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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 من مجلس الوزراء  ،ويرتبط إداريا ً بوزير األشغال
العامة واإلسكان.
منذ انشاء دائرة العطاءات الحكومية قبل أكثر من ث الثة عقود استطاعت فيها ترسيخ جذورها بكفاءة واقتدار من خالل المهام والصالحيات المخولة لها لتكون إحدى أدوات
الدولة المعنية بقطاع اإلنشاءات كجهة حكومية معنية بقطاع اإلنشاءات ،ورعاية نشاطه ،وتعزيز قدراته ،وهي تعمل على تحديث وتطوير كل ما يؤدي إلى تنمية وتكاتف جهود
أطرافه باعتباره ركنا ً من أركان االقتصاد الوطني يستلزم التطوير والتحديث مما أهلها لتكون في طليعة الدوائر الرسمية التي كان لها شرف اإللتقاء مع طموحات صاحب الجاللة
الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المفدى ،وهي اليوم ومن خالل مشروعها في برنامج الحكومة االلكترونية تعمل على تبسيط وتطوير اجراءاتها وتسريع الخدمات المقدمة لجميع
الشركاء من مقاولين و استشاريين و مؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة و إعادة هندسة اإلجراءات والتشريعات الناظمة لتحقيق التوازن المنشود بين األطراف الرئيسية
المسؤولة عن إنجاز المشاريع اإلنشائية وتعديالته ،وحصلت الدائرة على ختم التميز ضمن مشاركتها في جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية للدورة الثامنة
( )2017-2016والذي سيشكل حافزا ً قويا ً لنا لبذل المزيد من العطاء للوصول الى الجائزة األغلى واألعز ( جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ) لنكون
عند حسن ظن سيد البالد المفدى.
تمارس دائرة العطاءات الحكومية المهام والصالحيات المخولة لها بمقتضى أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة .2019
كما وتعمل الدائرة وضمن خطة استراتيجية معدة ومعتمدة أصوليا ً
بحس عا ٍل بالمسؤولية ملتزمة بتطبيق األحكام الناظمة ولوائح التعليمات بعدالة ونزاهة وشفافية في كافة
ٍ
إجراءات المهام المناطة بها من خالل كوادرها البشرية المؤهلة التي تتحمل أعلى درجات المسؤولية  ،ويحكم عمل الدائرة أنظمة رقابية متخصصة وفعالة قادرة على إيجاد مواطن
الخلل وإصالحها (إن وجدت) والحيلولة دون تضارب المصالح وضمان نزاهة اإلجراءات ودقتها.
لقد عاصرت انجازات هذه الدائرة في المجاالت واألنشطة لتي تتركز فيها مسؤولياتها وحرصها على منهجية التطوير المتوازن المستمر في كل منحنى من مناحي مهامها
واستشرافها واستيعابها لمتطلبات هذا التطور بما يتماشى مع ما يزخر بع عالم اليوم من سباق وخاصة في مجال ثورة المعلومات واالتصاالت وتوظيف كل ذلك لصالح شفافية
اإلجراءات ونزاهة القرارات في العمل.
مهام دائرة العطاءات الحكومية -:
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 .1القيام بإجراءات الشراء لما تحتاج إليه الجهات الحكومية أو الوحدات الحكومية منن األشنغال والخندمات الفنينة وفقنا لنظنام المشنتريات الحكومينة رقنم ( )28لسننة 2019
وتعديالته .
 .2تدقيق عطاءات األشغال والخدمات الفنية الحكومية وتحليلها وجمع المعلومات المتعلقة بالعطاءات وحفظها وتحليـــلها .
 .3وضع الشروط العامة والخاصة لعطاءات األشغال والخدمات الفنية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرها بالتنسيق منع لجننة سياسنات
الشراء .
 .4مراجعة الشروط العامة والخاصة لعقد المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات وتطوير تلك الشروط واإلجـــراءات .
 .5مراجعة وثائق الشراء وطلبات الشراء وتدقيقها للتحقق من اتفاقها مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
 .6التعاون مع لجنة سياسات الشراء والتنسيق مع الجهات والوحدات الحكومية لتحسين مهارات العاملين في مجال الشراء وبناء القدرات .
 .7تزويد الجهة الحكومية والوحدة الحكومية بالرأي والمشورة فيما يتعلق بالشراء .
 .8القيام بأعمال سكرتارية اللجان .
 .9جمع المعلومات عن إجراءات الشراء التي تقوم بها ورفعها إلى لجنة سياسات الشراء .
 .10حفظ القيود والسجالت والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء .
 .11التعاون مع لجنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة إلدارة الشراء ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ هذه السياسة .
 .12ترخيص وتصنيف المقاولين وتصنيف مقدمي الخدمات الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة ،وحفـظ المعلومات المنوطة بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل المملكة
وخارجها بموجـب التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .
 .13تقييم أداء المتعهدين واإلستشاريين بنا ًء على التقارير الواردة من الجهة المستفيدة .
 .14دراسة تغير أسعار المحروقات و المواد اإلنشنائية المدرجنة فني جندول بياننات التعنديل فني عقند المقاولنة الموحند للمشناريع اإلنشنائية والتنسنيب للنوزير بإصندار أي تعمنيم
بتعديل تلك األسعار .
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 .15إصدار النشرات الدورية حول قطاع اإلنشاءات وأسعار المواد اإلنشائية وبنود األشغال .
 .16إصدار المطبوعات الدورية والمواد اإلرشادية المتعلقة بالشراء .
 .17إدامة ملف المفاوضات انضمام األردن التفاقية المشتريات الحكومية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.
 .18المشاركة في تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت المعقودة بين المملكة وأي جهات دولية على المستووين اإلقليمي والعالمي
 .19أي أعمال أو مهام أخرى تناط بالدائرة تنفيذا ً ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
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الرؤية والرسالة والقيم لدائرة العطاءات الحكومية

الرؤية
مشتريات حكـوميــة كفــؤة وشفافــة

القيم

الرسالة
إدارة إجراءات 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

زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس األداء الحكومي .
تعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحفيز بيئة األعمال واإلستثمار.
تحفيز النمو االقتصادي والمضي قدما ً بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
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األهداف اإلستراتيجية 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 .
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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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مديرية المناقصات
مهام وواجبات المديرية ()2021-2020
 األقسام الموجودة في المديرية:
تتكون تتكون مديرية المناقصات من األقسام التالية وهي:
قسم األبنية

