المملكة األردنية الهاشمية

دائرة العطاءات الحكومية
دليل المهام والواجبات للمديريات والوحدات واالقسام
لعام 7112
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نشأة الدائرة:

أنشئت دائرة العطاءات الحكومية عام  2891بموجب نظام األشغال الحكومية رقم ( )98لسنة  2891ويرأسها

مدير عاماً يعين بقرار من مجلس الوزراء ويرتبط إداريا بوزير األشغال العامة واإلسكان .والدائرة مركزية وال يوجد
اً
لها فروع أخرى في المملكة.
شعارنا :

نجتهد الشفافية .....لترشيد القرار
األهداف اإلستراتيجية للدائرة:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

تحسين شفافية وكفاءة عطاءات االشغال الحكومية .
مأسسة عمل الدائرة كذراع تنفيذي ومركزي الدارة عطاءات االشغال الحكومية .
المساهمة في رفع كفاءة المقاولين واالستشاريين االردنيين .
تطوير اداء ورفع قدرات العاملين في الدائرة.
اتمتة اجراءات عمليات الدائرة .
تحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية والمالية .

رؤيتنا :

مشتريات حكومية كفؤة وشفافة
رسالتنا :

 إدارة إجراءات طرح وإحالة عطاءات األشغال والخدمات الفنية بكفاءة واقتدار ومتابعةتصنيف المقاولين وتأهيل اإلستشاريين وذلك لتقديم خدمات مميزة محليا ً واقليميا ً من خالل
كوادر متخصصة مؤهلة بما يضمن تكافؤ الفرص وتوحيد الجهود المشتركة مع القطاع
الخاص لرفع سوية قطاع اإلنشاءات والحفاظ على المال العام
قيمنا :

 الكفاءة والتميز ترسيخ العمل المؤسسي الشفافية -العدالة والحيادية

 -العمل بروح الفريق الواحد
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الخدمات الرئيسية للدائرة:

دائرة العطاءات الحكومية حاضنة فكرة االدارة االلكترونية منذ عام  2881مما اهلها لتكون في طليعة الدوائر
الرسمية التي كان لها شرف االلتقاء مع طموحات صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المفدى،

وهي اليوم ومن خالل مشروعها في برنامج الحكومة االلكترونية تعمل على تبسيط وتطوير اجراءاتها وتسريع
الخدم ات المقدمة لجميع الشركاء من مقاولين واستشاريين ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة ،كما تقوم
الدائرة بتوفير خدماتها من خالل موقعها االلكتروني ( )www.gtd.gov.joباللغتين العربية واالنجليزية.
وتمارس دائرة العطاءات الحكومية المهام والصالحيات المخولة لها بمقتضى احكام نظام االشغال الحكومية رقم

( )12لسنة  2891وتعديالته بما في ذلك ما يلي:

 -2متابعة تصنيف المقاولين والمستشارين وتأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المختصه ،وحفـظ المعلومات المنوطة
بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل المملكة وخارجها بموجـب تعليمات التأهيل التي يصدرها الوزير.
 -1تدقيق وتحليل عطاءات االشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحلي ــل المعلومات المتعلقة بهذه
العطاءات.

 -9القيام بأعمال سكرتارية لجان العطاءات المركزية واللجنة العليا لتنظيم قطاع االنشاءات واي لجان او هيئات
تشكل لتنظيم هذا القطاع.
 -4توحيد الشروط العامه والخاصة لعقد المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية واجراءات
العطاءات وتطوير تلك الشروط واالجـ ـراءات وفقا" للقوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بها.

 -5اصدار النشرات الدورية حول قطاع االنشاءات واسعار المواد االنشائية وبنود االشغال.
الهيكل التنظيمي للدائرة:

يتكون جهاز الدائرة اإلداري من ( )95موظفا يخضعون لنظام الخدمة المدنية )%11( ،منهم يحملون مؤهالت

جامعية في تخصصات مختلفة ،يرأس الدائرة مدي اًر عاماً ويرتبط به ما يلي:
 -2نائب المدير العام.
 -1لجنة التخطيط.
 -9مديرية المناقصات.

 -4مديرية التصنيف والتأهيل.
 -5مديرية الشؤون المالية واإلدارية وتطوير األداء.
 -1مديرية المعلومات واإلدارة االلكترونية.
 -1مديرية العقود الهندسية.
 -9وحدة سكرتارية لجان العطاءات المركزية.
 -8وحدة الشؤون القانونية.

 -21وحدة المشتريات الحكومية والعالقات الدولية.
 -22مكتب المدير العام.
 -21وحدة العالقات العامة واإلعالم.
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األنظمة والتعليمات التي تحكم أعمال الدائرة:
-1نظام األشغال الحكومية رقم ( )12لسنة  2891وتعديالته.
 -1تعليمات العطاءات الحكومية لسنة .2891
 -9تعليمات اختيار الموفقين لسنة .2889
 -4تعليمات التأهيل المسبق للمقاولين واالستشاريين لسنة .1112
 -5تعليمات ترخيص مقاولي االنشاءات لسنة .1121
 -1تعليمات تصنيف المقاولين لسنة .1121
 -1تعليمات التأهيل للمكاتب الهندسية لسنة .1121
 -9دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية (ج،2ج )1لسنة .1121
 -8اتفاقيات الخدمات الهندسية (ع،2ع.)1

 -21نظام اللوازم رقم ( )91لسنة  2889وتعديالته.
اللجان التي مركزها الدائرة :

 -2لجان العطاءات المركزية.
 -1لجنة عطاءات خاصة  /المبادرات الملكية السامية.
 -9لجنة تصنيف المقاولين.

 -4لجنة تأهيل المكاتب الهندسية.
 -5لجنة تصنيف مقاولي الفئة السادسة.
 -1لجنة ترخيص مقاولي االنشاءات.
 -1لجنة اختيار الموفقين.

 -8لجنة تحديث وتطوير العقود واالتفاقيات اإلنشائية.
 -8لجان دراسة تعديل أسعار المواد الرئيسية.
 -11لجان جائزة و ازره األشغال العامة واإلسكان لتنفيذ المقاوالت.
 -22لجان جائزة و ازره األشغال العامة واإلسكان ألفضل عمل استشاري.
 -21لجنة المادة ( )21للشركات األجنبية.

 -29لجان فنية للتحقيق في الشكاوى الواردة للدائرة عن المقاولين واالستشاريين.
موازنة الدائرة ومصادر التمويل
تمول الدائرة اعمالها من خالل الموازنه العامة للدولة.
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مهام وواجبات مديرية التصنيف والتأهيل

ـــــــــــــــــــــــ
ترتبط مديرية التصنيف والتأهيل بالمدير العام للدائرة وتتكون المديرية من ثالثة اقسام وهي -:

.1

قسم التصنيف .

.3

قسم الترخيص

.2

قسم التأهيل .

مهام وواجبـات قســم التصنيــف :

أوالً:

ما يخص المعامالت :
-1

استقبال طلبات تصنيف المقاولين وتنقسم المعامالت الى األقسام التالية:

أ-

تجديد التصنيف

ب-

إضافة اختصاص او مجال

د-

اعتراضات على ق اررات اللجنة

ج-

تصنيف جديد ألول مرة

-2

تــدقيم معــامالت التصــنيف واصــدار الشــهادات واســتقبال الم ـراجعين بخصــوص االستفســار

-3

دراسة طلبات التصنيف واالتصال بالشركات واعالمهم بالنواقص.

-2

عن المعامالت.

متابعة أداء المقاولين والنظـر بالشـكاوا المقدمـة مـن أصـحاب العمـل واإلعـالن عـن جـائزة

وزارة األشغال العامة واإلسكان.

-5

الكشف على آليات ومكاتب المقاولين.

-6

اعداد جداول االعمال ومحاضر االجتماعات للجنة تصنيف المقاولين .

-7

تعديل تعليمات تصنيف المقاولين كلما تطلب ذلك.

ثانياً :ما يخص المعلومات :
-1

إدخال البيانات المتعلقة بالشركات في بنك المعلومات الخاص بالدائرة.

-3

أرشفة كل ما يتعلم بالقسم من محاضر اجتماعات لجنة تصـنيف المقـاولين وجـداول اعمـال

-2

إصدار تعاميم خاصة بالمديرية.

-2

-5
-6
-7

أرشفة معامالت التصنيف

لجنة التصنيف والق اررات الصادرة عن اللجنة وشهادات التصنيف.

نشــر اســماء الشـــركات وتصــنيفها وعنــاوين اهـــاتف فــاك

بريــد الكترونـــي علــى موقـــ

الدائرة.

