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نشــرة شهـــــــر كانـــــون الثـــــــانــــــــي

1.1 % نسبة نمو قطاع 
اإلنشاءات العام الماضي 

أكد رئيس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية، عبدالله غوشة، 
إن ” قطـــاع اإلنشـــاءات فـــي األردن يمـــر بفتـــرة ركود منـــذ أعوام 
طويلـــة، وعلـــى الحكومـــة إبـــداء اهتمـــام بالقطاع الـــذي يعد من 

اهم القطاعـــات اإلنتاجية فـــي المملكة”.
وأكـــد، فـــي تصريح لـ”الغد”، ضـــرورة وجود خطـــة واضحة لتحفيز 
العمل اإلنشـــائي، “عبر فتح مشـــاريع رأســـمالية، خاصـــة وأن هناك 
تراجعـــا كبيـــرا في المشـــاريع مـــن قبل دائـــرة العطـــاءات الحكومية 
ومشـــاريع الالمركزيـــة بعـــد التخفيـــض الكبيـــر في هذه المشـــاريع 

بســـبب جائحة كورونا”.
وأوضـــح غوشـــة أن هذا التخفيض أثر بشـــكل كبير على القطاع 
اإلنشـــائي، وهـــذا التراجـــع تمثـــل فـــي عـــدد المشـــاريع ومعـــدل 
رخـــص البنـــاء، مطالبا بـ”تحفيـــز القطاع الخاص عبر إجراءات تشـــجيع 
االســـتثمار ومن خالل إيجاد تســـهيالت لتمويل المشـــاريع من قبل 
البنـــك المركـــزي للقطـــاع الخـــاص أو العامليـــن فيه مـــن مقاولين 

ومســـتثمرين ومكاتب هندســـية”.
ودعـــا إلى “تخفيـــض العوائد التنظيمية لألمانـــة والبلديات لمدة 
عاميـــن، والنظـــر في أســـلوب تعامـــل الدول األخـــرى مع مفهوم 

المـــدن الجديـــدة كما جرى في الســـعودية ومصـــر واإلمارات”.
ولفـــت إلـــى أنه وخـــالل جائحة كورونـــا، تراجعت االســـتثمارات في 
المنطقة العربية بشـــكل عام بنســـبة 30 %، ومن المتوقع، بحسب 
مراكز الدراســـات العالمية، أن “يعود القطاع إلى التعافي مع النصف 

الثانـــي من العام الحالـــي، وقد يبلغ ذروته في العـــام 2023”.
وشـــدد غوشـــة، علـــى ان الحكومة يجب أن تنظـــر لكيفية تخطيط 
المدن الذكية ما بعد كورونا وعدم التركيز على بناء المدن التقليدية.
وقـــال، إن “قطـــاع اإلنشـــاءات فـــي المملكـــة يعانـــي مـــن نمو 
ســـلبي، منذ العـــام 2015 على الرغم من أن القطاع يشـــكل 3% 
مـــن الناتـــج اإلجمالـــي االردنـــي، ويعمل علـــى توفيـــر العديد من 

فـــرص العمل بنســـبة 5%”.
المســـاحات  فـــي  “انخفـــاض  الـــى  تشـــير  األرقـــام  أن  وأوضـــح 
المرخصـــة منـــذ عـــام 2015، فيما شـــهد العام الماضي أكبر نســـبة 
انخفـــاض بلغـــت )- 1.1 %( مقارنـــة مـــع العـــام 2019 التـــي بلغت 
النســـبة فيه )22- %(، فيما بلغت نســـبة التراجع في العام 2018 

)- 23 %( وفـــي العـــام 2017 شـــهدت نســـبة نمـــو 6.9 %”.

