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كلمة عطوفة المدير العام

َّ
إن تسخير المواهب  ،وسرعة االستجابة للمتغيرات  ،والتركيز على التحول الذكي
في تقديم الخدمات الحكومية  ،هي ما تعزز قدراتنا المؤسسية لضمان مستقبل مستدام
يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وفق أعلى المعايير.

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمـود هاشـم خليفـــــات
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دائرة العطاءات الحكومية
أنشئت دائرة العطاءات الحكومية عام  ، 1982استنادا ً ألحكام نظام األشغـال الحكومية  ،ويترأسها مدير عام يعين بقرار منن ملسنا النوءراء  ،وينرتبط يدارينا ً بنوءير األشنغال
العامة واإلسكان  ،يتكون لهاءها اإلداري حاليا ً من ( )123مستخدما ً  )%63( ،منهم يحمسون المؤهالت اللامعية في كافة التخصصات
منذ انشاء دائرة العطاءات الحكومية  ،كلهة حكومية معنية بقطاع اإلنشاءات  ،ورعاية نشاطه  ،وتعءينء ددراتنه  ،وهني تعمنل عسن تحندي وتطنوير كنل منا ينؤدي يلن تنمينة
وتكاتف لهود أطرافه باعتباره ركنا ً من أركان االدتصاد الوطني يستسءم التطوير والتحدي .
تمارا دائرة العطاءات الحكومية المهام والصالحيات المخولة لها بمقتض أحكام نظام المشتريات الحكومية ردم ( )28لسنة  2019وتعديالته بما في ذلك ما يسي -:
 .1شراء ما تحتاج يليه اللهات الحكومية أو الوحدات الحكومية من األشغال والخدمات الفنية وفقا لنظام المشتريات الحكومية ردم ( )28لسنة  2019وتعديالته.
 .2تدديق عطاءات األشغال والخدمات الفنية الحكومية وتحسيسها ولمع المعسومات المتعسقة بالعطاءات وحفظها وتحسيـــسها.
 .3وضع الشروط العامة والخاصة لعطاءات األشغال والخدمات الفنية والشروط المرلعية ويلراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرها بالتنسيق منع للننة سياسنات
الشراء.
 .4مرالعة الشروط العامة والخاصة لعقد المقاولة واتفاديات الخدمات الفنية والشروط المرلعية ويلراءات العطاءات وتطوير تسك الشروط واإللـــراءات.
 .5مرالعة وثائق الشراء وطسبات الشراء وتدديقها لستحقق من اتفادها مع أحكام هذا النظام والتعسيمات الصادرة بمقتضاه.
 .6التعاون مع للنة سياسات الشراء والتنسيق مع اللهات والوحدات الحكومية لتحسين مهارات العامسين في ملال الشراء وبناء القدرات .
 .7تءويد اللهة الحكومية والوحدة الحكومية بالرأي والمشورة فيما يتعسق بالشراء.
 .8القيام بأعمال سكرتارية السلان.
 .9لمع المعسومات عن يلراءات الشراء التي تقوم بها ورفعها يل للنة سياسات الشراء.
 .10حفظ القيود والسلالت والمسفات والعينات الخاصة بعمسيات الشراء.
 .11التعاون مع للنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة إلدارة الشراء ووضع الخطط والبرامج الالءمة لتنفيذ هذه السياسة.
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 .12ترخيص وتصنيف المقاولين وتصنيف مقدمي الخدمات الفنية بالتنسيق مع اللهات المختصة ،وحفـظ المعسومات المنوطة بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل الممسكة
وخارلها بمولـب التعسيمات التي يصدرها ملسا الوءراء لهذه الغاية .
 .13تقييم أداء المتعهدين واإلستشاريين بنا ًء عس التقارير الواردة من اللهة المستفيدة .
 .14دراسة تغير أسعار المحرودات و المواد اإلنشنائية المدرلنة فني لندول بياننات التعنديل فني عقند المقاولنة الموحند لسمشناريع اإلنشنائية والتنسنيب لسنوءير بصصندار أي تعمنيم
بتعديل تسك األسعار.
 .15يصدار النشرات الدورية حول دطاع اإلنشاءات وأسعار المواد اإلنشائية وبنود األشغال .
 .16يصدار المطبوعات الدورية والمواد اإلرشادية المتعسقة بالشراء.
 .17يدامة مسف المفاوضات انضمام األردن التفادية المشتريات الحكومية المنبثقة عن منظمة التلارة العالمية.
 .18المشاركة في تنفيذ االتفاديات والبروتوكوالت المعقودة بين الممسكة وأي لهات دولية عس المستووين اإلدسيمي والعالمي.
 .19أي أعمال أو مهام أخرى تناط بالدائرة تنفيذا ً ألحكام هذا النظام والتعسيمات الصادرة بمقتضاه.
لدى الدائرة مودعا ً يلكترونيا ً عس شبكة اإلنترنت يشكل مرلعا ً متخصصا ً لذوي العالدة بما يحتويه من بيانات ومعسومات محدثة لكل ما يتعسق بصلراءات الشراء وتصنيف
المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية حي يحتوي عس أهم التشريعات النافذة باإلضافة يل العديد من الدراسات.
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الخطة اإلستراتيجيـة
تتضننمن هننذه الوثيقننة الخطننة اإلسننتراتيلية لنندائرة العطنناءات الحكوميننة ل عننوام ( )2022-2020ومننا تحتويننه مننن تولهننات وأهننداف يسننتراتيلية اسننتنادا ً يل ن الرؤيننة
والرسالة وانسلاما مع ديم الدائرة ،وكما يتضمن اللءء األخير من هذه الوثيقة خطط العمل التنفيذية المستقبسية لمديريات ووحدات الدائرة.

المسؤوليـة:
 التءام اإلدارة العسيا باتخاذ القرارات المتعسقة بالخطة اإلستراتيلية ومرالعتها وضمان تنفيذها وتوفير الموارد الالءمة.
 تقع مسؤولية يعداد الخطة اإلستراتيلية ومتابعة تنفيذها بمولب نظام دائرة العطاءات الحكومية ردم ( )43لسنة  2020عس للنة التخطيط والتنسنيق والمتابعنة فني
الدائرة وبالتنسيق التام مع لميع المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة.
 -1يعداد الخطة اإلستراتيلية:
 كل ثال سنوات ،تقوم الندائرة بصعن داد خطتهنا اإلسنتراتيلية ل عنوام النثال القادمنة وبحين ينتم مرالعتهنا وتعنديسيها سننويا بنناء عسن مخرلنات تقرينر المتابعنة
والتقييم لمستوى انلاء وتنفيذ الخطة اإلستراتيلية .
 -2المتابعة والتقييم
 بشكل نصف سنوي يتم متابعة وتقييم نسب اإلنلاء والتنفيذ لسمشاريع الواردة بخطط العمل التنفيذية لسدائرة والمولودة ضنمن الخطنة االسنتراتيلية منن دبنل دسنم
تطوير األداء المؤسسي وبالتنسيق مع مندراء المنديريات والوحندات التنظيمينة فني الندائرة وينتم رفنع تقرينر بنذلك لسلننة التخطنيط والتنسنيق والمتابعنةفي الندائرة
التخاذ االلراءات المناسبة .
 -3مرالعة وتعديل الخطة اإلستراتيلية:
 بشكل سنوي ينتم مرالعنة الخطنة االسنتراتيلية منن دبنل للننة التخطنيط والتنسنيق والمتابعنة فني الندائرة وبالتنسنيق منع لمينع المنديريات والوحندات التنظيمينة وينتم
تحديثها بنا ًء عس المستلدات التي تطرأ وتعديسها اصوليا ً لتحقيق االهداف المنشودة واعتمادها من دبل عطوفة المدير العام .
 يننتم فنني هننذه المرالعننة تقيننيم مسننتوى االنلنناء الفعسنني وتحدينند االنحرافننات وبيننان أسننبابها والودننوف عس ن اإللننراءات العالليننة المقترحننة ،وتعننديل وتطننوير الخطننة
اإلستراتيلية بناء عس ذلك .
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تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية (عناصر القوة  ,عناصرالضعف ,الفرص ,التهديدات)
ين الخطوة األساسية لصياغة الخطة اإلستراتيلية عس مستوى الدائرة تتم من خالل دراسة وتحسيل عوامل بيئة العمل الداخسية والخارلية وتحديد عناصر القـوة وعناصر الضـعف
والفـرص والتـهديـدات ).(SWOT
ين عمسية تحسيل البيئة الداخسية تعني عمسية فحص وتحسيل العوامل الخاصة بالوظائف واألنشطة والموارد وذلك لتحديد عناصر القوة والضعف الداخسية لتتمكن الدائرة من تعظيم
نقاط دوتها ومعاللة مواطن الضعف والعمل بكفاءة الستغالل الفرص المتاحة وموالهة التهديدات في البيئة الخارلية.
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عناصر القوة :وهي عبارة عن القدرة اإلدارية لسدائرة وكفاءة التنظيم والقدرة عس تحقيق أفضل اإلنلاءات  ،أي ولود مواطن دوة في البنية التنظيمية لسدائرة .يعتبر توفر الموارد
المالية والبشرية والتكنولولية والكفاءة المتميءة في يدارة هذه الموارد من العوامل األساسية في بناء بيئة عمل دوية ولاذبة.
عناصر الضعف :تتمثل عادة في ضعف القدرة في اتخاذ القرار المناسب أو ضعف في الموارد المتاحة (بشرية ،مالية )… ،أو البنية التحتية ،باإلضافة يل ضعف مستوى الكفاءة
الالءمة إلدارة مثل هذه الموارد.
ين عمسية تحسيل البيئة الخارلية لسدائرة تعني استكشاف العوامل والمتغيرات االلتماعية واالدتصادية والسياسية والتكنولولية والثقافية وذلك من ألل تحديد الفرص والتهديدات
المولودة في البيئة الخارلية ،ومعرفة مصادر ومكونات هذه الفرص والتهديدات من خالل تلءئتها يل عناصر أو ألءاء فرعية وفهم عالدات التأثير والتأثر المتبادلة بينها.
ين تحسيل البيئة الخارلية يساعد الدائرة في تكوين صورة أعمق عن التهديدات المحيطة بها تمهيدا التخاذ اإللراءات الودائية الالءمة لموالهة التهديد والتخفيف من آثاره .كما
أنه يساعدها في تصميم اإللراءات واالستراتيليات الالءمة الستغالل الفرص المتاحة وبما ينعكا ييلابا عس تحقيقها ألهدافها.

