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 دائرة اإلشراف وإدارة المشاريع إحدى دوائر مديرية الهندسة / قطاع األشغال

 العامة

والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تقديم الخدمات الهندسية وهي الجهة المسؤولة عن   

اإلشراف على تنفيذ المشاريع اإلنشائية وإدارة عقودها ومتابعتها ماليًا وفنيًا لضمان 

كما تقوم بإدارة عقود مشاريع اإلشراف الخارجي ومتابعتها فنيًا جودتها وديمومتها, 

وماليًا بما يضمن تحقيق الجودة المطلوبة وبما يحقق استراتيجيات أمانة عّمان ,كما 

 انها تقوم بمتابعة النزاعات والخالفات التي قد تحدث اتناء ادارة وتنفيذ العقد .

 

اهم انجازات الدائرة من المشاريع : تقوم دائرة االشراف وادارة المشاريع 

بطولة كأس العالم للسيدات باإلشراف على عدد من العطاءات استعدادا الستضافة 

حيث تشمل على اعمال اعادة تأهيل ستاد الملك عبداهلل  2016( لعام 17تحت سن )

7الثاني / القويسمه ضمن  مراحل , باإلضافة الى اعمال انشاء مالعب تدريبية عدد  

البطولة ) ملعب الجبيهه /ملعب خريبة السوق/ ملعب نادي الجزيرة / خاصة ب 5

عطاءات المبادرة ملعب اليرموك / ملعب حدائق الحسين( كما تشرف على تنفيذ 

والتي تشمل انشاء وتأهيل عدد من الحدائق , باالضافة الى االشراف على الملكية 

ة الهندسة .لمديريالخطة التشغيلية تنفيذ المشاريع المختلفة وحسب   
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مشروع إعادة تأهيل ستاد الملك عبداهلل الثاني /القويسمة / المرحلة 

 األولى

 عطاء رقم : 2015/1/24

 

 

 -وصف المشروع :  •

تب و يتضمن العمل المطلوب أعمال إعادة تأهيل لستاد الملك عبداهلل الثاني من مكا      
وحدات صحية و مدرجات و انشاء مبنى جديد مكون من اربعة طوابق يتم ربطة مع 

يك و المبنى القائم باالضافة الى مظلة معدنية فوق المنصة الرئيسية و أعمال الميكان
, و  و المولدات اإلحتياطية و إنشاء قاعة مؤتمرات صحفية الكهرباء و أنظمة المراقبة

 وكافة األعمال الالزمة إلنجاز األعمال على أكمل وجه حسب المواصفات و المخططات 
 تعليمات المهندس المصمم و المهندس المشرف .

 -من المشروع :الهدف   •

فات و حسب استاد الملك عبداهلل الثاني على المدى القريب بما يتناسب مع المواصتأهيل        
ام و عشروط  اإلتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمشاركة في البطوالت العالمية بشكل 

بملف كأس العالم للشابات بشكل خاص على المدى البعيد , أن تكون هنالك مرافق 
لمية ة و العاو األندية المحلية بالبطولة المحلية و القاري رياضية داعمة للمنتخبات الوطنية

  . +Aحسب تصنيفات اإلتحاد الدولي لكرة القدم 

 .2015/7/4أمر المباشرة : -

 يوم. 240مدة المشروع :  -

 .2016/2/29تاريخ انتهاء المشروع :  -

 يوم . 20التمديدات العقدية :  -

 .2016/3/20المبررة : تاريخ إنتهاء المشروع مع المدد  -

 تحت االستالم %99نسبة اإلنجاز التراكمية الفعلية حسب األنشطة :  -

 المقاول المنفذ : شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة
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 :آخر ما تم انجازه 

 جميع األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز مالحظات ونواقص لجنة االستالم 

  األولي.
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ملخص لمشروع تأهيل ستاد الملك عبداهلل / المرحلة الثانية ) ملعب 

 النجيل الطبيعي(

 عطاء رقم : 2015/1/88

 

 وصف المشروع: 

يتضمن المشروع مجموعة من االعمال من اجل تأهيل ارضية ستاد الملك عبداهلل الثاني  •

السابقة وانشاء طبقات جديدة القويسمة ويشمل االعمال ازالة جميع طبقات الملعب  /

A1Aتبدأمن طبقة  سم ( لكل طبقة بأحجام  10ومن ثم طبقتان من رمل السيل بسماكة )

سم( كما  15سم( وطبقة زراعية بسماكة ) 15متدرجة ومن ثم طبقة سيلكا بسماكة )

 4ويشمل العمل خالل هذه الطبقات تصريف امطار الملعب بمواسير مثقبة بقطر )

انش( يتم ربطها على شبكة تصريف األمطار كما  6+8مغلقة بأقطار )انش( ومواسير 

يشمل العمل تأهيل المضمار باإلسفلت الملون وعمل القواعد الخرسانية بأماكن مقاعد 

 الالعبين ويشمل ايضًا توريد الماكنات الزراعية. 

  : 21/7/2015أمر المباشرة. 

  : يوم. 390مدة المشروع 

  : 13/8/2016تاريخ انتهاء المشروع. 

  :تحت االستالم.%99نسبة اإلنجاز التراكمية الفعلية/ 

  المقاول المنفذ : الشركة الفنية للهندسة والمقاوالت -
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 :آخر ما تم انجازه 

  جميع األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز مالحظات

  ونواقص لجنة االستالم األولي.