وأشـــار إلـــى أن “التأرجح بدأ منـــذ العام 2016، ويعـــود إلى عدة 
أســـباب، منهـــا جائحـــة كورونـــا وتأثيرهـــا علـــى االقتصـــاد المحلـــي 
والعالمـــي، وعـــدم اســـتقرار الوضع العـــام في المنطقـــة، وتراجع 
المنـــح والمســـاعدات، إضافـــة إلـــى عـــدم وجـــود خطـــة اقتصادية 
واضحة لقطاع اإلنشـــاءات”. وبين غوشـــة، أن األردن احتل، بحسب 
نتائـــج تقريـــر ممارســـة األعمال الصادر عـــن البنك الدولـــي، “المركز 
75 مـــن أصـــل 190 دولـــة، كمـــا احتـــل ضمـــن الترتيـــب العـــام لبنـــد 

اســـتخراج رخـــص البناء المركـــز 138 بعـــدد إجراءات يتجـــاوز 20”.
يشـــار الـــى أن حجـــم المشـــاريع لقطاع اإلنشـــاءات فـــي األردن 
للعـــام 2016، بلـــغ ما قيمته 1.5 مليار دينـــار منها مليار دينار للقطاع 
العـــام ونصف مليار للقطاع الخاص، حيث لـــم الحكومة العديد من 
المشـــاريع كما كان ســـابقا )المنحة الخليجية(، وفي العام الماضي 
2020، فـــإن مجمـــوع مـــا تـــم طرحـــه مـــن قبـــل دائـــرة العطـــاءات 
الحكومية للمشـــاريع بلغ 141 مليون دينـــار للقطاع الخاص. وطالب 
غوشـــة، بضـــرورة تحفيـــز ســـوق العقـــار واإلســـكان عبر إيجـــاد رؤية 
واضحـــة، مبينـــا أن “الخطـــة المعمول بهـــا حاليا ال تتوافـــق مع أي 

رؤية اقتصاديـــة واجتماعية”.
ودعـــا إلى تحقيق التـــوازن بين هدف الحكومة فـــي دعم برامج 
الســـكن االجتماعـــي لمحـــدودي الدخـــل وبيـــن مســـؤولياتها في 
تشـــجيع االســـتثمار للقطاعـــات المختلفـــة علـــى المشـــاركة فـــي 

توفيـــر خدمـــات اإلســـكان ورفـــع جودتها.
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هيئة المكاتب والشركات الهندسية تشارك في اجتماع الجمعية 
العامة لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة االستشارية العربية 

شـــارك االردن فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة لهيئـــة مكاتـــب 
ومؤسســـات الهندسة االستشـــارية العربية، الذي عقد اليوم عبر 
تقنيـــة االتصال عن بعد، بوفد ترأســـه نائب رئيـــس هيئة المكاتب 
العربيـــة رئيـــس هيئـــة المكاتـــب والشـــركات االردنيـــة المهنـــدس 
عبداللـــه غوشـــة ونائـــب الرئيـــس م.محمـــد ابوســـالم و م. أحمد 
غنـــام و م. عونـــي اخميـــس و م. ماهـــر شـــلبك باالضافـــة لمدير 

الدائـــرة الهندســـية م. مصعـــب جابر.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع المصادقـــة التقريريـــن االداري والمالـــي 
للهيئـــة، للعـــام 2020. وناقـــش االجتمـــاع عـــددا مـــن المقترحات 
لتفعيـــل العمـــل العربي المشـــترك حيث طرحـــت مقترحات حول 
امكانيـــة التعـــاون المشـــترك بيـــن المكاتـــب الهندســـية العربيـــة 

للمنافســـة علـــى تنفيـــذ مشـــاريع كبرى،
إضافـــة إلـــى تتبـــع اجراءات تســـجيل اتحـــاد المهندســـين العرب 
ممثـــال بهيئة مكاتب ومؤسســـات الهندســـة االستشـــارية العربية، 
والتنســـيق مـــع الهيئة العربيـــة لتأهيل واعتماد المهندســـين فيما 

يخـــص نظام ممارســـة المهنـــدس والتصنيـــف االتحادي.
وبحـــث االجتمـــاع مســـودة نظـــام تأهيـــل وتصنيـــف المكاتـــب 
الهندســـية الموحـــد للـــدول العربيـــة، حيـــث تـــم االتفـــاق على ان 
يكـــون هنـــاك محـــددات للتقييـــم والقبـــول للمكاتب التي ســـيتم 
اعتمادهـــا للعمل الدولي، وأن يكون مبـــدأ تكافؤ الفرص للجميع 

