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  الزميل األمني العام احملرتم

  تحیة طیبة وبعد ،،،،

  حیث : 2020ارفق لكم تقریر العمل االستشاري لشھر آب من العام 

  .2020لعام  آب) مكتب ھندسي خالل شھر 0) مكتب ھندسي، وتم اعادة تسجیل (2تم تسجیل ( ·

 .2020لعام  آب) مكتب ھندسي خالل شھر 2تم تجمید ( ·

ة     األبنیة المقترحة في مساحات  انخفاض · ادة التصدیق)    المصدقة من النقاب دون معامالت اع بة  ( ب  8.79بنس

. % 

  %  3.5بنسبة   ( بدون معامالت اعادة التصدیق) المصدقة من النقابة االبنیة القائمةفي مساحات  انخفاض ·

اض  · ة     انخف ة والقائم ة المقترح احات االبنی ي مس الي ف ة اجم ن النقاب دقة م ادة   المص امالت اع دون مع ( ب

   .%7.6بنسبة   التصدیق)

 في عدد العقود لمعامالت إعادة التصدیق والتدقیق. تجاوز الضعفارتفاع كبیر  ·

 .  %     1.24بنسبة  الستطالع الموقعفي االمتار الطولیة المدققة انخفاض  ·

دس ،    799(  2020من عام   آبمكتبًا حتى نھایة  1261بلغ عدد المكاتب العاملة  · ھندسي ،   247مكتب مھن

 .رأي ) 8استشاري ،  207

ة     · ى نھای ب حت ي المكات املین ف ین الع دد المھندس غ ع ام  آببل ن ع ًا 7805(  2020م   ) مھندس

 .تدریب) 309تصمیم ،  4683اشراف ،  2813(  

جیل (  · م تس ھر   214ت الل ش ا خ ام   آب) مھندس نھم ( 2020لع میم،  ( 58م ي التص راف  136) ف ي االش ) ف

 ) في برامج التدریب.20و(

جیل (    · اء تس م إلغ ا خالل شھر    155ت ام   آب) مھندس نھم (  2020لع ي التصمیم، و(  37م ي  111) ف )مھندسا ف

 ) في برامج التدریب.7االشراف و (

  واقبلوا االحترام

  مدير الدائرة اهلندسية

 املهندس مصعب جابر البوريني
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   2020- 2017عوام االوىل لأل الثمانيةالشهور خالل (الف مرت مربع) مقارنة مساحات املشاريع املصدقة 

  بدون معامالت اعادة التصديق واعادة التدقيق
 

 السنة
 المساحة بأاللف متر مربع عدد العقود

 نسبة التغییر المجموع قائم مقترح نسبة التغییر المجموع قائم مقترح
2017 8931 14708 23639   6005 3020 9025   
2018 9568 8593 18161 -23.17% 5556 1555 7111 -21.21% 
2019 7983 7083 15066 -17.04% 3846 1113 4959 -30.26% 
2020 7814 6638 14452 -4.08% 3508 1074 4582 -7.60% 
 - %7.60- %3.50- %8.79- - %4.08- %6.28- %2.12-  التغییر

 

 

 

 

 

  
  
  
 
 

6005
5556

3846
3508

3020

1555
1113 1074

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠٢٠-٢٠١٧مقارنة حسب سنوات تصدیق العقد لألعوام 
الى نھایة شھر آب

مقترح

قائم



                                               
  

 االستشاري العملتقرير 
 (الدائرة اهلندسية)

2020لشهر آب لعام   

 (الف مرت مربع) اعادة التصديق واعادة التدقيق  شامال مقارنة مساحات املشاريع املصدقة

    2020- 2017عوام لأل االوىل الثمانيةالشهور خالل 
  

 السنة
 المساحة بأاللف متر مربع عدد العقود

 نسبة التغییر المجموع قائم مقترح نسبة التغییر المجموع قائم مقترح
2017 9656 15456 25112   7052 3428 10480   
2018 10362 9410 19772 -21.26% 6970 2035 9005 -14.07% 
2019 8591 7751 16342 -17.35% 4671 1292 5963 -33.78% 
2020 9624 7390 17014 4.11% 6080 1271 7351 23.28% 
 %12.02 %23.28 %1.63- %30.16  %4.11 %4.66- %12.02  النسبة
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