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وتأؿلذأوذؿنذخاللذاؾتأؿلذيفذربقعةذاألذقاءذذاؾتجربةعنذررققذذادلعؾوؿةأوذاؽتدابذذاحلؼائقادلعرػةذفيذاإلدراكذواؾوعيذوػفمذذذذذذذذ

وتطوقرذذالؽتشافذاجملفولؿرتبطةذباؾبدقفةذواؾبحثذوفيذذاإلرالعذعؾىذساربذاآلخرقنذوؼراءةذادتـتاجاتفمذأوذؿنذخاللذاؾـػس

وتطوقرذاؾتؼـقاتذاؾيتذميؽنذادتخداؿفاذؾتحؼققذأفدافذادلؤددة.ذاؾذات  

ذTacit knowledgeصـفذادلعرػةذإىلذؿعرػةذضؿـقةذحقثذتتوجدذعدةذتصـقػاتذؾؾؿعرػةذغريذأـفاذتصبذيفذإرارذمنطيذواحد،ذذذذذذذذذ

:وفيذادلعرػةذادلخػقةذاؾيتذتتضؿنذاؾعؿؾقاتذاؾشاؿؾة،وتشريذإىلذادلفاراتذ Tacit،ذادلعرػةذاؾضؿـقةذExplicitذknowledgeوؿعرػةذصرحيةذ

لثلذادلعرػةذاؾضؿـقةذاؾعاداتذواؾتؼاؾقدذغريذاؾرمسقةذومتاؾذاتقةذادلوجودةذيفذعؼلذؽلذػرد،أيذأـفاذؿعرػةذذخصقةذؾذؾكذقطؾقذعؾقفاذادلعرػةذ

واؾلثؼاػةذ،ػفيذحصقؾةذاؾعؿؾقاتذاؾعؼؾقةذاؾيتذقصعبذإدارتفاذواؾتحؽمذػقفاذألـفاذؿوجودةذيفذرؤوسذؿاؾؽقفاذػؼط،وؾؽنذميؽنذادتلثؿارفاذ

ـشاءذادلعرػة.ذوميؽنذ،وفيذاألداسذيفذؼدرتفاذعؾىذإؾؾؿؤددةذؿنذخاللذبعضذادلؿارداتذاخلاصة،وفذهذادلعرػةذفيذاؾيتذتعطيذخصوصقةذ

ذاؾـوعذزوقلذادلعرػةذاؾضؿـقةذإىلذؿعرػةذضؿـقةذأخرىذؿنذخاللذؿشارؽةذاؾػردذمبعرػتهذاؾػـقةذؿعذاآلخرقنذؾـؼلذوتبادلذادلفارات ذأؿا .

ذفي ذادلعرػة ذؿن ذاؾصرحية:ذاآلخر ذؽؿExplicitادلعرػة ذادلعربذعـفا ذاؾرمسقة ذادلعرػة ذواؾتعؾقمًا:وفي ذؾؾـؼل ذادلؤددةذ،وؼابؾة ذيفذيف ،وردفا

ؿنذذخصذوـؼؾفاذدفوؾةذزوهلاذؽؿاذأـفهذتتؿقزذبذادلؤددةذاؾظافرةذذخدؿاتذاذؽؿاذردفاذجمددةذيفقأذؽالذادلؾؽقةذاؾػؽرقةذاحملؿقةذؼاـوـ

ذ.قؼةذؽوـفاذجافزةذوؿوثؼةذبدؼةآلخرذأوذؿنذؿؤددةذألخرىذأوذاؼتبادفاذؿنذوث

ذبروزذؼوىذؿ ذعؾىذادلـظؿاتذبؽاػةذأذؽاهلاذوتداعدفاذعؾىذدرعةذوؼدذذفدذاؾعاملذؿـذذعؼدقنذؿنذاؾزؿانذتؼرقبًا ؤثرةذتـعؽسذإجيابًا