قسم الطرق والنقل والتعدين

قسم المياه والري والصرف الصحي والسدود

قسم الكهروميكانيك واالتصاالت

قسم خدمات المناقصات

قسم دراسات األسعار


 مهام وواجبات المديرية:
وتتلخص المهام والواجبات الرئيسية لمديرية المناقصات بما يلي-:
 -1طرح العطاءات (عطاءات الخدمات الهندسية و عطاءات األشغال) للجهات والوحدات الحكومية.
 -2تقييم العروض الفنية والمالية وإعداد التقارير الفنية والمالية وذلك من خالل مشاركة مهندسي المديرية في اللجان الفنية المشكّلة.
 -3المشاركة في لجان الشراء (لجان الشراء المركزية المتخصصة ،لجان الشراء المحلية لجان الشراء في المحافظاات ولجاان الشاراء الخا اة) مان خاالل
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مشاركة مهندسين كمندوبين عن دائرة العطاءات الحكومية وفقا ً لتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة  2019وتزويد الجهات والوحدات
الحكومية بالرأي والمشورة فيما يتعلق بعمليات الشراء في المديرية.
 حفظ القيود والسجالت والملفات الخا ة بعمليات الشراء
 تحسين مهارات العاملين في مجال الشراء.
 -4عمل مقارنات ودراسات تحليلية لمجموعة من العطاءات المختارة تبين األسعار االفرادية لبنود األعمال المختلفة وتحليل البيانات.
 -5تحليل األسعار (للبنود االنشائية ،الكلف التنفيذية للمشاريع االنشائية) للعطاءات التي تم طرحها من قبل الدائرة.
 -6مراجعة عطاءات األشغال والخدمات الفنية وجمع المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات.
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مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة
مهام وواجبات المديرية ()2021-2020
 األقسام الموجودة في المديرية:
يتألف كاعر المديرية من قسمين:
 -1قسم شراق افشغال.
 -2قسم شراق الخدمات الفنية واالستشارية.

 مهام وواجبات المديرية:
تعمووول المديريوووة بقسووومي ا علوووى تسووو يل م موووة لجوووان الشوووراق المركزيوووة المتخصصوووة لتوووتمكن مووون اتخوووا القووورارت المناسوووبة بالموا ووويع المطرو وووة علوووى
أجندة اجتماعات ا بدقة وسرعة وشفافية ،يث تتولى المديرية م مة ععم وتنسيق جميع أعمال اللجان والتي تشمل على ما يلي-:
 -1تحضووووير جوووودول للجووووان الشووووراق المركزيووووة المتخصصووووة بمجاالت ووووا افربعووووة والتنسوووويق مووووع عطوفووووة الموووودير العووووام وأعضوووواق هووووذ اللجووووان لعقوووود هووووذ
الجلسات.
 2تحضوووير كشوووف بأسوووماق المووووععين للمناقصوووة لبيوووان افعوووداع وافسوووماق وو وووع تأمينوووات عخوووول العطووواق وأيوووة معلوموووات
عروض المناقصين.

ووورورية أخووور

فاظوووا علوووى

 -3فوووتل العووووروض الفنيووووة وإعوووداع كشووووف بأسووووماق المناقصووووين المشووواركين بالعطوووواق و فوووو العوووروض الفنيووووة لحووووين تسووووليم ا للجوووان الفنيووووة واإلبقوووواق علووووى
العروض المالية مغلقة لد المديرية لحين إن اق أعمال التقييم الفني واستكمال إجراقات اإلعترا ات على التقييم الفني إن وجدت.
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 -4كتب تبليغ المناقصين بنتائج تقييم عرو

م الفنية و تحديد موعد فتل العروض المالية الذر تقرر لجان الشراق المركزية المتخصصة.

 -5فتل العروض المالية.
 -6ف تأمينات عخول العطاق المرفقة بالعروض المستلمة لحين تسليم ا لرئيس قسم خدمات المناقصات.
 -7عرض التقارير الفنية والمالية على لجان الشراق المركزية المتخصصة سب مجال ا وعراست ا للعمل على أرشفت ا .
 -8إعداع محا ر لجلسات لجان الشراق المركزية المتخصصة مبينا في ا قرارت اللجنة وإعداع كشوفات الحضور والغياب فعضاق اللجان.
 -9إعداع ما يلزم من مراسالت-:
أ -المناقصووووين لطلووووب تو وووويحات أو التزامووووات ووووول عرو وووو م بحسووووب قوووورارت لجووووان الشووووراق المركزيووووة المتخصصووووة لغايووووات فحووووص العووووروض
وتقييم ا ومقارنت ا.
ب -الوووودوائر ات العالقووووة والج ووووات المسووووتفيدة بمووووا يخووووص أمووووور المناقصووووات العائوووودة الووووي م كتوووووفير موافقووووات الممووووولين ،أو توووووفير المخصصووووات ،أو
تسمية ممثلي م (افعضاق) في لجان الشراق المركزية المتخصصة أو في اللجان الفنية.
ج -التأكد من سريان كفاالت المناقصين والعروض والطلب بتجديدها عند الضرورة.
 -10إعووووداع قوووورارات لجووووان الشووووراق المركزيووووة المتخصصووووة موووون ( إ الووووة أو إعوووواعة الطوووور أو إلغوووواق أو تأهيوووول مسووووبق أو قائمووووة مختصوووورة ...إلوووو ) التووووي
تقررها أو تصدرها لجان الشراق المركزية المتخصصة وكذلك كتب التغطية الالزمة ل ذ القرارات لرفع ا لمعالي الوزير للمصاعقة علي ا.
 -11إعداع المذكرات الداخلية الالزمة التي تقررها لجان الشراق المركزية المتخصصة للجان الفنية.
 -12نشووور مواعيووود فوووتل العوووروض وكوووذلك نتوووائج فوووتل العوووروض الفنيوووة والماليوووة ونتوووائج التأهيووول المسوووبق المبدئيوووة والن ائيوووة والقووووائم المختصووورة واإل الوووة
المبدئية واإللغاق على موقع الدائرة االلكتروني وبأر وسيلة إعالم يحدعها عطوفة المدير العام سب ما يقتضيه النظام .
 .13التنسيق والمتابعة مع مديرية تطوير افعاق المؤسسي ب دف تس يل تقديم خدمة البث المباشر ين فتل العروض.
 .14عراسوووة وعووورض أيوووة مراسوووالت سوووواق ورقيوووة أو إلكترونيوووة ات عالقوووة بالعطووواقات قيووود إجوووراقات التقيووويم واإل الوووة مووون الووودوائر ات العالقوووة والج وووات
المستفيدة وكذلك المناقصين على اللّجنة سب طلب رئيس اللجنة وتج يز الرع المناسب علي ا.
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 .15عوووورض نتووووائج فووووتل العووووروض مباشوووورة خووووالل جلسووووات لجووووان الشووووراق المركزيووووة المتخصصووووة متوافقووووة والبووووث المباشوووور للجلسووووات بحيووووث يقوووووم أ وووود
أعضووواق أمانوووة السووور وخوووالل جلسوووات فوووتل العوووروض بًعخوووال البيانوووات مباشووورة لتنشووور مكتوبوووة خوووالل البوووث المباشووور فوووي نفوووس الجلسوووة بالتنسووويق موووع
مديرية تطوير افعاق المؤسسي.
 . 16متابعووووة تصووووديق القوووورارات (إ الووووة ،إعوووواعة طوووور  ،إلغوووواق ،تلووووزيم...،إل ) الصوووواعرة عوووون لجووووان الشووووراق المركزيووووة المتخصصووووة موووون معووووالي الوووووزير
وإيصوووال ا إلوووى مديريوووة المناقصوووات وتسوووليم العووورض الفوووائز بعووود فووودور قووورارات اللجوووان موووع ملوووف العطووواق والتقوووارير والكتوووب الخافوووة بوووه ،وكوووذلك
تسليم مديرية المناقصات قرارات اللجان من إلغاق  ،أو إعاعة طر تم يدا لتبليغ الج ات المستفيدة بقرارات اللجان.
 .17تسليم العروض المغلقة الى أفحاب ا بعد التوقيع على إقرار باستالم ا بموجب كتاب تفويض رسمي فاعر عن المناقص.
 . 18فوورز العووروض غيووور الفووائزة والعمووول مووع لجووان اإلتوووالف الخافووة المشوووكلة بموجووب أ كووام النظوووام ،للقيووام بًتالف وووا بعوود موورور المووودة المنصووو
في النظام .

