملكةحكومتيبينالثنائيالتعاون بشأنالتنفيذيالبرنامجتوقيع-
العربيةمملكةالفيواالسكانوالقرويةالبلديةالشؤون وزارةيمثلهماالسعوديةالعربيةوالمملكة
تعاون البهدفوذلكالهاشميةاألردنيةالمملكةفيواإلسكانالعامةاألشغالووزارةالسعودية
التدريبيةالدوراتو العلميةوالبحوثوالبناءالتشييدمجالفيالهندسيةوالخبراتالزياراتوتبادل

مذكرةتفعيلدفبهوذلكالسكنيواالستثمارالعقاري بالتطويرالمختصةالمعارضالىباالضافة
الهاشميةةاألردنيالمملكةوالسعوديةالعربيةالمملكةبيناإلسكانمجالفيوالتعاون التفاهم

.27/3/2017بتاريخعّمانمدينةفيتوقيعهاتموالتي

لمحلية، الحكومات، والسلطات ا)الدول العربيةفي معرض ُخصص ألفضل التجارب والممارسات -
تعريف ، لل(والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، واألجهزة العلمية والبحثية

ثة المستخدمة في قصص النجاح، وتقنيات البناء الحدي،باألعمال والمشاريع المبتكرة للدول العربية
.المشاريع الريادية

لجنة التراث والتي صنفت منتنظيم زيارة ميدانية للوفود المشاركة في المنتدى لمدينة السلط-
ن قائمة التراث ضم( اليونسكو) العالمي التابعة لمنظمة االمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة 

ا في اظهار وذلك ألهميته" السلط مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية في األردن"العالمي 
.خصائص التسامح والعي  المشترك والرعاية االجتماعية بين سكانها

المنتدى الوزاري العربي الرابع لإلسكان والتنمية الحضرية
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معـــرض الصــور 
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افتتاح المؤتمر تحت رعاية دولة رئيس الوزراء 

كلمة دولـــة رئيس الوزراء
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كلمة عطوفة المدير العام

كلمة معالي وزير االشغال العامة واإلسكان
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كان ترؤس معالي وزير االشغال العامة واإلسكان لمجلس وزراء االس
والتعمير العرب
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زيارة الوفود المشاركة إلى مدينة السلط 



المحاور الرئيسية 
واالوراق البحثية 

المقدمة
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الفصل الخامس

االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم

132
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مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون البلدية والقروية واالسكان في المملكة العربية السعودية 
ووزارة األشغال العامة واإلسكان في المملكة األردنية الهاشمية

بلدية والقروية توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها وزارة الشؤون ال
.واالسكان وحكومة المملكة االردنية الهاشمية وتمثلها وزارة االشغال العامة واإلسكان
ح البرنامج لهدف تفعيل التعاون في مجال االسكان بين الطرفين وتم االتفاق على إعداد مقتر 
د والبناء والتطوير التنفيذي من أجل تفعيل مذكرة التفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال التشيي

.العقاري 
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مذكرة تفاهم مع أمانة عمان الكبرى

تطويرواللإلسكانالعامةالمؤسسةإدارةمجلسرئيسواالسكانالعامةاالشغالوزيربحضور
العامةالمؤسسةو الكبرى عمانامانةبينتفاهممذكرةتوقيعتم،الكسبييحيىالمهندسالحضري 
.الحضري والتطويرلإلسكان
والتطويرلإلسكانالعامةالمؤسسةومديرالشواربةيوسفالدكتورعمانأمانةلجنةرئيسوقعها

.العطياتجمانةالمهندسةالحضري 
العمليفاستخدامهالغاياتالجغرافيةوالمعلوماتالخبراتتبادلالىالتفاهممذكرةوتهدف
.المواطنينخدمةفيتصبالتياالجراءاتتسريعيخدمبماالرسمي
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توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق أموال الضمان

تطويرواللإلسكانالعامةالمؤسسةإدارةمجلسرئيسواالسكانالعامةاالشغالوزيربحضور
الضمانوالأماستثمارصندوق بينتفاهممذكرةتوقيعتم،الكسبييحيىالمهندسالحضري 
.الحضري والتطويرلإلسكانالعامةوالمؤسسةاالجتماعي

ضمان،الأموالاستثمارصندوق رئيس/السقافخلودالسيدةعطوفةالصندوق عنوقعهاوقد
ويروالتطلإلسكانالعامةالمؤسسةعاممدير/العطياتجمانةالمهندسةعطوفةالمؤسسةوعن

.الحضري 
معشىيتمابماالخبراتوتبادلالعقاري التطويرفيالمساهمةالىالتفاهممذكرةوتهدف

.المؤسستينفيالناظمةالتشريعات
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اتفاقية تعاون مع دائرة األراضي والمساحة

ها المعلومات تهدف االتفاقية الى تبادل المعلومات الجغرافية ومعالجة وتنظيم البيانات بما في
ية المتقدمين الجغرافية والربط االلكتروني بين الدائرة والمؤسسة؛ وذلك لغايات التحري عن ملك

ي التي تقع ضمن وأسماء المالكين الحاليين والسابقين لقطع االراضلالستفادة من مشاريع المؤسسة،
ن الطرفين بشكل مشاريع المؤسسة لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا  بحيث يكون تبادل المعلومات بي