رذاؾتؽّقفذواالدتجابةذوأخذذزؿامذادلبادرةذحتىذتدتطقعذأنذزاػظذعؾىذادتؿرارقتفاذوبـاءذادلقزةذاؾتـاػدقةذهلاذوإداؿتفاذبفدفذوذؾكذؾتطوق

واؾيتذأصبحتذؿنذأفمذاالدرتاتقجقاتذواألداؾقبذيفذذKnowledge Managementوزدنيذاألداءذ،ذوفذهذاؾؼوىذتعرفذبإدارةذادلعرػةذ

عقلذاإلدارةذاحلدقلثةذدلاذهلاذؿنذتأثريذيفذإحداثذاؾتغقريذواؾتطوقرذيفذادلؤدداتذ،ذػفيذتعرفذعؾىذأـفاذادلدخلذاؾـظاؿيذادلتؽاؿلذإلدارةذوتػ

ذاإلجر ذاؾدقادات، ذاؾبقاـات، ذيفذذؾكذؼواعد ذمبا ذؿعؾوؿاتذادلؤددة ذأصول ذيفذؽل ذإىلذساربذوخرباتذاألػرادذادلشارؽة اءاتذباإلضاػة

ذاؾعاؿؾنيذيفذتؾكذادلؤددة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
منذادارةذذندخةذرؾب -2

ذالشؤونذالؼانونقةذاصولقا.

 

لؾوزارةذااللؽرتونيذادلوقع  

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذمؽتبذمعاليذالوزور

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

ادارةذالشؤونذالػـقةذ

ذلؾطرق

ادارةذالشؤونذ

ذالتـػقذوةذلؾطرق

ذادلؽتبة

-1 .1986(ذلدـةذ24قانونذالطرقذرقمذ) رئادةذالوزراء  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
منذادارةذذرؾبذندخة -2

ذالشؤونذالؼانونقةذاصولقا.

منذجمؾسذذندخةذرؾب -3

 البـاءذالورينذاصولقا.

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذمؽتبذمعاليذالوزور

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

جمؾسذالبـاءذ

ذالورين

 ادلؽتبة

-2 .1993(ذلدـةذ7البـاءذالورينذرقمذ)قانونذ رئادةذالوزراء  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
منذادارةذذندخةذرؾب -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
منذمدوروةذذندخةذرؾب -3

ادلداحةذواالدتؿالكذ

 اصولقا.

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذمعاليذالوزورمؽتبذ

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

مدوروةذادلداحةذ

ذواالدتؿالك

 ادلؽتبة

-3 .1987(ذلدـةذ12قانونذاالدتؿالكذرقمذ) رئادةذالوزراء  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
منذادارةذذندخةذرؾب -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذمؽتبذمعاليذالوزور

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

 ادلؽتبة

-4 .1972(ذلدـةذ15قانونذنؼابةذادلفـددنيذرقمذ) رئادةذالوزراء  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
نذادارةذرؾبذندخةذم -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا
ذ

 

ذااللؽرتونيذلؾوزارةادلوقعذ

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذمؽتبذمعاليذالوزور

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

 ادلؽتبة

 رئادةذالوزراء
(ذ13قانونذمؼاوليذاإلنشاءاتذذاألردنقنيذرقمذ)

-5 .1987لدـةذ  

http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
نذادارةذرؾبذندخةذم -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

ذ

ذمؽتبذمعاليذالوزور

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

 ادلؽتبة

-6 .ذ1986(ذلدـةذ71األذغالذاحلؽومقةذرقمذ)نظامذ رئادةذالوزراء  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذذمنذادارةذ -3

الشؤونذالػـقةذلؾطرقذذ

 اصولقا.
رؾبذندخةذذمنذادارةذ -4

الشؤونذالتـػقذوةذلؾطرقذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -5

ذلؾوزارةادلوقعذااللؽرتونيذ

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذمؽتبذمعاليذالوزور

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

ادارةذالشؤونذالػـقةذ

ذلؾطرق

ادارةذالشؤونذ

ذالتـػقذوةذلؾطرق

 ادلؽتبة

-7 .2001(ذلدـةذ82نظامذالطرقذالـافذةذرقمذ) رئادةذالوزراء  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -3