نشر تعليمات التصنيف على موق الدائرة وحفظها في بنك المعلومات الخاص بالدائرة.

نشــر اإلعالنــات الخاصــة بالمقــاولين علــى موق ـ الــدائرة وبالجرائــد الرســمية وعلــى اللوحــات
الداخلية.
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ثالثاً  :الشركات األجنبية والمادة ا: 16
عرض كتب الشركات األجنبية المحال عليها عطاءات داخل المملكة علـى اللجنـة الفنيـة المشـكلة حسـب المـادة

ا 16من قانون نقابة مقاولي اإلنشاءات رقم ا  13لسنة  1917ألخذ الموافقات من رئاسة الوزراء للسـما
لهذه الشركات بتنفيذ المقاوالت داخل المملكة بالمشاركة أو االئتالف م المقاول المحلي المصنف.

مهـام وواجبات قسـم التأهيـل
ـــــــــــــــــ
-

دراسة طلبات تأهيل المكاتب االستشارية وعرضها على لجنة التأهيل .

-

تنظيم االجتماعات واعداد محاضر االجتماع والق اررات والمخاطبات الرسمية الخاصة بلجنة التأهيل.

-

المشاركة في اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة التأهيل /أو غيرها.

-

تعديل وتحديث تعليمات التأهيل ونشرها في الجريدة الرسمية .

-

دراسة ما يرد بخصوص أداء االستشاريين وعرضه على لجنة التأهيل .

-

أرشفة وتنظيم ما يرد إلى /أو يصدر عن قسم التأهيل .

-

متابعة أعمال االستشاريين .

-

الكشف على /وزيارة المكاتب االستشارية .

-

المشاركة بجائزة وزارة األشغال للعمل االستشارا .

-

إعداد و متابعة اإلعالنات الصادرة عن الدائرة والخاصة بق اررات التأهيل ونشرها فـي الصـحف المحليـة
وموق الدائرة اإللكتروني ولوحة اإلعالنات.

-

إعداد و متابعة التعاميم الصادرة والخاصة بأعمال وق اررات لجنة التأهيل.

-

إدخال البيانات الخاصة باالستشاريين إلى بنك المعلومات .

-

إعداد وتحديث المعلومات بما يخص أعمال االستشاريين على موق الدائرة اإللكتروني
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مهام وواجبات قسم الترخيص
ـــــــــــــــــ
-1

اســـتقبال طلبـــات التـــرخيص للـــراغبين بإنشـــاء شـــركات مقـــاوالت جديـــدة وكـــذلك المقـــاولين المصـــنفين
والراغبين بتحويل المؤسسات إلى شركات أو بالعك

.

-2

استقبال طلبات الشركات األجنبية الحاصلة على موافقة رئاسة الوزراء.

-3

دراسة طلبات الترخيص حسب تعليمات الترخيص المعمول بها.

-2

عرض طلبات الترخيص على لجنة الترخيص التخاذ القرار المناسب حسب التعليمات .

-5

إعــداد أســماء المقــاولين الجــدد وذلــك ضــمن ق ـرار تــرخيص يصــدم مــن معــالي وزيــر األشــغال العامــة
واإلسكان.

-6

إدخال جمي المعلومات إلى بنك المعلومات ا أسماء الشركات والمؤسسات ومالكيها .

-7

أرشفة جمي الوثائم الخاصة بطلب الترخيص.

-1

تعديل تعليمات الترخيص كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

-9

نشر تعليمات الترخيص من خالل موق الدائرة بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
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مهام وواجبات مديرية المناقصات
ــــــــــــــــــــــ
ترتبط مديرية المناقصات بالمدير العام للدائرة وتتكون المديرية من خمسة أقسام وهي -:

.1

قسم تجهيز المناقصات .

.3

قسـم االبنيــــة .

.5

قسم الكهروميكانيك .

قسـم الطــــرم .

.2

قسم المياه والصرف الصحـي والسدود .

.2

مهام وواجبات قسم تجهيز المناقصات
ـــــــــــــــــــــــ
يعتبر قسم تجهيز المناقصات القسم اإلدارا الوحيد في مديرية المناقصات وتتلخص المهام الرئيسية
للقسم بما يلي-:

-1

يقوم القسم باستالم وثائم العطاءات والمخططات من الجهة المختصة وترتيبها ووضعها في األماكن

-2

يتولى القسم مهمة بي نسخ العطاءات وتسليم الوثائم للمناقصين حسب األصول وتوزي المالحم

المخصصة .

وحفظ الملفات وذلك بعمل أمر قبض للمناقصين بعد التأكد من شهادة التصنيف من حيث سريان
المفعول والتصنيف المطلوب ومن ثم دف ثمن النسخة واحضار الوصل والتوقي على استالم الوثائم

والمخططات حسب النموذج المعتمد .
-3

يتولى استالم المراسالت الخاصة بالمديرية وتمريرها للقسم المختص حسب األصول ومتابعة

-2

متابعة الجدول الزمني لمواعيد اإلعالنات والبي والزيارات الميدانية وتقديم العروض وذلك من خالل

-5

ترقيم أورام الملفات بأرقام متسلسلة افهرسة الملف وختمها بختم الدائرة وتسجيلها بكشف يرفم بداخل

-6

إغالم ملفات العطاءات في موعد إيداع العروض وتسليمها إلى قسم سكرتاريا لجنة العطاءات

االستفسارات حول وثائم العطاءات .

عمل جداول وتخزينها في جهاز الكمبيوتر .

كل ملف .

المركزية .
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-7

استالم كفاالت دخول العطاء بعد فتح العروض المالية ومتابعة تاريخ االنتهاء لغايات التمديد اذا دعت
الضرورة لذلك الى حين صدور قرار اإلحالة .

-1

اعادة الكفاالت الى المناقصين بعد صدور قرار االحالة باستثناء المناقص الفائز الذا تتم عليه االحالة.

-9

إلغاء العطاء من قسم سكرتاريا لجنة العطاءات المركزية

استالم ق اررات اللجنة ااإلحالة إعادة طر

والتقارير والمراسالت وحفظها في ملف العطاء .

 -11استالم ملف العطاء الذا تمت اإحالته أو إعادة طرحه أو إلغاءه مرفم بالعرض المالي الفائز
افي حالة اإلحالة واستكمال إجراءات توزي قرار اإلحالة وتسليم العرض األصلي للمناقص الفائز

بالعطاء للدائرة ذات العالقة حسب األصول اباستثناء العطاءات التي يكون فيها عطوفة مدير عام دائرة

العطاءات الحكومية مفوضاً بتوقي االتفاقية يتم تبليغ المناقص الفائز بقرار اإلحالة ومتابعته بدف

رسوم طواب الواردات والجامعات واحضار كفالة حسن التنفيذ وتوقي االتفاقية من الفريم الثاني ثم

الفريم األول واعداد كتاب بتفويض الجهة المختصة التي ستقوم باإلشراف على تنفيذ المشروع

وتصوير العطاء عدة نسخ .
 -11ارشفة ملف العطاء على بنك المعلومات بما في ذلك الوثائم والكتب الصادرة المتعلقة بالعطاء .
 -12تجمي وثائم ومخططات العطاءات المنتهية وتسليمها إلى أصحاب العمل وذلك بعد قرار اإلحالة .
 -13إدخال المعلومات على البرنامج الخاص ابنك المعلومات والمتعلقة بكافة ما يتعلم بالعطاء منها رقم

العطاء/اسم المشروع/وصف المشروع/القطاع/المحافظة /الجهة المالكة /وضعية الشراء  /الطر /

اللجان الفنية  /المتقدمين للعطاء  /المناقص الفائز  /قيمة اإلحالة .

 -12تحديث البيانات بشكل دائم حسب آخر المستجدات والكتب والمالحم الصادرة بشأن العطاء .
 -15تزويد األقسام والدوائر والوزارات والهيئات الرسمية بتقارير حسب الطلب من خالل الكتب الرسمية
وحسب األصول .

 -16القيام ببعض المهام االدارية المتعلقة بالمديرية .
 -17يقوم القسم بطباعة كل ما يتعلم بأمور مديرية المناقصات من كتب وتقارير ولجان فنية ومحاضر
اجتماعات واعالنات .
 -11التأكد من صحة وسالمة المعلومات االلكترونية عن طريم التقارير ونظام األرشفة ومدى مطابقتها
للتقارير اليدوية وللواق .