 

 

 

لمشروع إعادة تأهيل ستاد الملك عبد اهلل الثاني / المرحلة الثالثة ) 

 الشاشة اإللكترونية العمالقة (

 عطاء رقم : 2015/1/100

 وصف العمل :  •

يتضمن العمل المطلوب تصميم وتوريد وتركيب وفحص شاشة  •
( شاماًل األعمال المدنية 2م95الكترونية عمالقة بمساحة حوالي )

تعرض الشاشة صور والمعدنية بإرتفاع مناسب للجمهور بحيث 
 وفيديوهات وأرقام وكتابة وحسب متطلبات الفيفا.

 15/8/2015أمر المباشرة :  •

 دينار.333333قيمة العطاء :  •
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 يوم. 180مدة المشروع :  •

 .15/2/2016تاريخ انتهاء المشروع :  •

 %100نسبة االنجاز الفعلي التراكمي :  •

  المنفذ : مؤسسة اليعقوب للمقاوالت.المقاول       

 

 

  : آخر ما تم انجازه 

  وقيام المقاول بالعمل على انجاز مالحظات ونواقص لجنة.جميع االعمال منجزه 

  االستالم األولي.
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مشروع إعادة تأهيل ستاد الملك عبد اهلل الثاني / المرحلة الرابعة ) اعمدة 

 اإلنارة ( الجزء االول 

 عطاء رقم : 2015/1/121

 

 وصف العمل : 

العمل المطلوب تصميم وتوريد كشافات الملعب واالشراف على يتضمن  •
التركيب والفحص والتوجيه لوحدات اإلنارة والتسليم النهائي حسب 

 متطلبات الفيفا وتصميم الهيكل المعدني الحامل للكشافات .

 4/11/2015أمر المباشرة : •    

 دينار. 184500قيمة العطاء :  •

 يوم.250مدة المشروع :  •

 .11/7/2016اريخ انتهاء المشروع : ت •

 %100نسبة االنجاز الفعلي  •

  المقاول المنفذ : الشركة المتحدة ألنظمة اإلنارة.     
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 :آخر ما تم انجازه 

  جميع األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز مالحظات

  ونواقص لجنة االستالم األولي.

 

 

مشروع إعادة تأهيل ستاد الملك عبد اهلل الثاني / المرحلة الرابعة ) 

 االعمال الكهربائية /الجزء الثاني

 عطاء رقم : 2015/1/182

 

 وصف العمل :  •

يتضمن العمل المطلوب تصميم وتوريد كشافات الملعب  •
واالشراف على التركيب والفحص والتوجيه لوحدات اإلنارة 

المعدني والتسليم النهائي حسب متطلبات الفيفا وتصميم الهيكل 
 الحامل للكشافات .

 28/12/2015امر المباشرة : •               

 دينار. 184500قيمة العطاء :  •
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 يوم.250مدة المشروع :  •

 .11/7/2016تاريخ انتهاء المشروع :  •

 %100نسبة االنجاز الفعلي  •

  المقاول المنفذ : شركة العدوان للمقاوالت.  •

 

 

 : آخر ما تم انجازه 

  األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز مالحظات جميع

  ونواقص لجنة االستالم األولي.
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مشروع إعادة تأهيل ستاد الملك عبد اهلل الثاني / المرحلة الخامسة ) مقاعد المتفرجين 

 والدربزين(

 عطاء رقم : 2015/1/132

 

  - 8/11/2015ريخ امر المباشرة : تا. 

 -  دنيدينار ار 394494,150االحالة : قيمة العطاء عند 

 -  : يوم. 225مدة العطاء 

 - 16/6/2016روع : تاريخ انتهاء المش. 

 - : 100نسبة االنجاز الفعلي% 

 .المقاول المنفذ : مؤسسة الفريق 

 :آخر ما تم انجازه 

  وقيام المقاول بالعمل على انجاز .جميع االعمال منجزه

 . مالحظات ونواقص لجنة االستالم األولي
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اعادة تأهيل ستاد الملك عبداهلل الثاني - القويسمة /المرحلة السادسة 

 انشاء االعمال الخارجية والساحات

 عطاء رقم : 2015/1/165

 وصف العمل: 

يتضمن العمل المطلوب االعمال الخارجية والساحات  وانشاء المدخل الرئيسي     •

الجديد الستاد الملك عبداهلل الثاني في القويسمة  الستقبال بطولة كأس العالم للسيدات 

( حيث يتضمن اعمال الجدران االستنادية 2016سنة  ) االردن  17تحت سن 

دة انشاء االرصفة المحيطة باالستاد واالسوار المحيطة بالساحات الجديدة واعا

موقف  618وصيانة االسوار القائمة المحيطة وانشاء الساحات االسفلتية لتتسع الى )

سيارة( على االقل واعمال االنارة لهذه الساحات  واالعمال الكهربائية واعمال الري 

  بالضافة الى انشاء مدخل رئيسي جديد لإلستاد وحسب شروط ومواصفات العطاء.
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 .22/12/2015تاريخ امر المباشرة : 

 دينار . 1339730قيمة العطاء عند االحالة = 

 يوم من تاريخ امر المباشرة. 150مدة العطاء : 

 .20/5/2016تاريخ انتهاء المشروع تعاقديا: 

 %100نسبة االنجاز الفعلي =

 المقاول المنفذ : شركة بيم للمنشآت المعدنية.
 

 آخر ما تم انجازه:
ستالم جميع األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز مالحظات ونواقص لجنة اال

 األولي. 
 

 اعادة تأهيل ستاد الملك عبداهلل الثاني - القويسمة/ نظام الصوتيات

 عطاء رقم : 2015/1/191

 

 وصف العمل :  •

 public (address) system تصميم وتقديم وتركيب وفحص وتشغيل نظام صوتيات متكامل -1
 -لكل مما يلي :  

 االجهزة الخاصة بمستلزمات الصوت الملعب . -أ

 االجهزة الخاصة بمستلزمات الصوت لمدرجات الجمهور . -ب

وأمن الملعب بكافة األجهزة ومستلزماتها الداخلية  (server roomغرفة السيطرة وغرفة ) -ت

ب والخارجية ويشمل العمل كافة اإلكسسوارات والكوابل وجميع ما يلزم لتشغيل النظام حس
 متطلبات الفيفا المرفقة . 