علي وووا

 .19المتابعوووة موووع اللّجوووان المختلفوووة فوووي الووودائرة لمعرفوووة أو ووواع تصووونيف المقووواولين أو مقووودمي الخووودمات الفنيوووة وموووا يسوووتجد علي وووا مووون خوووالل قووورارات لجنوووة
التصنيف ولجنة تصنيف مقدمي الخدمات الفنية.
 . 20المتابعوووة والمشووواركة فوووي عراسوووات تطووووير افنظموووة والتعليموووات والعقووووع المعموووول ب ووو ا وموووا يطووورأ علي وووا مووون تعوووديالت وكوووذلك متابعوووة تحوووديث وتطووووير
نظام الشراق اإللكتروني افرعني ( )JONEPSبما يتعلق بالم ام المنوطة بالمديرية.
 .21القيام بأرشفة جميع وثائق افعمال التي تمارس ا المديرية .
 .22اإلعووالن عوون اإل وواالت المبدئيووة سووب مووا تقوورر اللجنووة وكووذلك اإللغوواق ونتووائج التأهيوول المسووبق ورسووائل التعبيوور عوون االهتمووام علووى وسووائل االعووالم
التي تقررها اللجنة و سب مقتضيات نظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة .2019
 .23تسووو يل م موووة لجوووان الشوووراق المركزيوووة المتخصصوووة بتنفيوووذ توفووويات ا عنووود الشوووراق مووون مصووودر وا ووود (التلوووزيم ) بًعوووداع المراسوووالت الالزموووة للمنووواقص
وللجان الفنية لتمكين اللجان من استكمال إجراقات الشراق تى توقيع قرار اال الة.
 .26عراسوووة والعمووول علوووى تنفيوووذ قووورارات لجوووان الشوووراق المركزيوووة المتخصصوووة المسوووتندة الوووى تقوووارير التحقيوووق بحرموووان المنووواقص أو المقووواول أو المتع ووود أو
االستشوووارر مووون المشووواركة فوووي عمليوووات الشوووراق لفتووورة زمنيوووة ال تتجووواوز سووونتين فوووي أر مووون الحووواالت المنصوووو علي وووا فوووي المووواعة ( )104مووون نظوووام
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المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة .2019
 .27متابعوووة الحصوووول علوووى رعوع الشوووركات والج وووات المسوووتفيدة وأر ج وووة ات عالقوووة بالسووورعة الممكنوووة باسوووتخدام الرسوووائل اإللكترونيوووة و وووم العنووواوين
اإللكترونية إلى العناوين المطلوب إعراج ا في الوثائق.

 مخرجات المديرية:
: 

 . 1إفووودار ملوووف موقوووف العطووواقات افسوووبوعي والمتضووومن جوووداول للعطووواقات المحالوووة مرتبوووة سوووب تووواري إ الت وووا بمجاالت وووا افربعوووة ( افبنيوووة  ،الميوووا
والووورر والصووورف الصوووحي والسووودوع ،الطووورا والنقووول والتعووودين ،افعموووال الك روميكانيكيوووة واالتصووواالت) وكوووذلك العطووواقات قيووود إجوووراقات اإل الوووة
والعطاقات المعلن عن ا على موقع الدائرة والعطاقات الملغاة ومعاعة الطر .
 . 2إفوووودار جووووداول سوووونوية تتضوووومن كشوووووفات تفصوووويلية بحسووووب الج ووووة المسووووتفيدة للعطوووواقات المنووووور إتووووالف عرو وووو ا غيوووور الفووووائزة بعوووود موووورور الموووودة
المنصو علي ا في الماعة رقم ( )55من تعليمات تنظيم إجراقات المشتريات الحكومية لسنة .2019
 .3المشاركة في إعداع الجداول الوارعة في الكتاب السنور والتي تو ل عدع وقيم إ الة العطاقات سب مصدر تمويل ا.
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مديرية التصنيف والترخيص
مهام وواجبات المديرية ()2021-2020
 األقسام الموجودة في المديرية:
يتألف المديرية من افقسام التالية:
 -1قسم تصنيف المقاولين.

 -2قسم ترخيص المقاولين.

 -3قسم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية.
 -4قسم تقييم أداء المصنفين.

