
 
 

2222 لعام واإلسكان العامة االشغال لوزارة الخدمات دليل  مديرية السياسات والتطوير المؤسسي 

 1 

. 

 المملكة االردنية الهاشمية                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة األشغال العامــة واالسكــــان                
 

 2222لعام  دليــــل الخدمـــــات

 

 :إعداد
 

 مديرية السياسات والتطوير المؤسسي                         
 

 :شرافإ
 مدير السياسات والتطوير المؤسسي

 سليمان عربيات 

 الخدمات والعمليات رئيس قســم تطوير                                             

 عهود عمرو                                          

  

 

            
 



 
 

2222 لعام واإلسكان العامة االشغال لوزارة الخدمات دليل  مديرية السياسات والتطوير المؤسسي 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني ابن الحسين المعظم عبد هللاحضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك 

 

 

 

 



 
 

2222 لعام واإلسكان العامة االشغال لوزارة الخدمات دليل  مديرية السياسات والتطوير المؤسسي 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني عبد هللاحسين بن الولي العهد األمير الملكي صاحب السمو 

 

 

 

 

 



 
 

2222 لعام واإلسكان العامة االشغال لوزارة الخدمات دليل  مديرية السياسات والتطوير المؤسسي 

 4 

 الفهرس

 رقم الصفحة المحتويات 

 5 مخطط لموقع الوزارة
 6 لمحة تاريخية 

 7 الرؤيا والرسالة والقيم
 9-8 التشريعات واالنظمة والقوانين
 01 هواتف وحدات الوزارة االدارية

.للنظر في القضايا تزويد شروحات من قبل المحاكم المختصة  00-01 
(.حكومي)تصنيع شواخص مرورية   01-01 
(. خاص)تصنيع شواخص مرورية   05-06 

. تركيب عناصر السالمة المرورية على الطرق  07-08 
. العامة واالسكان  كف طلب للحوادث المرورية على طرق وزارة االشغال  09-11 

. ترخيص لوحات اعالنية على جوانب الطرق  10-11 
.العامة واالسكان األشغالاصدار تصاريح للعمل ضمن الطرق التابعة لوزارة   11-11 

. تسديد مخالفات الحموالت المحورية   15-16 
.منح تصاريح الحموالت المحورية  17-18 

.االستفسار عن االستمالكات على قطعة ارض  19-11 
. شراء الفضالت واالعتراضات على االستمالك  10-11 

. فك حجز قطعة ارض  11-11 
.دورة فني مواد  15-16 

.االشغال العامة واالسكانفحص عينات مشاريع غير تابعة لوزارة   17-18 
 11-19  .تنفيذ جسر مشاة

.متابعة اعمال تنفيذ عطاء ابنية مدرسية  10-11 
.متابعة اعمال تصميم عطاء  11-11 
.تصميم مشروع أبنية حكومية  15-16 

.إعداد وثائق عطاء تصميم مباني حكومي  17-18 
.للطوارئاليات  استئجار  19-51 

.م011في المناطق المنبسطة بمعدل طول تأمين طرق زراعية   50-51 
.تدريب مهندسين  51-51 



 
 

2222 لعام واإلسكان العامة االشغال لوزارة الخدمات دليل  مديرية السياسات والتطوير المؤسسي 

 5 

   

 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان          

 382مبنى رقم  -شارع الملك عبدهللا الثاني 
    

 أوقات الدوام الرسمي            

 "مساء 3332  -" صباحا      8332 
  

 هواتف الوزارة                  

             33235823823+ 

            5823838  3 332+ 

 داخلي عن طريق مقسم الوزارة            

 (4235)مكتب خدمة الجمهور            
 

    فاكس الوزارة                 

           5857532 3 332+ 

 األردن 11118عمان  31222 ب.ص

 www.mpwh.gov.jo :الموقع اإللكتروني

 mpwh@mpwh.gov.jo :البريد اإللكتروني



 
 

2222 لعام واإلسكان العامة االشغال لوزارة الخدمات دليل  مديرية السياسات والتطوير المؤسسي 

 3 

 لمحة تاريخية عن وزارة األشغال العامة واإلسكان

 

تأسست النواة األولى لوزارة األشغال العامة واإلسكان منذ تأسيس إمارة شرق األردن على وجه 

ويبدو أن االسم قد اشتق من مهام هذه ( دائرة النافعة)م وكانت تسمى آنذاك 1323التحديد قبيل عام 

تم إلحاق دائرة م 1333في العام . الدائرة وواجباتها فهي نافعة بما تقوم به من أشغال مفيدة للمجتمع

النافعة بوزارة المواصالت واستمرت بالعمل كدائرة من دوائر وزارة المواصالت حتى العام 

 . م حيث أصبح لها اسم خاص وكيان مستقل وسميت بوزارة األشغال العامة1354

م أنشئت دائرة متخصصة بالعطاءات سميت دائرة العطاءات الحكومية وتم ربطها 1382في عام 

م تم ربط مؤسسة اإلسكان بوزارة األشغال العامة 1388زير األشغال العامة، وفي عام مباشرة بو

م ألحقت دائرة التطوير 1383حيث أصبحت تعرف بوزارة األشغال العامة واإلسكان، وفي العام 

الحضري بمؤسسة اإلسكان لتشكالن دائرة واحدة سميت مؤسسة اإلسكان والتطوير الحضري 

استحدثت دائرة األبنية  2227األشغال العامة واإلسكان،  وفي العام وربطت مباشرة بوزير 

الحكومية كدائرة مستقلة تم ربطها مباشرة بمعالي وزير األشغال العامة واالسكان ونقلت اليها جميع 

مديريات ووحدات الوزارة التي تعنى بمشاريع األبنية الحكومية اال انه قد اعيد دمجها مع الوزارة 

 .وذلك حسب قرار مجلس الوزراء الموقر بدمج الدوائر الحكومية واعادة هيكلتها  2212في عام 

تم اقرار هيكل تنظيمي جديد ليتناسب مع عمل الوزارة بالمهام الموكلة اليها  2213وفي بداية عام 

 .بمجاالت األبنية والطرق

 :وبذلك تكون الدوائر التي ترتبط بوزير األشغال العامة واإلسكان هي

 وزارة األشغال العامة واإلسكان. 

 دائرة العطاءات الحكومية. 

 مؤسسة اإلسكان والتطوير الحضري 

  مجلس البناء الوطني 
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 الرؤيا 

 الريادة والتميز في تصميم وتنفيذ الطرق واألبنية 

 

 الرسالة 

   تصميم وتنفيذ األبنية الحكومية ضمن أفضل تقديم طرق امنة تربط بين كافة انحاء المملكة وكذلك خدمات

ممارسات هندسية تضمن إدارة المشاريع بشكل مبتكر وبالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وضمن بيئة عمل 

 .مميزة

 

 القيم المؤسسية 

 التميز في العمل المؤسسي 

  الواحدروح الفريق 

 الشفافية والمساءلة 

 المبادرة واإلبداع 

 المعرفة 

 التحديث المستمر 

 العدالة والنزاهة 

 

 

 

 الرسالـــــــــة

 

 

القيم 

 المؤسسية
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 التشريعات المعمول بها في وزارة األشغال العامة واإلسكان

 :القوانين: أولا 

 .2213لسنة ( 13)رقم  الملكية العقاريةقانون  (1)

 .1383لسنة ( 24)قانون الطرق رقم  (2)

 .1333لسنة ( 7)قانون البناء الوطني رقم  (3)

 .2227لسنة ( 2)قانون نقابة المهندسين رقم  (4)

 .2214لسنة ( 4)رقم  اإلنشاءات المعدلقانون مقاولي  (5)

   2228لسنة ( 43)قانون السير رقم  (3)

 

  :األنظمة 3ثانياا 

 .2222لسنة ( 8)رقم الحكومية  المشترياتنظام  (1)

 .2221لسنة ( 82)نظام الطرق النافذة رقم  (2)

 .1383لسنة ( 31)نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم  (3)

 .2223لسنة ( 5)نظام بدل خدمات المرور على الطرق على رقم  (4)

 .2213لسنة ( 3)نظام تنظيم وإدارة وزارة األشغال العامة واإلسكان رقم  (5)