 الفرص :هي حقائق وودائع مولودة في بيئة العمل الخارلية لسدائرة خالل فترة ءمنية محددة والتي ينلم عنها يذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح فوائد مادية وغير مادية. التهديدات :هي األحدا المحتمسة والتي يذا ظهرت تسـبب ضـررا حقيقيا لسدائرة ،فالتهديدات ليا بالضرورة أن تكون مولودة وينما دد تدل مؤشرات واتلاهات معينةمولودة في البيئة الخارلية عس احتمالية ظهور هذه التهديدات في فترة ءمنية دريبة أو بعيدة.
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الرؤية والرسالة والقيم لدائرة العطاءات الحكومية

الرؤية
مشتريات حكـوميــة كفــؤة وشفافــة

القيم

الرسالة
يدارة يلراءات شراء األشغال والخدمات الفنية التي تحتاج
اليها الجهات والوحدات الحكومية بكفاءة واقتدار وادارة
إجراءات ترخيص وتصنيف المقاولين ومقدمي الخدمات
الفنية وذلك لتقديم خدمات مميزة محليا ً واقليميا ً من خالل
كوادر فنية متخصصة ومؤهلة بما يضمن تكافؤ الفرص
والعمل على رفع سوية قطاع االنشاءات من خالل الشراكة
مع القطاع الخاص والحفاظ على المال العام

الكفاءة والفاعلية  ،التميز واإلبتكار ترسيخ
العمل المؤسسي
الشفافية  ،العدالة والحيادية
العمل بروح الفريق الواحد
التميز واالستدامة
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األهداف الوطنية (المحاور) التي تساهم دائرة العطاءات الحكومية في تحقيقها
.1
.2
.3

.4
.5

ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي .
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار.
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.
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األهداف اإلستراتيلية لدائرة العطاءات الحكومية

01
02
03
04

مأسسوووووة عمووووول الووووودائرة كوووووذراع
تنفيووووذر ومركووووزر العارة شووووراق
افشغال والخدمات الفنية .
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تحسووووووين شووووووفافية وكفوووووواقة
وفاعليوووووة شوووووراق افشوووووغال
والخدمات الفنية .
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اتمتة إجراءات الدائرة .

المسووواهمة فوووي رفوووع كفووواقة
المقوواولين ومقوودمي الخوودمات
الفنية .

08
09
12

تحديث التشريعات الناظمة
لعمل الدائرة.

تطووووووووير افعاق ورفوووووووع قووووووودرات
العاملين في الدائرة .

المساهمة في تطوير وتنظيم
قطاع اإلنشاقات افرعني .

ترخيص وتسجيل الشوركات
غيووور افرعنيوووة فوووي مجوووال
قطاع اإلنشاقات افرعني .

تطووووير ةليوووة لدراسوووة تعوووديل
أسعار المواع اإلنشائية .
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تم بناء عالقة األهداف اإلستراتيجية للدائرة باألهداف الوطنية
الهدف الوطني

الهدف االستراتيجي
تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة

ءيـــــــادة كفاءة الحكومة وتفعيل
المساءلة ودياا األداء الحكومي

تطوير األداء ورفع ددرات العامسين في الدائرة
تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية
تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة

تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص

تطوير آلية لدارسة تعديل اسعار المواد االنشائية
ترخيص وتسليل عمل الشركات غير األردنية في ملال دطاع االنشاءات األردني
تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة

تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار

المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني
ترخيص وتسليل الشركات غير األردنية في ملال دطاع االنشاءات األردني
مأسسة عمل الدائرة كذراع تنفيذي ومركءي الدارة شراء األشغال والخدمات الفنية
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تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة
تحفيء النمو االدتصادي
والمضي ددما ً بمشروعات
البنية التحتية الكبرى

المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني
المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية

تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية
تحسين مستوى ونوعية الخدمات
الحكومية المقدمة لسمواطنين

اتمتة يلراءات الدائرة
المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية
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خطط العمل التنفيذية للمديريات والوحدات
لألعوام 2022-2020
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ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار .
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى .
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

الهدف االستراتيلي

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي





تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.
تطوير األداء ورفع ددرات العالمين في الدائرة.
المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.
تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.



ملموع عدد الشكاوي عس الراءات الطرح
ال تتلاوء  %5من عدد المقاولين او
المنادصين المشاركين في العطاء.

المشروع والبرنامج
طرح العطاءات بشفافية وكفاءة وعدالة

خطة العمل




االطار الءمني *

يعداد الخطط لطرح العطاءات.
يعداد الخطط التنفيذية لكل عطاء.
تننننندديق وثنننننائق الشنننننراء والسنننننير بنننننصلراءات
الطنننننرح وتقينننننيم عنننننرون المنادصنننننين بعننننند
الطننننرح حسننننب نظننننام المشننننتريات الحكوميننننة
والتعسيمات الصادرة بمولبه.

مستمر سنويا

16

المسؤولية
مديرية المنادصات.

17

المحور






ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار .
 تحسين مستوى ونوعية الخدماتتحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى .
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

الحكومية المقدمة للمواطنين .

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
 تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.
 تطوير األداء ورفع القدرات لسعامسين في الدائرة.
 تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.
 المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.

المشاركة في اإلستراتيلية الوطنية لستدريب عس




تدريب  200من الكوادر العامسة عس عمسيات
الشراء عام .2021
تدريب  200من الكوادر العامسة عس عمسيات
الشراء عام .2022

المشروع والبرنامج
يدارة يلراءات المشتريات الحكومية"نحو مهننة المشتريات الحكومية"

االطار الءمني *

خطة العمل
 المساهمة في يضفاء الطابع االحترافي المهني عس وظيفة الشراء من خالل تطوير
وتقديم برامج تدريب دائمة عس الكفاءة في السعي نحو :
 .1تعءيء الكفايات التشغيسية .
 .2تحسين القيمة مقابل المال في عمسيات المشتريات الحكومية .
 .3تحسين اللودة في تقديم الخدمات الحكومية .
 .4تعءيء الشفافية والمساءلة في تخطيط وتنفيذ المشتريات .

17

2022/12/31

المسؤولية
مديرية المنادصات.

مديرية دعم للان الشراء
المركءية المتخصصة.

18

المحور





ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي


 اتمتة يلراءات الدائرة.
 المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية .
 تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.

 %80في نهاية عام 2021

المشروع والبرنامج
شراء األشغال والخدمات الفنية بصستخدام نظام الشراء اإللكتروني األردني (.)JONEPS

خطة العمل
 شراء األشغال والخدمات الفنية بصستخدام نظام الشراء اإللكتروني األردني (.)JONEPS

18

االطار الءمني *

المسؤولية

مستمر سنويا

مديرية المنادصات.
مديرية دعم للان الشراء المركءية
المتخصصة.
وحدة العالدات الدولية.

19

المحور







ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار .
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

الهدف االستراتيلي

مؤشر االداء

 تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.
 تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء االشغال والخدمات الفنية.



اصدار نظام معدل لنظام المشتريات الحكومية.

المشروع والبرنامج
مرالعة نظام المشتريات الحكومية والتعسيمات الصادرة بمولبه

خطة العمل


المشننننناركة الفاعسنننننة منننننع دينننننوان التشنننننريع والنننننرأي لرصننننند المالحظنننننات عسننننن نظنننننام
المشننننتريات الحكوميننننة والتعسيمننننات الصننننادرة بمولبننننه مننننن كافننننة اللهننننات والوحنننندات
الحكوميننننة لسعمننننل عسنننن دراسننننتها وتعننننديسها تمهينننندا ً إلدرارهننننا حسننننب األصننننول ورفننننع
مسودة نظام معدل لنظام المشتريات الحكومية .

االطار الءمني *

المسؤولية

 2020/12/31ال 2021/12/31

للنة فنية من أصحاب العطوفة
وبرئاسة مستشار من ديوان التشريع
والرأي.
مديرية دعم للان الشراء المركءية
المتخصصة.
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المحور




اءلة ودياا األداء الحكومي.
ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المس
المساءلة
ً
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما بمشروعات البنية التحتية الكبرى .
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي


 اتمتة يلراءات الدائرة.
 المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية .
 تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.

ان ال تكون هناك شكاوى تعمل عس يعادة
العمسية الشرائية.

المشروع والبرنامج
شراء األشغال والخدمات الفنية.

خطة العمل


شراء األشغال والخدمات الفنية وفقا لنظام المشتريات الحكومية والتعسيمات الصادرة بمولبه.

20

االطار الءمني *

المسؤولية

مستمر سنويا

مديرية دعم للان الشراء المركءية
المتخصصة.

21

المحور





ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.
تحفيء بيئة األعمال واالستثمار.
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
 تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية .
 لمساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات االردني.
 تطوير األداء ورفع ددرات العامسين في الدائرة.

 تدريب  % 50من اللهات والوحدات الحكومية.
المسءمة لتطبيق النظام .
 تدريب الموظقين المختصين بالشراء.