 مهام وواجبات المديرية:
 مهام قسم تصنيف المقاولين:

أوالً :طلبات تصنيف المقاولين :

 .1عرض الطلبات المستكملة على لجنة التصنيف بعد دراستها وكما يلي:
 -طلب تصنيف جديد.
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 طلب تجديد التصنيف . طلب إضافة اختصاص أو أكثر. طلب ترفيع التصنيف. طلب انسحاب أو اضافة شريك أو كليهما. .2الكشف على آليات ومعدات ومكاتب المقاولين.
 .3تنظييييم اجتماعيييات لجنييية تصييينيف المقييياولين وتنفييييذ القيييرارات المنبثقييية عييين لجنييية تصييينيف المقييياولين مووون إفووودار شووو اعات التصووونيف وإعوووداع الكتوووب
والمراسالت واإلبالغات والتعاميم والمذكرات ومتابعت ا .
ثانيا ً  :طلبات الموافقة على تنفيذ المشاريع من قبل الشركات األجنبية حسب المادة ( )16من قانون نقابة مقاولي االنشاءات األردنيين :
 -1دراسة طلبات أصحاب العمل بخصوص طلبات إحالة عطاءات داخل المملكة على الشركات األجنبية.
 -2عرض الطلبات المستكملة على اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة ( )16من قانون نقابة مقاولي االنشاءات األردنيين.
 -3مخاطبيييية ر اسيييية الييييوزراء بتنسيييييبات اللجنيييية الفنييييية بالموافقيييية علييييى تنفيييييذ المشيييياريع المحاليييية علييييى المقيييياولين األجانييييب داخييييل المملكيييية ذات الطبيعيييية
المتخصصة بالمشاركة أو اإلتالف مع المقاول األردني المصنف وابالغ أصحاب العمل خطيا بالموافقات الصادرة عن ر اسة الوزراء.
ثالثنننا ً  :أرشنننفة وإدخنننال المعلومنننات لكنننل منننا يتعلنننق بأعمنننال القسنننم ونشنننر تعليمنننات التصننننيف واإلعالننننات الخاصنننة بالمقننناولين علنننى موقنننع الننندائرة
اإللكتروني وبالجرائد الرسمية وعلى اللوحات الداخلية.
رابعاً :المشاركة في مراجعة ووضع مقترحات لتعديل تعليمات تصنيف المقاولين.

 مهام قسم ترخيص المقاولين
 .1دراسة طلبات الترخيص وعرض الطلبات المستكملة على لجنة الترخيص بعد دراستها و كما يلي:
 طلب ترخيص جديد. طلب تحويل من شركة إلى مؤسسة وبالعكس. -طلب تجديد قرار الترخيص.
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 .2تنظيم اجتماعات لجنة الترخيص وتنفيذ القرارات المنبثقة عن لجنة ترخيص المقاولين .
 .3أرشفة وإدخال المعلومات لكل ما يتعلق بأعمال القسم.

 مهام قسم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية

أوال ً :طلبات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية:

 -1عرض الطلبات المستكملة على لجنة التصنيف والمتعلقة بالتصنيف بعد دراستها وكما يلي:
 طلب تصنيف جديد. طلب تجديد التصنيف. طلب إضافة مجال أو أكثر. طلب ترفيع التصنيف. طلب إلغاء مجال أو أكثر. طلب إلغاء التصنيف. طلب تغير ر يس اختصاص. -2تنظيييييم إجتماعييييات لجنيييية تصيييينيف مقييييدمي الخدميييية الفنييييية وتنفيييييذ القييييرارات والمخاطبييييات الرسييييمية الخاصيييية المنبثقيييية عيييين لجنيييية تصيييينيف مقييييدمي
الخدمات الفنية من إصدار شهادات التصنيف وإعداد الكتب والمراسالت واإلبالغات والتعاميم والمذكرات ومتابعتها.
 -3القيييييام بزيييييارات ميدانييييية للمكاتييييب الهندسييييية واإلستشييييارية المصيييينفة ،و بزيييييارات للمختبييييرات الهندسييييية المصيييينفة والكشييييف علييييى األجهييييزة والمعييييدات
المخبرية وإعداد كشوفات الزيارة وتدوين مالحظات اللجنة حسب مجال وف ة التصنيف المطلوبة.
ثانيا ً :المشاركة في اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الفنية على النحو التالي:
 -1لجنة جا زة وزارة األشغال العامة واإلسكان للعمل اإلستشاري.
 -2لجنة الكشف على المختبرات الهندسية.
 -3متابعة اللجان الفنية المكلفة بالتحقق من تقصير أداء المكاتب الهندسية واإلستشارية المصنفة في المشاريع الحكومية.
ثالثنننا ً :مراجعنننة وثنننائق تنننأمين المسنننؤولية المهنينننة للمكاتنننب الهندسنننية واإلستشنننارية المصننننفة وأرشنننفتها وتبلينننا طالنننب الخدمنننة بنننأي شنننروط أو تعنننديالت
عليها.
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رابعنننا ً :متابعنننة التنننزام تصننننيف المكاتنننب الهندسنننية واإلستشنننارية المصننننفة للمتطلبنننات والشنننروط التننني تنننم تصننننيفه بننننا ًء عليهنننا وذلنننك منننن حينننث تغينننر
الكوادر الفنية والتغييرات التي تطرأ على الوضع المؤسسي واإلداري.
خامسا ً :المشاركة في مراجعة ووضع مقترحات لتعديل تعليمات تصنيف مقدمي الخدمة الفنية.
سادسنننننا ً  :أرشنننننفة وإدخنننننال المعلومنننننات لكنننننل منننننا يتعلنننننق بأعمنننننال القسنننننم وتحنننننديثها علنننننى بننننننك المعلومنننننات الخننننناص بالننننندائرة وعلنننننى برننننننامج
األرشننننننننفة اإللكتروننننننننني ( ) DMSونشننننننننر اإلعالنننننننننات والتعنننننننناميم و أسننننننننماء الشننننننننركات الهندسننننننننية اإلستشننننننننارية المصنننننننننفة علننننننننى
موقع الدائرة اإللكتروني.