 التسليم لمختصي الفيفا أو من ينوب عنهم حسب شروط الوثيقة .  -ث

 3/2/2016أمر المباشرة :  •

 دينار  118.500القيمة اإلجمالية :  •

 30/3/2016انتهاء األعمال المطلوبة قبل :  •

 %99نسبة االنجاز الفعلي: •

 المقاول المنفذ : المؤسسة العالمية للتقنيات الحديثة . •

 :آخر ما تم انجازه 
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  تم تركيب جميع السماعات ومضخمات الصوت والmixer    والمعالجات

  كامال وجهاز الالسلكي.  catuونظام ال 

 

 

 انشاء مالعب تدريبية في منطقة خريبة السوق

 عطاء رقم : 2015/1/87

 

 وصف المشروع :  •

دونم  23يقام هذا المشروع على قطعة ارض ألمانة عمان مساحتها   •
 في منطقة خريبة السوق.

حيث يتكون من ملعب رئيسي زراعي , وملعب خماسي من النجيل  •
ثالث طوابق لخدمة المتدربين وإدارة المشروع  الصناعي ومبنى من

ومباني خدمية أخرى)غرفة حراسة,غرفة مضخات,خزانات لمياه 
 الري .

 .12/9/2015تاريخ امر المباشرة : 

 دينار .  2,261,184.200قيمة العطاء عند االحالة = 

 يوم من تاريخ امر المباشرة. 240مدة العطاء : 
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 .9/5/2016تاريخ انتهاء المشروع : 

 %98نسبة االنجاز التراكمية : 

 المقاول المنفذ : شركة الجود للمقاوالت االنشائية

 

 آخر ما تم انجازه من اعمال:  •

  المشروع جاهز لتسليم االعمال كاملة. •

 

 انشاء مالعب تدريبية في منطقة الجبيهة

 عطاء رقم : 2015/1/118

 

 وصف المشروع:  •

يتضمن العمل المطلوب أعمال إنشاء ملعب تدريبي دولي في منطقة   •
نادي الجبيهه الرياضي من النجيل الصناعي, باإلضافه ألعمال سياج 
معدني وأسوار خارجية وبنية تحتية وشبكات تصريف مياه األمطار 
وإنارة الملعب ومدرجات محيطه به, ومواقف سيارات ومبنى إدارة 

العبات وقاعات استراحه وأعمال ميكانيك وخدمات وغرف تبديل لل
وكهرباء وأنظمة مراقبة ومكافحة حريق وسالمة عامه وضمن متطلبات 

  (.(FIFAاالتحاد الدولي لكرة القدم 

 

 عناصر المشروع:

 دونم8ملعب بمساحة   •

 مبنى خدمات وإدارة  •

 مبنى غرفة حارس  •

 2مواقف باصات سياحية عدد   •

 90مواقف للزوار عدد   •

 11للمبنى عدد مواقف   •

 أعمال مدرجات  •
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 أعمال خزان ماء  •

 أعمال ساحات خارجية  •

 

 

 

 آخر ما تم انجازه:  •

جميع األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز مالحظات ونواقص لجنة 
  االستالم األولي.

 .12/9/2015تاريخ امر المباشرة : 

 دينار . 892,767.000قيمة العطاء عند االحالة = 

 يوم من تاريخ امر المباشرة. 180مدة العطاء : 

 .10/3/2016تاريخ انتهاء المشروع : 

 تحت االستالم %100نسبة االنجاز حتى تاريخه: 

 المقاول المنفذ : مؤسسة كمال تيم للمقاوالت
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 انشاء مالعب تدريبية في منطقة نادي الجزيرة

 عطاء رقم : 2015/1/122

 وصف العمل:  •

العمل المطلوب أعمال إنشاء ملعب تدريبي دولي في منطقة غمدان من النجيل الصناعي, يتضمن  •
رة باإلضافه ألعمال سياج معدني وأسوار خارجية وبنية تحتية وشبكات تصريف مياه األمطار وإنا
الملعب ومدرجات محيطه به, ومواقف سيارات ومبنى إدارة وخدمات وغرف تبديل للالعبات 

وأعمال ميكانيك وكهرباء وأنظمة مراقبة ومكافحة حريق وسالمة عامهوضمن وقاعات استراحه 
 .(FIFAمتطلبات االتحاد الدولي لكرة القدم )

•   

 دونم تقريبا 15مساحة األرض  - •

 ربعم( متر 8284= 109*  76ملعب دولي تدريبي ) - •

 يتكون من طابق واحد يحتوي على:و 2م 265مبنى خدمات بمساحة  - •

 استقبال -                      •

 رف لالدارة والمدربينغ -                      •

 مامات للرجال والسيدات / لغير الالعبينح -                      •

 مامات وشاورات لالعبينح  -                      •

 رفة اسعافات أوليهغ -                      •

 مواقف سيارات تتسع لخمسون سيارة - •

 :2أرضي عدد خزان ماء - •

 متر مكعب خلف المواقف 3*4*3قياس                     •

 متر مكعب لتجميع مياه األمطار من الملعب  3*4*6قياس                     •

 2حفرة امتصاصيه عدد  - •

 متر مكعب تخدم غرفة الحارس 2*2*2قياس                     •

 لمبنىمتر مكعب تخدم ا 3*4*6قياس                     •

 غرفة حارس مع خدماتها - •

ما تشمل االعمال انشاء جدران محيطه بالملعب وسياج معدني فوقها واعمال أسوار محيطه    ك - •
 بالموقع مع بوابة . باالضافه ألعمال الكرباء والميكانيك الخاصه بالملعب والمبنى.
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 آخر ما تم انجازه من أعمال :  •