 -19التأكد من أن كافة الوثائم قد تم حفظها في الملف األصلي للعطاء وأن هذه الوثائم قد تم أرشفتها
بشكل كامل وصحيح وبعدها يتم تسليم الملف لمستودع الدائرة للحفظ .

 -21يقوم القسم بأية مهام أخرى توكل إليه حسب ما تقتضيه مصلحة العمل .
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مهام وواجبات قسم الطرم
ــــــــــــــ
العطاءات التي يتابعها قسم الطرم تشتمل على -:
ــــــــــــــــــــــــــــ
أ -عطاءات مشاري الطرم في المملكة المطروحة محلياً ودولياً
-1

عطاءات التنفيذ والصيانة

-3

دراسات الجدوى االقتصادية

-5

التأهيل المسبم للمقاولين بعطاءات التنفيذ والتقييم الفني لالستشاريين لعطاء اإلشراف والتصميم

الدراسات والتصميم والبيئة

-2

إشراف على مشاري التنفيذ

-2

والجدوى االقتصادية .

ب -عطاءات البنية التحتيـة

عطاءات مشاري تنفيذ البنية التحتية لالسكانات .

مهام قسم الطرم ما يلي -:
-1

استقبال كتب طلب طر العطاءات المركزية عن طريم مدير المناقصات الذا يقوم بتحويلها بدوره الى

-2

فتح ملف لكل عطاء يشمل على وثائم العطاء وعلى ما يتعلم به من مراسالت ومالحم ومستجدات.

-3

التأكد من وثائم العطاءات التي يطلب طرحها بحيث تكون كاملة ومستوفية لجمي الشروط وتدقيم

-2

رئي

القسم م الوثائم المرفقة من مخططات هندسية وجداول كميات تقارير فحص تربة وغيرها .

وثائم العطاءات والشروط المرجعية بما فيها جداول الكميات والمخططات والشروط التعاقدية والكلف
التقديرية وتوفر المخصصات المالية والموافقات الرسمية الالزمة .

إعداد الدعوات واإلعالن عن العطاءات في الصحف المحلية والدولية وعلى موق الدائرة اإللكتروني

اإنترنت باللغتين العربية واإلنجليزية للعطاءات الدولية وتحديد فئات المقاولين أو االستشاريين
المسمو لهم بالمشاركة بالعطاءات وتحديد ثمن نسخة المناقصة العطاءات التنفيذ وموعد تقديم

العروض والرد على االستفسارات واصدار المالحم والتمديدات التي تتعلم بالعطاء .

-5

المشاركة في اللجان الفنية المشكلة لدراسة وتقييم العطاءات ومتابعة أعمال العطاءات حتى اإلحالة .

-6

متابعة أسعار العطاءات وما يستجد من ق اررات حكومية تتعلم باألسعار والمشاركة في اللجنة الفنية

-7

المشاركة في لجان التحقيم الخاصة باالستشاريين والمقاولين .

-1

المشاركة في إعداد الكتاب السنوا للدائرة .

-9

لدراسات تغير األسعار .

المشاركة لي لجان تحديث التشريعات.

-11

المشاركة في لجان جائزة وزارة االشغال العامة واالسكان لتنفيذ المقاوالت .

-12

المشاركة في لجان التسويات الفردية والتحكيم وفض النزاعات .

-11
-13

المشاركة في لجان جائزة وزارة االشغال العامة واالسكان للعمل االستشارا .

المشاركة في لجان العطاءات الفنية والخاصة في الدوائر االخرى .
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مهام وواجبات قسم األبنية الحكومية
ــــــــــــــ
يعتبر قسم األبنية من األقسام الرئيسية في مديرية المناقصات حيث يتم عن طريم هذا القسم

استقبال كافة عطاءات األبنية الحكومية سواء كانت هذه العطاءات ا عطاءات خدمات هندسية أو عطاءات

أشغال .

وتتلخص المهام الرئيسية للقسم بما يلي -:

-1

استقبال كتب طلب طر العطاءات المركزية عن طريم مدير المناقصات الذا يقوم بتحويلها بدوره الى

-2

يقوم رئي

القسم بتحويل كتاب طلب الطر إلى أحد مهندسي القسم والذا بدوره يقوم بإعطاء رقم

-3

يباشر مهند

رئي

القسم م الوثائم المرفقة من مخططات هندسية وجداول كميات تقارير فحص تربة وغيرها .

متسلسل وفتح ملف خاص يحفظ فيه كافة كتب العطاء من مراسالت ونسخة ملف وغيرها.

القسم بتدقيم وثائم العطاء تدقيقاً أولياً يتم خالله إعداد كشف بالمالحظات الفنية التي

ت م حصرها وبالتعاون م بقية أقسام المديرية سواء كانت المالحظات على ا الوثائم العقدية أو على
الوثائم الفنية

حيث يتم الكتابة إلى الجهة صاحبة العالقة لتصويبها وتزويد الدائرة بنسخ كافية

ومصححة من الوثائم تمهيداً لطرحها حسب األصول .
-2

يتم التأكد من توفر المخصصات المالية للعطاء من خالل وجود ا مستند التزام مالي مصدم
التأكد من مدى كفاية الكلفة التقديرية المقدرة من قبل صاحب العمل لتنفيذ أعمال العطاء

ويتم

وفي حالة

كفايتها وتوفر المخصصات المالية يتم التنسيب الى مدير المناقصات بالفئات المسمو لها بالمشاركة

بالعطاء االمقاولون او االستشاريون
الطر .

-5

ألخذ موافقة عطوفة المدير العام عليها قبل إعداد إعالن

في حال موافقة عطوفة المدير العام على فئة الطر وعلى تنسيبات مدير المناقصات يتم اإلعالن
بالصحف الرسمية عن العطاء موضوع البحث وبالتالي يقوم رئي

القسم بمتابعة م ارحل طر العطاء

واستقبال االستفسارات والرد عليها واصدار المالحم أو التمديدات وبعد التنسيب إلى مدير المناقصات.
-6

تقوم اللجان الفنية المدققة بقسم األبنية بتدقيم العروض الفنية والمالية وبعد تشكيل لجان فنية
متخصصة من قبل عطوفة المدير العام وتكون مهمة اللجنة إصدار تقرير فني كامل يرف إلى مدير

المناقصات وبالتالي إلى عطوفة المدير العام .
-7

تتطلب بعض العطاءات إعداد وثائم تأهيل وشروط مرجعيه يقوم القسم بإعدادها وبالتنسيم م

صاحب العمل ا تأهيل مقاولين تأهيل استشاريين .

13

-1

يقوم قسم األبنية بتزويد مدير المناقصات بموقف العطاءات المطروحة والمحالة والعطاءات قيد التدقيم
والتعديل لدى القسم

كما يقوم القسم بتزويد مديرية التصنيف والتأهيل في الدائرة بمعلومات عن أداء

المقاولين واالستشاريين في العطاءات الواردة إلى قسم األبنية .
-9

يقوم مهندسي القسم بالمساعدة في تدقيم واعداد وثائم عطاءات في مؤسسات وو ازرات خارج الدائرة
في حال طلب تلك الدوائر المساعدة من الدائرة وبناء على كتب رسمية .

 -11يشارك مهندسي قسم األبنية في بعض اللجان المتخصصة في إعداد الدراسات الفنية والتحليلية
ويكونون أعضاء دائمين في تلك اللجان .
 -11يشارك مهندسي ق سم األبنية في إعداد الدراسات ا دراسات المقارنة والتحليل الخاصة بالكتاب السنوا
لدائرة العطاءات الحكومية والذا يشتمل على دراسات خاصة بمجموعة من العطاءات المختارة تبين

األسعار االفرادية لبنود األعمال اإلنشائية المختلفة .
 -12يشارك مهندسي قسم األبنية في لجان التحقيم م المقاولين واالستشاريين وبعض لجان التحكيم
والفصل في النزاعات .

 -13يشارك مهندسي قسم االبنية في لجان العطاءات الفنية والخاصة في الدوائر االخرى .
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قسم المياه والمجارا والسدود
ـــــــــــــــــــــــ
قسم الميـاه والصـرف الصـحي والسـدود هـو أحـد أقسـام مديريـة المناقصـات الخمسـة حيـث يـتم فـي هـذا القسـم
استقبال طلبات طر العطاءات المركزية لمشاري المياه والصرف الصـحي والسـدود والبيئـة سـواء كانـت لتنفيـذ

األشغال أو تقديم الخدمات الهندسية واالستشارية والدراسات وكذلك التأهيل المسبم للمقاولين واالستشاريين.

الكادر الهندسي

يتألف الكادر من رئي

مهام وواجبات القسم

القسم واربعة مهندسين .