 مهام قسم تقييم أداء المقاولين المصنفين:
 -1تقييييأ اداا المقييا ليم المنيين يم مييم آيية تييع لييية لمتااريية انييياو المشيياريع التييذ يقيي أ المقييا ليم اتن يييدةا انيياا ليي التقييارير اليي ارد مييم اليهييا
المست يد (آة التن يد ند االنتهاا مم ا ما المشر ع).
 -2تقييييأ اداا مقيييدمذ الآييدما ال نيييية (المكاتييا الهندسيييية االستشيييارية) ا لمنيين يم ميييم آيية تيييع لييية لمتاارييية الآيييدما ال نييية التيييذ يق ميي م اهيييا ميييم
لييي تن ييييدةا اميييا ايييذ دلييي ال نيييا المآاريييية الميدانيييية ا ميييا
دراسيييا تنييياميأ ةندسيييية انيييية لةشيييلا المشييياريع الهندسيييية االشيييرا
المسا ة اي استشارا ةندسية ا انية ا ةندسية تترلق ااالشلا اناا ل التقارير ال ارد مم اليها المست يد .
 -3إدار متاارة الشكا ى ال ارد ل المقا ليم المنن يم مقدمذ الآدما ال نية سا اآلتذ-:
 النظر االشكا ى المقدمة مم ان اا الرم دراستها لررتها ل لينة تنني المقا ليم.
 المشاركة تنظيأ الرم اذ ليام الت قق المشكلة ام يا الترليما متاارة اإليرااا المترلقة اها التنسيق مع كااة اليها المرنية.
 - 4ارش ة ك ما يترلق اأ ما القسأ مم كتا شكا ى تقارير انية نادر االآن ص ل ان المرل ما .
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مديرية العقود الهندسية
مهام وواجبات المديرية ()2021-2020
 األقسام الموجودة في المديرية:
تتكون




مديرية العقود الهندسية من األقسام التالية -:
قسم العقود الهندسية .
قسم تغير األسعار .
قسم ااالستشارات القانونية والعقدية .

 مهام وواجبات المديرية:
تتلخص مهام وواجبات المديرية من خالل:

أوال :قسم تغير األسعار.
دراساااة تغيااار أساااعار المحروقاااات والماااواد ا نشاااائية المدرجاااة فاااي جااادول بياناااات التعاااديل فاااي عقاااد المقاولاااة الموحاااد للمشااااريع ا نشاااائية والتنساااي
للوزير بإ دار أي تعميم بتعديل تلك األسعار.
 .1المشااااركة و التنسااايق و ا طاااال علااا عمااال اللجاااان الفنياااة لدراساااة تغيااار األساااعار فاااي جماااع األساااعار مااان الماااوردين و الشاااركات و بالتعااااون ماااع
الجهات الحكومية ونقابة المقاولين .
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.2
.3
.4
.5

دراسة وتحليل تغير أسعار المحروقات و المواد ا نشائية و المدرجة في جدول بيانات التعديل.
العمل عل إنشاء مؤشر أسعار و قاعدة بيانات للمواد ا نشائية الرئيسية في جدول بيانات التعديل.
إ اادار تعاااميم تغيااار األسااعار للمحروقاااات و المااواد ا نشاااائية المدرجااة فاااي جاادول بياناااات التعااديل مااان خااالل عمااال اللجااان الفنياااة الدائمااة لدراساااة
تغير األسعار و ذلك لعقود المقاولة الموحدة للمشاريع ا نشائية بجميع طبعاتها و للعقد الموجز طبعة  2005فما فوق.
تقااااديم ا رشااااادات العامااااة للااااوزارات و المؤسسااااات التااااي تتعاماااال بتلااااك التعاااااميم واألساااا العقديااااة و ليااااة الحسااااا للتغياااار فااااي األسااااعار لتلااااك
التعاميم .

ثانيا :قسم العقود الهندسية.
مراجعة الشروط العامة والخا ة لعقد المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية وتطوير تلك الشروط.
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

تحااااديط وتطااااوير العقااااود ا نشااااائية الهندسااااية بمااااا فيهااااا عقااااود التنفيااااذ والتصااااميم وا شااااراف وبمااااا يتناساااا والمسااااتجدات فااااي مجااااال القطااااا
الهندساااي وا نشاااائي وذلاااك بمراجعاااة الشاااروط العاماااة والخا اااة لعقاااد المقاولاااة الموحاااد والعقاااد الماااوجز واتفاقياااات الخااادمات الفنياااة الهندساااية
والشروط المرجعية من خالل لجان فنية مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية وبمشاركة القطاعين العام والخاص .
العمل عل إعداد عقود هندسية جديدة لمواكبة أسالي تنفيذ المشاريع ا نشائية الحديثة فيما يخص عقود التصميم والتنفيذ معا ً .
العمااال علااا إعاااداد عقاااود هندساااية للساااماح بمشااااركة القطاااا الخااااص مااان أجااال تعزياااز الشاااراكة باااين القطااااعين العاااام والخااااص ( )PPPكعقاااود
(.)BOT,BOOT,DBO
المشااااركة فاااي ل جاااان التحقاااق المتعلقاااة بالشاااكاوي الاااواردة إلااا الااادائرة بموجااا كتااا معاااالي وزيااار األشاااغال العاماااة وا ساااكان لتشاااكيل هاااذه
اللجان وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
المشاركة بلجان التسويات (تسوية الخالفات) والتحكيم الواردة إل الدائرة.
إعداد النشرات المتعلقة بالعقود ا نشائية وعقود الخدمات الهندسية وأسالي فض الخالفات.
التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية في مجاالت تحديط عقود ا نشاءات وعقود الخدمات الهندسية .
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ثالثا :قسم االستشارات القانونية والعقدية .
تقاااديم المسااااعدة واالستشاااارة فاااي جمياااع األماااور القانونياااة والتعاقدياااة مثااال العقاااود والوثاااائق والمفاو اااات والمشااااكل القانونياااة والعقدياااة ،والمسااااعدة
في اتخاذ القرار.
 .1تقديم الخبرة والدعم القانوني أثناء عمل الدائرة لضمان سيرها كما يج .
 .2مراجعة وتدقيق االتفاقيات والعقود القانونية والتي تتعلق بعمل الدائرة.
 .3طرح الرأي واالستشارات القانونية للدائرة .
 .4تزويد الجهة الحكومية والوحدة الحكومية بالرأي والمشورة التعاقدي و /أو القانوني.
 .5تقاااديم الااارأي القاااانوني و /أو التعاقااادي ،والاااردود القانونياااة علااا كافاااة المتطلباااات القانونياااة و /أو التعاقدياااة ودعمهاااا بالمساااتندات والوثاااائق
الالزماااة والنظااار وإباااداء الااارأي ا لقاااانوني والتعاقااادي فاااي معاااامالت الخالفاااات باااين أطاااراف العقاااود الهندساااية والاااواردة للااادائرة مااان الجهاااات
الحكومية.
 .6تقاااديم االستشاااارات القانونياااة للااادائرة مااان وجهاااة النظااار القانونياااة وفاااق التشاااريعات وأحكاااام القاااانون األردناااي واألنظماااة والتعليماااات األردنياااة
الناظمة وتزويد الجهة الحكومية والوحدة الحكومية بالرأي والمشورة التعاقدي و /أو القانوني.
 .7النظر وإبداء الرأي القانوني والتعاقدي في معامالت الخالفات بين أطراف العقود الهندسية والواردة للدائرة من الجهات الحكومية.
 .8التنسيق والتعاون مع جمعية المحكمين األردنيين لو ع واعتماد أس تقييم المحكمين والموفقين لعقود ا نشاءات.
 .9المشااااركة فاااي لجاااان التحقاااق المتعلقاااة بالشاااكاوي الاااواردة إلااا الااادائرة بموجااا كتااا معاااالي وزيااار األشاااغال العاماااة وا ساااكان لتشاااكيل هاااذه
اللجان وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
 .10المشاركة بلجان التسويات (تسوية الخالفات) والتحكيم الواردة إل الدائرة.
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مديرية تطوير األداء المؤسسي
مهام وواجبات المديرية ()2021-2020
 األقسام الموجودة في المديرية:
تتكون