جميع االعمال منجزه   . بالعمل على انجاز مالحظات ونواقص لجنة وقيام المقاول 

 االستالم األولي

 

 

 

  

 

 .28/9/2015تاريخ امر المباشرة : 

 دينار . 1,021,080.060قيمة العطاء عند االحالة = 

 يوم من تاريخ امر المباشرة. 150مدة العطاء : 

 .25/2/2016تاريخ انتهاء المشروع تعاقديا: 

 %99نسبة االنجاز الفعلي التراكمي:

 المقاول المنفذ : اردال للهندسة والمقاوالت    
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 انشاء مالعب تدريبية لنادي اليرموك

 عطاء رقم : 2015/1/151

 

 وصف المشروع :    

 إنشاء ملعب رئيسي . -

 مبنى إدارة وخدمات . -

 مدرجات للملعب . -

 مواقف سيارات . -

 مبنى حراسة . -

- Land escape  

 .17/1/2016تاريخ امر المباشرة :   

 دينار .1,119,945.900قيمة العطاء عند االحالة = 

 يوم من تاريخ امر المباشرة. 150مدة العطاء : 

 .15/6/2016تاريخ انتهاء المشروع تعاقديا: 

 %99نسبة االنجاز حتى تاريخه : 

 المقاول المنفذ : المنظومة االردنية للمقاوالت االنشائية    
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 آخر ما تم انجازه:

جميع األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز مالحظات ونواقص لجنة  •

  االستالم األولي.

 

 

 

 اعادة تأهيل الملعب التدريبي / حدائق الحسين

 عطاء رقم : 2016/1/2

 

 نبذة ووصف المشروع : 

يم ازالة الترنكات القديم وطبقات االسفلت والطبقات تحت االسفلت وتقد  •
وتركيب نجيل صناعي وصيانة السياج حول الملعب وتغيير الشبك 

لى المجلفن وصيانة االنترلوك في الساحة امام مبنى االنشطة باالضافة ا
 صيانة مبنى االنشطة  . 

 29/2/2016تاريخ امر المباشرة :  
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 دينار  547690ب قرار االحالة :  قيمة العطاء حس

 يوماً  150مدة العطاء حسب قرار االحالة : 

 29/7/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : 

 %100نسبة االنجاز حتى تاريخه : 

 المقاول المنفذ : مكتب المهندس عبدالرزاق كلبونه
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 آخر ما تم انجازه من أعمال :

بالعمل على انجاز مالحظات ونواقص لجنة  جميع األعمال منجزة وقيام المقاول
  االستالم األولي.
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 انشاء مالعب تدريبية في منطقة طارق

 عطاء رقم : 2016/1/70

 

  نبذة ووصف المشروع : 

انشاء ملعب كرة قدم بابعاد دولية نجيل صناعي ومبنى ادارة وغرف  •
غيار وخدمات لالعبين ومواقف سيارات وممرات وسياج واسوار 

  وغرفة حارس وخزانات وحفر تجميعية .

  26/6/2016تاريخ قرار اإلحالة : •

 شركة الطليعة للمقاوالت   الشركة المنفذة : •

  موقع المشروع / المنطقة : •

 منطقة طارق  •

  دينار 1266282.862 قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  23/7/2016تاريخ امر المباشرة :   •

  يوم 120 : مدة العطاء حسب قرار االحالة •

  20/11/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا :  •

 20/11/2016  التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

 %62: نسبة االنجاز حتى تاريخه  •

 

 آخر ما تم انجازه: •

تم تنفيذها قواعد واعمدة وغرفة الحارس وانهاء الجدران  %90اعمال حفريات  •

 الخارجية الخرسانية وخزان المياه
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 اعادة تأهيل ملعب جامعة العلوم التطبيقية

 عطاء رقم : 2016/1/111

 

 11/7/2016تاريخ امر المباشرة :  

 دينار 180460قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  

 يوما ً  60مدة العطاء حسب قرار االحالة : 

 11/9/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : 

 %100نسبة االنجاز حتى تاريخه : 

 المقاول المنفذ : شركة موندو لالنشاءات

انجاز  جميع األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على: آخر ما تم انجازه 
  مالحظات ونواقص لجنة االستالم األولي.



30/10/2016 

2016دائرة اإلشراف وإدارة المشاريع                  
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تلزيم تقديم اعمال تأهيل مدينة الملك عبداهلل الثاني الرياضية/تجهيز منصة 

 كبار الزوار

 عطاء رقم )2016/2/1441(

 

 11/8/2016تاريخ امر المباشرة :  

 دينار 83050قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  

 يوما ً  55مدة العطاء حسب قرار االحالة : 

 6/10/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : 

 %100نسبة االنجاز حتى تاريخه : 

 المقاول المنفذ : شركة القدس للتجهيزات الفنية.

 م انجازه:آخر ما ت

جميع األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز 
  مالحظات ونواقص لجنة االستالم األولي

 

 عطاء توريد تجهيزات رياضية وطبية للمالعب 

 التدريبية / بطولة كأس العالم للناشئات

 رقم العطاء)2016/1/115(

 

  4/7/2016 تاريخ قرار االحالة :  •

 مؤسسة الفريق لأللبسة الرياضية    الشركة المنفذة : •

 ت  مالعب بطولة كأس العالم للناشئا موقع المشروع / المنطقة : •
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توريد تجهيزات رياضية وطبية نبذة ووصف المشروع :  •
 17للمالعب التدريبية / بطولة كأس العالم للناشئات تحت سن 

    سنة . 