 .2212لسنة ( 32)نظام توكيد الجودة للمباني رقم  (3)

 .2222لسنة ( 75)نظام رسوم اإلعالنات على الطرق رقم  (7)

 .2213لسنة ( 32)وقوة المحرك للمركبات  نظام األبعاد القصوى واألوزان اإلجمالية (8)

 .2213لسنة ( 32)نظام الحموالت المحورية رقم  (3)

 (.2222)لسنة ( 52)نظام اجراءات الرقابه و التفتيش على أعمال االعمار رقم  (12)

 

 :التعليمات :ثالثاا 

 .2224التعليمات المالية الخاصة بإجراءات إيداع أموال صندوق مجلس البناء الوطني األردني لسنة  (1)

تعليمات تطبيق الكوودات فوي مراحول التصوميم والتنفيوذ واإلشوراف والصويانة والتشوغيل وعلوى السوالمة  (2)
 .2224لسنة ......العامة 

 .1338تعليمات اختيار الموفقين لسنة  (3)

 .2221ل سنة ينتعليمات التأهيل المسبق للمقاولين واالستشاري (4)

 .1387الحكومية ل سنةتعليمات العطاءات  (5)

 .وتعديالتها 2223 تأهيل المكاتب الهندسية لسنةتعليمات  (3)

 .2228لسنة تعليمات ترخيص مقاولي اإلنشاءات  (7)
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 .2227لسنة تعليمات تصنيف المقاولين  (8)

 

 _:التفاقيات 

 .(1ع)اتفاقية الخدمات الهندسية رقم  (1)

 (.2ع)اتفاقية الخدمات الهندسية رقم  (2)

 

 -:المالحق 

 .2227لتعليمات التصنيف لعام ( 1)ملحق رقم  (1)

 2227لتعليمات التصنيف لعام ( 2)ملحق رقم  (2)

 

- : واإلسكانالعقود المعمول بها لمشاريع وزارة األشغال العامة 

 (فيديك)إصداراته عقد المقاولة الموحد بجميع  (1)

 

 للوزارة المرتبطة التابعة الدوائر والمؤسسات

 دائرة العطاءات الحكومية (1)

 مؤسسة اإلسكان والتطوير الحضري (2)

 البناء الوطنيمجلس  (3)
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 هواتف وحدات الوزارة اإلدارية

 

 

 

 

 

 

 إقليم الشمال

 

 

 وسطإقليم ال

 الفاكس المباشر المقسم الوحدات اإلدارية  الرقم

5822371/23 مديرية أشغال العاصمة 1  
 
 
 
 
 
/23  

5822371/23  5824533/23 
3553443/25 3555721/25 مديرية أشغال البلقاء 2   3553232/25 

3383257/25 مديرية أشغال الزرقاء 3  3383118/25  3333231/25 

3242322/25 مديرية أشغال مأدبا 4  3244718/25  3244718/25 
 

 لجنوبإقليم ا

 الفاكس المباشر المقسم الوحدات اإلدارية  الرقم

أشغال الكركمديرية  1  2341233/23  2383832/23  2341235/23 

2241435/23 2241477/23 مديرية أشغال الطفيلة 2  2242848/23 

2132832/23 مديرية أشغال معان 3  2132833/23  2132833/23 

2215324/23 مديرية أشغال العقبة 4  2234737/23  2215322/23 

إقليم أشغالمديرية  5  
البتراء   

2157574/23  2157573/23  2157573/23  

 الفاكس المباشر المقسم الوحدات اإلدارية  الرقم

7271231/22 مديرية أشغال اربد 1  7271221/22  72788832/22 

3231543/22 مديرية أشغال المفرق 2  3234347/22  3231581/22 

3422732/22 مديرية أشغال عجلون  3  3422773/22  3422775/22  

3352131/22 مديرية أشغال جرش 4  3354384/22  3352232/22  

7382423/22 مديرية اشغال الرمثا 5  7382417/22  7382423/22  
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  هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 .شروحات من قبل املحاكم املختصة للنظر  في القضايا تزويد اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 قرار املحكمة التشريع الناظم للخدمة

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

 الخدمةالوثائق املطلوبة للحصول على 

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 كتاب املحكمة املختصة كتاب رسمي

 كتاب املحكمة املختصة الئحة الدعوة

 الحكومةالاعمال          املقيمين        املواطنين          فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  لإلجراءات 

مرتبطة بعدد الاماكن ) الرئيسية 

 (واملوظفين

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

املستغرقة لكل 

 إجراء

 دقائق 01 تسجيل الكتاب لدى ديوان الوزارة

 دقائق01 قسم القضايا /تحويل املعاملة الى وحدة الشؤون القانونية

او تحويل املعاملة الى الجهة املختصة سواء املركز 

 املحافظات
 نصف ساعة

تقوم الجهة املختصة بجمع الوثائق واملعلومات وتزويد 

 وحدة الشؤون القانونية بها

 يوم01

 

وتزويدها ( محكمة)يتم اعداد الرد الى الجهة املختصة 

 باملطلوب
 يومين

الزمن املعياري املستغرق لتقديم 

 الخدمة

 يوم 00

 ال يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة

 

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 ال يوجد كتاب رسمي يتضمن شروحات للمحاكم املختصة
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 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا

 

 

 

 

 

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 الشريكدور  الشريك الشريك ودوره في تقديم الخدمة

التزويد باملعلومات  الاستشاري /مقاول /وزارة العدل 

 والوثائق املطلوبة

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة  ال يوجد 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

 .قسم القضايا  في مركز الوزارة / وحدة الشؤون القانونية  الفروع املقدمة للخدمة 

تقديم الخدمةقنوات    مكتب خدمة الجمهور  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز الاتصال الوطني 

 هاتف  بريد الكتروني  فاكس   تطبيق هاتف ذكي 

 (3005285)فاكس رقم  بريد إلكتروني    ( 3015015)رقم هاتف     معلومات الاتصال والتواصل

 (م5351ص الى 0351من ) وقت الدوام + الرسمي أيام الدوام  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 يوم03 يوم00 معدل وقت تقديم الخدمة

 %03 %83 معدل رضا متلقي الخدمة

 %1 %0 نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 5 5 عدد الجهات الشريكة

 8 5 عدد املوظفين

 في السنة011 في السنة 0211 حجم الطلب على الخدمة
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 هوية الخدمة

  الخدمةرمز *

 (حكومي)تصنيع شواخص مرورية  اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 .0005لسنة ( 02)قانون الطرق  التشريع الناظم للخدمة

  .والاسكان العامةان تكون الشواخص على الطرق التابعة لوزارة الاشغال  شروط تقديم الخدمة

 على الخدمةالوثائق املطلوبة للحصول 

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

كتاب رسمي من مديريات 

 الاشغال او قسم التدقيق

  

   طلب من مديريات الاشغال

   الكشوفات امليدانية

 الحكومة الاعمال          املقيمين         املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املعيارية  لإلجراءات املدة الزمنية 

مرتبطة بعدد الاماكن ) الرئيسية 

 (واملوظفين

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

استالم الطلب اما كتاب رسمي او مذكرة داخلية او طلب 

 لوازم 

 ساعه

 اسبوع لجنة كشف لتحديد حاجة الطريق لشاخصة 

 وتحويله لقسم الانتاج  السالمةتصديق الطلب من مدير 

 

 ساعه

اصدار امر عمل بتصنيع الشواخص وتحويلها لقسم 

 (الجرافيك )الانتاج 

 ساعة 0

بعد موافقة املهندس على التصميم يقص الورق العاكس 

 ويحول الى شعبة املحددة 

 يومين

 يحول امر العمل الى قسم الطباعة ثم قسم الدهان

 

اسبوع وحسب 

 الكمية املطلوبة 

تسليم الشواخص الى املستودع ليتم صرفها الى الجهة 

 الطالبة 

 يوم

 يوم 08 الزمن املعياري املستغرق لتقديم الخدمة

 ال يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

  مرورية شواخص
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 دور الشريك الشريك الشريك ودوره في تقديم الخدمة

  

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 .مركز الوزارة مديرية السالمة املرورية الفروع املقدمة للخدمة 

 املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 بريد الكتروني   فاكس   تطبيق هاتف ذكي    مركز الاتصال الوطني  