مديرية تطوير األداء المؤسسي من األقسام التالية -:
قسم تطوير األداء المؤسسي.
قسم الدراسات والمعلومات.
قسم الحكومة ا لكترونية .
قسم تكنولوجيا المعلومات .

 مهام وواجبات المديرية:
تتلخص مهام وواجبات المديرية من خالل:
 .1متابعااااة تحااااديط وتطويرالخطااااة االسااااتراتيجية للاااادائرة الالزمااااة لتحقيااااق رؤيتهااااا ورسااااالتها وبمااااا ينسااااجم مااااع األهااااداف االسااااتراتيجية والمحاااااور
الوطنية.
 .2متابعة ترجمة األهداف االستراتيجية للدائرة إل مشاريع وبرامج.
 .3متابعاااة إعاااداد الخطاااف التنفيذياااة ومراجعتهاااا للت كاااد مااان انساااجامها ماااع االهاااداف االساااتراتيجية للااادائرة ،وعااادم وجاااود تعاااارض أو تضاااار باااين أنشاااطة
ومشاريع وبرامج الدائرة المختلفة ،وذلك بالتنسيق مع المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة.
 .4تحدياااااد مؤشااااارات األداء الرئيساااااية بالتشااااااور ماااااع الماااااديريات والوحااااادات وفقاااااا ل ولوياااااات االساااااتراتيجية فاااااي الخطاااااة االساااااتراتيجية لقيااااااء أداء
المديريات والوحدات.
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ااامن نطااااق التخطااايف االساااتراتيجي للااادائرة مثااال (خطاااة إدارة المخااااطر) ،وذلاااك بالتنسااايق ماااع

 .5متابعاااة إعاااداد وتطاااوير الخطاااف المختلفاااة التاااي تااادخل
المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة.
 .6إعداد ملف الدائرة للمشاركة في جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي و الشفافية.
 .7ترسيخ ثقافة ا بتكار في الدائرة ،بما في ذلك المشاركة بجائزة ا بتكار الحكومي.
 .8تطوير و يانة الهيكل التنظيمي للدائرة بما في ذلك األدوار والمهام والواجبات وفق التشريعات الناظمة لذلك.
 .9متابعة ومراجعة وتحديط و ف المهام والواجبات الرئيسية للمديريات والوحدات في الدائرة.
 .10إعداد وإ دار الكتا السنوي للدائرة والعروض التقديمية عن الدائرة.
متلقي الخدمة .
 .11تحليل استبانات ر
 .12المشاركة بو ع مؤشرات األداء و ليات العمل لمشاريع الدائرة .
 .13إعداد وا دار دليل الخدمات الخاص بالدائرة ومراجعته بشكل سنوي وحس األ ول.
 .14إعااااداد الخطااااف الخا ااااة بالخاااادمات االلكترونيااااة واالشااااراف علاااا أماااان وساااارية المعلومااااات المتبعااااة بالاااادائرة (االماااان الساااايبراني) ،وتطااااوير علاااا
قواعد البيانات الرئيسية بالدائرة (بنك المعلومات ).
 .15االشاااراف والتطاااوير واجاااراء التعاااديالت المناسااابه علااا المحتاااون االلكتروناااي للااادائرة علااا منصاااة الحكوماااة االلكتروناااي ونشااار البياناااات المفتوحاااة
عل منصة وزارة االقتصاد الرقمي .
 .16متابعة سير العمل عل برنامج الحكومة ا لكترونية والمشاريع المختلفة فيه.
 .17إدارة أنظمة تراسل و .SMS
 .18ا شاااراف علااا أعماااال الصااايانة للخاااوادم وأجهااازة الحاساااو وملحقاتهاااا فاااي الااادائرة والمراقباااة علااا الشااابكة الداخلياااة والخارجياااة لضااامان تاااوفير
خدمة ا نترنت والبريد ا لكتروني في الدائرة.
 .19حماية أجهزة الدائرة من خوادم وحواسي وبرامج من خالل تفعيل األنظمة التالية )Firewall , Anti -virus( :
 .20متابعة نظام األرشفة ا لكترونية المفعّل بالدائرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 .21متابعة بط جلسات فتح عروض المناقصات من قاعة اللجان المركزية وأرشفتها عل موقع الدائرة ا لكتروني.
 .22نشر المعلومات المختلفة عل موقع الدائرة ا لكتروني وبالتنسيق مع باقي المديريات.
 .23متابعااااة عماااال النسااااخ ا حتياطيااااة (  (Backupلكافااااة البيانااااات والمعلومااااات التااااي تخااااص الاااادائرة (يومية/شااااهرية /ساااانوية) وحفظهااااا بمكااااان اماااان
بالدائرة.
 .24إعداد الموا فات الفنية ل جهزة والمعدات التي يتم شراؤها للدائرة ومتابعة كافة اتفاقيات الصيانة.
 .25تجهيز قاعات االجتماعات الرئيسية باألجهزة والمعدات الالزمة جراء االجتماعات عن بعد.
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وحدة العالقات الدولية
مهام وواجبات المديرية ()2021-2020
 األقسام الموجودة في الوحدة:
يتألف كاعر الو دة من قسمين:
 -1قسم إعارة الشراق اإللكتروني). ( JONEPS
 -2قسم االتفاقيات الدولية.