المشروع والبرنامج
التدريب عس نظام المشتريات ردم ( )28لسنة .2019

االطار الءمني *

خطة العمل


•

تننم عقنند ورشننات تعريفيننة وتدريبيننة لكافننة العننامسين بالنندائرة ومعظننم مننوظفي اللهننات
والوحنننندات الحكوميننننة لستعريننننف بنظننننام المشننننتريات الحكوميننننة والتعسيمننننات الصننننادرة
بمولبه .
عقنند ورشننات تدريبيننة لسفئننات المسننتهدفة والطالبننة لنشننر التوعيننة والمعرفننة بنظننام
المشنننتريات الحكومينننة وفننني ظنننل الظنننروف الحالينننة بسنننبب لائحنننة كوروننننا سنننيتم
عقد ورشات تدريبية عن بعد.

21

مستمر سنويا.
من  2020/1/1ال 2022/12/31

المسؤولية
وحدة العالدات الدولية.
مديرية المنادصات.
مديرية دعم السلان المركءية
المتخصصة.

22

المحور





ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى .
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
 المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية .
 تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.

•

 %100لاهءية الوثائق في 2021/2/30

المشروع والبرنامج
تحضير وثائق الشراء القياسية لشراء األشغال وطسب التقدم بعرون لسخدمات الفنية واالستشارية.

خطة العمل


العمل عس تحضير وثائق الشراء القياسية لشراء األشغال وطسب التقدم بعرون لسخدمات الفنية
واالستشارية.

22

االطار الءمني *

المسؤولية

 2020/12/13يل 2021/6/30

مديرية المنادصات.
مديريننة دعننم للننان الشننراء المركءيننة
المتخصصة
و بالتنسنننننيق منننننع الخبينننننر المستشنننننار
من دبل البنك الدولي.
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لمحور
االمحور





كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
ءيادة كفاءة
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى .
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
 اتمتة يلراءات الدائرة.
 المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية .
 تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.

•

 %100في نهاية عام .2021

المشروع والبرنامج
يدارة وتفعيل الية النظر في اإلعتراضات والشكاوى من خالل نظام الشراء اإللكتروني األردني ).(JONEPS

خطة العمل

االطار الءمني *

المسؤولية

 العمل عس تفعيل الية النظر في اإلعتراضات والشكاوى من خالل نظام الشراء اإللكتروني األردني
).(JONEPS

 2021/1/1يل 2021/12/31

مديرية دعم للان الشراء المركءية
المتخصصة.
وحدة العالدات الدولية.
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تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.
تحفيء بيئة األعمال واالستثمار.
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي








اتمتة الراءات الدائرة.
المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع االنشاءات األردني.
ترخيص وتسليل عمل الشركات غير األردنية في ملال دطاع اإلنشاءات األردني .
مأسسة عمل الدائرة كذراع تنفيذي ومركءي الدارة شراء األشغال والخدمات الفنية.

 لمساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات االردني.

المنلء/المتودع.

المشروع والبرنامج
أتمتة يلراءات مديرية التصنيف والترخيص

خطة العمل

االطار الءمني *

المسؤولية

اعداد لداول متطسبات الترخيص واماكن الحصول عس المتطسبات.

 2020/1/1يل 2020/8/31

دسم الترخيص

اعداد لداول متطسبات التصنيف واماكن الحصول عس المتطسبات.

 2020/1/1يل 2020/8/31

دسم تصنيف المقاولين

اعداد لداول متطسبات مقدمي الخدمات الفنية واماكن الحصول عسيها.

 2020/1/1يل 2020/8/31

دسم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية

المشاركة في اعداد وثائق عطاء األتمتة والسير بصلراء الشراء.

2020/9/1يل 2020/12/31

مدير التصنيف والترخيص
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خطة العمل

االطار الءمني *

المسؤولية

تنفيذ األتمته.

1/1/2021يل 2021/4/30

الشركة المتخصصة المنفذة

 2021/5/1يل 2021/5/31

مديرية التصنيف والترخيص

تعديل المالحظات.

 2021/6/1يل 2021/6/30

الشركة المتخصصة المنفذة

اطالق البرنامج التشغيسي التلريبي.

 2021 /7/1يل 2021/10/31

مديرية التصنيف والترخيص

استقبال التغذيه الرالعه.

 2021/7/1يل 2021/10/30

مديرية التصنيف والترخيص

تعديل البرنامج حسب التغذية الرالعة.

 2021/11/1يل 2021/12/31

الشركة المتخصصة المنفذة

اطالق البرنامج التشغيسي الفعسي.

 -2022/1/1مستمر

مديرية التصنيف والترخيص

استدامة وتطوير البرنامج.

 -2022/1/1مستمر

مديرية التصنيف والترخيص

فحص البرنامج وابداء المالحظات.
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المحور





ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار .
ً
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما بمشروعات البنية التحتية الكبرى .

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي











تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.
المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.
المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية.
تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.

خفن عدد الـ .Claims & Complains
خفن عدد القضايا التحكيمية والقانونية المدنية.
خفن عدد األوامر التغييرية.

المشروع والبرنامج
 .1تعديل عقد المقاولة الموحد لسمشاريع االنشائية.
 .2تحدي عقد المقاولة الموحد وفقا ً لطبعة فيديك  2017شامسة التعديالت اللاري العمل عسيها من دبل السلنة ا لفنية الدائمة لمرالعة وتفسير عقد المقاولة الموحد لسمشاريع.
اإلنشائية.

االطار الءمني *

خطة العمل
 تسقي الطسب من الشركاء الداخسيين و /أو الخارليين و متسقي الخدمة بالحالة ال يعداد عقود
المشاريع المتنوعة أو تعديل عس أي مادة عقدية.
 مخاطبة معالي الوءير (رئيا السلنة الفنية الدائمة لمرالعة و تفسير عقد المقاولة الموحد
لسمشاريع اإلنشائية ) ليتم عرن الطسب عس السلنة الفنية الدائمة لسعقود.
 دراسة احتياج الشركاء و متسقي الخدمة لنوعية التعديل و /أو العقد المطسوب .
 في حال الحالة لسموافقة عس الطسب يتم اعداد و تشكيل للنة متخصصة لدراسة المطسوب
ويعداد التعديالت الالءمة وعرضها أصوليا عس السلنة الفنية إلدرارها وتعميم العمل بها.
 وفي حال كان الطسب عقد لديد تقوم السلنة الفنية المتخصصة بصعداد المسودة األولية لسعقد
اللديد ورفعا يل السلنة الفنية الدائمة .
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الهدف :
 يلنننننراء التعنننننديالت عسننننن المنننننوادوالبنود العقدية موضوع الخالف.
يعننننداد عقنننند موحنننند لدينننند يواكننننبالمتطسبات العصرية الحديثة.

المسؤولية
دسم العقود الهندسية.
السلننننننة الفنينننننة الدائمنننننة لمرالعنننننة
وتفسنننننير عقننننند المقاولنننننة الموحننننند
لسمشاريع اإلنشائية.
السلان الفنية المتخصصة لسدراسة.
اللهة المستفيدة :
لمينننننع اللهنننننات الحكومينننننة وغينننننر
الحكوميننننننننة والمسننننننننتخدمة لعقننننننننود
الهندسية في القطاع العام والخاص.

27

خطة العمل
 االطالع عس المسودة األولية ودراستها من دبل السلنة الفنية
الدائمة وتوءيعها عس الشركاء لدراستها ورصد المالحظات الفنية
عسيها في حال ولود مالحظات عس المسودة.
 يعادة المسودة األولية لسلنة المتخصصة لتعديسها وفق المالحظات
الواردة.
 يدرارها كمسودة نهائية.
 صدور الموافقة عسيها و ادرارها كعقد لديد.
 اصدار العقد اللديد و تعميم العمل به.
النشاطات لتحقيق المشروع:
 تشكيل للان فنية متخصصة و بمشاركة الشركات و متسقي الخدمة.
 عقد ورشات عمل لسلهات ذات العالدة لستعريف بالتعديالت والعقود
اللديدة المصادق عسيها.

27

28

المحور






ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار.
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي







تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.
المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.
المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية .
تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.

خفن عدد التظسمات والقضايا القانونية
والتحكيمية بين طرفي العقد من خالل يعداد عقد
سهل وبسيط التطبيق لسمواطن البسيط.

المشروع والبرنامج
عقد تنفيذ المشاريع اإلنشائية الصغيرة لسقطاع الخاص

خطة العمل




تسقي الطسب من الشركاء الداخسيين و /أو الخارليين و متسقي الخدمة بالحالة ال
يعداد عقود المشاريع المتنوعة أو تعديل عس أي مادة عقدية.
مخاطبة معالي الوءير (رئيا السلنة الفنية الدائمة لمرالعة و تفسير عقد.
المقاولة الموحد لسمشاريع اإلنشائية ) ليتم عرن الطسب عس السلنة الفنية
الدائمة لسعقود.
تشكيل للنة متخصصة لدراسة ويعداد المطسوب ورفعه أصوليا لمعالي الوءير.

النشاطات لتحقيق المشروع :
 تشكيل للان فنية متخصصة و بمشاركة الشركاء و متسقي الخدمة.
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االطار الءمني *

المسؤولية

2021/6/30

دسم العقود الهندسية.
السلنة الفنية المشكسة إلعنداد مسنودة
عقننننند تنفينننننذ المشننننناريع اإلنشنننننائية
الصغيرة لسقطاع الخاص.

الهدف :
يعداد عقد مبسط لسمشاريع اإلنشائية -
الصغيرة.

اللهة المستفيدة :
 نقابة المقاولين. كافنننة المنننواطنين المعنينننين بصنشننناءمشاريع صغيرة.

29

المحور






ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار.
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين .

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي









تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.
المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.
المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية .
تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.

خفن عدد الـ .Claims & Complains
خفن عدد القضايا التحكيمية والقانونية المدنية.
خفن عدد األوامر التغييرية.