الشؤونذالتـػقذوةذلؾطرقذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذمؽتبذمعاليذالوزور

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

ادارةذالشؤونذ

 التـػقذوةذلؾطرق

 رئادةذالوزراء
(ذ5نظامذبدلذخدماتذادلرورذسؾىذالطرقذسؾىذرقمذ)

ذ.ذ2003لدـةذ
8-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -3

 التطوورذادلؤدديذذاصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4
 

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذمؽتبذمعاليذالوزور

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

ادارةذالتطوورذ

ذادلؤددي

 ادلؽتبة

العامةذواإلدؽانذنظامذتـظقمذوإدارةذوزارةذاألذغالذ رئادةذالوزراء

ذتعدوالته1996ذ (ذلدـة55رقمذ)
9-  

http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذذادارةذ -3

ادلخترباتذوالبحوثذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 

ذمؽتبذمعاليذالوزور

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

ادارةذادلخترباتذ

ذوالبحوث

 ادلؽتبة

ذذ2010لدـةذذ(62نظامذتوكقدذاجلودةذلؾؿبانيذرقمذ) رئادةذالوزراء 10-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
ذرؾبذندخةذمنذادارة -3

ذلؾطرقالشؤونذالػـقةذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 
 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

الشؤونذالػـقةذذادارة

ذلؾطرق

 ادلؽتبة

(ذلدـةذ75نظامذردومذاإلسالناتذسؾىذالطرقذرقمذ) رئادةذالوزراء

ذ.ذ2002
11-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
ذرؾبذندخةذمنذادارة -3

ذلؾطرقالشؤونذالػـقةذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

الشؤونذالػـقةذذادارة

ذلؾطرق

 ادلؽتبة

 رئادةذالوزراء
نظامذاألبعادذالؼصوىذواألوزانذاإلمجالقةذوقوةذ

ذ2002(ذلدـةذ42احملركذلؾؿركباتذ)
12-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتونيذلؾدووان.
ذرؾبذندخةذمنذمدوروة -2

 البشروةذاصولقا.ذادلوارد
 

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾدووان

http://www.csb.gov.jo 

 

مدوروةذادلواردذ

 البشروة
دووانذاخلدمةذ

 ادلدنقة
ذ2013(ذلدـةذذ82نظامذاخلدمةذادلدنقةذرقمذ)ذ

ذوتعدوالته
ذ-13  

http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتونيذلؾدووان.
ذرؾبذندخةذمنذمدوروة -2

 البشروةذاصولقا.ذادلوارد
 

ذ

ذادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة

www.mof.gov.joذ

ذ

مدوروةذالشؤونذ

 ادلالقة
ذ1994(ذلدـةذ3الـظامذادلاليذاحلؽوميذرقمذ) وزارةذادلالقة

ذ.والتعؾقؿاتذالصادرةذمبوجبةذ
ذ-14  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

االلؽرتونيذلوزارةذ

 ادلالقة.
ذرؾبذندخةذمنذمدوروة -2

 الشؤونذادلالقةذاصولقا.

ذادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة

www.mof.gov.joذ

 

مدوروةذالشؤونذ

ذ1981(ذلدـهذ56نظامذاالنتؼالذوالدػرذرقمذ) وزارةذادلالقة ادلالقة ذ-15  

ذرؾبذندخةذمنذمدوروة

ذالؾوازمذاصولقا. ذ

ذمدوروةذالؾوازم
دائرةذالؾوازمذ

 العامة
ذ1993(لدـةذ32نظامذالؾوازمذرقمذ) ذ-16  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

االلؽرتونيذلوزارةذ

 ادلالقة.

ذرؾبذندخةذمنذمدوروة-2

 الشؤونذادلالقةذاصولقا.

ذادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة

www.mof.gov.joذ

 
 

مدوروةذالشؤونذ

ذادلالقة

 الرقابةذالداخؾقة
ذ-17 2011(ذلدـةذ3نظامذالرقابةذادلالقةذرقمذ) وزارةذادلالقة  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذذجمؾسذ -3

 اصولقا.ذذالبـاءذالورين
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4
ذ

 

ذادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

ذ

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

جمؾسذالبـاءذ

ذالورين

 ادلؽتبة

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان

بإجراءاتذإوداعذأموالذالتعؾقؿاتذادلالقةذاخلاصةذ

ذ2004صـدوقذجمؾسذذالبـاءذالورينذاألردنيذلدـةذ

ذ.

18-  

http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
ذرؾبذندخةذمنذادارة -3

الشؤونذالػـقةذلالبـقةذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

الشؤونذالػـقةذذادارة

ذلالبـقة

 ادلؽتبة

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان

مراحلذالتصؿقمذذتعؾقؿاتذتطبققذالؽوداتذيف

والتـػقذذواإلذرافذذوالصقانةذوالتشغقلذسؾىذ

ذ2004الدالمةذالعامةذلدـةذ

19-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
ذاالرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -3

 

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

 ادلؽتبة

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذ.ذ1998تعؾقؿاتذاختقارذادلوفؼنيذلدـةذ ذ-20  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذذوحدةذ -3

العطاءاتذاحملؾقةذذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4
 

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

وحدةذالعطاءاتذ

ذاحملؾقة

 ادلؽتبة

دائرةذ

العطاءاتذ

 احلؽومقة
 

ذواالدتشارونيتعؾقؿاتذالتأهقلذادلدبقذلؾؿؼاولنيذ

ذ2001لدـة
ذ-21  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذذوحدةذ -3

العطاءاتذاحملؾقةذذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

وحدةذالعطاءاتذ

ذاحملؾقة

 ادلؽتبة

دائرةذ

العطاءاتذ

 احلؽومقة
ذ.ذ1987تعؾقؿاتذالعطاءاتذاحلؽومقةذلدـةذ 22-  

http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذذوحدةذ -3

العطاءاتذاحملؾقةذذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

وحدةذالعطاءاتذ

ذاحملؾقة

 ادلؽتبة

دائرةذ

العطاءاتذ

 احلؽومقة

ذ2006تعؾقؿاتذتأهقلذادلؽاتبذاهلـددقةذلدـةذ

ذوتعدوالتفا.
23-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذذوحدةذ -3

العطاءاتذاحملؾقةذذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

وحدةذالعطاءاتذ

ذاحملؾقة

 ادلؽتبة

دائرةذ

العطاءاتذ

 احلؽومقة
ذ.ذ2008تعؾقؿاتذترخقصذمؼاوليذاإلنشاءاتذلدـةذ 24-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذذوحدةذ -3

العطاءاتذاحملؾقةذذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 
 
 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

وحدةذالعطاءاتذ

ذاحملؾقة

 ادلؽتبة

دائرةذ

العطاءاتذ

 احلؽومقة
ذ.ذ2007تعؾقؿاتذتصـقفذادلؼاولنيذلدـةذ 25-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذمدوروةذ -2

 تـدققذاخلدماتذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذمؽتبذ -3

 خدمةذاجلؿفور.

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

مدوروةذتـدققذ

ذاخلدمات

مؽتبذخدمةذ

ذاجلؿفور

 

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذالتعؾقؿاتذاخلاصةذمبـحذتصاروحذالبـىذالتحتقة 26-  

http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

ندخةذمنذادارةذذرؾب -1

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذادراةذ -2

الشؤونذالػـقةذلالبـقةذ

 اصولقا.
رؾبذندخةذمنذادراةذ -3

الشؤونذالػـقةذلالبـقةذ

 اصولقا.
رؾبذندخةذمنذادراةذ -4

الشؤونذالػـقةذلؾطرقذ

 اصولقا.