 هاتف 

 فاكسبريد إلكتروني    (3050250)هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 ( 5إلى  0من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 يوم  ايام8 معدل وقت تقديم الخدمة

 %011 %03 معدل رضا متلقي الخدمة

 %1 %1 نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

%1 معدل الشكاوى على الخدمة  1%  

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 03 05 عدد املوظفين

  متوسط حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات * 
ً
 .الحكوميةيتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 (خاص)تصنيع شواخص مرورية  اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 .0005لسنة ( 02)قانون الطرق رقم  التشريع الناظم للخدمة

 شروط تقديم الخدمة
التابعة  طرق اختصاص وزارة الاشغال العامة والاسكان او اخذ موافقة الجهة

 .لها الطريق

 الوثائق املطلوبة للحصول على الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

كتاب من الجهة 

 الطالبة

  

مخطط توضيحي 

 للشاخصة املطلوبة

  

 الحكومةالاعمال          املقيمين         املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

الزمنية املعيارية  لإلجراءات الرئيسية املدة 

 (مرتبطة بعدد الاماكن واملوظفين) 

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

تقديم الطلب في مكتب خدمة الجمهور او كتاب رسمي 

 من الجهة الطالبة

 دقائق 3

تحديد  شاخصةلجنة كشف لتحديد امكانية تركيب 

 الكلفة من خالل قسم الاعالنات 

 شهر_اسبوع 

تصديق الطلب من مدير السالمة املرورية و تحويله 

لقسم الانتاج ومخاطبة الجهة الطالبة بدفع كلفة 

 الشاخصة

 يومين

تحويل الطلب الى شعبة الجرافيك للتصميم و اصدار 

 امر عمل

 ساعة 0

 ايام8 (محددة، طباعة قص،)مراحل تصنيع 

 يوم 0 مرحلة الدهان 

 ساعة 0 تسليم امر العمل للجهة الطالبة

 يوم 21 الزمن املعياري املستغرق لتقديم الخدمة

 يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات 01 شواخص مرورية
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 دور الشريك الشريك الشريك ودوره في تقديم الخدمة

  

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

 .السالمة املروريةمركز الوزارة مديرية  الفروع املقدمة للخدمة 

 .مديريات الاشغال في مختلف املحافظات

املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي  فاكس     بريد الكتروني 

 هاتف  

 فاكسبريد إلكتروني     ( 3050250)رقم هاتف  معلومات الاتصال والتواصل

 ( 5إلى  0من ) وقت الدوام+ أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 يوم 0 ايام  8 معدل وقت تقديم الخدمة

 %011 %03 متلقي الخدمة معدل رضا

 %1 %0 نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

 %1 %3 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 03 05 عدد املوظفين

 في السنة 011 في السنة 31 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام * 
ً
 .الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكوميةيتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

  تركيب عناصر السالمة املرورية على الطرق  اسم الخدمة

 خدمة فرعيةخدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

  0005لسنة ( 02)قانون الطرق رقم  التشريع الناظم للخدمة

 شروط تقديم الخدمة
الطرق التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان والجهات ان تكون على 

 الحكومية

 الوثائق املطلوبة للحصول على الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

   

   

   

 الحكومةالاعمال         املقيمين        املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

 املعيارية لإلجراءاتاملدة الزمنية 

 الرئيسية 

 (مرتبطة بعدد الاماكن واملوظفين) 

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

 ساعة استالم الطلب او كتاب رسمي او مذكرة داخلية

 اسبوع عمل دراسة لحاجة الطريق للعناصر املرورية

امليدان  والخروج الىتحضير الفرق امليدانية يوميا باملعدات 

 للتركيب
 ساعة

 ساعة استالم املواد الالزمة من املستودع

 ايام 3 الخروج ملوقع العمل للتنفيذ حسب برنامج العمل

الزمن املعياري املستغرق لتقديم 

 الخدمة

 يوم  00

 ال يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات 5 طرق مؤثثة بعناصر السالمة املرورية

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 دور الشريك الشريك الشريك ودوره في تقديم الخدمة

  

(باقة الخدمة) القيمةسلسلة    
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 .مركز الوزارة مديرية السالمة املرورية الفروع املقدمة للخدمة 

 

 املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 بريد الكتروني     فاكس   تطبيق هاتف ذكي    مركز الاتصال الوطني  

 هاتف  

 فاكس بريد إلكتروني    ( 3050250)رقم هاتف     معلومات الاتصال والتواصل

 ( 5إلى  0من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 املستهدفالوضع  القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 يوم 0 ايام 5 معدل وقت تقديم الخدمة

 %03 %03 معدل رضا متلقي الخدمة

 %1 %3 نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

 %1 %3 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 21 52 عدد املوظفين

 في السنة 511 في السنة 511 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 العامة والاسكان كف طلب للحوادث املرورية على طرق وزارة الاشغال اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      الخدمةهيكلية 

 .0005لسنة ( 02)قانون الطرق رقم  التشريع الناظم للخدمة

  شروط تقديم الخدمة

 الوثائق املطلوبة للحصول على الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 اصل او صورة دائرة السير مخطط كروكي للحادث

 صورة شركات التأمين عقد التأمين للمركبة

 صورة الاحوال املدنية هوية احوال مدنية

 الحكومة الاعمال          املقيمين         املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  لإلجراءات 

مرتبطة بعدد الاماكن ) الرئيسية 

 (واملوظفين

معدل املدة الزمنية  الخدمةإلاجراءات الرئيسية لتقديم 

 املستغرقة لكل إجراء

 دقيقة 51 تقديم طلب متلقي خدمة

دراسة الطلب من قبل رئيس القسم و التأكد من الوثائق 

 املطلوبة

 دقيقة 03

 دقيقة 03 عمل مسودة كتاب كف الطلب

 

 دقيقة 51 تصدير كتاب كف الطلب في ديوان الوزارة

لتقديم  الزمن املعياري املستغرق 

 الخدمة

 دقيقة 01

  قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 مرة واحدة فقط كتاب رسمي لكف الطلب

 شركاء الخدمة

  خدمة عاموديةخدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

ودوره في تقديم الخدمةالشريك   دور الشريك الشريك 

 تزويد بمخطط كروكي دائرة السير

 تقدير قيمة الاضرار شركات التأمين 

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 .مركز الوزارة مديرية السالمة املرورية الفروع املقدمة للخدمة 

 

 

 املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

بريد الكتروني  فاكس      تطبيق هاتف ذكي    مركز الاتصال الوطني  

  هاتف 

 فاكس بريد إلكتروني      (3050250)هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

الخدمةاوقات تقديم   ( 5إلى  0من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 دقيقة 51 دقيقة 01 معدل وقت تقديم الخدمة

 %03 %01 معدل رضا متلقي الخدمة

 %1 %3 تسليم الخدمةنسبة الاخطاء في 

 %1 %0 معدل الشكاوى على الخدمة

 5 5 عدد الوثائق املطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 01 8 عدد املوظفين

 في السنة 211 في السنة 211 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 ترخيص لوحات اعالنية على جوانب الطرق  اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 .0100ومواصفات اللوحات الاعالنية لعام 0005لسنة  (02)قانون الطرق رقم التشريع الناظم للخدمة

 سجل تجاري  شروط تقديم الخدمة

املطلوبة للحصول على الوثائق 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 اصل الجهة الطالبة  كتاب او طلب متلقي خدمة

   

   

 الحكومة الاعمال          املقيمين         املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة )  لإلجراءات الرئيسية

 (بعدد الاماكن واملوظفين

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

 دقائق3 تقديم طلب متلقي خدمة في خدمة الجمهور او كتاب رسمي مباشرة

دراسة الطلب من رئيس قسم الاعالنات و بيان مدى مناسبة املوقع 

 املقترح

 

 اسبوع

التنسيب للمدير باملوافقة و عمل كتاب رسمي باملوافقة مع تحديد 

 قيمة الرسوم املطلوبة

 

 ساعة

 دفع الرسوم في صندوق الوزارة

 

 ساعة

 اصدار كتاب ملدير الاشغال باملوافقة على ترخيص اللوحة الاعالنية

 

 ساعة

 

 

 