تجهيز المالعب باالجهزة والمعدات الطبية اهداف المشروع :  •
 والرياضية خدمة لالعبين والحكام والجهاز الفني. 

وستون ألفا ( سبعة 67897) قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •
 ًا. وثمانمائة وسبعة وتسعون دينار

  .14/7/2016تاريخ أمر المباشرة : •

  يوم 45 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

 29/8/2016العطاء تعاقديا :  تاريخ انتهاء •

 %95نسبة االنجاز الفعلي التراكمي:  •

 آخر ما تم انجازه: •

جميع األعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز مالحظات  •
  ونواقص لجنة االستالم األولي

 

 انشاء قاعة متعددة االغراض وحديقة الدبوبية / منطقة القويسمة

 عطاء رقم : 2015/1/188

 

 

 نبذة ووصف المشروع :   •

 انشاء قاعة متعددة االغراض ضمن الحديقة  •

 انشاء حديقة الدبوبية وملعب ضمن الحديقة  •

 انشاء مبنى وحدات صحية وغرفة حارس  •

 6/2/2016تاريخ امر المباشرة :  •

 دينار 481186قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

 يوما   135مدة العطاء حسب قرار االحالة :  •

 20/6/2016انتهاء العطاء تعاقديا : تاريخ  •
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  %90: االنجاز حتى تاريخه نسبة      

 المقاول المنفذ : اردال للهندسة والمقاوالت   
 

 انشاء حديقة الزهور / راس العين / المبادرات الملكية

 عطاء رقم : 2015/1/184

 

 نبذة ووصف المشروع :  

 انشاء مبنى لالدارة على طابقين •

 حارس وملعبين خماسيينانشاء غرفة  •

 انشاء ساحات لالطفال ومسار للدراجات  •

 انشاء ممرات المشاه واالسوار واالرصفه الخارجية.  •

 3/3/2016تاريخ امر المباشرة :  •

 دينار 684960قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  يوما   135مدة العطاء حسب قرار االحالة :  •

 (%96)نسبة اإلنجاز التراكمية لتاريخه  •

 آخر ما تم انجازه: •

 تم انجاز جميع االعمال باستثناء ألعاب االطفال. •

  المقاول المنفذ : خالد البستنجي وشركاه للمقاوالت   
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االطفال/  لتجهيزمالعب الملكية/ التأسيس المبادرات

 الثانية/الثالثة( /المرحلة)االولى

 رقم العطاء :  2016/1/15

 

  نبذة ووصف المشروع : •

 اعادة تأهيل الحدائق بعمل مدات خرسانية وانشاء كندرين وانشاء مالعب رمل  •
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  اهداف المشروع : •

ضمن المبادرة الملكية لتاهيل الحدائق وتجهيزها الستقبال ارضيات مطاطية  •
 والعاب 

  15/2/2016تاريخ قرار االحالة : •

 مؤسسة كمال تيم للمقاوالت الشركة المنفذة : •

  مواقع متفرقة المنطقة :موقع المشروع /  •

 . ( دينار234940) قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

 .15/3/2016تاريخ أمر المباشرة : •

 %96.30: نسبة االنجاز التراكمي الفعلي •

تم انجاز أعمال االحواض الرملية  آخر ما تم انجازه )المرحلة األولى(: •
 والخرسانية لجميع الحدائق وتزويدها بااللعاب.

ة تم انجاز أعمال االحواض الرملي تم انجازه )المرحلة الثانية(: آخر ما •
 والخرسانية لجميع الحدائق وتزويدها بااللعاب.

ة تم انجاز أعمال االحواض الرملي آخر ما تم انجازه )المرحلة الثالثة(: •
 والخرسانية لجميع الحدائق وتزويدها بااللعاب.

•  

:ومطاطية(في الحدائق التالية نسب االنجازلمالعب االطفال )مالعب رملية  •  

نسبة االنجاز  اسم الحديقة  
  حديقة ام عمر الفيصل
  حديقة موسى الساكت

  حديقة الوحدة
  حديقة سارية العلم
9 حديقة االستقالل  

95 حديقة االميرة سلمى   
100 حديقة المحامين   

  حديقة الجبيهة المرورية 
  حديقة الراية الهاشمية 

  حديقة الفتح 
5 حديقة الملكة نور   
  حديقة االمير هاشم 

9 حديقة االمير حسين بن عبد اهلل  

  حديقة عمر الفيصل المرورية 

  حديقة قاطمة الزهراء
  حديقة ميدان السباق
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%90 حديقة البشائر   
  مرج دابقحديقة 

  حديقة الوفاء والعهد
95 حديقة االميرة بديعة   
100 حديقة راس العين   

اسم الحديقةنسبة االنجاز

حديقة الياسمين95%

حديقة صالح الدين90%

حديقة األميرة ايمان100%

حديقة الرحمة95%

حديقة األلفية98%

حديقة مرج الحمام80%

حديقة دير الغبار97%

حديقة مسجد حفيظة97%

حديقة القويسمه المرورية100%

حديقة مؤته95%

حديقة األسرةتم اخراجها من المبادرات
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30/10/2016 

2016دائرة اإلشراف وإدارة المشاريع                  

 انشاء قبور في مقبرة سحاب االسالمية

 عطاء رقم 2015/1/125

 

 

  نبذة ووصف المشروع : 

حفر وبناء وصب جدران للقبور وصب بالطات فوق القبور  •
 واعادة الطمم فوق القبور 

  اهداف المشروع :