المشروع والبرنامج
 -تحدي عقود الخدمات الهندسية (ع )1و(ع.)2

االطار الءمني *

خطة العمل




تسقي الطسب من الشركاء الداخسيين و /أو الخارليين و متسقي الخدمة بالحالة ال يعداد عقود
المشاريع المتنوعة أو تعديل عس أي مادة عقدية.
مخاطبة معالي الوءير (رئيا السلنة الفنية الدائمة لمرالعة و تفسير عقد المقاولة الموحد
لسمشاريع اإلنشائية ) ليتم عرن الطسب عس السلنة الفنية الدائمة لسعقود.
تشكيل للنة متخصصة لدراسة ويعداد المطسوب ورفعه أصوليا لمعالي الوءير.

النشاطات لتحقيق المشروع :
تشكيل للان فنية متخصصة و بمشاركة الشركاء و متسقي الخدمة.
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2021/12/31
الهدف :
تحننندي وتطنننوير يتفادينننات عقنننود
الخننندمات الهندسنننية (ع )1و(ع)2
بحينننن يتضننننمن العقنننند الهندسنننني
المسؤولية التعاددية عن أي تقصير
في اإللتءامات التعاددية.

المسؤولية
دسم العقود الهندسية.
السلنة الفنية المشكسة لدراسة وتطوير
يتفاديات عقود الخدمات الهندسية (ع)1
و(ع.(2

اللهة المستفيدة :
لميع اللهات الحكومية وغير الحكومية
والمستخدمة لعقود الهندسية في القطاع
العام والخاص.

30

المحور






ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار.
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي







تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.
المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.
المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية.
تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.





خفن عدد الـ .Claims & Complains
خفن عدد القضايا التحكيمية والقانونية المدنية.
خفن عدد األوامر التغييرية.

المشروع والبرنامج
يعداد عقد المقاولة الموحد (تصميم وينشاء)

خطة العمل





تسقننني الطسنننب منننن الشنننركاء النننداخسيين و /أو الخنننارليين و متسقننني الخدمنننة بالحالنننة الننن يعنننداد
عقود المشاريع المتنوعة أو تعديل عس أي مادة عقدية.
مخاطبننننة معننننالي الننننوءير (رئننننيا السلنننننة الفنيننننة الدائمننننة لمرالعننننة و تفسننننير عقنننند المقاولننننة
الموحد لسمشاريع اإلنشائية ) ليتم عرن الطسب عس السلنة الفنية الدائمة لسعقود .
دراسة احتياج الشركاء و متسقي الخدمة لنوعية التعديل و /أو العقد المطسوب .
فنننني حننننال الحالننننة لسموافقننننة عسنننن الطسننننب يننننتم اعننننداد و تشننننكيل للنننننة متخصصننننة لدراسننننة
المطسنننوب ويعنننداد التعنننديالت الالءمنننة وعرضنننها أصنننوليا عسننن السلننننة الفنينننة إلدرارهنننا وتعمنننيم
العمل بها.

30

االطار الءمني *

المسؤولية

2022/12/31

دسم العقود الهندسية.
السلننننننة الفنينننننة الدائمنننننة لمرالعنننننة
وتفسننننير عقنننند المقاولننننة الموحنننند.
لسمشاريع اإلنشائية.

 النشاطات لتحقيق المشروع :
 تشنننكيل للنننان فنينننة متخصصنننة وبمشننننننناركة الشنننننننركاء و متسقننننننني
الخدمة.
عقننند ورشنننات عمنننل لسلهنننات ذاتالعالدنننننننة لستعرينننننننف بالتعنننننننديالت
والعقننننننننود اللدينننننننندة المصننننننننادق
عسيها.

اللهة المستفيدة:
لمينننننع اللهنننننات الحكومينننننة وغينننننر
الحكومينننننننة والمسنننننننتخدمة لعقنننننننود
الهندسية في القطاع العام والخاص.
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خطة العمل





وفننني حنننال كنننان الطسنننب عقننند لديننند تقنننوم السلننننة الفنينننة المتخصصنننة
بصعننننداد المسننننودة األوليننننة لسعقنننند اللدينننند ورفعننننا يلنننن السلنننننة الفنيننننة
الدائمة.
اال طنننالع عسننن المسننننودة األولينننة ودراسننننتها منننن دبننننل السلننننة الفنيننننة
الدائمنننننة وتوءيعهنننننا عسننننن الشنننننركاء لدراسنننننتها ورصننننند المالحظنننننات
الفنية عسيها في حال ولود مالحظات عس المسودة.
يعنننننننادة المسنننننننودة األولينننننننة لسلننننننننة المتخصصنننننننة لتعنننننننديسها وفنننننننق
المالحظات الواردة.
يدرارهنننا كمسنننودة نهائينننة وصننندور الموافقنننة عسيهنننا و ادرارهنننا كعقننند
لديد واصدار العقد اللديد و تعميم العمل به.
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الهدف :
يعداد عقند المقاولنة الموحند (تصنميم
وينشاء).

32

المحور





تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار .
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى .
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

الهدف االستراتيلي

مؤشر االداء

 تطوير آلية لدارسة تعديل اسعار المواد االنشائية .
 المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.




ءيادة أعداد المستخدمين المستفيدين.
شمول كافة المواد الوادة في لدول بيانات بتعاميم
تعديالت األسعار.

المشروع والبرنامج
يعداد التعاميم الخاصة بتعديل أسعار المواد اإلنشائية.

خطة العمل




يعداد طسب أسعار وتوليهه لسموردين والمنتلين.
دراسة األسعار وعرضها عس السلنة الفنية المعنية.
يعداد مسودة التعميم وأخذ الموافقات الالءمة.



النشاطات لتحقيق المشروع :
تشكيل للان فنية متخصصة و بمشاركة الشركاء و متسقي الخدمة.

االطار الءمني *

المسؤولية

مستمر

دسم تغيراألسعار.
للننننان تعننننديالت األسننننعار بسننننبب تغيننننر
التكننننناليف لسمنننننواد والبننننننود اإلنشنننننائية
الرئيسية.
اللهة المستفيدة:
لميع اللهات الحكومية وغير الحكومينة
والمستخدمة لعقود الهندسية في القطناع
العام والخاص.

الهدف:
يعداد ونشر التعاميم الخاصة
بتعديل أسعار المواد اإلنشائية.
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33

المحور





تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار .
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى .
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين .

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي

 دياا التضخم واإلنكماش وبالتبعية لقياا كفاءة
السياسات االدتصادية الحكومية.

 تطوير آلية لدارسة تعديل اسعار المواد االنشائية .
 المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.

المشروع والبرنامج
مؤشر األسعارPrice Index

خطة العمل




االطار الءمني *

تحدد منهلية العمل الحقا ً من دبل السلنة الفنية المتخصصة والمشكسة لهذا الغرن وبعد
الموافقة عس السير بالمشروع .
النشاطات لتحقيق المشروع :
تشكيل للان فنية متخصصة و بمشاركة الشركاء و متسقي الخدمة.

33

المسؤولية

بانتظار موافقة اللهات المعنية عس
مسودة الدراسة الخاصة بمؤشر
األسعار.

دسم تغيراألسعار.
لل نان تعننديالت األسننعار بسننبب تغيننر
التكنننن اليف لسمننننواد والبنننننود اإلنشننننائية
الرئيسية اإلنشائية.

الهدف:
يعداد مؤشر األسعار Price Index

اللهة المستفيدة:
لميننننننع اللهننننننات الحكوميننننننة وغيننننننر
الحكومية والمستخدمة لعقود الهندسية
في القطاع العام والخاص.

34

المحور

 تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين . تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار .
 تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى .
 تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين .

الهدف االستراتيلي

مؤشر االداء

 المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.

 تقديم الدعم واالستشارة القانونية والعقدية.

المشروع والبرنامج
تقديم المساعدة واالستشارة القانونية في لميع األمور القانونية والتعاددية.

خطة العمل

االطار الءمني *

 مرالعة وتدديق االتفاديات والعقود القانونية التي تتعسق بعمل الدائرة.
 تقديم االستشارات القانونية لسدائرة وفق األنظمة والتعسيمات.
 يبداء الرأي القانوني والتعاددي في معامالت الخالف بين أطراف العقود الهندسية.
 التنسننيق والتعنناون مننع لمعيننة المحكمننين األردنيننين لوضننع واعتمنناد أسننا تقيننيم المحكمننين
والموفقين لعقود االنشاءات.
 المشاركة في للان التحقق.
 المشاركة في للان تسوية الخالفات.
النشاطات لتحقيق المشروع:
 تشكيل للان فنية متخصصة و بمشاركة الشركاء و اللهات ذات العالدة.

مستمر

34

المسؤولية
دسننننننم االستشننننننارات القانونيننننننة
والعقدية.

اللهة المستفيدة:
لميننننع اللهننننات الحكوميننننة وغيننننر
الحكومينننننننة والمسنننننننتخدمة لعقنننننننود
الهندسية في القطاع العام والخاص.
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المحور
 ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
 تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار .
 تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.






الهدف االستراتيلي

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي

مؤشر االداء


تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة.
أتمتة يلراءات الدائرة
تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية
المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.

نظام دائرة العطاءات الحكومية يتماش
المستحدثة والناظمة لعمل الدائرة.

مع التشريعات

المشروع والبرنامج
اصدار نظام دائرة العطاءات الحكومية ردم ( )43لسنة 2020

خطة العمل
 اصدار نظام دائرة العطاءات الحكومية بعد ادراره والمصاددة عسيه ونشره باللريدة الرسمية
بتاريخ .2020/4/16
 توافق المسميات الواردة في نظام المشتريات الحكومية والتعسيمات الصادرة بمولبه والسلان
الواردة بمولبه مع نظام دائرة العطاءات الحكومية.
 مهام تتماش مع النظام اإلداري اللديد.
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االطار الءمني *

المسؤولية

 2020/4/16يل 2022/12/31

مديرية تطوير األداء المؤسسي.