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 ايام 0

 حسب نظام رسوم الاعالنات و مساحة اللوحة قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة واحدة كتاب رسمي باملوافقة على ترخيص اللوحة
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  العالقةالخدمات ذات 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي       مكان تقديم الخدمة

 .مركز الوزارة مديرية السالمة املرورية الفروع املقدمة للخدمة 

 مديريات الاشغال في املحافظات

 

 

الخدمةقنوات تقديم     مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة املواطن  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز

 هاتف  بريد الكتروني   فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الاتصال الوطني  

 فاكس بريد إلكتروني  ( 3050250)رقم هاتف   معلومات الاتصال والتواصل

 ( 5إلى  0من ) وقت الدوام + الرسمي أيام الدوام  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 يوم 0 يوم 0 معدل وقت تقديم الخدمة

 %03 %03 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة

3% 0% 

 %01 %01 الشكاوى على الخدمةمعدل 

 0 2 عدد الوثائق املطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 5 2 عدد املوظفين

 في السنة 011 في السنة 031 حجم الطلب على الخدمة

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 اصدار تصاريح للعمل ضمن الطرق التابعة لوزارة ألاشغال العامة والاسكان اسم الخدمة

 خدمة فرعية هيكلية الخدمة

 .0005لعام ( 02)قانون الطرق رقم التشريع الناظم للخدمة

 تقديم كفالة مالية لضمان اعادة الاوضاع للطريق كما كانت عليه سابقا شروط تقديم الخدمة

املطلوبة للحصول على الوثائق 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 نسخة الكترونية اصلية الاراض ي واملساحة املخططات الورقية حسب الواقع

 اصلية البنوك (شيك او كفالة )كفالة مالية 

   

 الحكومة الاعمال         املقيمين        املواطنين       فئة متلقي الخدمة

 تقديم الخدمة مراحل

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

تقديم طلب للسماح بالعمل ضمن حرم طرق الوزارة مقدم من 

 صاحب الخدمة
 ساعة

 يوم كوادر املديرية لتحديد مسار العملالكشف الحس ي من قبل 

 ساعة تحديد الكفالة املالية املطلوبة

 ايام 5 اصدار التصاريح

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 اربعة ايام 

 يوجدال  قيمة الرسوم

        آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 الوثيقةمدة صالحية  شكل مخرج الخدمة

 سنة كتاب رسمي يتضمن تصريح العمل

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي       مكان تقديم الخدمة

 .مركز الوزارة الفروع املقدمة للخدمة 

 

مركز  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف بريد الكتروني     فاكس  تطبيق هاتف ذكي   الاتصال الوطني  

 فاكس بريد إلكتروني  ( 3015015)رقم هاتف      معلومات الاتصال والتواصل

 ( 5إلى  0من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 ايام 5 اربع ايام  معدل وقت تقديم الخدمة

 %01 %01 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة
1% 1% 

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 - - عدد الجهات الشريكة

 0 0 عدد املوظفين

 في السنة0020 في السنة 0020 حجم الطلب على الخدمة

 

 من خالل* 
ً
 .النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 تسديد مخالفات الحموالت املحورية اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 .0105لسنة ( 51)للمركباتنظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة املحرك  التشريع الناظم للخدمة

 صورة عن رخصة القيادة شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

ادارة الدوريات  اشعار دوريات خارجية

 الخارجية

 الاصل

ضبط مشترك باملخالفة او توزين موقع 

من طرف الوزارة او تصوير  بالشتراك 

 مندوب الدوريات الخارجيةمع 

  

 الحكومةالاعمال          املقيمين         املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

 معدل املدة الزمنية إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

 دقيقة 0 الاستعالم عن املخالفات من خالل رقم املركبة

يحصل متلقي الخدمة على كشف يبين املخالفات املترتبة على 

 املركبة

 دقيقة 0

 دقائق 3 يتوجه متلقي الخدمة الى امين الصندوق من اجل دفع الغرامة

 دقائق 3 املخالفةيتم اعطاء متلقي الخدمة وصل مالي بقيمة 

يتوجه متلقي الخدمة الى مندوب الدوريات الخارجية في املركز او 

 ادارة الدوريات الخارجية ألسترجاع الرخص

 دقائق5

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 03

 قيمة املخالفة نفسها قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 الخدمةمخرج 
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 ال يوجد كشف مخالفات
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

 استرجاع الرخص من ادارة الدوريات الخارجية الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

تسليم الرخص  الخارجيةادارة الدوريات 

 املحجوزة

باقة ) سلسلة القيمة

(الخدمة  

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 .وحدة الحموالت املحورية/مركز الوزارة ادارة الشؤون الفنية  الفروع املقدمة للخدمة 

 

مركز  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف   بريد الكتروني     فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الاتصال الوطني  

 فاكس  بريد إلكتروني   (  3015015)هاتف   معلومات الاتصال والتواصل

 (5351إلى 0351من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 اليتم قياسه اليتم قياسه معدل وقت الانتظار

 دقائق 01 دقيقة 03 معدل وقت تقديم الخدمة

 %03 %01 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة

1% 1% 

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 03 00 عدد املوظفين

 في السنة 0811 في السنة 0311 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 تصاريح الحموالت املحوريةمنح  اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 .0105لسنة ( 51)نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة املحرك للمركبات التشريع الناظم للخدمة

 .الئحة وقائع وصور عن الرخص وتحديد املسار وبيان جمركي شروط تقديم الخدمة

املطلوبة للحصول على الوثائق 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 صورة ادارة السير صور عن رخصة املركبة

   

 الحكومةالاعمال          املقيمين        املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

 وعمل استدعاءمراجعة مكتب خدمة الجمهور 

 
 دقائق3

تصريح  الفنية، طلبادارة الشؤون /وحدة الحموالت املحورية 

 ملرور ناقلة

 

 دقائق3

 املوافقة على التصريح حسب الاصول 

 
 دقائق3

 

 

 

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة  03

 ال يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 ايام0 تصريح

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

 ال يوجد ذات العالقة الخدمات

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 .وحدة الحموالت املحورية/مركز الوزارة ادارة الشؤون الفنية  الفروع املقدمة للخدمة 

 

الخدمة قنوات تقديم    مكتب خدمة الجمهور  مركز خدمة املواطن  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز

 هاتف بريد الكتروني    فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الاتصال الوطني  

 فاكس بريد إلكتروني  (   3015015)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 (5351إلى 0351من ) وقت الدوام + الرسمي أيام الدوام  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 قياسهال يتم  قياسهال يتم  معدل وقت الانتظار

 دقائق01 دقيقة 03 معدل وقت تقديم الخدمة

 %03 %01 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة
1% 

1% 

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 03 00 عدد املوظفين

 في السنة 311 في السنة 231 حجم الطلب على الخدمة

 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 الاستفسار عن الاستمالكات على قطعة ارض اسم الخدمة

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 0100لسنة ( 05)قانون امللكية العقارية رقم  التشريع الناظم للخدمة

 مخطط اراض ي، سند تسجيل، مخطط تنظيمي، هوية احوال مدنية شروط تقديم الخدمة

املطلوبة للحصول الوثائق 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة الوثيقة

 صورة دائرة الاحوال املدنية هوية احوال مدنية

 أصل أو صورة أو صور مصدقة دائرة الاراض ي واملساحة مخطط اراض ي، سند تسجيل

 أصل أو صورة أو صور مصدقة البلديات مخطط موقع تنظيمي

 الحكومة الاعمال          املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املعيارية املدة الزمنية 

 الرئيسية  لإلجراءات

مرتبطة بعدد الاماكن ) 

 (واملوظفين

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

خدمة الجمهور او من خالل مديريات تقديم الاستدعاء عند 

 الاشغال في كافة انحاء اململكة

 ربع ساعة

 ربع ساعة تحويل الاستدعاء ملديرية املساحة والاستمالك

 نصف ساعة التأكد من الاستمالكات الواقعة على قطعة الارض

 ايام 5 كتاب للمستدعي باالستمالكات الواقعة على ألارض

مخاطبة دائرة الاراض ي واملساحة في حال عدم توافر اي 

 معلومات لدى هذه الوزارة لتزويد الوزارة بكافة املعلومات 

 شهرين

 ايام 5 كتاب للمستدعي باالستمالكات الواقعة على ألارض

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

اليوم اذا كانت املعلومات موجودة في  يوم عند مخاطبة دائرة الاراض ي وتنفذ املعاملة بنفس 58