وتتلخص مهام وواجبات القسم بما يلي-:

.1

استقبال طلبات طر العطاءات المركزية لمشاري المياه والصرف الصحي والسدود والبيئة ومرفقاتهـا

من وثائم العطاء الواردة للدائرة والمحولة للقسم من مدير المناقصات.
يحول رئي

القسم طلب طر العطاء والمرفقات إلى أحد مهندسي القسم للتدقيم حيث يقوم بالتالي:

أ  -تخصـــيص رقـــم متسلســـل للعطـــاء و تســـجيله فـــي جـــدول العطـــاءات الموجـــود فـــي قســـم تجهيـــز
المناقصات

ب  -فــتح ملــف خــاص للعطــاء يحفــظ فيــه كتــاب طــر العطــاء ونســخة مــن وثــائم العطــاء وجمي ـ
المراسالت المستقبلية الخاصة بالعطاء.

ج  -تـدقيم وثــائم العطــاء مــن الناحيـة العقديــة والفنيــة وتــوفر المخصصـات الماليــة الالزمـة لتنفيــذ
العطاء من خالل إرفام مستند التزام مالي مصدم م كتاب الطر

د  -حصــر جميــ المالحظــات والكتابـــة بهــا الــى الجهـــة التــي طلبــت طـــر العطــاء للقيــام بتصـــويب
المالحظـات وتعــديل وثـائم العطــاء وتزويــد دائـرة العطــاءات الحكوميـة بنســخ كافيــة مـن وثــائم العطــاء

المصححة ليتم السير بإجراءات طر العطاء أصولياً.

هــــ  -التنســـيب الـــى مـــدير المناقصـــات بفئـــات المقـــاولين أو االستشـــاريين المســـمو لهـــا بالمشـــاركة
بالعطاء ألخذ موافقة عطوفة المدير العام لدائرة العطاءات الحكومية قبل إعداد دعوة العطاء.

و  -إعداد دعوات العطاءات ونشرها في الصحف المحلية وعلى موق الدائرة

ز -متابعــة الــرد علــى استفســارات المناقصــين مـ الجهــة التــي طلبــت طــر العطــاء واصــدار المالحــم
باإلجابة ونشرها على موق الدائرة.
 .2مشــاركة مهندســي القســم باللجــان الفنيــة التــي تشــكل مــن قبــل لجنــة العطــاءات المركزيــة لدراســة العــروض
المقدمة من المناقصين سواء كانت عروض للتأهيـل المسـبم أو العـروض الفنيـة والماليـة وتحضـير التقـارير

الفنية حسب األصول ورفعها للجنة العطاءات المركزية.

 .3مش ـاركة مهندســي القســم بلجــان العطــاءات الخاصــة أو لجــان عطــاءات الــدائرة ولجــان المفاوضــة
والتلزيم واللجان الفنية في مختلف الو ازرات والدوائر الحكومية.
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 .2إعداد موقف العطاءات المطروحة من قبل القسم والعطاءات المحالة والعطاءات قيد الطر .
 .5مشاركة مهندسي القسم بالمساعدة في تـدقيم واعـداد وثـائم العطـاءات فـي بعـض الـو ازرات والـدوائر
الحكومية التي تطلب ذلك من الدائرة.

 .6مشــاركة مهندســي القســم فــي إعــداد دراســات المقارنــة والتحليــل ألســعار العطــاءات الخاصــة بالقســم
والتي يتم نشرها في الكتاب السنوا للدائرة.

 .7مشــاركة مهندســي القســم فــي لجــان التحقيــم م ـ المقــاولين واالستشــاريين ولجــان التحكــيم وفــض
النزاعات.

 .1مشاركة مهندسي الدائرة في عديد من اللجان المتخصصة كلجان تغير التكاليف.

 .9تنفيــذ مهــام وكيــل مشــتريات تحــدا االلفيــة النجــاز المهــام الموكولــة الــى دائــرة العطــاءات الحكوميــة
بموجب اتفاقية وكيل مشتريات تحدا األلفية المعقودة بين دائرة العطـاءات الحكوميـة وشـركة تحـدا

األلفيـة – األردن وتشــمل مرحلتـي ادارة المشــتريات /العطـاءات ومرحلــة ادارة العقـود وفقــا لألنظمـة
شركة تحدا االلفية والتي تتضمن :

أ -مرحلة ادارة المشتريات ا طلب الطر  -توقي العقد
 -تدقيم ومراجعة و وثائم العطاء

 نشــر ومتابعــة اعالنــات عطــاءات شــركة تحــدا االلفيــة –االردن علــى موق ـ الــدائرة وفــي الصــحفالمحلية وعلى مواق The UN Development Business/ dg Market

 -استالم ومتابعة استفسارات المناقصين واصدار المالحم .

 المشاركة في لجان تدقيم العطاءات الفنية الخاصة بشركة تحدا اال لفية بصفة مراقبين . المشاركة في مفاوضات قبل االحالة واعداد محاضر االجتماعات ذات العالقة -متابعة اعمـال مجلـ

الخاص بها

االعتراضـات علـى قـ اررات االحالـة  Bid Challenge Panelواسـتدامة الملـف

ب -مرحلة ادارة العقد اتوقي العقد – تسليم المشروع
 اعداد العقود والتحقم من استيفاء المتطلبات والكفاالت . -مراجعة ومتابعة وثائم التامين.

 -حضور اجتماع ما قبل االنشاء.

 حضور االجتماعات الشهرية ومتابعة تقدم سير العمل -حضور جلسات مجال

فض الخالفات واستدامة الملفات ذات العالقة

ج -ادارة نظام االرشفة االلكتروني

اProcurement &Contract Administration System
ادخــال كافــة المعلومــات والوثــائم الخاصــة بمرحلتــي المشــتريات والعقــود الــى نظــام االرشــفة االلكترونــي
وتشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر وثـــائم العطـــاء -قـــ اررات االحالـــة -العـــروض المشـــاركة  -العقـــد

والكفاالت –المطالبات -ق اررات مجل

االعتراضات -مجل
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فض المنازعات –التحكيم.

مهام وواجبات قسم الكهروميكانيك
ــــــــــــــــــ
إن قســم الكهروميكانيــك هــو أحــد أقســام مديريــة المناقصــات والتــي تعــد المديريــة الرئيســة فــي دائــرة
العطاءات الحكومية .ويلقى هذا القسم كباقي أقسام مديرية المناقصات الرعاية والدعم والمساندة من قبـل مـدير
عام الدائرة ومدير هذه المديرية في إطار أداء الواجب وتحقيم األهـداف المنشـودة للنهـوض بقطـاع اإلنشـاءات

الحكومية .ويقوم هذا القسم بما يلي:
.1

يساهم هذا القسم من الناحية الفنية في تمكين دائرة العطاءات الحكومية من المضي في مشروعها الرائد

مــن برنــامج الحكومــة اإللكترونيــة لتصــبح فــي مقدمــة المؤسســات الوطنيــة التــي تحقــم هــذا اإلنجــاز ممــا
يؤهلهـــا للتعامـــل بثقـــة واقتـــدار مـــ منهجيـــة اإلدارة اإللكترونيـــة وذلـــك مـــن خـــالل المشـــاركة فـــي إعـــداد
الدراسات ووض المواصفات لتوريد التجهيزات الالزمة والمحافظة على ديمومتها وتطويرها.

.2

يقـــوم هـــذا القســـم بتـــدقيم وتحليـــل وثـــائم عطـــاءات األشـــغال والخـــدمات الفنيـــة الحكوميـــة فـــي مجـــال
ابتـداء مــن فــتح
الكهروميكانيـك وكــذلك جمـ وحفــظ وتحليـل المعلومــات المتعلقـة بهــذه العطـاءات .وذلــك
ً
ملــف لكــل عطــاء وتــدقيم وثــائم العطــاء التــي تشــمل المواصــفات الفنيــة وجــداول الكميــات والمخططــات

واعــداد شــروط التأهيــل والتقيــيم الفنــي والمــالي واعــداد الــدعوات واإلعــالن عــن العطــاء وتحديــد فئــات

المقـــاولين أو االستشـــاريين المـــؤهلين للمشـــاركة بالعطـــاء وتحديـــد ثمـــن نســـخ المناقصـــة وموعـــد تقـــديم
العروض ويليها تدقيم العروض المالية والفنية ومتابعة ق اررات لجان العطاءات المركزية.