للحصـــول عليهـــا بشـــكل عادل.
كمـــا تـــم اقتـــراح أن يكون هنـــاك تقدير يتـــم اعتمـــاده للمكاتب 
المشـــاركة في هـــذا التصنيف، على ان تكـــون التخصصات النادرة 

محـــددة ويتـــم وضعها في ملحـــق خاص للتخصصات الشـــاملة.
حيـــث تـــم االتفاق علـــى تعميم مســـودة النظـــام علـــى الدول 
األعضاء البداء مالحظاتهم ومقترحاتهم قبل اقراره بشكل نهائي.
وتنـــاول االجتماع مقترحا النشـــاء منّصـــة الكترونية لفرص عمل 
المهندســـين العـــرب واالليـــة الرقميـــة التـــي من الممكـــن اتباعها 
بشـــكل يجمـــع المؤهـــل لملـــئ المركـــز الشـــاغر مـــع الشـــركة 
الهندســـية طالبـــة التوظيـــف او التكليـــف بالمهـــام المحـــددة من 
قبلهـــا، إضافة الى مناقشـــة اصدار بطاقات عضوية لمهندســـي 
الـــرأي وحـــث االعضـــاء علـــى ترشـــيح اكبر عـــدد ممكـــن من كل 

للعضوية. قطـــر 
والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  رئيـــس  ان  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
الهندســـية االردنية المهندس عبدالله غوشـــة فـــاز بمنصب نائب 
رئيـــس هيئة مكاتب ومؤسســـات الهندســـة االستشـــارية العربية، 

خـــالل االنتخابـــات التـــي جرت خـــالل كانـــون الثاني مـــن 2020.
هيئة المكاتب والشركات الهندسية تشارك في اجتماع الجمعية 

العامة لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة االستشارية العربية.
شـــارك االردن فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة لهيئـــة مكاتـــب 
ومؤسســـات الهندسة االستشـــارية العربية، الذي عقد اليوم عبر 
تقنيـــة االتصال عن بعد، بوفد ترأســـه نائب رئيـــس هيئة المكاتب 
العربيـــة رئيـــس هيئـــة المكاتـــب والشـــركات االردنيـــة المهنـــدس 

عبداللـــه غوشـــة وعضوية خمســـة اعضـــاء من مجلـــس الهيئة.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع المصادقـــة التقريريـــن االداري والمالـــي 
للهيئـــة، للعـــام 2020. وناقـــش االجتمـــاع عـــددا مـــن المقترحات 
لتفعيـــل العمـــل العربي المشـــترك حيث طرحـــت مقترحات حول 
امكانيـــة التعـــاون المشـــترك بيـــن المكاتـــب الهندســـية العربيـــة 
تتبـــع  إلـــى  إضافـــة  كبـــرى،  مشـــاريع  تنفيـــذ  علـــى  للمنافســـة 
اجراءات تســـجيل اتحـــاد المهندســـين العرب ممثـــال بهيئة مكاتب 
ومؤسســـات الهندســـة االستشارية العربية، والتنســـيق مع الهيئة 
العربيـــة لتأهيل واعتماد المهندســـين فيما يخص نظام ممارســـة 
المهنـــدس والتصنيـــف االتحادي. وبحث االجتماع مســـودة نظام 
تأهيل وتصنيف المكاتب الهندســـية الموحـــد للدول العربية، حيث 
تـــم االتفـــاق على ان يكـــون هنـــاك محـــددات للتقييـــم والقبول 
للمكاتـــب التي ســـيتم اعتمادها للعمل الدولـــي، وأن يكون مبدأ 