 سجالت مديرية املساحة والاستمالك

 ال يوجد رسوم  قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني  نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 صالحية الكتاب كتاب للمستدعي باالستمالكات الواقعة على ألارض

 الخدمةشركاء 

 خدمة عامودية خدمة افقية       تصنيف الخدمة

 كتاب بكافة املعلومات املتعلقة بقطعة الارض من دائرة الاراض ي واملساحة الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 التزويد باملعلومات دائرة الاراض ي واملساحة

(الخدمةباقة ) سلسلة القيمة  يصبح لدى املواطن املعرفة عن الاستمالكات الواقعة على ارضه 
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي    مركزي         مكان تقديم الخدمة

 الوزارة نفسها، مديريات الاشغال في كافة انحاء اململكة الفروع املقدمة للخدمة

مركز الاتصال  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور    قنوات تقديم الخدمة

 هاتف بريد الكتروني   فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الوطني  

معلومات الاتصال 

 والتواصل

    (  3015050)رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكس 

 (5351إلى  0351من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 قياسه ال يتم ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 يوم 58 يوم 58 معدل وقت تقديم الخدمة

 %01 %81 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة

1% 1% 

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

1% 1% 

 2 2 عدد الوثائق املطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 5 5 عدد املوظفين

 في السنة 211 في السنة 211 حجم الطلب على الخدمة

 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2222 لعام واإلسكان العامة االشغال لوزارة الخدمات دليل  مديرية السياسات والتطوير المؤسسي 

 31 

 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 شراء الفضالت والاعتراضات على الاستمالك  اسم الخدمة

 خدمة فرعية  خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 0100لسنة ( 05)قانون امللكية العقارية رقم  التشريع الناظم للخدمة

 مخطط اراض ي، سند تسجيل، مخطط تنظيمي، هوية احوال مدنية شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة الوثيقة

دائرة الاحوال املدنية  هوية احوال مدنية

 والجوازات

 صورة

أصل أو صورة أو صور  دائرة الاراض ي واملساحة مخطط اراض ي، سند تسجيل

 مصدقة

أصل أو صورة أو صور  البلديات مخطط موقع تنظيمي

 مصدقة

 الحكومة الاعمال          املقيمين         املواطنين           فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

معدل املدة الزمنية املستغرقة  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 لكل إجراء

خالل مديريات تقديم الاستدعاء عند خدمة الجمهور او من 

 الاشغال في كافة انحاء اململكة

 ربع ساعة

 ربع ساعة تحويل الاستدعاء ملديرية املساحة والاستمالك

 نصف ساعة التأكد من الاستمالكات الواقعة على قطعة الارض

 ايام 5 تشكيل لجنة فينة لدراسة الطلب او الاعتراض املطلوب

واجراء اعمال الرفع الكشف الحس ي من قبل اعضاء اللجنة 

 املساحي في حال الضرورة لذلك

 اشهر 5

 ايام 5 كتابة تقرير فني من قبل اعضاء اللجنة وعمل كتاب تغطية

بتعديل الاستمالك  لألراض ياتخاذ الاجراء املطلوب اما كتاب 

 او باملوافقة على بيع الفضلة او التخلي او الاستمالك الاضافي

 ايام 5

املستغرق الزمن املعياري 

 لتقديم الخدمة

 يوم011

 ال يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني  نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 صالحية الكتاب باملوافقة او للمستدعي بعدم املوافقة لألراض يكتاب رد 
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 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية       تصنيف الخدمة

 كتاب التغطية من مديريات الاشغال وكتب املوافقة لدائرة الاراض ي الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

تنفيذ امر املوافقة واصدار  دائرة الاراض ي واملساحة

اعالن وقرار في حال التعديل 

او التخلي او الاستمالك 

 الاضافي

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة بيع الفضالت الواقعة على طرق الاشغال العامة والعمل على تعديل الطرق وتقليل الاخطاء  

 الواقعة على تنفيذ الطرق 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي          مكان تقديم الخدمة

 .مركز الوزارة الفروع املقدمة للخدمة

مركز  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور    قنوات تقديم الخدمة

 هاتفبريد الكتروني    فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الاتصال الوطني  

 فاكس بريد إلكتروني  (   3015015)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 (5351إلى  0351من ) وقت الدوام  +أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 يوم31 يوم011 معدل وقت تقديم الخدمة

 %01 %81 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة
0% 1% 

 %1 %1 الشكاوى على الخدمةمعدل 

 2 2 عدد الوثائق املطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 01  - 5 01  - 5 عدد املوظفين

 في السنة 011 في السنة 011 حجم الطلب على الخدمة

 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  الخدمة رمز *

 فك حجز قطعة ارض اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 0100لسنة ( 05)قانون امللكية العقارية رقم  التشريع الناظم للخدمة

 مخطط اراض ي، سند تسجيل، مخطط تنظيمي، هوية احوال مدنية شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة الوثيقة

 صورة دائرة الاحوال املدنية هوية احوال مدنية

أصل أو صورة أو صور  دائرة الاراض ي واملساحة مخطط اراض ي، سند تسجيل

 مصدقة

أصل أو صورة أو صور  البلديات مخطط موقع تنظيمي

 مصدقة

 الحكومة الاعمال          املقيمين         املواطنين          فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

 ربع ساعة تقديم الاستدعاء عند خدمة الجمهور 

 ربع ساعة الاستدعاء ملديرية املساحة والاستمالكتحويل 

 نصف ساعة التأكد من الاستمالكات الواقعة على قطعة الارض

 ايام 5 كتاب لدائرة الاراض ي لفك الحجز

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 ايام  5

 ال يوجد رسوم  قيمة الرسوم

        آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني  نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 صالحية الكتاب كتاب لدائرة الاراض ي واملساحة لفك الحجز عن قطعة الارض

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية       تصنيف الخدمة

 كتاب موافقة من دائرة الاراض ي واملساحة لفك الحجز الخدمات ذات العالقة

ودوره في تقديم الشريك 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 املوافقة دائرة الاراض ي واملساحة

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة بعد فك الحجز يصبح لدى املواطن القدرة على التصرف بقطعة ارضه من بيع وشراء وافراز  

 .وغيرها من معامالت اخرى 
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي         مكان تقديم الخدمة

 .مركز الوزارة  الفروع املقدمة للخدمة 

مركز  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور    قنوات تقديم الخدمة

 هاتف   بريد الكتروني     فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الاتصال الوطني  

 فاكس بريد إلكتروني  (  3015015)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 (5351إلى  0351من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه قياسه ال يتم معدل وقت الانتظار

 يومين ايام  5 معدل وقت تقديم الخدمة

 %01 %01 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة

1% 1% 

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 2 2 عدد الوثائق املطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 5 5 عدد املوظفين

 في السنة 031 في السنة 031 حجم الطلب على الخدمة

 

 من خالل * 
ً
 .النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكوميةيتم ترميز الخدمة آليا
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  هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 دورة فني مواد اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

  التشريع الناظم للخدمة

 امتالك املشترك شهادة ثانوية عامة كحد ادنى  شروط تقديم الخدمة

املطلوبة للحصول على الوثائق 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 صورة وزارة التربية و التعليم الشهادة العلمية

 صورة دائرة الاحوال املدنية  الهوية الشخصية 
 

كتاب رسمي من الجهة التي 
 تقوم بالتنسيب 

 
 مديريات الاشغال

 مختبرات القطاع الخاص
 شركات املقاوالت

 كتاب

 
ادارة املختبرات -وزارة الاشغال موافقة ممثل صاحب العمل

 وضبط الجودة

 كتاب

 الحكومةالاعمال         املقيمين        املواطنين          فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  لإلجراءات 