 تامين قبور لمنطقة العاصمة  •

  المؤسسة الثنائية للمقاوالتالشركة المنفذة :  •

  موقع المشروع / المنطقة :

  مقبرة سحاب اإلسالمية •

  دينار. 530000قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  .31/10/2015تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  175مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  22/4/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : •

 %99: نسبة االنجاز الفعلية  •

 آخر ما تم انجازه :

  100000صغيرة وبالطات احتياط  400قبر كبيرة, و 4000تم انشاء قبور  •
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 انشاء قبور في مقبرة سحاب االسالمية

 عطاء رقم 2016/1/26

 

  بذة ووصف المشروع : 

قبر ,  400قبر وقبور صغيرة  4000اعمال بناء قبور كبيرة عدد  •
 بالطة قبور احتياط  10000وضب 

  اهداف المشروع :

 تامين قبور اسالمية لمنطقة العاصمة  •

  5/4/2016تاريخ قرار االحالة : •

  للمقاوالتالمؤسسة الثنائية الشركة المنفذة : •

  موقع المشروع / المنطقة :

  مقبرة سحاب اإلسالمية •

 . دينار 595980قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  .23/4/2016  تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  175مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  14/10/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : •

 %60نسبة االنجاز الفعلي التراكمي:  •

 

 توريد وتركيب وصيانة نجيل صناعي

 عطاء رقم 2016/1/35

 

  نبذة ووصف المشروع :

 تركيب وصيانة نجيل صناعي لمالعب التابعة لألمانة.  •

 تركيب نجيل صناعي وصيانة عامة للحدائق الفاتحة  •

  اهداف المشروع : •

تهيئة المالعب المراد تركيب نجيل صناعي لها والمراد صيانتها لتالئم الغرض  •
 المطلوب 

  10/3/2016تاريخ قرار االحالة : •
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 شركة موندو لإلنشاءات الشركة المنفذة : •

  موقع المشروع / المنطقة :

 في مواقع متفرقة ضمن حدود امانة عمان الكبرى  •

 . ( دينار148998) قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  .17/4/2016تاريخ أمر المباشرة : •

 يوم.  180مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

 14/10/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : •

 %80:نسبة االنجاز الفعلي التراكمي •

 :آخر ما تم انجازه من أعمال

بسمان  تم تركيب النجيل في حديقة االمير حسين والعمل جار على تركيبه في منطقة •
 وباقي المناطق.
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 توريد وتركيب وصيانة نجيل صناعي

 عطاء رقم 2016/1/58

 

  نبذة ووصف المشروع :

 تركيب وصيانة نجيل صناعي لمالعب التابعة لألمانة.  •

 تركيب نجيل صناعي وصيانة عامة للحدائق الفاتحة  •

  اهداف المشروع :

م تهيئة المالعب المراد تركيب نجيل صناعي لها والمراد صيانتها لتالئ •
 الغرض المطلوب 

  28/5/2016تاريخ قرار االحالة : •

  المتخصصة للتجارة واالستثمارالشركة المنفذة : •

  موقع المشروع / المنطقة : •

 في مواقع متفرقة ضمن حدود امانة عمان الكبرى  •

 . ( دينار175046.500) قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  9/7/2016تاريخ أمر المباشرة : •

 يوم.  180مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

 28/10/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : •

 %27:نسبة االنجاز الفعلي التراكمي •

رضيات : تنظيف الملعب من النجيل القديم وتجهيز االآخر ما تم انجازه من أعمال
 الجديد.الستقبال النجيل 
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 اعادة تأهيل شارع المدينة المنورة وشارع صرح 

 الشهيد ومواقع متفرقة

 عطاء رقم 2014/1/162

 

  10/12/2014تاريخ قرار االحالة :

  المنظومة االردنية للمقاوالت االنشائيةالشركة المنفذة : 

  شارع المدينة المنورة , شارع الحريةموقع المشروع / المنطقة : 

  ووصف المشروع :نبذة 

  اعمال جزر وسطية وطرفية ضمن مسارات محددة مساحيًا. •

  الجزر مكونة من كندرين وبالط بحصة او كندرين وبالط انترلوك. •

اعمال هدم وازالة لالسفلت والجزر القائمة الواقعة ضمن مسار الجزر  •
  التصميمية الجديدة.

المنورة بعد تنفيذ اعمال الجزر ضمن شارع الحرية وشارع المدينة  •
  اعمال الرفع المساحي ودراسة الواقع المروري لكل من الشارعين.

فيف انسيابية المرور ضمن الشوارع المحددة للعطاء اعاله وتخاهداف المشروع : 
 . االزمة المرورية على هذه الشوارع 



30/10/2016 

2016دائرة اإلشراف وإدارة المشاريع                  

  دينار( 629700)قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  22/1/2015تاريخ امر المباشرة : •

  ( يومًا120)مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

مقاول حيث تم االتفاق مع ال 21/5/2015تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا :  •
 على تنفيذ مواقع بديلة

 %90نسبة االنجاز التراكمي الفعلي: •

 آخر ما تم انجازه :

 العطاء.في مرحلة التسليم. تم انجاز اعمال
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 عطاء اعادة تأهيل مبنى العبدلي /الطابق األرضي وأعمال متفرقة 

 عطاء رقم 2015/1/168

 

  . 168/1/2015رقم العطاء :  •

  26/12/2015تاريخ قرار االحالة : •

  مؤسسة جمال النجار للهندسة والمقاوالتالشركة المنفذة : •

  .(  دينار264,580.240) قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  17/1/2016أمر المباشرة :تاريخ  •

 يوما 120 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

 %98نسبة االنجاز الفعلي التراكمي:  •

 :آخر ما تم انجازه من أعمال •

 تم تشكيل لجنة االستالم للكشف على االعمال . •

 

