تقرير موجز عن دائرة العطاءات الحكومية
نشأة الدائرة:

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

مدي اًر عاماً يعين بقرار من مجلس الوزراء ويرتبط إداريا بوزير األشغال العامة واإلسكان .والدائرة مركزية وال يوجد
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

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
الخدمات 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.

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.