مرتبطة بعدد الاماكن ) الرئيسية 

 (واملوظفين

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

كتاب رسمي من الجهة التي تقوم بالتنسيب بحيث 

 يتم تحويله الى ادارة املختبرات و ضبط الجودة
 يوم واحد

اصدار موافقة على التحاق بالدورة و التبليغ من 

 خالل كتاب رسمي

 يوم واحد

 شهر عقد الدورة

 يوم 23 الزمن املعياري املستغرق لتقديم الخدمة

 مجانية   قيمة الرسوم

         آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 ال يوجد كتاب رسمي يثبت حضور الدورة

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية  خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 دور الشريك الشريك الشريك ودوره في تقديم الخدمة

 املشاركة في اعطاء محاضرات الجمعية العلمية امللكية  

 املشاركة في اعطاء محاضرات مختبرات القطاع الخاص 

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

  وضبط الجودةادارة املختبرات  –مركز الوزارة  الفروع املقدمة للخدمة 

 

 مركز الاتصال الوطني  املوقع الالكتروني للدائرة  مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف  بريد الكتروني    فاكستطبيق هاتف ذكي 

 فاكس بريد إلكتروني  (   153000505)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 

 (5351إلى  0351من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم احتسابه ال يتم احتسابه معدل وقت الانتظار

   الخدمةمعدل وقت تقديم 

 %011 %03 معدل رضا متلقي الخدمة

 %1 %1 نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 2 2 عدد الوثائق املطلوبة

 ال يوجد ال يوجد عدد الجهات الشريكة

 موظف 53 موظف 53 عدد املوظفين

 شخص 51 شخص 51 حجم الطلب على الخدمة

 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية يتم ترميز الخدمة* 
ً
 .آليا
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  هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 العامة والاسكان فحص عينات مشاريع غير تابعه لوزارة الاشغال اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 .0101لسنة ( 50)للمباني رقم  نظام  توكيد الجودة التشريع الناظم للخدمة

 مطابقة العينة للمواصفات  شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 طلب ادخال من قبل طالب الخدمة معلومات عامة عن العطاء

   

 الحكومةالاعمال         املقيمين        املواطنين          فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  لإلجراءات 

مرتبطة بعدد الاماكن ) الرئيسية 

 (واملوظفين

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 –تقديم طلب في قسم الاعمال الفنية و الادخال 

 توكيد الجودة
 دقائق 01

تحويل الطلب بعد التأكد من مطابقة العينات 

 للمواصفة و اعطاءها رقم سري 
 دقيقة 03

 ايام 8-0 اجراء الفحص املطلوب

تحويلها تحويل النتائج لقسم الادارة و املتابعة وثم 

 ضبط الجودة الى

 دقيقة 03

تقييم النتائج و طباعتها من قبل ضبط الجودة 

 بها لإلدارة لتزويد طالب الخدمةوتحويل النتائج 

 يوم 0

الزمن املعياري املستغرق لتقديم 

 الخدمة

 ايام 3

 دينار حسب نوع الفحص 001الى  0من   قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 تتغير املواد او مصدرهاصالحة مالم  وثيقة نتائج الفحص

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 دور الشريك الشريك الشريك ودوره في تقديم الخدمة

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

  - الفروع املقدمة للخدمة 

 

تطبيق  مركز الاتصال الوطني  املوقع الالكتروني للدائرة  مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف  بريد الكتروني    فاكسهاتف ذكي 

 فاكس بريد إلكتروني  (   153000505)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

الخدمةاوقات تقديم   (5351إلى  0351من ) وقت الدوام  + أيام الدوام الرسمي  

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم احتسابه ال يتم احتسابه معدل وقت الانتظار

   معدل وقت تقديم الخدمة

 %011 %03 معدل رضا متلقي الخدمة

 %1 %1 الخدمةنسبة الاخطاء في تسليم 

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 ال يوجد ال يوجد عدد الجهات الشريكة

 21 51 عدد املوظفين

 083 021 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 الخدمةهوية 

  رمز الخدمة*

 تنفيذ جسر  مشاة اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 .0005لسنة ( 02)قانون الطرق رقم  التشريع الناظم للخدمة

 . ان يكون الجسر املطلوب يقع على طريق تابع للوزارة ويخدم تجمعات سكنية شروط تقديم الخدمة

للحصول على الوثائق املطلوبة 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 اصل الجهة الطالبة كتاب رسمي/استدعاء

   

 الحكومة الاعمال          املقيمين         املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (الاماكن واملوظفينبعدد 

معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 إجراء

 دقائق01 تقديم طلب متلقي خدمة

 دقيقة01 تحويل الطلب الى مديرية صيانة الطرق والجسور 

الكشف على املوقع من قبل مديرية صيانة الطرق 

 والجسور وبالتعاون مع دراسات الطرق 
 اسبوع

 اعداد الدراسة املرورية

 
 اسبوعين

 اسبوعين اصدار  قرار بكتاب رسمي

 يوم0 طلب معلومات من مديرية الامن العام

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 شهر ونصف

 ال يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة واحدة تنفيذ جسر املشاة

 شركاء الخدمة

  خدمة عاموديةخدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 تقرير عن الحوادث الامن العام

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   



 
 

2222 لعام واإلسكان العامة االشغال لوزارة الخدمات دليل  مديرية السياسات والتطوير المؤسسي 

 42 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي       مكان تقديم الخدمة

 .مركز الوزارة مديرية صيانة الطرق والجسور  الفروع املقدمة للخدمة 

 

 

مركز  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف  بريد الكتروني     فاكس  تطبيق هاتف ذكي    الاتصال الوطني  

 فاكس  بريد إلكتروني  (  3015015)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 (5351إلى  0351من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه يتم قياسه ال  معدل وقت الانتظار

 شهر شهر ونصف معدل وقت تقديم الخدمة

   معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة
1% 1% 

 %1 %0 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 01 01 عدد املوظفين

 في السنة 00 في السنة 00 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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  هوية الخدمة   

  رمز الخدمة*

 متابعة أعمال تنفيذ عطاء أبنية مدرسية اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 0100لعام  00نظام املشتريات الحكومية رقم + عقد املقاولة املوحد+ 0اتفاقيات الخدمات ع

 عقد املقاولة املوجز –

 مبنى مملوك للحكومة  تنفيذهأن يكون املشروع املراد  شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

دائرة العطاءات  وثائق العقد

 الحكومية 

نسخة مختومة من جميع 

 الاطراف

 نسخة اصلية من الكتاب كتاب وزير الاشغال تفويض بصالحية صاحب العمل 

 الحكومةالاعمال          املقيمين        املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) الرئيسية لإلجراءات 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 يوم 0 استالم جميع الوثائق املطلوبة

 ايام 01 استالم كفالة حسن تنفيذ من املقاول 

 ايام 5 توقيع اتفاقية العقد مع املقاول 

الاستشاري املشرف تسليم املكتب 

 للموقع
 اسابيع 5

 اسابيع 5 املشرف لالستشاري اصدار امر مباشرة 

متابعة أعمال املشروع حسب واجبات 

 صاحب العمل في العقد

اي تمديدات يوافق عليها + حسب مدة العقد 

 صاحب العمل

استالم املشروع من املقاول مع ديوان 

 واملالكاملحاسبة 

 

 يوم 02

 مفتاح للمالكتسليم 

 

 يوم 0

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 يوم  80+ حسب مدة العقد 

  ال يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 غير منطبق مبنى حكومي
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة
  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 
 الخدمة

 دور الشريك الشريك
 اصدار اذن اشغال+ تسهيل عمل  الحكومية املالكة للمشروع الجهة

 تنفيذ املشروع حسب العقد املقاولين 

 الاشراف على التنفيذ حسب العقد الاستشاريين 

 دور رقابي املحاسبةديوان  

 توصيل محوالت الكهرباء و الكوابل شركة الكهرباء 

 الساعةايصال اخر نقطة قريبة للموقع قبل  املياهشركة  

 موافقات الدفاع املدني 

 موافقات املمول  
 CMIS  (خاص مشاريع صحة)برامج الربط الالكتروني 
 ضبط جودة خارجي جمعية علمية ملكية 

(باقة الخدمة) القيمةسلسلة    

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

 وزارة الاشغال العامة  –ادارة الابنية  الفروع املقدمة للخدمة 

تطبيق  مركز الاتصال الوطني  املوقع الالكتروني للدائرة  مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف  بريد الكتروني    فاكسهاتف ذكي 