.3

يســاهم هــذا القســم فــي تعزيــز بنــك معلومــات القطــاع اإلنشــائي الحكــومي فــي مجــال الكهروميكانيــك مــن

خــالل المعلومــات الدوريــة عــن العطــاءات المطروحــة تبــين كــل مــا يتعلــم بهــا مــن إج ـراءات وتعــديالت

ومالحم كذلك المعلومات عن أسعار بنود العطاءات في مجال الكهروميكانيك.
.2

يعنــى هــذا القســم بتحقيــم المواصــفات القياســية باختيــار التجهيـزات والمعــدات وااليــات المســاندة ألعمــال
اإلنشاءات الحكومية وذلك من خالل اختيار التجهيزات والمعدات ذات الجودة واالسـتهالك األقـل للطاقـة

وكذلك مراعاة موضوع المحافظة على البيئة بما يحقم التنمية المستدامة.
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مديرية المعلومات واالدارة االلكترونية
مهام وواجبات المديرية
ــــــــــــــــــــــ
-1

حوسبــة أعمــال الدائـــرة بشكـــل كامــــــل.

-3

متابعة مشروع الدائرة اإللكتروني م برنامج الحكومة اإللكترونية.

-2
-2

متابعـة أعمـال األرشفـة اإللكترونيـة ألعمـال الدائـــرة.

متابعة صيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها والشبكة المحلية بالدائرة .

-5

نشــر المعلومات علـى موقـ الدائـرة اإللكترونـي وهذه المعلومات تحصل عليها مديرية المعلومات من

-6

بث جلسات فتح عروض العطاءات من قاعة اللجان المركزية بث حي ومباشر على موق الدائرة

-7

متابعة إنجاز البنية التحتية لمشروع اإلدارة اإللكترونية بكافة تجهيزاته .Software / Hardware

-1

المديريات المختلفة بالدائرة ومن الو ازرات والدوائر والنقابات المهنية األخرى.

اإللكتروني وأرشفتها ليتم الرجوع إليها من قبل المقاولين واالستشاريين على موق الدائرة اإللكتروني.

تقديم خدمات إلكترونية وفم منهجيات متنوعة مثل Website /Video Streamingمن خالل

موق الدائرة اإللكتروني-:

أ-

تقوم المديرية من خالل خدمة  Video Streamingبعمل بث مباشر بالصوت والصورة من

قاعة اللجان المركزية لفتح عروض المناقصات أو من قاعة التأهيل والتصنيف لتأهيل أو
ب-
.9

تصنيف المقاولون وذلك من خالل موق الدائرة اإللكتروني.

خدمة أل  -:WAPتقوم الدائرة ومن خالل خدمة الـ  WAPبتوفير خدمة لتمكين المقاول أو

االستشارا بفتح موق الدائرة من خالل هاتفه الخلوا.

العمل نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية المتكاملة بما توفره هذه المنهجية من خالل تعزيز ثقافة

الشفافية في اإلجراءات من خـالل نظام األرشفـة اإللكترونيـة ونظام .SMS, Video streaming ,

 .11عمل نسخ احتياطية ا Backupأسبوعية وشهرية وسنوية.
 .11مراقبة عمل شبكة اإلنترنت بالدائرة .

 12.حماية أجهزة الدائرة والسيرفرات من الفيروسات وذلك من خالل أنظمة حماية الفيروسات والتي تم
الحصول عليها من الحكومة اإللكترونية .

 .13تجهيز الكتاب السنوا.

 .12المشاركة في دراسة العطاءات المتعلقة بمجال الحاسوب أو المعلومات سواء كانت داخلية أو خارجية
 .16متابعة موق الدائرة والرد على استفسارات الزوار.
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مهام وواجبات وحدة سكرتارية
لجــان العطاءات المركزيـة
ــــــــــــــــــ
ترتبط وحدة سكرتارية لجان العطاءات المركزية بالمدير العام للدائرة .

المرج  :المادة  2من نظام اإلشغال الحكومية رقم  71لسنة  1916وتعديالته .

االنص التالي يوضح المهام المناطة بهذه المديرية وقد تم إعداده سابقاً

تعتبر المهمة التي يقوم بها كادر وحدةامديرية سكرتارية لجان العطاءات المركزية من المهـام الرئيسـة

في دائرة العطاءات الحكوميـة حيـث ورد فـي نظـام األشـغال الحكوميـة رقـم ا 71لسـنة  1916وتعديالتـه علـى
أنها من المهام التي تضطل بها دائرة العطـاءات الحكوميـة وحـدها وال يمكـن ألا مـن الـدوائر الرسـمية األخـرى

القيام بها  .وقد قامت وال تزال تقوم بالعديد من المهمات الحساسة والصعبة في هذه الدائرة متحملة عبأ كبي ارً

طامح ًة لالرتقاء بعملها ومسؤولياتها من خالل تحقيم وترجمة التطلعات المستقبلية و التي أنشئت من اجلها

ـاء عليــه نجــد أنهــا الوحــدة المعنيــة بمتابعــة و تنســيم جميـ
.لــذا وبنـ ً
تشتمل على -:
11
12

أعمــال لجــان العطــاءات المركزيــة والتــي

التنسيم م المدير العام وأعضاء اللجان والمديريات األخرى لتحديد مواعيد الجلسات.

اســتالم عــروض المناقصــات مــن المناقص ـين االمقــاولين  .االستشــاريين وترتيــب إيــداعها فــي الوقــت
المحدد في صندوم العطاءات م تحضير كشوف بالمناقصين الذين يحم لهم المشاركة بالمناقصة.

13

إعــداد كشــوف بأســماء المــودعين للمناقصــة لبيــان األعــداد واألســماء ووض ـ الكفــاالت وأيــة معلومــات

12

القيام بفتح العروض في جلسة لجنة العطاءات المركزية واعداد كشوف بذلك وحفظ تلك العروض لحـين

15
16
17

ضرورية أخرى حفاظا على عروض المناقصين

تسليمها للجان الفنية وكذلك استالمها منهم بعد دراستها وحفظها لحين إحالة العطاء.

استالم التقارير الفنية ودراستها للعمل على عرضها على لجنـة العطـاءات المركزيـة واعـداد ايـة دراسـات

وتحاليل تلزم لمساعدة اللجنة على اتخاذ ق ارراتها .

إعداد محاضر لجلسات لجان العطاءات المركزية مبينا فيها ق اررات اللجنة.

إعداد ما يلزم من مراسالت أو عمل اجتماعات م -:

أ-

المناقصين لطلب توضيحات أو التزامات حول عروضهم بحسب ق اررات لجنـة العطـاءات المركزيـة
ومناقشتهم باألسعار المرتفعة في عروضهم إللزامهم باألسعار الدارجة للكميات الزائدة عـن جـدول

الكميات 1
ب-

الــدوائر ذات العالقــة بمــا يخــص أمــور المناقصــات العائــدة إلــيهم كتــوفير موافقــات الممــولين أو

ج-

التاكد من سريان كفاالت المناقصين والطلب بتجديدها عند الضرورة.

توفير المخصصات أو تسمية ممثليهم ااألعضاء في اللجنة أو في اللجان الفنية .

19

11

إعداد ق اررات اإلحالة أو تقارير إعادة الطر أو قرارات اإللغاء أو كتب التغطية أو المذكرات الداخلية

19

نشر مواعيد فتح العروض وكذلك نتائج فتح العروض الفنية والمالية ونتائج التأهيل المسبم المبدئية

الالزمة التي تقررها أو تصدرها لجنة العطاءات المركزية لرفعها لمعالي الوزير .

والنهائية على شبكة اإلنترنت .

 .11تقديم خدمة البث المباشر من خالل الشبكة اإللكترونية للدائرة .

 .11استالم أية مراسالت سواء ورقية أو إلكترونية ذات عالقة بالعطاءات المطروحة من الجهات المختلفة
ودراستها وعرضها على اللجنة إن لزم األمر وتجهيز الرد المناسب عليها .

 112عرض نتائج فتح العروض مباشرةً خالل جلسات لجنة العطاءات المركزية متوافقة والبث المباشر

للجلسات بحيث يقوم أحد أعضاء الوحدة وخالل جلسات فتح العروض بإدخال البيانات مباشرةً لتنشر
مكتوب ًة خالل البث المباشر في نف

الجلسة .

 113متابعة تصديم القرارات والتقارير الصادرة عن لجنة العطاءات المركزية من معالي الوزير وايصالها إلى
قسم تجهيز المناقصات وتسليم العرض الفائز بعد صدور قرار اإلحالة م ملف العطاء والتقارير والكتب
الخاصة به ومتابعة وصول الوثائم إلى أصحاب العمل .