 

 انشاء مظالت السوق المركزي

 عطاء رقم 2016/1/180

  نبذة ووصف المشروع :

  صيانة المزاريب •

 فك وإزالة اعدادات وتركيب مدادات جديدة  •

  صيانة الهيكل المعدني •

 فك وازالة الصاج وتركيب صاج جديد  •

  اهداف المشروع :

   عمل صيانة للمظالت المشار اليهم في العطاء . •

  تاريخ قرار االحالة : •

  شركة يوسف الذنيباتالشركة المنفذة : •

  موقع المشروع / المنطقة : •

 السوق المركزي  •

 . ( دينار177.575) قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  .23/1/2016تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  150مدة العطاء حسب قرار االحالة : •
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 21/6/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا :  •

 %50نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •

 %90ة محل بنسب 64محل تم انجاز  64فيها المشروع عبارة عن مظلتين كل مظلة آخر ما تم انجازه من أعمال:
 والعمل االن ابتدء في المظلة الثانية منذ يومين.
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  13/4/2016  تاريخ قرار االحالة :  •

  شركة عاطف الخشمان وشريكه.  الشركة المنفذة : •

  المنطقة :موقع المشروع /  •

 منطقة صويلح/حي حدائق الحسين. •

  36185000قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  4/5/2016تاريخ امر المباشرة : •

 يوم 45مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

•  

• 

 

 تم االستالم %100نسبة االنجاز الفعلي التراكمي:  •
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 قاعة متعددة األغراض /منطقة شفا بدران

38/1/2016عطاء رقم   

 

 نبذة ووصف المشروع:  

ية يتضمن العطاء انشاء قاعة متعددة االغراض وتتكون من اعمال مدنية ومعمار   
ق وميكانيكية وكهربائية وكذلك يتكون المشروع جدران استنادية واعمال تنسي

م 405 الموقع ومواقف سيارات وبمساحة لألبنية 
2

.  

 اهداف المشروع : 

مانة العمل على خدمة المجتمع المحلي بكافة شرائحه االجتماعية من مشاركة اال   
  لهم بالجوانب التعليمية واالجتماعية وخالفه من خالل انشاء هذه القاعة.

  5/4/2016تاريخ قرار االحالة :  •

  شركة حربي الحجاج للمقاوالت االنشائيةالشركة المنفذة :   •

  منطقة شفا بدرانموقع المشروع / المنطقة :  •

  دينار 324402.920قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  5/5/2016تاريخ امر المباشرة :  •

  يوم.150مدة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  12/102016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا :  •

 %72نسبة االنجاز الفعلي التراكمي:  •

  .عمال الرئيسية في المشرو: تم انجاز جميع االعآخر ما تم انجازه من أعمال
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 تقديم وتركيب كرفان لقسم البيئة لمنطقة خريبة السوق وجاوا

 عطاء رقم 2015/2/1284

 

  نبذة ووصف المشروع : 

تقديم وتركيب كرفان من قاعدة حديدية والسقف والجدران من  •
 الساندويش بانيل معزول بالفوم. 

  اهداف المشروع :



30/10/2016 

2016دائرة اإلشراف وإدارة المشاريع                  

  للمنطقة. تامين مكتب لقسم البيئة •

  10/10/2015تاريخ قرار االحالة : •

 شركة ترشيحا للمقاوالت    الشركة المنفذة : •

  موقع المشروع / المنطقة : •

 قسم البيئة منطقة خريبة السوق وجاوا 

 ( دينار. 13790.00) قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  .14/11/2015  تاريخ أمر المباشرة : •

 يوما ً  20  االحالة :مدة العطاء حسب قرار  •

 تحت االستالم %90: نسبة االنجاز الفعلي التراكمي •
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 انشاء مظلة دائرة المركبات

 عطاء رقم 2016/1/10

 

  نبذة ووصف المشروع : 

وجسور حديدية مركب عليها  IPEانشاء مظلة من تيوبات حديد  •

  الواح من الصاج ومزودة بإنارة كاملة.

  اهداف المشروع :

تأمين مظالت للمركبات والسيارات المراد صيانتها في دائرة  •
  المركبات.

  20/4/2016تاريخ قرار االحالة : •

  شركة المجموعه الفنية للهندسه والصيانه. الشركة المنفذة : •

  موقع المشروع / المنطقة : •

  ع اليرموك.شار–دائرة اآلليات  •

 . دينار 87615قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  21/5/2016تاريخ أمر المباشرة : •

 يوما 60 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

 %70نسبة االنجاز الفعلية التراكمية: •
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 فك وإزالة هنجر حديقة اليرموك/حي أم تينه

 عطاء رقم 2015/2/1735

 

  نبذة ووصف المشروع :

كما  فك الهنجر وازالته وازالة جميع األعمال االنشائية تمهيدا لتسليمها •
 كانت )ارض طبيعية( . 