36

المحور





ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي .
تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
تحفيء بيئة األعمال واالستثمار .
تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى .

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
 تحدي التشريعات الناظمة لعمل الدائرة .
 المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات االردني.

•  %100من اللوالت التفاوضية المطروحة في
حينه.

المشروع والبرنامج
يدامة مسف مفاوضات انضمام االردن التفادية المشتريات الحكومية.

خطة العمل
• المشاركة في يعداد مسودة العرون التفاوضية بالتنسيق مع اللهات المعنية.

36

االطار الءمني *

المسؤولية

مستمر سنويا.

وحدة العالدات الدولية.

37

المحور
 ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي .
 تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين .
 تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى .

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
 اتمتة يلراءات الدائرة .
 المساهمة في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية.
 تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.

 أن ينننتم طنننرح  %60منننن العطننناءات المطروحنننة
مننن خننالل دائننرة العطنناءات الحكوميننة عس ن نظننام
الشراء اإللكتروني.

المشروع والبرنامج
تفعيل ويدارة نظام الشراء اإللكتروني األردني ( .)JONEPS

خطة العمل

االطار الءمني *

المسؤولية

تفعيل ويدارة نظام الشراء اإللكتروني األردني من خالل ما يسي:
 .1متابعة تحدي عمسيات الشراء ومرالعة سير خطوات العمل وفق أحكام النظام.
 .2متابعة تسليل المستخدمين (. )User Registration
 .3العمل عس متابعة الترلمة الخاصة بنظام الشراء اإللكتروني األردني ) )JONEPSومرالعتها.
 .4العمل عس متابعة مرالعة وتحدي ويدراج أدلة النظام ( )Manualsعس نظام الشراء
اإللكتروني األردني) ) JONEPSبما يخص دائرة العطاءات الحكومية.
 .5تقديم الدعم الفني لمستخدمي النظام.

مستمر سنويا.

وحدة العالدات الدولية.

37

38

المحور
 تعءيء ددرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
 ترخيص وتسليل الشركات غير األردنية في ملال دطاع االنشاءات األردني.

•

تفعيل التسليل عس النظام.

المشروع والبرنامج
العمل عس تعديل نظام الشراء اإللكتروني األردني (  )JONEPSبحي يسمح بتسليل الشركات األلنبية والتقدم لسعطاءات من خالل النظام.

االطار الءمني *

خطة العمل

 2020/1/1يل 2021/12/31


الموضوع تحت الدراسة بالتنسيق مع دائرة المشتريات الحكومية ومتابعة الخطة الموضوعة
بهذا الخصوص.

38

المسؤولية
وحدة العالدات الدولية.

39

المحور
 تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
 أتمتة يلراءات الدائرة.

•

أتمتة  %50من وثائق العطاءات المطروحة

المشروع والبرنامج
أتمتة وثائق العطاءات.

خطة العمل



المرحسننننة األولنننن ( يسننننتالم الوثننننائق مننننن دبننننل مديريننننة المنادصننننات يلكترونيننننا ً ويعننننادة
صنننياغتها بحيننن يتننناح لسمننننادص بتعبئنننة البياننننات المطسوبنننة يلكترونينننا ً منننن خنننالل برملينننة
يكسل ) .
المرحسنننة الثانينننة ( تعمنننيم اتلينننة فننني أتمتنننة الوثنننائق عسننن اللهنننات المسنننتفيدة منننن ألنننل
تءويد الدائرة بها من دبسهم مباشرة ) .

39

االطار الءمني *

المسؤولية

 2021/1/1يل 2022/12/31

وحدة العالدات الدولية.

40

المحور
 تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار.
 تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
 تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
•

 المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.

 %100من مذكرات التفاهم الواردة لسدائرة

المشروع والبرنامج
دراسة ومرالعة مذكرات التفاهم واالتفاديات الدولية.

خطة العمل



االطار الءمني *

دراسننننة هننننذه المننننذكرات واالتفاديننننات وبيننننان الننننرأي والمطالعننننة فيهننننا وتءوينننند عطوفننننة
المدير العام بمخرلات الدراسة واعتماد االلراء الالءم .
المشنناركة مننع وءارة التخطننيط فنني وضننع وتعننديل بعننن محنناور اتفاديننات المنننح الدوليننة
و التي تتعسق بالدائرة وتنفيذها كشرط لسحصول عس المنحة.

40

مستمر سنويا.

المسؤولية
وحدة العالدات الدولية.

41

المحور
 تحفيء بيئة األعمال واإلستثمار.
 تحفيء النمو االدتصادي والمضي ددما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
 تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي
•

 المساهمة في تطوير وتنظيم دطاع اإلنشاءات األردني.

 %100من اللهات المستفيدة والمءودة لسنظام

المشروع والبرنامج
تدريب اللهات المعنية عس نظام الشراء اإللكتروني األردني (. )JONEPS

خطة العمل





تدريب المقاولين و مقدمي الخدمات الفنية.
تدريب اللهات المستفيدة ( اللهات والوحدات الحكومية ).
اعتماد نظام التدريب عن بعد بصستخدام الوسائل والبرامج المتاحة والتدريب الفردي أو لعدد
محدود في ظل ظروف لائحة كورونا .
يعداد عرون تقديمية لستدريب عس نظام الشراء اإللكتروني األردني (.)JONEPS

41

االطار الءمني *

المسؤولية

مستمر سنويا.

وحدة العالدات الدولية.

42

المحور
 ءيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة ودياا األداء الحكومي.
 تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة لسمواطنين.

مؤشر االداء

الهدف االستراتيلي

 تقننديم تقريننر كامننل لننلدارة بالمخالفننات و اإللننراءات التنني
تمت من خالل تطبيق األنظمنة المالينة واإلدارينة و الفنينة
بنسبة %100

 تطوير األداء و رفع ددرات العامسين في الدائرة.
 تحسين شفافية وكفاءة وفاعسية شراء األشغال والخدمات الفنية.

المشروع والبرنامج
-

يعداد خطة سنوية لستدديق و رفعها لمعالي وءير األشغال العامة و اإلسكان و ذلك دبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.
يعداد دليل يلراءات التدديق .
تقديم تقرير شهري و كسما دعت الحالة عن أعمال الردابة الداخسية و اإلنلاءات و المالحظات التي لم تصوب ال معالي وءير األشغال العامة واإلسكان.

خطة العمل

االطار الءمني *

 التأكنننند مننننن منننندى اإللتننننءام بالتشننننريعات النافننننذة لسحنننند مننننن األخطنننناء و اكتشننننافها حننننال
ودوعها.
 التأكننننند منننننن صنننننحة و ددنننننة القينننننود و البياننننننات و المعسومنننننات المحاسنننننبية و البياننننننات
المالية.
 التحقق من فاعسية العمسيات المالية و اإلدارية و الفنية المتبعه و كفائتها.
 حماية الموارد المالية و األصول من سوء اإلستعمال.
 اإللتءام بالسياسات المالية المعتمدة لسدوائر و الوحدات الحكومية.

يتم يعداد خطة سنة  2021لرفعها لمعالي
الوءير دبل نهاية 2020/11/30
تقديم تقارير اسبوعية بمولب توليهات
معالي وءير االشغال العامة و االسكان
بكتابه ردم  6716/1/63تاريخ
2014/2/16
تقديم التقرير السنوي عن العام 2020
دبل تاريخ 2021/4/30

42

المسؤولية
وحدة الردابة الداخسية.

43

تم بناق الخطة االستراتيجية لدائرة العطاقات الحكومية (عطاقات افشغال والخدمات الفنيوة مون خو ل عقود اجتماعوات لمراجعوة الخطوة
اإلستراتيجية السابقة للدائرة وتحليل الوضع الحالي باالسوتناع الوى اهوم الدراسوات التوي تسوتظدم منظوموة العطواقات وأهوم المشواكل التوي
تواجه هذه المنظومة وتوجه االعارة العليا في الدائرة والداعم لمباعىق المساقلة والشفافية والفعالية وحسب المنظجية التالية :
المنهجية المتبعة إلعداد الخطة اإلسترتيجية لدائرة العطاءات الحكومية :
3

2

1

اعداد خطة العمل
لتطبيق اإلستراتيلية

صياغة الخطة
اإلستراتيلية لسدائرة

تحسيل العوامل
الداخسية والخارلية

تقييم الوضع الحالي

4

األنشطة

•
•
•
•

مرالعة الخطة اإلستراتيلية
الحالية لسدائرة
مرالعة التقارير التقييمية
النهائية لسمديريات والوحدات
مرالعة الرؤية والرسالة
والقيم لسدائرة

•
•
•
•

•

اإلطالع عس مهام دائرة
العطاءات الحكومية
والمضمنة في نظام
المشتريات الحكومية ردم
( )28لسنة 2019
تحديد الشركاء الرئيسيين
تحديد متسقي الخدمة
واحتيالاتهم
تحديد مواطن الضعف
والقوة والفرص
والتهديدات
تحديد العوامل الخارلية
المؤثرة عس عمل الدائرة

•
•

•

•

43

اعداد نموذج او دالب
االستراتيلية
تحديد األهداف الوطنية
(المحاور) التي تساهم
الدائرة في تحقيقها
وضع األهداف االستراتيلية
لسدائرة
تحديد المشاريع والبرامج
التي تساهم في تحقيق
األهداف اإلستراتيلية
لسدائرة
يعداد خطة يدارة المخاطر

•
•
•

اعداد خطط العمل التنفيذية
لمديريات ووحدات الدائرة
وضع مؤشرات دياا
االداء والمستوى
المستهدف
وضع أليات العمل
والنشاطات لتنفيذ مشاريع
الدائرة وتحديد اللهة
المسؤولة

44

المنهجية المتبعة | المنظجية المتبعة للوصول إلى الخطة االستراتيجية للدائرة
تم إعداع استراتيجية عائرة العطاقات الحكومية حسب المنظجية أعناه :
ادارة المشروع
تقييم الوضع الحالي

تحسيل العوامل الداخسية
والخارلية

صياغة الخطة
اإلستراتيلية لسدائرة

اعداد خطة العمل وخارطة
لطريق لتطبيق
االستراتيلية

مراجعة الخطة اإلستراتيجية

المسؤولية: :

االلية :مراجعة

•

مراجعة استراتيجية دائرة العطاءات الحكومية الحالية.