 .12تسليم العروض المغلقة الى اصحابها بعد التوقي على اقرار باستالمها.
 .15فرز العروض غير الفائزة والعمل م

لجان اإلتالف الخاصة للقيام بإتالفها بعد مرور المدة المنصوص

عليها في النظام .

 .16المتابعة م اللجان المختلفة في الدائرة لمعرفة أوضاع تصنيف المقاولين أو تأهيل االستشاريين وما
يستجد عليها من خالل ق اررات لجنة التصنيف ولجنة التأهيل .

 .17المتابعة والمشاركة في دراسات تطوير األنظمة والتعليمات والعقود المعمول بها وما يط أر عليها من
تعديالت .
 .11تسهيل مهمة لجنة العطاءات المركزية لتتمكن من اتخاذ الق اررات المناسبة بالمواضي المطروحة على
أجنده اجتماعاتها بدقة وسرعة وشفافية.

 .19القيام بأرشفة جمي وثائم األعمال التي تمارسها الوحدة .
كما وترنو إلى تحقيم ما يلي-:
*

*

الســعي لتخفــيض المــدة الزمنيــة الالزمــة للبــت بالعطــاءات المعروضــة علــى اللجنــة بتــوفير ألحواســيب
المناسبة والالزمة السـتخدام اعضـاء اللجنـة بمـا فـي ذلـك الـربط اإللكترونـي لمجموعـة هـذه ألحواسـيب

ضمن برنامج خاص على موق الدائرة .

متابعة الحصول على ردود الشركات وأصحاب العمل وأا جهة ذات عالقة بالسرعة الممكنـة باسـتخدام

الرسائل اإللكترونية وضم العناوين اإللكترونية إلى العناوين المطلوب إدراجها في الوثائم.
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مديرية الشؤون المالية واإلدارية وتطوير األداء
ـــــــــــــــــــــــــ
ترتبط مديرية الشؤون المالية واالدارية بالمدير العام للدائرة وتتكون المديرية من اربعة أقسام وهي -:

.1

قسم الموارد البشرية والتطوير .

.3

قسم الديوان .

.2

قسم الشؤون المالية

 .2قسم الشؤون اإلدارية .

مهام وواجبات قسم الموارد البشرية والتطوير :

* قسم الموارد البشرية
.1

متابعة إجراءات التعيينات والترفيعات والزيادات السنوية وضبط اإلجازات والدوام والتقاعد وكـل مـا يتعلـم

.2

إعداد جدول التشكيالت للوظائف المصنفة وغير المصنفة في الدائرة إلقراره.

.3

اإلشراف على إصـدار كتـب التعيينـات والتـنقالت والزيـادات السـنوية واعـادة تنظـيم الكـادر بشـكل مسـتمر

.2

اإلشراف على متابعة تنظيم شؤون العاملين في الدائرة .

.5

بشؤون الموظفين وفم التعليمات النافذة واإلجراءات المحددة .

واإلحاالت على التقاعد 1

اإلشراف على تنفيذ المعامالت اإلدارية التي تخص موظفي الدائرة والرد على مضـمونها حسـب األنظمـة

والقوانين المعمول بها في الدائرة.

.6

اإلشراف على اإلجازات على اختالف أنواعها لموظفي الدائرة .

.1

مراجعة جدول تشكيالت الوظائف للتأكد من وجود الشواغر قبل التعيين ألا وظيفة.

.9

التأكد من تنفيذ الزيادات السنوية والترفيعات وتعديل أوضاع الموظفين وفقاً لألنظمـة المعمـول بهـا فـي

.7

اإلشراف على ضبط السجالت ومتابعة تنظيمها وتحديثها باستمرار.

ديوان الخدمة.

 .11متابعة االحتياجات من القوى البشرية للمديرية والمديريات األخرى وتعزيزها بأفضل الكفاءات.

 .11القيام باإلشراف والتنفيذ لسياسات الدائرة المتعلقة بأعمـال شـؤون المـوظفين وبمـا يتطـابم مـ األنظمـة
والقوانين في القطاع العام.

 .12القيام بأية واجبات أخرى ذات عالقة في مجال العمل .
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مهام وواجبات قسم الشؤون المالية
ــــــــــــــــــــ
يقوم قسم الشؤون المالية باستخدام النظام المالي الحكومي ا ( GFMISالمربوط م وزارة المالية بجمي

العمليات المالية من صرف وتنظيم وتأدية مستندات وعمل حواالت ومواقف مالية شهرية ودورية واعداد
الخطة الشهرية قبل اعتماد الحواالت من قبل دائرة الموازنة العامة وكما يقوم القسم بإعداد الموازنة التقديرية

للسنوات المالية القادمة لذا قام القسم وسهلت هذه الخطوة الجهد ويوجد لدى القسم صندوم مالي مستقل
يتم فيه استكمال اجراءات صرف المستندات والمصادقة عليها من قبل المدقم الداخلي لقسم وحدة الرقابة
الداخلية واصدار الشيكات وصرفها من البنوك  .وكما يقوم القسم بإصدار اقتطاعات الرواتب الثابتة والمتحركة

واصدار الشيكات بها وارسالها ألصحاب العالقة  .ويتم عمل خالصة شهرية من صندوم الدائرة وارسالها
لوزارة المالية وكما يتم ارسال كشوفات حسابات شهريا واستالم اشعارات االموال المنقولة يوميا من البنك

المركزا .

طريقه عمل الرواتب
1

يتم عمل إجـراءات الرواتـب فـي بدايـة كـل شـهر ويبـدأ القسـم فـي بترحيـل معلومـات اإلجـراءات فـي ملـف

خـاص وبطاقـة راتــب الموظـف وادخالهــا علـى جهــاز الحاسـوب واحتســاب الراتـب بالكامــل أمـا الموظــف

جديــد والــذا يــتم تعينــه لــدى الــدائرة وبعــد تزويــد القســم ب ـراءة التشــكيالت عــن الدرجــة والفئــة مــن قبــل

2

شؤون الموظفين .

ويــتم التأكــد مــن الزيــادة الســنوية لكــل موظــف التــي تــدخل عــن طريــم شــؤون المــوظفين وهنــاك أيضــا

نتأكــد مــن احتســاب الترفيعــات فــي نهايــة كــل ســنة  .وهنــاك اقتطاعــات متقطعــة مثــل اقتطاعــات البنــوك
وجمعيات والنقابات واشتراكات الخاصة الشهرية .

3

وبعــدها يــتم طباعــة الكشــوفات وفــرز كــل بنــك لوحــده وتــدقيقها وترحيلهــا علــى بطاقــات الرواتــب حســب

2

ترسـل الـى الرقابـة الماليـة الداخليـة والمراقـب المـالي وتحـرر الشـيكات البنكيـة فيهـا مـن قبـل صـندوم

األصول وعندها يتم التأديات في السجل وبعد التوقي من قبل أصحاب العالقة .

الدائرة .

محاسبـة النفقـات
يتم صرف مطالبات المالية من مخصصات الدائرة على النحو التالي :

-1

موافقة مفوض باإلنفام على الشراء .

-3

إلصام طواب مطالبة واردات .

-5

تنظيم مستند صرف وتدقيقه واجازة الصرف ورقابة داخلية وتحرير الشيك من قبل صندوم الدائرة .

-2
-2

إحضار مطالبة مالية.

مستند إدخال واخراج من قبل أمين المخزون.
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صرف العال وات والمكافآت اللجان
يتم صرف هذه العال وات مثـل لعمـل اإلضـافي والميـدان فـي كشـوفات وصـرف لمسـتحقيها حسـب الموافقـات أمـا
اللجــان بأنواعهــا تصــرف بعــد تــدقيقها وحســب الموافقــات المنصوصــة عليهــا وتصــرف مــن مخصصــات الــدائرة

المتوفرة .

معتمد الصــرف
يتم فيه صرف عال وات ومكافآت الموظفين من قبل معتمد الصرف على النحو التالي:
على الدائرة اخذ موافقة معالي الوزير على تعيين معتمد صرف .

-

مخاطبة بنك المركزا باعتماد باسم المخول بصرف الشيكات .

-

يجب على محاسب الصرف إحضار كفالة عدلية حسب النظام .

-

بعد إحضار الشيك من صندوم الدائرة وصرف الشيك من البنـك المركـزا يـتم تسـليم المبـالغ لمسـتحقيها

-

العمل على تدقيم وجرد الصندوم المالي يوميا .

حسب األصول وتدقيقها .