 فاكس بريد إلكتروني  رقم هاتف       معلومات الاتصال والتواصل

 (5351-0351)وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 قياسةال يتم   قياسةال يتم  معدل وقت الانتظار

 يوم 80+حسب مدة العقد  يوم 80+حسب مدة العقد  معدل وقت تقديم الخدمة

 %011 %00302 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة

1% 1% 

 %1 %535 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 01 01 عدد الجهات الشريكة

 23 53 عدد املوظفين

 031 082 الطلب على الخدمةحجم 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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  هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 متابعة أعمال تصميم عطاء  اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 املوقعة من كافة الاطراف   0اتفاقية الخدمات الهندسية ع التشريع الناظم للخدمة

 شروط تقديم الخدمة
ان تكون ارض املشروع مخصصة / أن يكون املشروع املراد تصميمة مملوك لجهة حكومية 

 .باسم املالك 

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

دائرة العطاءات   0اتفاقيه خدمات هندسية ع

 الحكومية 

نسخة مختومة من كافة 

 الاطراف 

سند تسجيل، مخطط )وثائق الارض 

 (اراض ي، بيان تغيري ان وجد

دائرة الاراض ي و 

 املساحة 

 نسخ اصلية و حديثه

الجهه الحكومية  متطلبات املبنى املراد تصميمة

 املالكة 

 كتاب رسمي 

 الحكومةالاعمال          املقيمين        املواطنين          فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 إجراء

ملتابعه اعمال العطاء من مختلف تشكيل لجنة فنية 

 التخصصات
 اسبوع

 اسبوع تسليم الارض لالستشاري مع مندوبي املالك

 ثالثة ايام اصدار امر مباشرة للمكتب الاستشاري 

حسب املنصوص عليه في عقد  مراجعات صاحب العمل

 الخدمات

الحكومية املالكة بالكلفة النهائية  الجهةمخاطبة 

 للمشروع و طلب تزويدنا بمستند التزام مالي للتنفيذ
 اسبوعين

 يوم 0 تحويل املشروع لدائرة العطاءات الحكومية

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 يوم 55+حسب مدة العقد

  ال يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 مخططات هندسية  ووثائق عطاء التنفيذ
صالحة في حال عدم حدوث تغيرات على 

 املوقع او من قبل متطلبات املالك
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

تزويد /تسهيل عمل الاستشاري  الحكومية املالكة للمشروع الجهة

 الاستشاري بوثائق الارض الحديثة

 تنفيذ الاعمال حسب العقد الاستشاري 

 بإصدار  املعنيةالجهات الحكومية و غير الحكومية  

 موافقات و توفير خدمات للمشروع

 تسهيل عمل الاستشاري 

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة  (متابعه اعمال تصميم+ طرح عطاء اشرف )اعمال تصميم مبنى حكومي  

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

 وزارة الاشغال العامة –ادارة الابنية  الفروع املقدمة للخدمة 

 نظام ادارة منظومة معلومات البناءمكتب خدمة الجمهور    قنوات تقديم الخدمة

 املوقع الالكتروني للدائرة  مركز الاتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكيفاكس   بريد

 )(فرعي)( هاتف  الكتروني  

 فاكس بريد إلكتروني  رقم هاتف       معلومات الاتصال والتواصل

 (5351-0351)وقت الدوام + الرسمي أيام الدوام  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 قياسةال يتم  قياسةال يتم  معدل وقت الانتظار

يوم 55+حسب مدة العقد معدل وقت تقديم الخدمة يوم 55+حسب مدة العقد   

 %011 %00302 معدل رضا متلقي الخدمة

في تسليم نسبة الاخطاء 

 الخدمة
1% 1% 

%1 معدل الشكاوى على الخدمة  1%  

 5 5 عدد الوثائق املطلوبة

 5 5 عدد الجهات الشريكة

 00 00 عدد املوظفين

 351 351 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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  هوية الخدمة

  الخدمةرمز *

 تصميم مشروع ابنية حكومية اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 .0100لسنة( 0) نظام املشتريات الحكومية رقم التشريع الناظم للخدمة

 أن يكون موقع املشروع مخصص باسم املالك /تصميم مبنى حكومي شروط تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

سند التسجيل و )وثائق ألارض من 

 ( مخطط أراض ي و بيان تغيري ان وجد

دائرة ألاراض ي و 

 املساحة 

 نسخ اصلية 

 كتاب رسمي الجهة املالكة متطلبات املبنى املراد تصميمه

 الحكومةالاعمال          املقيمين        املواطنين          فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

 إلقامة املخصصةمرحلة استطالع املوقع العام و استالم ألارض 

 و مندوبين املالك الوزارةاملشروع  مع مندوبين هذه 
 (أيام8)اسبوع 

 يوم0 دراسة املشرع و تحديد املعوقات ان وجدت و مخاطبة املالك بها

و املدة /تحديد كلفة التقديرية ألعمال التنفيذ و املدة الزمنية 

 .الدراسة للمشروع  إلنجاز الزمنية 

 يوم0

 شهور 3 (كافة التخصصات)الفنية للمشروع البدء بأعمال الدراسة 

/ نقابة املهندسين /البلديات املعنية  ) مراجعة الجهات املعنية 

 (الدفاع املدني

 شهر0

بمستند التزام  تزويدنامخاطبة الجهة املالكة بالكلفة املتوقعة و 

 مالي

 شهر0

 يوم0 احالة املشروع لدائرة العطاءات الحكومية

املستغرق الزمن املعياري 

 لتقديم الخدمة

 

 ال يوجد  قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

صالحة في حال عدم حدوث  مخططات ووثائق عطاء التنفيذ

تغيرات على املوقع او من 

 قبل متطلبات املالك
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      الخدمةتصنيف 

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

املوافقة على أعمال  للمشروع املالكةالجهة الحكومية 

 التصميم

املوافقة على أعمال  (الدفاع املدني/ نقابة املهندسين /البلديات املعنية ) 

القوانين و التصميم حسب 

 (ألانظمة العاملة بها

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

  الفروع املقدمة للخدمة 

تطبيق هاتف  مركز الاتصال الوطني  املوقع الالكتروني للدائرة  مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف  بريد الكتروني    فاكسذكي 

 فاكس بريد إلكتروني  (  3015015)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 (5351-0351)وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 قياسةال يتم  قياسةال يتم  معدل وقت الانتظار

 خمس اشهر خمس اشهر  معدل وقت تقديم الخدمة

 %00 %00 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة

1% 1% 

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 00 00 عدد املوظفين

 20 20 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة 

  رمز الخدمة*

   اعداد وثائق عطاء تصميم مباني حكومية اسم الخدمة

 خدمة فرعيةخدمة رئيسية       هيكلية الخدمة

 .0100لسنة( 0) رقمنظام املشتريات الحكومية  التشريع الناظم للخدمة

 شروط تقديم الخدمة
ان تكون ارض املشروع مخصصة باسم / أن يكون املشروع املراد تصميمة مملوك لجهة حكومية 

 .توفر مستند التزام مالي لطرح العطاء/ املالك 

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

مخطط سند تسجيل، )وثائق الارض 

 (اراض ي، بيان تغيري ان وجد

دائرة ألاراض ي و 

 املساحة 

 نسخ اصلية 

+  متطلبات املبنى املراد تصميمه

 املساحات املطلوبة

الجهة 

 املالكةالحكومية

 كتاب رسمي

 الحكومةالاعمال          املقيمين        املواطنين          فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  لإلجراءات 

مرتبطة بعدد الاماكن ) الرئيسية 

 (واملوظفين

معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 إجراء

 اسبوع  0عقدخدمات ع –تجهيز عطاء خدمات هندسية 

 اسبوع طلب مستند التزام مالي من املالك

 يوم0 لدائرة العطاءات املحليةتحويل العطاء 

الزمن املعياري املستغرق لتقديم 

 الخدمة

 يوم 03

 ال يوجد  قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

0وثائق عطاء خدمات هندسية ع   

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 دور الشريك الشريك الشريك ودوره في تقديم الخدمة