 مهام وواجبات الوحدة:
تتلخص مهام وواجبات المديرية من خالل:
 .1إدامة ملف مفاو ات انضمام االردن التفاقية المشتريات الحكومية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية وما يتطلبه ذلك من اعمال السكرتاريا العمال
الفريق المفاوض النضمام االردن ال االتفاقية والذي يرأسه مدير عام الدائرة .
 .2دراسة و مراجعة االتفاقيات الدولية و مذكرات التفاهم الثنائية عل المستويين االقليمي والعالمي .
 .3المشاركة بدراسة شروط التمويل والمنح الدولية بخصوص العطاءات التي تدار من قبل الدائرة .
 .4القيام باألعمال التي يتم تكليف الوحدة بها بخصوص التنسيق والمشاركة بالمعارض الدولية .
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 .5تشغيل وإدارة نظام الشراء االلكتروني االردني ( ) JONEPSويشمل ما يلي :
 تعديل وتطوير اجراءات النظام بما يتماش مع نظام المشتريات الحكومية. التوعية والتدري عل نظام الشراء ا لكتروني . .6المشاركة بتطبيق الخطة التنفيذية لتفعيل نظام المشتريات الحكومية.
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مديرية الشؤون المالية واالدارية
مهام وواجبات المديرية ()2021-2020
 األقسام الموجودة في المديرية:
تتكون






مديرية الشؤون المالية واالدارية من خمسة أقسام رئيسية وهي -:
قسم الموارد البشرية.
قسم الشؤون ا دارية
قسم الشؤون المالية .
قسم الديوان .
قسم العالقات العامة .

 مهام وواجبات المديرية:
تتلخص مهام وواجبات مديرية الشؤون المالية وا دارية بما يلي:
 .1تن ساااايق اعمااااال الاااادائرة فااااي كافااااة المجاااااالت المتخصصااااة بااااالموارد البشاااارية التااااي يتطلبهااااا سااااواء ماااان حيااااط اعااااداد مشاااارو جاااادول التشااااكيالت
بالوظاااائف واعاااداد قااارارات التعييناااات والبعثاااات والااادورات وجماااع البياناااات الخا اااة باااالموظفين علماااا باناااه يبلااا مجماااو ماااوظفي الااادائرة ااامن
الفئات الثالث  120موظف .
 .2انجااااز األعماااال المالياااة للااادائرة وذلاااك باساااتخدام النظاااام الماااالي الحكاااومي المحوسااا (  ( GFMISوالمااارتبف الكترونياااا ماااع وزارة المالياااة بجمياااع
العمليااااات الماليااااة علمااااا بااااان هااااذا النظااااام عبااااارة عاااان نظااااام مااااالي محاساااابي واداري حكااااومي مركاااازي محوساااا يغطااااي كافااااة العمليااااات الماليااااة
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والمحاساااابية ابتااااداء ماااان اعااااداد الموازنااااة و تنظاااايم و اااارف المسااااتندات وانتهاااااء با اااادار التقااااارير الماليااااة  ،ويااااوفر هااااذا النظااااام ادوات تخطاااايف
الموازنااة والتااي تساااهم فااي دقااة احتسااا النفقااات وكمااا يساااهم فااي الشاافافية بتااوفير معلومااات دقيقااة وفااي متناااول كافااة الجهااات التااي تحتاجهااا بمااا
فيها جميع الجهات الرقابية .
 .3أعماااال الاااديوان الخا اااة بتصااادير وتورياااد الكتااا الرسااامية الاااواردة والصاااادره مااان دائااارة العطااااءات الحكومياااة الااا ومااان الجهاااات المعنياااة وارشااافة
الكتااا والمعاااامالت الرسااامية الصاااادرة والاااواردة لاااديوان دائاااره العطااااءات و اساااتقبال الرساااائل ا لكترونياااة المرسااالة لااادائرة العطااااءات الحكومياااة
عبااار بريااادها االلكتروناااي و االشاااتراي فاااي المباااادرة التاااي اطلقهاااا مركاااز تكنولوجياااا المعلوماااات الاااوطني (نظاااام تراسااال االلكتروناااي) وهاااو نظاااام خاااارجي
يساااامح لجميااااع الااااوزارات والاااادوائر والمؤسسااااات والهيئااااات الحكوميااااة والخاااااص برسااااال الكتاااا والمراسااااالت الكترونيااااا وذلااااك لساااارعة االنجاااااز
والتقليل من الوقت والكلفة المالية وغيرها.
 .4متابعااااة مااااوظفي الخاااادمات المساااااندة ( مراساااالين  ،سااااائقين ) ومتابعااااة مااااوظفي شااااركة الخاااادمات و ا شااااراف علاااا جميااااع أعمااااال الحركااااة وأعمااااال
المستود وأعمال المقسم وجميع أعمال الصيانة والمهام المرتبطة بهم للت كد من حسن سير العمل.
 .5خدماااة الماااراجعين مااان خاااالل شاااعبة خدماااة الجمهاااور والااارد علااا استفسااااراتهم وتااازويهم بالبياناااات والوثاااائق المطلوباااة لتساااهيل انجااااز المعاااامالت
وبالسرعه الممكنة وتوفير الوقت والجهد
 .6تنطااايم طلباااات حركاااة المركباااات بالتنسااايق ماااع كافاااة الماااديريات فاااي الااادائرة مااان خاااالل شاااعبة الحركاااة وتنظااايم وفاااتح ساااجالت المركباااات ومتابعاااة
الوثاااائق الخا اااة بهااام ومتابعاااه ااارف المحروقاااات وتباااديل زياااوت المحركاااات وعمااال ااايانة دورياااة باال اااافة الااا تجدياااد التاااراخيص السااانوية مااان
ادارة السير للمركبات وتجديد وثائق الت مين وتنظيم ومتابعه حركة مركبات الدائرة .
 .7التعرياااف بااادور الااادائرة ورساااالتها مااان خاااالل قسااام العالقاااات العاماااه با اااافة إلااا تقاااديم كافاااة الخااادمات ا عالمياااة مااان أخباااار وتغطياااات و اااور
ولقطاااات تلفزيونياااة الااا وساااائل االعاااالم المختلفاااة ،كماااا يهااادف القسااام الااا تنمياااة العالقاااات العاماااة ماااع الااادوائر االخااارن مااان خاااالل التوا ااال المساااتمر
ماااع وساااائل ا عاااالم المختلفاااة (الداخلياااة والخارجياااة) واألشاااراف المباشااار علااا تغطياااة األخباااار الصاااادرة عااان الااادائرة  ،وتنظااايم الماااؤتمرات الصاااحفية
الالزماااة وإباااراز إنجاااازات الااادئراة ونشااااطاتها فاااي جمياااع المجااااالت ،إعالمياااا ً ووثائقياااا ً مااان خاااالل اللقااااءات االعالمياااة التاااي تو اااح ذلاااك ،وا شاااراف
علاااا اسااااتقبال الوفااااود العربيااااة واألجنبيااااة الرساااامية والتااااي تاااازور الاااادائرة وماااارافقتهم ،وإعااااداد باااارامج زياااااراتهم وتزوياااادهم بالمعلومااااات التااااي
يحتااااجون إليهاااا أثنااااء إقاااامتهم وا شاااراف علااا تنظااايم الماااؤتمرات والفعالياااات وورض العمااال والمعاااارض والنااادوات واألنشاااطة المختلفاااة والتوا ااال
مع وسائل ا عالم المختلفة.
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وحدة الرقابة الداخلية
مهام وواجبات الوحدة ()2021-2020
 األقسام الموجودة في الوحدة :
تتكون