تكافـــؤ الفـــرص للجميـــع للحصـــول عليها بشـــكل عادل.
كمـــا تـــم اقتـــراح أن يكون هنـــاك تقدير يتـــم اعتمـــاده للمكاتب 
المشـــاركة في هـــذا التصنيف، على ان تكـــون التخصصات النادرة 

محـــددة ويتـــم وضعها في ملحـــق خاص للتخصصات الشـــاملة.
حيـــث تـــم االتفاق علـــى تعميم مســـودة النظام علـــى الدول 
األعضـــاء البـــداء مالحظاتهـــم ومقترحاتهـــم قبـــل اقراره بشـــكل 
نهائـــي . وتناول االجتماع مقترحا النشـــاء منّصـــة الكترونية لفرص 
عمـــل المهندســـين العـــرب واالليـــة الرقميـــة التـــي مـــن الممكن 
اتباعها بشـــكل يجمع المؤهل لملئ المركز الشـــاغر مع الشـــركة 
الهندســـية طالبـــة التوظيـــف او التكليـــف بالمهـــام المحـــددة من 
قبلهـــا، إضافة الى مناقشـــة اصدار بطاقات عضوية لمهندســـي 
الـــرأي وحـــث االعضـــاء علـــى ترشـــيح اكبر عـــدد ممكـــن من كل 

قطـــر للعضوية. 
والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  رئيـــس  ان  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
الهندســـية االردنية المهندس عبدالله غوشـــة فـــاز بمنصب نائب 
رئيـــس هيئة مكاتب ومؤسســـات الهندســـة االستشـــارية العربية، 

خـــالل االنتخابـــات التـــي جرت خـــالل كانـــون الثاني مـــن 2020.



“كشـــف رئيـــس هيئة المكاتـــب الهندســـية المهنـــدس عبدالله 
غوشـــة عن تراجـــع اجمالي العمل الهندســـي في النصف االول 
مـــن العـــام الحالي الـــى %18 مقارنة بنفس الفتـــرة لعام 2019، 
علمـــا بانـــه فـــي عـــام 2019 كان التراجع عن الســـنوات الســـابقة 
%23، وتراجعـــت نســـبة الشـــقق المبيعـــة العـــام الحالـــي 15% 

مقارنة بعـــام 2019.
وقـــال غوشـــة فـــي حـــوار مع الـــرأي إن هـــذه األرقام تشـــكل 
جـــرس إنـــذار بضرورة مســـاعدة القطاع الـــذي ال يمكن لـــه النمو 
فـــي هذه الفتـــرة الصعبة اال بتدخل مباشـــر من الحكومة اســـوة 

بالعديـــد مـــن دول العالم.
واكد غوشـــة الحاجة الماســـة الى خطة انعاش وطنية لقطاع 
االنشـــاءات بمشـــاركة القطـــاع الخـــاص ضمـــن مرحلتيـــن، االولى 
التدخل الفوري، والثانية خطة اســـتراتيجية متوافقة مع متطلبات 
المرحلـــة. كمـــا أكد ضرورة اإلســـراع بوضع اســـتراتيجية اســـتثمارية 
بمشـــاركة القطـــاع الخـــاص تحقـــق التـــوازن بيـــن هـــدف الدولـــة 
فـــي دعـــم برنامج الســـكن االجتماعـــي لمحـــدودي الدخل وبين 
مســـؤوليتها في تشـــجيع االســـتثمار الســـكني وتوفيـــر الخدمات 
ورفـــع جودتهـــا. واشـــار الى انه خـــالل فترة االغالق التام بســـبب 
جائحـــة كورونـــا والممتدة مـــن منتصـــف اذار الى نهاية شـــهر ايار 
الماضييـــن كانت نســـبة انخفـــاض تصديـــق المخططـــات والعمل 
االستشـــاري حســـب ارقـــام نقابـــة المهندســـين )%56( مقارنـــة 