.مجاني



الفصل السادس
دعم ثقافة 

االبتكار واالبداع
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يلعبهالذيدورالبأهميةمنهاوإيمانا  واالبداعاالبتكاردعمفيالمؤسسةلنهجتعزيزا  
الغايةلهذهسةالمؤسوضعتهاالتيالمنهجيةإلىواستنادا  العمل،فياالبداعيالتفكير

الموظفينلحثالمفهومهذاتفعيلعلىالعملتمفقد؛(واالبداعاالبتكارثقافةترسيخ)
المقدمةماتالخدتحسينشأنهمنماكلتقديمعلىالوظيفيةمستوياتهماختالفعلى

.ودهاوجمنالغايةمعيتوافقبمااألجملالصورةعلىالمؤسسةإلظهارللمواطنين،
عامخاللالمؤسسةموظفيقبلمنمأقّدمةمقترحات8استالمتماإلطار،هذاوفي

تموقد،(GISالجغرافيةالمعلوماتنظمتفعيل)بعنوانواحدمقترحقبولوتم،2021
.الواقعأرضعلىالتطبيقبإجراءاتالسير
منموظفينالبيناإليجابيالتنافستشجيعفكرةالمفهوم،هذاخاللمنتبلورتكما

كلدورتينعبواقبالمؤسسةالمتميزللموظفجائزةإطالقفتم،الوظيفيةالفئاتمختلف
تنادا  اسلذلك،المخصصةبالجائزةموظفينسبعةفازوقد،2021عامخاللأشهرستة
.وشفافةواضحةتعليماتإلى

دعم ثقافة االبتكار
واالبداع
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2021الفائزين بجائزة الموظف المتميز عن الدورة األولى من العام 

فئة الجائزة اسم الموظف

2021الفائزين بجائزة الموظف المتميز عن الدورة الثانية من العام 



الفصل السابع
مؤشرات األداء

KPI’S
ونتائج اعمال 
المؤسسة 
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اإلنجازات والتقدم في سير العمل 1.
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مشاريع تم االنتهاء من إفرازها
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2021عاماألولويةصفةواعطاءهاالمحافظاتفــــــــيالمشاريــــــعإفــــــرازالمؤسســـــــةاستهدفـــــت*
مختلفعلـىموزعــــــةمشاريــــع7افـــرازتمحيثوالمساحةاألراضيودائرةالبلدياتمعبالتنسيق
وتسليمتالمحافظافيالمعنيةالجهــــــاتمــــــــــعللتواصـــــــــلجهــــوديتطلبوهذاالمملكةمحافظات
.للمالكينالتسجيلسندات
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عدد سندات التسجيل للمشاريع المفرزة

عدد سندات التسجيل
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اجتماعات لجنة االمالك

حقيق اعلى انتهجت المؤسسة مبدأ التشاركية والتشاور في اتخاذ القرارات سعيا  الى ت
نائية لجائحة درجات الدقة في القرارات، ال سيما في ظل الظروف المتغيرة والظروف االستث

.كورونا والتي القت بظاللها على تقدم سير العمل

كية ومن خالل األرقام أعاله يظهر مدى حرص إدارة المؤسسة على تعزيز نهج التشار 
.  لضمان تكاملية االعمال
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وضع اسس استثمار 
االراضي التجارية 

انشاء محفظة عقارية
استثمارية الراضي
المؤسسة

نسبة % 60
االنجاز من 

الخطة 
التنفيذية 

إصدار 
سندات 

خدمة نقل 
الملكية

زيادة االستثمار في عقارات المؤسسة 

يوم( 100)المسرعات الحكومية رحلة الــ 
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ل نظام تأسيس قاعدة بيانات جغرافية خاصة بمشاريع المؤسسة لتفعي
GIS)) المعلومات الجغرافية  

توقيع اتفاقية مع امانة عمان الكبرى •

-:اتمتة الخدمات واألنظمة المحوسبة
عام ستدخل حيز التنفيذ خالل النصف االول منمن المتوقع أنهاخدمة الكترونية19

.وتشمل كافة خدمات المؤسسة2022
.2021طالق الخدمات منذ عام إل( الجاهزية االلكترونية)تم اعداد البنية التحتية الالزمة 
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والمبتكرة من تشكيل لجنة لإلبداع واالبتكار تعمل على استقبال االفكار االبداعية•
.رض الواقعأموظفي المؤسسة ودراستها وتطبيقها على 

موظفي إطالق جائزة الموظف المتميز وتشمل فئة الوظائف القيادية واالشرافية و •
.  نالفئة االولى والثانية والثالثة وتقديم حوافز مادية ومعنوية للفائزي
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عدد المقترحات واألفكار المقدمة

عدد المقترحات واألفكار المقدمة

ثقافة االبتكار واالبداع 



إعداد الكتاب
إدارة التخطيط االستراتيجي 
مديرية التخطيط اإلستراتيجي

قسم التخطيط

مبنى المؤسسة في جبل عّمان
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/  جيمديرية التخطيط االستراتي/ إعداد وإخراج قسم التخطيط 

إدارة التخطيط االستراتيجي

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