الحالية للدائرة

لجنة إعداد

وتحليل الوثائق

•

مراجعة وتحليل الوثائق التالية:

ومراجعة الخطة
اإلستراتيجية

اجتماعات



قائمة المشاريع االستراتيجية الحالية والمستقبلية.



األهداف الوطنية (المحاور).

لجنة التخطيط



تقرير الوضع الحالي لمخطط سير العمليات .

والتنسيق



االستراتيجية الوطنية الشاملة.

والمتابعة



معايير جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز.



التشريعات واألنظمة.



44

الكتب الرسمية.

45

مراجعة التقارير التقييمية

المسؤولية: :

لجنة إعداد

االلية :اجتماعات

ومراجعة الخطة
اإلستراتيجية

•

مراجعة التقارير التقييمية الحالية.

•

مراجعة عمليات المديريات والوحدات.

•
•

مراجعة نسب اإلنجاز.

مراجعة برامج العمل واألنشطة.

لجنة التخطيط
والتنسيق
والمتابعة
مراجعة الرؤية والرسالة والقيم

المسؤولية: :

لجنة إعداد

االلية :اجتماعات

•

اعتمادا على االهداف الوطنية ذات الصلة بعمل الدائرة ,يتم تحديد التوجه االستراتيجي وذلك من خالل اجتماعات مع

مدراء الدائرة لتحديد الرؤية والرسالة والقيم وذلك بعد تحديد الشركاء الرئيسيين.

ومراجعة الخطة
اإلستراتيجية
لجنة التخطيط
والتنسيق

والمتابعة

45

46

ادارة المشروع

تقييم الوضع الحالي

اإلطالع على مهام دائرة

العطاءات الحكومية

تحسيل العوامل الداخسية
والخارلية

المسؤولية: :

االلية :مراجعة

وتحليل الوثائق

•

ومراجعة الخطة

اجتماعات

•

لجنة إعداد

صياغة الخطة
اإلستراتيلية لسدائرة

اعداد خطة العمل وخارطة
لطريق لتطبيق
االستراتيلية

•

تحديد المشاريع واألنشطة اإلستراتيجية الحالية والمستقبلية للدائرة.
تحديد المهام بناء على التشريعات المستحدثة والناظمة لعمل الدائرة.

تحديد المهام بناء على الهيكل التنظيمي الجديد للدائرة.

اإلستراتيجية
لجنة التخطيط

46

47

تحديد الشركاء الرئيسين

المسؤولية: :

لجنة إعداد

االلية :اجتماعات

ومراجعة الخطة

•

تحديد الشركاء الرئيسيين للدائرة هو احد اساسيات بناء االستراتيجية ,اذ اي تحديث او تحسين او تطوير سيكون له
تأثير مباشر على الشركاء والجهات ذات الصلة.

امثلة على الشركاء الرئيسيين على سبيل المثال ال الحصر:

اإلستراتيجية



معالي وزير االشغال العامة واإلسكان وموظفي الدائرة وموظفي وزارة االشغال العامة واإلسكان.

لجنة التخطيط



المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية.



العمالء (اصحاب العمل من والو ازرات والجهات الخارجية).



الجهات المانحة.



المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية.



ممثلي ديوان المحاسبة.



دائرة الموازنة العامة.


تحديد متلقي الخدمة

واحتياجاتهم

المسؤولية: :

لجنة إعداد

ومراجعة الخطة

االلية :اجتماعات
وتحليل استبانات

وزارة المالية.

•

مراجعة دليل الخدمات .

•

النظر في الشكاوى واتخاذ اإلجراء المناسب وتقييم اإلجراءات المتخذة لحل الشكاوي.

•

دراسة وتحليل استبانات رضى متلقي الخدمة.

اإلستراتيجية

لجنة التخطيط
والتنسيق
والمتابعة

47

48

تحديد مواطن الضعف والقوة

والفرص والتهديدات )(SWOT

المسؤولية: :

لجنة إعداد

ومراجعة الخطة
اإلستراتيجية

تحديد العوامل الخارجية المؤثرة

على عمل الدائرة )(PESTEL

االلية :اجتماعات

وتحليل األدوات:
SWOT
Analysis

سيتم دراسة واعداد خطة دائرة العطاءات الحكومية المستقبلية باستخدام

•

 :SWOTمنهجية وأداة لدراسة نقاط الضعف و القوة باإلضافة إلى الفرص والتهديدات.
 -Strengths: Sنقاط القوة.



لجنة التخطيط



 -Weaknesses: Wنقاط الضعف.

والتنسيق



 – Opportunities: Oالفرص.

والمتابعة



 -Threats: Tالتهديدات.

المسؤولية: :

لجنة إعداد

ومراجعة الخطة
اإلستراتيجية

لجنة التخطيط

االلية :اجتماعات

وتحليل األدوات:
PESTEL
Analysis

•

سيتم دراسة واعداد خطة دائرة العطاءات الحكومية المستقبلية باستخدام



 –P: Politicalالعوامل السياسية.

 :PESTELمنهجية وأداة لدراسة العوامل الخارجية المؤثرة وكما يلي:


–E: Economicalالعوامل اإلقتصادية.



-S: Socialالعوامل اإلجتماعية.

والتنسيق



–T: Technologicalالعوامل التكنولوجية.

والمتابعة



–E: Environmentalالعوامل البيئية.



–L:Legalالعوامل القانونية.
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ادارة المشروع

تقييم الوضع الحالي

اعداد نموذج أو قالب

اإلستراتيجية

المسؤولية: :

لجنة إعداد

تحسيل العوامل الداخسية
والخارلية

االلية :اجتماعات

•

صياغة الخطة
اإلستراتيلية لسدائرة

اعداد خطة العمل وخارطة
لطريق لتطبيق
االستراتيلية

يتم في هذا النشاط اعداد نموذج او القالب الذي سيتم استخدامه عند صياغة اإلستراتيجية.

ومراجعة الخطة
اإلستراتيجية

لجنة التخطيط
تحديد األهداف الوطنية

المسؤولية: :

(المحاور) التي تساهم الدائرة

لجنة إعداد

في تحقيقها

ومراجعة الخطة

االلية :اجتماعات

•

يــتم تحديــد األهــداف الوطنيــة (المحــاور) التــي تســاهم مهــام الــدائرة فــي تحقيقهــا بنــاء علــى مــا ورد فــي األجنــدة الوطنيــة

ووثيقة األردن 2025والمبادرات المرتبطة.

اإلستراتيجية
لجنة التخطيط
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وضع األهداف اإلستراتيجية

للدائرة

المسؤولية: :

لجنة إعداد

االلية :اجتماعات

•

يتم تحديد األهداف األسترات يجية للدائرة انطالقا من األهداف الوطنية التي تساهم الدائرة في تحقيقها.

ومراجعة الخطة
اإلستراتيجية

لجنة التخطيط
تحديد المشاريع والبرامج التي

المسؤولية: :

اإلستراتيجية للدائرة

ومراجعة الخطة

تساهم في تحقيق األهداف

لجنة إعداد

االلية :اجتماعات

•

يتم تحديد المشاريع والبرامج واألنشطة التي تساهم الدائرة في تنفيذها من قبل كل مديرية على حدة وفق ربطها مع

المحاور واألهداف اإلستراتيجية.

اإلستراتيجية

لجنة التخطيط
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ادارة المشروع

تقييم الوضع الحالي

•

اعداد خطط العمل
التنفيذية لمديريات
ووحدات الدائرة

•

وضع مؤشرات دياا
االداء والمستوى
المستهدف

•

وضع أليات العمل
والنشاطات لتنفيذ
مشاريع الدائرة وتحديد
اللهة المسؤولة

تحسيل العوامل الداخسية
والخارلية

صياغة الخطة
اإلستراتيلية لسدائرة

اعداد خطة العمل وخارطة
لطريق لتطبيق
االستراتيلية

المسؤولية :لجنة

االلية :اجتماعات

•

إعداد خطط العمل لتطبيق اإلستراتيجية .

إعداد ومراجعة

ومراجعة وتحليل

•

ينبثق عن خطط العمل اليات عمل ونشاطات لتحقيق البرامج والمشاريع بحيث يتم من خاللها تطبيق اإلستراتيجية.

الخطة

الوثائق

اإلستراتيجية

لجنة التخطيط
المسؤولية: :

االلية :اجتماعات

•

لجنة إعداد

اعداد مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة باالستراتيجية على وجه العموم والبرامج على وجه الخصوص حيث تعمل هذه
المؤشرات على تمكين الدائرة من انجاز مهامها ومتابعة تطبيق االستراتيجية وتقييم انجازاتها في فترة زمنية معينة.

ومراجعة الخطة
اإلستراتيجية
لجنة التخطيط
المسؤولية: :

االلية :اجتماعات

•

يتم وضع اليات ونشاطات لتحقيق المشاريع والبرامج مع ربطها بمؤشرات القياس والوقت الالزم النهاء المشاريع.