  اهداف المشروع : •

 تجهيز األرض حسب متطلبات األمانة  •

  11/2/2016تاريخ قرار االحالة : •

 شركة فوالذ ألنظمة المباني الشركة المنفذة : •

  موقع المشروع / المنطقة : •

 ي ام تينة منطقة اليرموك / ح •

 دينار  15.900قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  5/3/2016تاريخ امر المباشرة :  •

  يوم30مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  -  التمديدات الزمنية )ان وجدت( : •

 3/4/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : •

 %95نسبة االنجاز الفعلية التراكمية: •

 

 تقديم اعمال صيانة لمنزل إمام مسجد النورين

 عطاء رقم )2016/2/1357(

 

  10/7/2016 تاريخ قرار االحالة :  •

 مكتب زلطة للتعهدات   الشركة المنفذة : •

 رأس العين موقع المشروع / المنطقة :   •

  نبذة ووصف المشروع :

 تنفيذ أعمال صيانة عامة من أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية  •

  اهداف المشروع : •
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 خدمة للمسجد وتحسين الظروف المعيشية لألمام وعائلته  •

 . ( دينار11781) قيمة العطاء حسب قرار االحالة : •

  30/7/2016 تاريخ أمر المباشرة : •

 يوم.  60 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  1/10/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا :  •

 1/10/2016 التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

 %100نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •

 أخر ما تم انجازه:

 تم انجاز اعمال المشروع •
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 انشاء كشك الشرطة/ العبدلي

 عطاء رقم 2016/2/1193

 

 

  نبذة ووصف المشروع : 

انشاء كشك للشرطة في منطقة العبدلي بما يتضمنه كافة االعمال  •
 الميكانيك والكهرباء الالزمة حسب المواصفات والمخططات . 

  اهداف المشروع :

 انشاء كشك لرجال الشرطة لمتابعة اعمال السير  •

  26/5/2016 تاريخ قرار االحالة : •

 شركة عاطف الخشمان وشريكه   الشركة المنفذة : •

  لمشروع / المنطقة :موقع ا •

مقابل شركة -نور فوق الجسر المؤدي الى العبدلي شارع الملكة -العبدلي •
 امنية 

 دينار  29999قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  .2/7/2016 تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  90 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  29/9/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : •

 29/9/2016 المتوقع النهاء اعمال العطاء : التاريخ •

 %70نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •
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 اسوار مكب الغباوي

 عطاء رقم )2016/1/91(

 

 

  22/6/2016 تاريخ قرار االحالة : •

  شركة باب الشرق للمقاوالت. الشركة المنفذة : •

 دينار  637350قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  10/8/2016 : تاريخ أمر المباشرة •

  يوماً  120 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  10/3/2017:تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا  •

  التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

  %33نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •
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 تقديم أعمال تمديدات كوابل مكب الغباوي /الخلية الرابعة

 عطاء رقم )2016/2/1355(

  26/7/2016 تاريخ قرار االحالة : •

الوفاء لتصنيع أجهزة االنارة شركة  الشركة المنفذة : •
  واللوحات الكهربائية.

 دينار  58000قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  15/8/2016 تاريخ أمر المباشرة : •
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  يوماً  45 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  1/10/2016:تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا  •

  التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

  %100نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •

 

 توريد وتركيب شبكات الكمبيوتر والهواتف األرضية/ العبدلي

 عطاء رقم )2015/1/170(

 

 

  12/4/2016 تاريخ قرار االحالة :  •

  التقدمية التكنولوجية الشركة المنفذة : •

 دينار  123713.352قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  4/5/2016 تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  60 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  10/7/2016:تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا  •

  التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

  %99نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •

 



30/10/2016 

2016دائرة اإلشراف وإدارة المشاريع                  
 

 

 اعادة تأهيل مسلخ أمانة عمان الكبرى

 عطاء رقم )2016/1/124(

 

  6/8/2016 تاريخ قرار االحالة :  •

  مؤسسة جمال النجار للهندسة والمقاوالت. الشركة المنفذة : •

 دينار  295355قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  3/9/2016 تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  150 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  10/2/2017انتهاء العطاء تعاقديا :تاريخ  •

  التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

  %60نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •
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 صيانة أنفاق وجسور

 عطاء رقم )2016/1/37(

 

  12/4/2016 تاريخ قرار االحالة :  •

  شركة أيمن عمرو وشريكه. الشركة المنفذة : •

 دينار  108500قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  25/4/2016 تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  240 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  30/12/2016:تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا  •

  التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

 %38نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •

مجمع جبر ونفق الشعب والعمل جاري  تم االنتهاء من صيانة نفق •
  على صيانة نفق ابو هره.
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تقديم وتركيب وصيانة للحواجز الحديدية الواقية في مواقع 

 متفرقة عطاء رقم )2016/1/17(

 

  27/2/2016 تاريخ قرار االحالة :  •

  األمان للخدمات الفنية.شركة  الشركة المنفذة : •

 دينار  73433قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •



30/10/2016 

2016دائرة اإلشراف وإدارة المشاريع                  

  20/3/2016 تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  240 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  30/11/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : •

  التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

 %100نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •

 آخر ما تم انجازه:

  االستالمتم  •
 

 انشاء أسوار مستودع غير الصالح

 عطاء رقم )2016/1/129(

 

  29/8/2016 تاريخ قرار االحالة : •

  مصطفى محمود للمقاوالت االنشائية الشركة المنفذة : •

 دينار  185706قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  22/9/2016 تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  90 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  30/12/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : •

  التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

 %10نسبة االنجاز الفعلي التراكمي: •

 آخر ما تم انجازه: •

 تم البدء بأعمال انشاء االسوار. •
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 عطاء اعادة تأهيل دوار النزهه 

 عطاء رقم )2016/1/120(

 

 

  6/8/2016 تاريخ قرار االحالة :  •

  قمة عمان للمقاوالت الشركة المنفذة : •



30/10/2016 

2016دائرة اإلشراف وإدارة المشاريع                  

 دينار  117494قيمة العطاء حسب قرار االحالة :  •

  3/9/2016 تاريخ أمر المباشرة : •

  يوماً  60 مدة العطاء حسب قرار االحالة : •

  3/11/2016تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : •

  التاريخ المتوقع النهاء اعمال العطاء : •

 %23الفعلي التراكمي: نسبة االنجاز •

 