 وزارةذادلالقة
http://www.mpwh.gov.jo/ 

 

 

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

ادراةذالشؤونذالػـقةذ

ذلالبـقة

ادارةذالشؤونذالػـقةذ

 لؾطرق

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذ(ذ.1اتػاققةذاخلدماتذاهلـددقةذرقمذ)ع 27-  

رؾبذندخةذمنذادارةذ -1

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذادراةذ -2

لالبـقةذالشؤونذالػـقةذ

 اصولقا.
رؾبذندخةذمنذادراةذ -3

الشؤونذالػـقةذلالبـقةذ

 اصولقا.
رؾبذندخةذمنذادراةذ -4

الشؤونذالػـقةذلؾطرقذ

 اصولقا.
 

 

ادارةذالشؤونذ

ذالؼانونقة

ادراةذالشؤونذالػـقةذ

ذلالبـقة

ادارةذالشؤونذالػـقةذ

 لؾطرق

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذ(ذ.2اتػاققةذاخلدماتذاهلـددقةذرقمذ)ع 28-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذذوحدةذ -3

العطاءاتذاحملؾقةذذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

وحدةذالعطاءاتذ

ذاحملؾقة

 ادلؽتبة

دائرةذ

العطاءاتذ

 احلؽومقة
ذ.ذ2007لتعؾقؿاتذالتصـقفذلعامذذ(1مؾحقذرقمذ) 29-  

http://www.mpwh.gov.jo/
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -2

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
رؾبذندخةذمنذذوحدةذ -3

العطاءاتذاحملؾقةذذ

 اصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

ذالؼانونقة

وحدةذالعطاءاتذ

ذاحملؾقة

 ادلؽتبة

دائرةذ

العطاءاتذ

 احلؽومقة
ذ2007(ذلتعؾقؿاتذالتصـقفذلعامذ2مؾحقذرقمذ) 30-  

رؾبذندخةذمنذادارةذ -1

  الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

 الؼانونقة

ذاالذغالذوزارة

ذالعامة

 واالدؽان
ذادلؼاولةذادلوحدذجبؿقعذإصداراتهذ)فقدوكذ(سؼدذ 31-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -2

 االلؽرتوني.
رؾبذندخةذمنذادارةذ -3

 الشؤونذالؼانونقةذاصولقا.
 االرالعذسؾىذندخةذادلؽتبة -4

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة
http://www.mpwh.gov.jo/ 

ذ

 

ذالوزورذمعاليذمؽتب

ذالشؤونذادارة

 الؼانونقة

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذومذكراتذالتػاهمذتػاققاتاال 32-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتونيذلوزارةذادلالقة.
ذرؾبذندخةذمنذمدوروة -2

 الشؤونذادلالقةذاصولقا.

ذادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة

www.mof.gov.joذ

 

مدوروةذالشؤونذ

 وزارةذادلالقة ادلالقة
التعؾقؿاتذالتطبقؼقةذلؾشؤونذادلالقةذوتعدوالتفاذرقمذ

(ذمنذ58صادرةذادتـادًاذلؾؿـادةذ)الذ1995(ذلدـةذ1)

ذادلاليذالـظام

33-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

 االلؽرتونيذلوزارةذادلالقة.
ذرؾبذندخةذمنذمدوروة -2

 الشؤونذادلالقةذاصولقا.

ذادلوقعذااللؽرتونيذلوزارةذادلالقة

www.mof.gov.joذ

 

مدوروةذالشؤونذ

 ادلالقة
 وزارةذادلالقة

تعؾقؿاتذتطبقؼقةذلؾشؤونذادلالقةذلتحصقلذ

اإلوراداتذبوادطةذالتحوولذادلاليذاإللؽرتونيذرقمذ

،ذذ7صادرةذادتـادًاذلؾؿادةذ)الذ2003(ذلدـةذ10)

ذمنذالـظامذ(58

34-  

الدخولذاىلذادلوقعذ -1

االلؽرتونيذلوزارةذ

 ادلالقة.
ذرؾبذندخةذمنذمدوروة -2

 الشؤونذادلالقةذاصولقا.