لجنة إعداد

ومراجعة الخطة
اإلستراتيجية

لجنة التخطيط
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المنهجية المتبعة | مباعئ تصميم الخطة االستراتيجية
مباعئ التصميم هي مباعئ يتم اتباعظا عند صياغة الخطة االستراتيجية لضمان عدم تناقضظا مع العوامل المؤثرة على عمل الدائرة حيث تم بناق
هذه الخطة بالرجوع إلى المباعئ التالية:

اعداد استراتيلية الدائرة بالتوافق
مع االستراتيلية الوطنية «األردن
»2025

اعداد استراتيلية دائرة العطاءات
الحكومية عس المستوى الوطني
وذلك بربطها باأللندة واألولويات
الوطنية

دراسة لميع العوامل المؤثرة عس
العطاءات الحكومية دبل اعداد
االستراتيلية

تحديد نطاق االستراتيلية ليشمل
شراء األشغال والخدمات الهندسية
والفنية

تصميم مبادرات استراتيلية عمسية
ودابسة لستطبيق

اعتماد منهلية من األعس نحو
األسفل في تطوير االستراتيلية

تضمين مبادىء الشراء االلكتروني
واألتمتة

تغسيب المصسحة العامة لسمواطن
األردني والحفاظ عس المال العام

بناء استراتيلية لتغطي االعوام
2022-2020

دراسة وتقييم المخاطر وتبني
عوامل النلاح عند اعداد
االستراتيليات

التعامل مع التهديدات الخارلية
لتفاديها ومع الفرص المحتمسة
لالستفادة منها
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دراسة المشاريع االستراتيلية
الحالية والمستقبسية المتعسقة
بالعطاءات

53

المنهجية المتبعة | مدخ ت بناق افهدام االستراتيجية
تم بناق افهدام االستراتيجية بناق على ما يلي:

نتائج دياا الخطة
اإلستراتيلية السابقة

تولهات وتطسعات
القيادة والموظفين

العوامل الخارلية
والداخسية المؤثرة
PESTEL & SWOT
دراسة وتحسيل
أطر األهداف الوطنية
ذات الصسة

األهداف االستراتيلية المقترحة

53

احتيالات الشركاء
الرئيسيين ومتسقي
الخدمة
وأهم المخاطر
المتودعة المشاريع ذات الصسة
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نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ( | )SWOTمنهجية وأداة العوامل الخارجية المؤثرة()PESTEL
تم العمل على جوانب التحليل أعناه لتحديد نقاط الضعف والقوة ،كما تم تحليل تأثير البيئة الخارجية من فرص وتظديدات لتحديد أثرها على
العطاقات الحكومية حسب مخرجات تحليل ) PESTELكما هو موضح.

جوانب التحليل

الشركاء ومتلقي الخدمة

قنوات االتصال

الخدمات

السياسات واالجراءات

المعلومات

الموظفين

التكنولوجيا

الموقع

الهيكل التنظيمي

سوق العمل

االنظمة والتعليمات

التكلفة المالية وااليرادات

ثقافة العمل والتواصل

الجهات ذات العالقة

االستراتيجية الحالية
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وبناق عليه ،وبعد إجراق عراسة تحليلية لواقع بيئة العمل الداخلية ) (SWOTلدائرة العطاقات الحكومية ،كانت النتائج على النحو التالي :

عناصر
الضعف

•

المشااااركة فاااي جاااائزة الملاااك عباااد ه الثااااني لتمياااز األداء الحكاااومي
والشفافية.
مشاااااركة الاااادائرة ضاااامن الفريااااق الفنااااي المكلااااف بمراجعااااة نظااااام
المشتريات الحكومية رقم  )28لسنة . 2019
مشااااركة الااادائرة ضااامن دوائااار الشاااراء المركزياااة الساااتكمال نظاااام
الشاااراء اإللكتروناااي األردناااي  )JONEPSبماااا يتاااوائم ماااع األنظماااة
المعمول بها.
رئاساااااة الوفاااااد المفااااااوال إلنضااااامام األردن التفاقياااااة المشاااااتريات
الحكومية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.
المشاركة في جائزة االبتكار الحكومي.
التوجااال الحكاااومي ألتمتااال المؤسساااات الحكومياااة ،والتقبااال والتوجااال
العااام للوساااائل التكنولوجياااة فاااي المجتماااع األردناااي مثاااال االزديااااد
المضطرد في اعداد مستخدمين االنترنت) .

•
•

•

عدم كفاية المخصصات المالية ألغراال التطوير المؤسسي.
نقص في أعداد الكوادر البشرية المؤهلة لبعال المواقع.
عدم وجود مبنى مستقل ومناس لدائرة العطاءات الحكومية.

•

حصاااول دوائااار ومؤسساااات حكومياااة علاااى صاااالحيات تاااؤثر علاااى نطااااق
عمل الدائرة.
وضاااع كافاااة الجهاااات والوحااادات الحكومياااة تحااات مظلاااة دائااارة العطااااءات
الحكومياااة الدارة شاااراء األشاااغال والخااادمات الفنياااة التاااي تحتااااج اليهاااا تلاااك
الجهاااات والوحااادات الحكومياااة وفقاااا ً لصاااالحياتها حسااا نظاااام المشاااتريات
الحكومية.
الااااانقص المتواصااااال فاااااي الكفااااااءات والخبااااارات المتخصصاااااة باإلضاااااافة
للااانقص فاااي الماااوارد البشااارية بساااب االحالاااة علاااى التقاعاااد وعااادم الساااماح
بالتعيين.
اإلجراءات الحكومية المتخذة بسب جائحة كورونا.
تذبااااذ قيمااااة المساااااعدات والماااانع الخارجيااااة بناااااء علااااى أحااااداث سياسااااية
وعوامااال اقتصاااادية قاااد يحاااد مااان تااادفق وثباااات المااانع الخاصاااة بمشااااريع
التطوير.

•
•

•
•

دعم اإلدارة العليا في الدائرة والرغبة في إحداث تغيير إيجابي.
مسااااهمة الااادائرة فاااي تعاااديل األنظماااة والتشاااريعات الناظماااة لعمااال
قطاع اإلنشاءات وأعمال اإلعمار في المملكة.
وجود كوادر بشرية مؤهلة.
وجود بنية تحتية إلكترونية متقدمة.
هيكل تنظيمي فعّال ويخدم أهداف الدائرة.
مشاااركة القطاااع الخاااص فااي اتخاااذ القاارارات ضاامن عماال اللجااان
مما يدعم شفافية وصحة وحوكمة القرارات المتخذة.
تفعيااااال دور الجهاااااات الرقابياااااة ممثلاااااة باااااديوان المحاسااااابة وهيئاااااة
النزاهاااة ومكافحاااة الفسااااد فاااي مراقباااة اجاااراءات عملياااات الشاااراء
مما يدعم الشفافية.
وجااااود ماااانع ومشاااااريع التطااااوير التااااي يااااتم تطبيقهااااا بهاااادف رفااااع
مساااااتوي عمليااااااات الشااااااراء الحكوميااااااة مثااااااال نظااااااام الشااااااراء
اإللكتروني األردني . ))JONEPS

عناصر
القــوة

•
•
•
•

•

التهديدات

•
•
•
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•

الفرص

•
•
•
•
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تحليل البيئة الخارجية
)(PESTEL
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تحليل البيئة الخارجية )| (PESTEL
تم تحليل ودراسة العوامل الخارجية المؤثرة على عمل الدائرة بنا ًء عل دراسة البيئة الخارجية ،كاالتي
•
•

• تدفق أمواج الالجئين نتيجة االحتجاجات على
الحكومات .
• االستقرار السياسي المتوقع في المملكة ،على
الرغم من وجود تخوفات من تمدد الصراع.

•

العوامل االدتصادية

العوامل السياسية

•
•

 نمو طبيعي ثابت في اعداد السكان
وغير طبيعي نتيجة أمواج الالجئين
• هجرة الكفاءات للعمل في الخارج.
• مجتمع فتي بمخرجات تعليمية ذات.
• سمعة جيدة في دول المنطقة ،مع تراجع طفيف في
األداء الفعلي لمخرجات المدارس والجامعات في
المملكة.
• جائحة كورونا وما خلفتل من تباطؤ في القطاع .

•

•

•

دائرة
العطاءات
الحكومية

•

العوامل االلتماعية

نمو ثابت ومعتدل بمعادل حجام االنفااق الحكاومي لماا لال األثار علاى تلبياة
متطلبات المشاريع والتطوير المستقبلية.
العجاز المتزايااد بالميزانياات ومااا لاال مان األثاار علاى الميزاتيااات الحكوميااة
التي تأخذ بالتناقص بهدف تقليل العجز.
تذبذ قيمة المنع والقروال حيث يعتبر حجم األموال من الجهات الممولة
من أهم المؤشرات اإلقتصادية.
نماو فاي قيماة وعادد عطااءات الشاراء المركزياة لتصال الاى  323و 72
مليون دينار خالل العامين  2019و 2020على التوالي.
توقيع اتفاقيات لمشاريع استثمارية قد تصل الى  18مليار دوالر خالل
العشر سنوات القادمة مؤتمر دافوس).
قيمة الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغ نمو الناتج المحلي االجمالي
باألسعار الثابتة  %2.0في عام  2019مقارنة بعام  2018لما لل األثر
الكبير على تحديد بيئة االستثمار والعمل في المملكة وباالتالي زيادة في
قاعدة المناقصين المستفيدين.
مساهمة قطاع االنشاءات في الناتج المحلي ،حيث أسهم بما يقر 2.9%
لألدوات التكنولوجية
األردني
المحليتقبل
الناتج زيادة
من •
.2019
المواطنللعام
اإلجمالي
استخدام االنترنت ،تسجيل الهواتف النقالة ،وسائل
التواصل االجتماعي).
• تميز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات األردني
بالمقارنة مع دول المنطقة.
• استراتيجية الحكومة االلكترونية ودعمها لمشروع
حكومة المشتريات االلكترونية.

العوامل التكنولولية

االعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع
ضخمة لهذا الغرال خصوصا مصادر الطاقة
الشمسية) مما يسهم في دعم عجلة اإلقتصاد باتجاه تقليل
نفقات التشغيل وجذ االستثمارات وتحسين بيئتل
وخصوصا مع الرفع الستمر للمحروقات.
تبني كودات األبنية الخضراء ضمن قطاع االنشاءات
واالهتمام الوطني بمبادئ االستدامة والعناية البيئية.