امين صندوم ايرادات خزينة
-

تحصيل رسوم اثمان نسخ العطاءات وتراخيص المقاولين وايداعها لبنك المعني

عمل تسويه ومخالصة م وزارة المالية شهريا

مهام قسم الديوان :
.1

تنظيم ملفات عامة لحفظ جمي الكتب الواردة والصادرة وتحديثها حسب حاجة العمل  .وذلك بتسجيل

المعامالت الواردة والصادرة على نظام الديوان المرتبط بالـ  serverالرئيسي للدائرة وأرشفة المعامالت
كاملة ويتم بشكل سري .

.2

تسجيل الكتب الصادرة والواردة وتوزيعها للجهات المختصة .

.2

اإلشراف على جمي أعمال الطباعة والتصوير .

.3

تحويل الكتب والمعامالت الى المديريات ومتابعة ما يتم من إجراءات بشأنها .

.5

اإلشراف على جمي أعمال البريد الداخلي والخارجي .

.7

اإلشراف على جمي أعمال المراسلين والمهام المرتبطة بهم للتأكد من حسن سير العمل.

.6
.1
.9

اإلشراف على جمي أعمال الحركة والمهام المرتبطة بهم للتأكد من حسن سير العمل .

اإلشراف على جمي أعمال بوفيه المدير العام والمهام المرتبطة بهم للتأكد من حسن سير العمل.

اإلشراف على جمي أعمال المستودع والمهام المرتبطة بهم للتأكد من حسن سير العمل.

.11

اإلشراف على جمي أعمال اللوازم والمهام المرتبطة بهم للتأكد من حسن سير العمل.

.12

اإلشراف على جمي غرف اللجان الفنية والمهام المرتبطة بهم للتأكد من حسن سير العمل.

.12

اإلشراف على ساعة الدوام والمهام المرتبطة بهم للتأكد من حسن سير العمل.
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.11
.13

تعبئة التقارير السنوية للموظفين التابعين للديوان .

اإلشراف على جمي أعمال المقسم والمهام المرتبطة بهم للتأكد من حسن سير العمل.

.15

اإلشراف على جمي أعمال الصيانة والمهام المرتبطة بهم للتأكد من حسن سير العمل.

.16

تفعيل البريد االلكتروني للديوان استقبال المعامالت الكترونيا من الدوائر الخارجية وارساله بالبريد

.17

أية أعمال يكلف بها.

للجهات المعنية الكترونيا.

مهام قسم الشؤون االدارية
.1

متابعة صيانة مرافم الدائرة .

.3

متابعة موظفي شركة النظافة .

.5

االشراف على اعمال المستودع والمقسم .

.2
.2

متابعة موظفي الخدمات المساندة ا مراسلين سائقين .

متابعة مراقب الدوام .
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وحدة الرقابة الداخلية
نظراً لدور دائرة العطاءات الحكومية الهام كجهة حكومية معنية بقطاع اإلنشاءات ورعاية
نشاطه وتعزيز قدراته تكمن ضرورة وجود وحدة للرقابة الداخلية تتسم باالستقاللية
والموضوعية وعدم التأثر بظروف تهدد قدرتها على تأدية مسؤوليات الرقابة الداخلية بنزاهة
وشفافية دون اي قيود على المستويين الوظيفي والتنظيمي .
يرتبط مدير وحدة الرقابة الداخلية في دائرة العطاءات الحكومية بوزير األشغال العامة
واإلسكان  ،ويتم اختيار وتعيين وموظفي الوحدة من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة
والنزاهة وبما يتفق مع تعليمات معايير الرقابة الداخلية وتعديالتها وبطاقات الوصف الوظيفي
لمدير وموظفي وحدات الرقابة الداخلية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية واي تعديالت تطرأ
عليها .
أهداف ومهام وحدة الرقابة الداخلية -:
تهدف وحدة الرقابة الداخلية إلى المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من
حسن استخدامها بالشكل األمثل  ،وتحسين جودة العمل .
تتولى وحدة الرقابة الداخلية في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :
 التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية .
 التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها .
 حماية الموارد المالية واألصول من سوء االستعمال .
 التأكد من مدى االلتزام بالتشريعات النافذة للحد من األخطاء واكتشافها في حال وقوعها .
 اإللتزام بالسياسات المالية المعتمدة .
 ممارسة الرقابة اإلدارية والرقابة الفنية والتأكد من تحقيق الدائرة لألهداف والسياسات
العامة من خالل مراجعة القرارات اإلدارية الصادرة بهذا الشأن .
 تقوم وحدة الرقابة الداخلية بتدقيق المعامالت المالية مسبقا ً أما المعامالت اإلدارية والفنية
فيتم تدقيقها مسبقا ً قدر االمكان  ،ويحق للوحدة إجراء التدقيق الالحق على أي معاملة أو
قرار في أي وقت .
نطام العمل -:
تتولى وحدة الرقابة الداخلية أعمال التدقيق والرقابة الداخلية في الدائرة  ،ويشمل نطاق
عملها ما يلي :
 مراجعة مدى اتساق الخطط الموضوعة والنظم المتبعة مع السياسات العامة واألهداف
اإلستراتيجية  ،ومدى التزامها بالقوانين واألنظمة والتعليمات واإلجراءات والقرارات
ذات الصلة .
 التحقق من مدى سالمة وتكامل المعلومات والبيانات المالية وغير المالية والتقارير ومدى
االعتماد عليها في اتخاذ القرارات  ،وتقييم األدوات المستخدمة لقياس وتصنيف تلك
البيانات .
 مراجعة األساليب والنظم المستخدمة التي تكفل حمايـة األصول والممتلكات العامة
والتحقق من األسس المتبعة في تقييمها والوجود الفعلي لها  ،وكذلك مراجعة األساليب
والنظم المستخدمة التي تكفل حماية الموارد البشرية .
 مراجعة وتقييم مدى فاعلية وإقتصادية توظيف الموارد المتاحة في الدائرة .
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 مراجعـة نظم إدارة المخاطر في الدائرة للتحقق من سالمة أساليب تحديدها وتقييمها ،
وكذلك التحقق من إدارتها بكفاءة وفاعلية .
 تقييم مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر .
 القيام بالتحقق في حاالت التالعب واإلحتيال حال اكتشافها ورفع التقارير الالزمة عنها ،
أو التحقيق فيها بنا ًء على تكليف من اإلدارة العليا دون أي إخالل قانوني .
 القيام بفحص موضوعات محددة ذات عالقة بطبيعة أعمال التدقيق .
 إجراء الدراسات والتحليالت الخاصة باألمور المالية واإلدارية والفنية ومهام الوحدة
وإعداد التقارير الالزمة حولها .
 متابعة تصويب المخالفات والمالحظات الواردة في استيضاحات ديوان المحاسبة وكتبه
الرقابية  ،وتلك الواردة من الجهات الرقابية األخرى .
تتولى وحدة الرقابة الداخلية وفقا ً لنظام الرقابة الداخلية رقم ( )3لسنة  1122وتعديالته
والتعليمات التنظيمية الصادرة بموجبه ما يلي -:
 الرقابة المالية :
وتشمل كافة عمليات الفحص والتحقق من الصحة الحسابية والتوجيه المحاسبي لكافة المعامالت
والمستندات والسجالت والبيانات المالية وسالمة كافة االجراءات المالية والمحاسبية من
االخطاء والتجاوزات  ،والتأكد من انسجامها مع التشريعات النافذة .
 الرقابة االدارية :
وتشمل كافة عمليات الفحص والتحقق الالزم للتأكد من تنفيذ الدائرة ألهدافها المرسومة
والخطط والسياسات العامة المعتمدة  ،ومدى االلتزام بالتشريعات الخاصة بكافة الجوانب
االدارية  ،ويشمل ذلك الرقابة على الموارد المادية والبشرية وتدقيق كافة القرارات واالجراءات
االدارية وتنسيبات وتوصيات اللجان الداخلية  ،والتحقق من قيام الدائرة بوضع نقاط ضبط كافية
للمخاطر المحتملة  ،والتأكد من جودة االداء المؤسسي وانسجامه مع تحقيق االهداف المرسومة
 الرقابة الفنية :
وتشمل كافة عمليات الفحص والتحقق من صحة وسالمة المعامالت واالجراءات والقرارات
الفنية وانسجامها مع التشريعات واالدلة واالجراءات المعتمدة الخاصة بكافة الجوانب الفنية التي
تحكم عمل الدائرة وبيان االنحرافات عن الخطط وبرامج العمل .
هذا وتلتزم وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة بما يلي -:
 العمل وفق دليل إجراءات التدقيق الخاص بدائرة العطاءات الحكومية الذي قامت الوحدة
بإعداده ليشمل التدقيق المالي واإلداري والفني والذي رفع لمعالي وزير المالية وتمت
المصادقه عليه بتاريخ  1122/9/21تنفيذاً ألحكام المادة (/9ج) من نظام الرقابة الداخلية
رقم ( )3لسنة . 1122
 إعداد الخطط السنوية للتدقيق ورفعها لمعالي وزير األشغال العامة واإلسكان والعمل وفقها
تنفيذاً ألحكام المادة (/9أ) من نظام الرقابة الداخلية رقم ( )3لسنة . 1122
 إعداد تقارير اسبوعية لمعالي وزير األشغال العامة واإلسكان  ،وذلك بموجب كتاب معاليه
لمدير وحدة الرقابة الداخلية  /دائرة العطاءات الحكومية رقم ( )3123/2/33بتاريخ
. 1122/1/23
 إعداد التقارير السنوية ورفعها لمعالي وزير األشغال العامة واإلسكان وكذلك لمعالي وزير
المالية تنفيذاً ألحكام المادة (/9ب) من نظام الرقابة الداخلية رقم ( )3لسنة . 1122
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تتضح فاعلية اإلجراءات الرقابية المتبعة لتحقيق األهداف المنشودة في دائرة العطاءات
الحكومية حيث تلقى الدعم الكامل من معالي وزير األشغال العامة واإلسكان وبالتعاون مع جميع
الجهات الرقابية في المملكة األردنية الهاشمية  ،فلم يرد في تقرير ديوان المحاسبة السنوي
الخامس والستون لعام  1123مالحظات حول إجراءات دائرة العطاءات الحكومية مما يعكس
النزاهة وشفافية اإلجراءات في الدائرة .
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مهام وواجبات وحدة العالقات العامة واإلعالم
ـــــــــــ
ترتبط وحدة العالقات العامة واإلعالم بالمدير العام للدائرة .