ذ

www.mof.gov.jo 

مدوروةذالشؤونذ

 ادلالقة
(ذ9لؾؿوزػني.ذرقم)تعؾقؿاتذتـظقمذالؽػاالتذادلالقةذ وزارةذادلالقة

ذ2003لدـةذ
35-  

http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

ادلواردذذرؾبذندخةذمنذمدوروة

  البشروةذاصولقا.
ذادلواردذمدوروة

 البشروة
دووانذاخلدمةذ

-36 الوصفذالوزقػي ادلدنقة  

ادارةذالتطوورذرؾبذندخةذمنذ

  اصولقا.ذادلؤددي
ادارةذالتطوورذ

 ادلؤددي

مدوروةذ

التدروبذ

 والتطوور
-37 التدروبقةذاخلطة  

ذالدخولذاىلذادلوقعذااللؽرتوني.

وحدةذالتؼققمذرؾبذندخةذمنذ

ذوالتؿقزذأصولقا.

ذ

 
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ذ

ذ

ذ

وحدةذالتؼققمذ

 والتؿقز

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
-38 اخلطةذاالدرتاتقجقة  

الدخولذاىلذادلوقعذااللؽرتونيذ

 لدووانذاخلدمةذادلدنقة.
 

 

ذ

http://www.csb.gov.jo 
ذ

ذ

ذادلواردذمدوروة

ذوادلغادراتذاإلجازاتذمـحذتعؾقؿات دووانذاخلدمة البشروة 39-  

الدخولذاىلذادلوقعذااللؽرتونيذ

 لدووانذاخلدمةذادلدنقة.
ذ

http://www.csb.gov.jo 
 

ذادلواردذمدوروة

ذالبشروة
ذلؾؿوزػنيذاألداءذتؼققمذتعؾقؿات دووانذاخلدمة 40-  

الدخولذاىلذادلوقعذااللؽرتونيذ

ذلدووانذاخلدمةذادلدنقة.

ذ

ذ

 

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ذ

 

ذادلواردذمدوروة

 البشروة
وزارةذتطوورذ

ذمدونةذالدؾوكذالوزقػي الؼطاعذالعام 41-  

http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
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القفاذالوصولذاجراءات  مؽانذاحلػظ الودط 
جفةذ

 االصدار
 التدؾدل نوعذادلعرفة

ذرؾبذندخةذمنذمدوروة-1

ذالؾوازمذاصولقا.

اىلذادلوقعذالدخولذ--2

 االلؽرتوني.

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ذ

 

وحدةذالتؼققمذ

ذوالتؿقز

مدوروةذالعالقاتذ

ذالعامة

 

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذالتؼارورذالدـووة)ذارازاتذالوزارة( 42-  

ذرؾبذندخةذمنذمدوروة-1

ذالؾوازمذاصولقا.

الدخولذاىلذادلوقعذ-2

ذااللؽرتوني.

مؽاتبذخدمةذاجلؿفورذيفذ-3

ذالوزارةذواحملافظات

ذ

 ادلوقعذااللؽرتونيذلؾوزارة

http://www.mpwh.gov.jo/ذ

 

وحدةذالتؼققمذ

ذوالتؿقز

مدوروةذالعالقاتذ

ذالعامة

ذ

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

ذواالدؽان

ذدلقلذخدماتذالوزارة 43-  

رؾبذندخةذمنذالدووانذ -1

  اصولقا.
 الدووان

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذالتعامقم 44-  

 رؾبذندخةذمنذالدووانذاصولقا.
 

 الدووان
وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذتؼارورذالؾجان 45-  

 
 

 مؽتبذمعاليذالوزور
وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذتؼارورذالرقابةذالداخؾقة 46-  

رؾبذندخةذمنذجمؾسذالبـاءذ

  الورينذاصولقا.
مدوروةذجمؾسذ

 البـاءذالورين

وزارةذاالذغالذ

العامةذ

 واالدؽان
ذكوداتذالبـاءذالورين 47-  

http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/
http://www.mpwh.gov.jo/