•
•

العوامل البيئية

العوامل القانونية
57

•

تنفيذ مراجعات في القوانين واألنظمة الخاصة
بالمشتريات الحكومية
قوانين الالمركزية وقوانين مراجعات هيكلة وأداء
القطاع العام ككل.
مفاوضات انضمام األردن التفاقية المشتريات الحكومية
 )GPAوما يتضمنل من التزامات مستقبلية.
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أهم المخاطر ومقترحات تقليل األثر
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أهم المخاطر ومقترحات تقليل األثر | تقييم المخاطر التي قد تؤثر على نجاح افهدام االستراتيجية
تم تحديد أهم المخاطر التي تواجه تنفيذ االستراتيجيات بشكل سلس سواق من البيئة الخارجية والداخلية .كما تم اقتراح حلول لتقليل أثر هذه
المخاطر كافتية :
مقترحات تقسيل أثر المخاطر

المخاطر

• حدوث تغييرات جذرية على أنظمة عطاءات الشراء الحكومية تحت
المراجعة وخصوصا قانون الشراء الموحد تحت الدراسة و فرال
دور ومسؤوليات وتوجهات ال تتناس والتوجل االستراتيجي
المقترح.

• تفعيااال وتكثيااااف قنااااوات التزويااااد ضااامن اللجااااان الخاصااااة بسااااب
عااادم تفصااايل وتحدياااد االطاااار التشاااريعي لهاااذه القناااوات مماااا ياااؤثر
على شفافية وفعالية العطاءات الحكومية ككل.
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•

الحااارص علاااى مشااااركة إدارة الااادائرة فاااي مراحااال تطاااوير القاااانون لتبناااي التوجااال
االستراتيجي الجديد

•

مشااااااركة الااااادائرة ضااااامن الفرياااااق الفناااااي المكلاااااف بمراجعاااااة نظاااااام المشاااااتريات
الحكومية رقم  )28لسنة  2019والتعليمات الصادرة بموجبل.

•

مشااااااركة الااااادائرة ضااااامن دوائااااار الشاااااراء المركزياااااة الساااااتكمال نظاااااام الشاااااراء
اإللكتروني األردني  )JONEPSبما يتوائم مع األنظمة المعمول بها

•

مشااااااركة الااااادائرة ضااااامن دوائااااار الشاااااراء المركزياااااة فاااااي التااااادري علاااااى نظاااااام
المشتريات.

•

تفعياال هيكاال محااوكم التخاااذ قاارارات سااليمة ضاامن عماال اللجااان الالمركزيااة لبناااء
قنوات التواصل وتبادل المعلومات.

•

القيام بإدارة العقود التي تتجاوز السقوف المالية في النظام بطريقة مركزية.

•

العمل على حوكمة كافة اللجان.
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• انخفااااااال أو انقطااااااع مفااااااجل فاااااي مصاااااادر تمويااااال مشااااااريع
التطاااوير حسااا خارطاااة الطرياااق بساااب فااارال بااارامج الهيكلاااة
وبااااارامج تقناااااين االنفااااااق العاااااام ،أو فقااااادان العالقاااااات اإليجابياااااة
المشااااكلة مااااع المؤسسااااات والمنظمااااات الدوليااااة الممولااااة لغيااااا
أطاااااار واضاااااع إلدارة وتنمياااااة العالقاااااات ماااااع هاااااؤالء الشاااااركاء
االستراتيجيين بشكل مؤسسي.

•

تخطاااايط مشاااااريع التطااااوير ضاااامن خارطااااة الطريااااق بمااااا يتناساااا والميزانياااااات
المتوقعة ،والحرص على تكامل العالقة والتخطيط مع كافة الشركاء الممولين.

•

تطاااوير أطاااار واضاااع إلدارة وتنمياااة العالقاااات ماااع الشاااركاء االساااتراتيجيين بشاااكل
مؤسسي.
وجاااود مااانع ومشااااريع التطاااوير التاااي ياااتم تطبيقهاااا بهااادف رفاااع مساااتوي عملياااات
الشراء الحكومية مثال نظام الشراء اإللكتروني األردني .) )JONEPS

• عقبااااات لالنتقااااال نحااااو المشااااتريات االلكترونيااااة بسااااب غيااااا أو
ضااااعف البنيااااة التحتيااااة لتكنولوجيااااا المعلومااااات وعاااادم مطابقتهااااا
للمتطلباااات األساساااية لالنتقاااال للمشاااتريات االلكترونياااة فاااي معظااام
مناطق العمل.

• عااادم القااادرة علاااى إدارة ومراقباااة األداء بساااب الضاااعف الواضاااع
فاااااي عملياااااات توثياااااق البياناااااات والمعلوماااااات الخاصاااااة بنتاااااائج
القطاع ككل ونتائج العمليات التشغيلية على وجل الخصوص.
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•

التأكاااااد مااااان تاااااوفير وتفعيااااال متطلباااااات البنياااااة التحتياااااة لتكنولوجياااااا المعلوماااااات
والحكومة االلكترونية في كافة مناطق العمل .

•

مشااااااركة الااااادائرة ضااااام ن دوائااااار الشاااااراء المركزياااااة الساااااتكمال نظاااااام الشاااااراء
اإللكتروني األردني  )JONEPSبما يتوائم مع األنظمة المعمول بها.

•

إدارة وتفعيل نظام الشراء اإللكتروني األردني .)JONEPS

•

العمووول علوووى تعوووديل نظوووام الشوووراق اإللكترونوووي بحياااث يسااامع بتساااجيل الشاااركات
األجنبية.

•

مراجعااااة ومتابعااااة وتحسااااين عمليااااات توثيااااق البيانااااات والمعلومااااات ورفااااع تقااااارير
دورية بها لإلدارة العليا في الدائرة كمركز للمراقبة .

•

بناااااء قواعااااد بيانااااات لمشاااااريع العطاااااءات الحكوميااااة بمااااا يشاااامل قواعااااد معلومااااات
نتائج أداء المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية.
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• حاااادوث اختراقااااات متعلقااااة بااااأمن وساااارية المعلومااااات فااااي نظااااام
المشااااااتريات االلكترونيااااااة ممااااااا يااااااؤثر علااااااى شاااااافافية العطاااااااءات
الحكومية.

• اإلجراءات الحكومية المتخذة بسب

جائحة كورونا.
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•

بناااااء حااااواجز تمنااااع وصااااول الجهااااات غياااار المخولااااة للمعلومااااات والوثااااائق علااااى
النظام.

•

إبقااااء حاااق المعرفاااة لشااايفرات برمجاااة النظاااام ماااع الجهاااات الحكومياااة فقاااط ،وتاااولي
مسؤولية صيانة النظام ذاتيا.

•

توفير بنية تحتية تكنولوجية تسمع بعقد االجتماعات عن بعد.

•

تفعيااال خطاااط طاااواريء وكماااا هاااو وارد فاااي الااادليل االرشااااد الصاااادر عااان دياااوان
الخدمة المدنية .
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أهم المشاريع الحالية والمستقبلية
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أهم المشاريع الحالية| قائمة المشاريع االستراتيجية ذات الصلة
مشروع أتمتة عمسيات الشراء من خالل نظام الشراء
اإللكتروني ).(JONEPS
أتمتة يلراءات مديرية التصنيف والترخيص.

أتمتة وثائق العطاءات.
أتمتة دفع الرسوم وأثمان نسخ الشراء.
مرالعة نظام المشتريات الحكومية
ردم ( )28لسنة  2019والتعسيمات الصادرة
بمولبه ،تعديل التشريعات المتعسقة بتصنيف المقاولين
وتصنيف مقدمي الخدمات الفنية ،يصدار وثيقة الشراء القياسية
تحدي عقد المقاولة وعقود الخدمات  ،تحدي التشريعات
الناظمة لعمل الدائرة ،نظام يدارة المعسومات المالية
وغيرها الخ...

أتمتة إجراءات عمل
العطاءات الحكومية
االنضمام التفاقية
المشتريات الحكومية

التشريعات

...

يتم التفاون حاليا ً مع اللهات
المعنية النضمام األردن التفادية المشتريات
الحكومية المنبثقة عن منظمة التلارة العالمية .

.

أهم المشاريع
مشروع توحيد
إجراءات المشتريات
الحكومية
توحيد األنظمة والقوانين الخاصة بكافة عمسيات
الشراء الحكومية عس مستوى الممسكة من خالل دانون لسشراء
يحدد االطار التشريعي لكافة المشتريات الحكومية.

شراء األشغال والخدمات
الفنية
بناء القدرات في
المشتريات
الحكومية

مأسسة عمسية بناء القدرات وخسق
فهم لنظام المشتريات اللديد للميع العامسين في
ملال الشراء الحكومي في اللهات ،وتحديد مسارات تدريبية
مرتبطة بمسارات وظيفية معتمدة تستند يل
الكفايات المطسوبة في ملال الشراء الحكومي.
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شراء األشغال والخدمات الفنية وفقا لنظام المشتريات
الحكومية والتعسيمات الصادرة بمولبه.
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نطاقات األجندة الوطنية
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نطاقات األجندة الوطنية | افرعن 2025
بغرض بناق أهدام الدائرة االستراتيجية ،تم الرجوع للنطاقات وافولويات الوطنية ذات الصلة كاطار للتوجه الوطني العام وهي كما يلي:

أولوية تعءيء النءاهة ومكافحة الفساد وانفاذ القانون
أولوية تحسين لودة الخدمات
أولوية التشغيل وريادة األعمال
أولوية النمو اإلدتصادي وتعءيء استدامة االستثمارات
أولوية اإلصالح اإلداري وترشيق اللهاء الحكومي
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