مهام وحدة العالقات العامة واالعالم
-

متابعة وسائل اإلعالم اصحف واذاعه ورصد ما ينشر أو يبث في الصحف من أخبار تتعلم بالدائرة .

-

استقبال مندوبي وسائل اإلعالم المختلفة والتنسيم معهم في ما يتعلم بتغطية نشاطات الدائرة .

-

نشر األخبار المتعلقة بالدائرة وأقسامها على الشريط االخبارا لموق الدائرة االلكتروني .
متابعة نشاطات عطوفة المدير العام ابرقيات تهنئة بطاقات تعزية شكر .

-

إجراء الترتيبات الالزمة لسفر عطوفة المدير العام احجز تذاكر تأشيرات الوداع االستقبال .

-

إجراء الترتيبات الالزمة لسفر الموظفين الموفدين في مهمات رسمية حجز تذاكر .

-

استقبال الوفود الزائرة للدائرة واعداد البرامج المناسبة لزيارة الوفود.

تنظيم اللقاءات واالجتماعات والندوات التي تعقد في الدائرة او خارج الدائرة اذا كانت تتعلم بها .

-

متابعة أعمال اللجنة االجتماعي واجتماعاتها.

-

تنظيم النشاطات االجتماعية المختلفة.

مهام رئي

قسم مكتب المدير العام
ـــــــــــــ

-

متابعة البريد الوارد والصادر لمكتب المدير العام.

-

تنظيم المواعيد واستقبال الزوار والوفود.

-

أرشفة الكتب الخاصة بالمدير العام وحفظها .

تنظيم االجتماعات الداخلية والخارجية للمدير .
متابعة عمل لجان جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز .

متابعة صندوم الشكاوى واالقترحات .

 تنظيم اجتماعات لجان الترخيص والتأهيل والتصنيف ولجان االسعار . -متابعة البريد االلكتروني لعطوفة المدير العام والرد عليها .
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رئي

وحدة المشتريات الحكومية والعالقات الدولية
ـــــــــــــــــــــــ

مهام الوحدة
 -1مديمي ملف مفاوضات انضمام االردن التفاقية المشتريات الحكومية المنبثقة عن منظمة التجارة
العالمية والتي تشمل -:

 اعمال السكرتاريا العمال الفريم المفاوض النضمام المشاركة في اعداد مسودة العرض التفاوضي -متابعة مفاوضات التغطية

 متابعة ودراسة العروض التفاوضية للدول االعضاء والدول في طور االنضمام وبيان تأثيرها علىالعرض االردني

 متابعة الوثائم الخاصة باالتفاقية والصادرة عن لجنة المشتريات الحكومية -حفظ السجالت الخاصة باالتفاقية

 -إعداد المراسالت الخاصة باالتفاقية

تنظيم وعقد االجتماعات ذات العالقة

-

 -2المشاركة بفريم عمل مراجعة مسودة نظام المشتريات الحكومية وتولي اعمال السكرتاريا الخاصة
بفريم العمل وتشمل - :
-

تنظيم وعقد اجتماعات فريم العمل والذا توقف نتيجة عقبات مرجعية وهيكلية لدوائر الشراء
الرئيسية

-

اعداد المراسالت الخاصة بمسودة النظام .

 -3دراسة و مراجعة واعداد مذكرات التفاهم الثنائية على المستويين االقليمي والعالمي والخاصة بأعمال
الدائرة

 -2المشاركة باللجان الفنية المشكلة على مستوى الدائرة
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مهام وواجبات مديرية العقود الهندسية
ــــــــــــــــــــــــــ
-1

تحديث العقود اإلنشائية وعقود الخدمات الهندسية ونظام األشغال الحكومية والتعليمات بما يتناسب

والمستجدات في مجال أعمال المقاوالت والخدمات الهندسية من خالل لجان مختصة يتم تشكيلها لهذه

الغاية الجنة عقد الفيدك – لجنة الخدمات الهندسية . ...باالضافة الى تطوير عقود جديدة بما
-2
-3
-2
-5

يتناسب م االعمال المطلوبة من ا تصميم وتنفيذ وتسليم مفتا

.

إدارة حل الخالفات بين أطراف العقود الهندسية والمحالة لدائرة العطاءات الحكومية 1

إبداء الرأا الفني والتعاقدا بما يخص تطبيم مواد عقود المقاوالت وعقود الخدمات الهندسية امهام

إستشارية 1

المشاركة في لجان التحقيم المتعلقة بالشكاوا المحالة إلى دائرة العطاءات الحكومية1

تمثيل دائرة العطاءات الحكومية في لجنة إختيار الموقفين والجنة إختيار المحكمين ولجنة إختيار

مجال

فض النزاعات في حال تعديل نظام األشغال وضم هذه اللجنتين للمهام 1

-6

تولي سكرتاريا لجنة إختيار الموفقين وأية لجان تتعلم بالعقود والخدمات الهندسية 1

-7

إعداد النشرات المتعلقة بالمعلومات الخاصة بالعقود اإلنشائية وعقود الخدمات الهندسية وأساليب فض

-1

التعاون والتنسيم م الجهات المحلية والعربية والدولية في مجاالت تحديث عقود اإلنشاءات وعقود

-9

إدارة ومتابعة النشاطات المتعلقة بالعقود الهندسية المحلية والعالمية .

النزاعات 1

الخدمات الهندسية 1

 -11متابعة اصدار وتوثيم العقود الهندسية المستخدمة في المملكة .

 -11ابداء الراا والمشورة لكافة المؤسسات الحكومية حول اختيار العقد المناسب لالستخدام بما يتالئم
وطبيعة االعمال .

مهام قسم تغير االسعار :
-1

وض خطط وبرامج العمل الالزمة ألعمال القسم بشكل خاص واالشراف المباشر على تنفيذها.

-2

التنسيم واالطالع على عمل لجان دراسة تغير االسعار في جم االسعار من الموردين بالتعاون م

-3

التنسيم م اللجان الفنية الدائمة لدراسة تغيير االسعار بإصدار التعاميم الالزمة للمواد التي تخض

نقابة المقاولين .

للتعويض والحسم حسب المادة ا 1-13من عقد الفيديك للشروط الخاصة والمادة ا 3/71من دفتر
عقد المقاولة الموحد للمشاري االنشائية طبعة  1999فما دون .

-4

العمل على إنشاء قاعدة بيانات للمواد الخاضعة للتعويض حسب عقد الفيديك .

-5

المشاركة في اللجنة الفنية لتغير األسعار ا مجال الكهروميكانيك .

-6

تقييم أداء العاملين وتقييم إنجازاتهم لتحسين مستوى األداء وتطوير طرم العمل وتحديد احتياجاتهم

-7

القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ذات عالقة بطبيعة العمل.

التدريبية.
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