وحدة الرقابة الداخلية من األقسام التالية وهي -:
قسم الرقابة المالية .
قسم الرقابة ا دارية .
قسم الرقابة الفنية.

 مهام وواجبات الوحدة:
نظااارا ً لااادور دائااارة العطااااءات الحكومياااة الهاااام كجهاااة حكومياااة معنياااة بقطاااا ا نشااااءات ورعاياااة نشااااطه وتعزياااز قدراتاااه تكمااان ااارورة وجاااود
وحااادة للرقاباااة الداخلياااة تتسااام باالساااتقاللية والمو اااوعية وعااادم التااا ثر بظاااروف تهااادد قااادرتها علااا ت دياااة مساااؤوليات الرقاباااة الداخلياااة بنزاهاااة وشااافافية
دون أي قيود عل المستويين الوظيفي والتنظيمي .
ياارتبف مااادير وحااادة الرقاباااة الداخلياااة فاااي دائاارة العطااااءات الحكومياااة باااوزير األشاااغال العاماااة وا سااكان  ،وياااتم اختياااار وتعياااين ماااوظفي الوحااادة مااان
ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة والنزاهة.
أهداف ومهام وحدة الرقابة الداخلية -:
تهاادف وحاادة الرقابااة الداخليااة إل ا المحافظااة عل ا المااال العااام والموجااودات العامااة والت كااد ماان حساان اسااتخدامها بالشااكل األمثاال  ،وتحسااين
جودة العمل .
تتول وحدة الرقابة الداخلية في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :
 .1الت كد من حة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية وفاعليتها .
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 .2حماية الموارد المالية واأل ول من سوء االستعمال .
 .3الت كد من مدن االلتزام بالتشريعات النافذة للحد من األخطاء واكتشافها في حال وقوعها مع ا لتزام بالسياسات المالية المعتمدة.
 .4ممارساااة الرقاباااة ا دارياااة والرقاباااة الفنياااة والت كاااد مااان تحقياااق الااادائرة ل هاااداف والسياساااات العاماااة مااان خاااالل مراجعاااة القااارارات ا دارياااة الصاااادرة
بهذا الش ن .
 .5مراجعاااة مااادن اتسااااق الخطاااف المو اااوعة والااانظم المتبعاااة ماااع السياساااات العاماااة واألهاااداف ا ساااتراتيجية  ،ومااادن التزامهاااا باااالقوانين واألنظماااة
والتعليمات وا جراءات والقرارات ذات الصلة .
 .6التحقااااق ماااان ماااادن سااااالمة وتكاماااال المعلومااااات والبيانااااات الماليااااة وغياااار المال يااااة والتقااااارير وماااادن االعتماااااد عليهااااا فااااي اتخاااااذ القاااارارات  ،وتقياااايم
األدوات المستخدمة لقياء وتصنيف تلك البيانات .
 .7مراجعاااة األساااالي والااانظم المساااتخدمة التاااي تكفااال حمايااا ة األ اااول والممتلكاااات العاماااة والتحقاااق مااان األسااا المتبعاااة فاااي تقييمهاااا والوجاااود الفعلاااي
لها  ،وكذلك مراجعة طرق تطبيق األنظمه المستخدمة التي تكفل حماية الموارد البشرية .
 .8متابعة تطبيق خطة إدارة المخاطر في الدائرة للتحقق من سالمة أسالي تحديدها وتقييمها  ،وكذلك التحقق من إدارتها بكفاءة وفاعلية .
 .9القياااام باااالتحقق فاااي حاااال وجاااود حااااالت التالعااا وا حتياااال ورفاااع التقاااارير الالزماااة عنهاااا ،و التحقياااق فيهاااا بناااا ًء علااا تكلياااف مااان ا دارة العلياااا دون
أي إخالل قانوني .
 .10متابعة تصوي المخالفات والمالحظات الواردة في استيضاحات ديوان المحاسبة.
 .11العمااال وفاااق دليااال إجاااراءات التااادقيق الخااااص بااادائرة العطااااءات الحكومياااة الاااذي قامااات الوحااادة بإعاااداده ليشااامل التااادقيق الماااالي وا داري والفناااي
والذي رفع لمعالي وزير المالية وتم المصادق عليه تنفيذا ً ألحكام المادة (/9ج) من نظام الرقابة الداخلية رقم ( )3لسنة . 2011
 .12إعاااداد الخطاااف السااانوية للتااادقيق ورفعهاااا لمعاااالي وزيااار األشاااغال العاماااة وا ساااكان والعمااال وفقهاااا تنفياااذا ً ألحكاااام الماااادة (/9أ) مااان نظاااام الرقاباااة
الداخلية رقم ( )3لسنة . 2011
 .13إعاااداد التقاااارير السااانوية ورفعهاااا لمعاااالي وزيااار األشاااغال العاماااة وا ساااكان وكاااذلك لمعاااالي وزيااار المالياااة تنفياااذا ً ألحكاااام الماااادة ( ) /9مااان نظاااام
الرقابة الداخلية رقم ( )3لسنة  2011وإعداد تقارير اسبوعية لمعالي وزير األشغال العامة وا سكان.
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