 للمشروع املالكةالجهة الحكومية 
توفير متطلبات املشروع و مستند 

 التزام مالي

 طرح عطاء الخدمات الهندسية العطاءات الحكومية

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

 وزارة الاشغال العامه والاسكان –ادارة الابنية  الفروع املقدمة للخدمة 

تطبيق  مركز الاتصال الوطني  املوقع الالكتروني للدائرة  مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف  بريد الكتروني    فاكسهاتف ذكي 

 فاكس بريد إلكتروني  (  3015015)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 (5351-0351)وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 قياسةال يتم  قياسةال يتم  معدل وقت الانتظار

 ايام01  يوم 03 معدل وقت تقديم الخدمة

 %011 %00302 معدل رضا متلقي الخدمة

 %1 %1 نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

 %535 %535 معدل الشكاوى على الخدمة

 0 0 عدد الوثائق املطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 0 0 عدد املوظفين

   حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية يتم* 
ً
 .ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

  للطوارئ استئجار اليات  اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 .0005لسنة ( 02)قانون الطرق رقم  التشريع الناظم للخدمة

 الخدمة شروط تقديم
 .الوزيربكتاب رسمي من معالي  الطوارئ اعالن حالة 

 الطرق ضمن اختصاص الوزارة 

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

   

   

 الحكومةالاعمال           املقيمين        املواطنين          فئة متلقي الخدمة

 الخدمةمراحل تقديم 

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

من خالل املراقبة او اتصال هاتفي من خالل  

 في مركز الوزارة او املحافظة الطوارئ وحدة 
 دقائق01

الكشف على املوقع من قبل مدير الاشغال او 

و تحديد الالية املناسبة  واملختصيناملساعد 

 الطارئة ومدى توفرهاللحالة 

 ساعات 0-5

 

 

 يوم0 

 ساعات0 نقل الالية على ناقلة بالسرعة املمكنة

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 يوم واحد فقط

 ال يوجد قيمة الرسوم

       الدفعآلية 
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

   الطوارئ تامين الاليات لحاالت 

 شركاء الخدمة

  خدمة عاموديةخدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 مستأجرة طوارئ تأمين اليات  املقاول 

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

 املكاتب التابعة ملديريات الاشغال ومركز الوزارة الفروع املقدمة للخدمة 

 

مركز  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف  بريد الكتروني   فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الاتصال الوطني  

 فاكس بريد إلكتروني  (    3015015)هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 ( 5إلى  0من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 (الطوارئ على مدار الساعة في حالة )

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 ساعة00 يوم معدل وقت تقديم الخدمة

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة

01% 3% 

 %01 %01 معدل الشكاوى على الخدمة

 1 1 عدد الوثائق املطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 51 03 عدد املوظفين

 يوم في السنة001 يوم في السنة001 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 م 011تأمين طرق زراعية في املناطق املنبسطة بمعدل طول  اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
تاريخ 03/00/0/01001،كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 0005لسنة( 02)قانون الطرق 

01/5/0100 

 م6،سعة الطريق ألاراض ي الطريق خارج التنظيم ،مرسمه على مخططات دائرة  الخدمةشروط تقديم 

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 صورة مصدقة دائرة الاراض ي  مخطط اراض ي

 صورة مصدقة  دائرة الاراض ي سند تسجيل

تقرير مساح مرخص واستدعاء 

 مقدم من املواطن يوضح املطلوب 

 اصل  مكتب مساح معتمد

 الحكومة الاعمال          املقيمين         املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

معدل املدة الزمنية  إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 املستغرقة لكل إجراء

 ساعة0 تقديم استدعاء من قبل املواطنين

تحويل املعاملة لقسم املساحة لتدقيق الوثائق وتقرير 

 املساح
 ايام 01 -اسبوع

 تحويل املعاملة الى قسم الطرق الزراعية 

 للكشف
 اسبوعين-اسبوع

 يوم0 الاليات املناسبة للموقعارسال 

 ايام5 عمل الالية لفتح الطريق وتسويته

 يوم0 عمل دحل للطريق ورشها باملاء

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 يوم 00

  قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

  طريق زراعي يخدم مجموعة من املواطنين
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 شركاء الخدمة

  خدمة عاموديةخدمة افقية       تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 ازالة العوائق شركة الكهرباء

 ازالة العوائق وزارة الزراعة

 العوائقازالة  وزارة املياه

 ازالة العوائق القوات املسلحة الاردنية

 ازالة العوائق ان وجدت وزارة الاتصاالت 

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

 مديريات الاشغال التابعة للوزارة  الفروع املقدمة للخدمة 

 للمديريةمكاتب الاشغال التابعة 

 

مركز  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف  بريد الكتروني      فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الاتصال الوطني  

 فاكس بريد إلكتروني  (  3015015)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

تقديم الخدمةاوقات   (5351إلى  0351من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 ايام01 يوم00 معدل وقت تقديم الخدمة

 %011 %011 معدل رضا متلقي الخدمة

في تسليم  نسبة الاخطاء

 الخدمة

1% 
1% 

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 2 2 عدد الوثائق املطلوبة

 5 5 عدد الجهات الشريكة

 03 03 عدد املوظفين

 في السنة 511 في السنة  511 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا
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 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 تدريب مهندسين اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

   0118لسنة ( 0)قانون نقابة املهندسين رقم  التشريع الناظم للخدمة

 شروط تقديم الخدمة
تدريب، لم يلتحق باي  غير مرتبط باي عمل اخر، مسجل في نقابة املهندسين، الجنسية، أردني

 . من ثالث سنوات أكثر ان ال يكون قد مر على تخرجه  يكون قد عمل في مجال تخصصه، ال 

الوثائق املطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

 صورة  نقابة املهندسين شهادة عضوية من نقابة املهندسين

 صورة دائرة الاحوال املدنية صورة هوية

 صورة نقابة املهندسين كتاب من نقابة املهندسين

 صورة  مؤسسة الضمان الاجتماعي كتاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي

 صورة الجامعة التي تخرج منها  الشهادة الجامعية

 الحكومة الاعمال          املقيمين         املواطنين         فئة متلقي الخدمة

 الخدمةمراحل تقديم 

املدة الزمنية املعيارية  

مرتبطة ) لإلجراءات الرئيسية 

 (بعدد الاماكن واملوظفين

 معدل املدة الزمنية املستغرقة لكل إجراء إلاجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

 دقائق01 تقديم طلب في قسم تدريب املهندسين حديثي التخرج

 دقائق3 اعطاء رقم للطلب من الكمبيوتر

 اسبوع الحصول على موافقة من معالي الوزير

 دقائق01 عمل كتاب لجهة التدريب

 اسبوع استقبال كتاب من الجهة ملباشرة التدريب

الزمن املعياري املستغرق 

 لتقديم الخدمة

 اسبوعان

 ال يوجد قيمة الرسوم

       آلية الدفع
ً
 دفع الكتروني     نقدا

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة الخدمةشكل مخرج 

 سنة واحدة كتاب رسمي باملوافقة على تدريب املهندس
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 شركاء الخدمة

  خدمة عاموديةخدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 القيام بعملية التدريب جميع الدوائر الحكومية

(باقة الخدمة) سلسلة القيمة   

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع املقدمة للخدمة 

 

مركز  املوقع الالكتروني للدائرة  مركز خدمة املواطن   مكتب خدمة الجمهور   قنوات تقديم الخدمة

 هاتف   بريد الكتروني    فاكس   تطبيق هاتف ذكي    الاتصال الوطني  

 فاكس  بريد إلكتروني  (  0000)فرعي (3015015)رقم هاتف    معلومات الاتصال والتواصل

 (5351إلى  0351من ) وقت الدوام + أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 مؤشرات الاداء

 الوضع املستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم املؤشر

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل وقت الانتظار

 اسبوع اسبوعان معدل وقت تقديم الخدمة

 ال يتم قياسه ال يتم قياسه معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة الاخطاء في تسليم 

 الخدمة
1% 1% 

 %1 %1 معدل الشكاوى على الخدمة

 3 3 عدد الوثائق املطلوبة

 محددغير  غير محدد عدد الجهات الشريكة

 5 5 عدد املوظفين

 في العام الواحد 311 في العام الواحد 311 حجم الطلب على الخدمة
 

 من خالل النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية* 
ً
 .يتم ترميز الخدمة آليا

 