بنفـــس الفتـــرات من العـــام الماضي.
وفيمـــا يتعلـــق بخطـــة انعـــاش القطـــاع ومســـاندة الشـــركات 
وقطـــاع االعمـــال الصغيرة والمتوســـطة اضافة لعمـــال المياومة 
الذيـــن يعملـــون بقطـــاع االنشـــاءات، اعتبـــر غوشـــة أنهـــا ضرورة 
ملحـــة خاصـــة وأن هـــذا القطـــاع يســـتطيع توليـــد فـــرص عمل لـ 
)112( مهنـــة مســـاندة، ويشـــكل )%5.5( مـــن القـــوى العاملـــة 

بمســـاهمة تقـــدر بــــ )%3( مـــن الناتـــج االجمالي.
واعتبـــر أن التراجـــع فـــي حجـــم المشـــاريع والمبالـــغ المخصصة 
مـــن قبل الحكومة لمشـــاريع القطـــاع العام رافقـــه تراجع اعمال 
القطـــاع الخـــاص بســـبب االزمـــة االقتصادية حتى ما قبـــل كورونا 

وعـــدم وجـــود رؤيا واضحة لتشـــجيع االســـتثمار فـــي القطاع.
مـــن  العديـــد  تاثـــرت  كورونـــا  جائحـــة  »خـــالل  غوشـــة:  وتابـــع 
القطاعـــات ولكـــن ال بد من دراســـة االســـواق العالميـــة وقراءتها 
مـــن حيـــث االجـــراءات وشـــدة تاثرهـــا بالصدمـــة وتاثير ذلـــك على 
اقتصـــاد تلك الـــدول والرؤيا المســـتقبلية اخذين بعيـــن االعتبار ان 
السياســـات التنمويـــة واالقتصادية ما قبل كورونـــا لم تعد صالحة 

لمـــا بعدها«.
واعتبـــر أن مـــن هـــذه التحـــوالت االثـــر االكبـــر للتحـــول الرقمي 
المفاهيـــم  علـــى  الجائحـــة  فرضتـــه  الـــذي  والمباغـــت  الســـريع 

االنشـــاءات. وتكنولوجيـــا  التخطيطيـــة 
وزاد غوشـــة »عالميـــا نجـــد انـــه تم رجوع االســـتقرار الى ســـوق 
العقـــارات واالنشـــاءات خالل الربـــع الثالث ومؤشـــرات الربع االخير 
مـــن هذا العام في العديد من الدول )اميركا، المانيا.ســـنغافورة، 
وتشـــافي  امتصـــاص  ســـرعة  فـــي  والتســـارع  االمارات....الـــخ( 
القطـــاع، وانـــه كان اكبـــر بكثيـــر من العودة لالســـعار والمشـــاريع 
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قطاع اإلنشاءات يحتاج خطة إنعاش
ممـــا كانت عليـــه االزمة االقتصاديـــة العالميـــة )2007-2009(، اي 
ان الســـوق امتـــص الصدمـــة وعـــاد الى االنتـــاج بصورة اســـرع مما 
كان متوقعـــا مقارنـــة باالزمـــة الماليـــة العالميـــة، وكان لسياســـات 

هـــذه الدول الـــدور االكبر فـــي اســـتمرار العمليـــة االنتاجية«.
وفـــي ربـــط غوشـــة لمـــا يدور فـــي العالـــم بهـــذا القطـــاع، قال 
انـــه وفقا للدراســـات العالميـــة فان االســـتثمارات التجاريـــة العالمية 
انخفضـــت خـــالل فتـــرة جائحـــة كورونـــا بمـــا يقـــارب )%30( فـــي 
االشـــهر الســـتة االولـــى من هـــذا العـــام مقارنـــة بعـــام 2019، اما 
منطقة الشـــرق االوســـط فان االنخفاض بلغ )%13( والســـبب ان 
منطقتنـــا باالصـــل تعانـــي من ازمـــات مالية وعســـكرية وسياســـية 
واقتصاديـــة وانخفـــاض حجـــم االســـتثمارات بـــدءا من عـــام 2016.

وأضـــاف »اكدت هيئة التنبؤ بالتشـــييد في كل من اميركا واوروبا 
انـــه مـــن المتوقع عودة راس المـــال والتدفقات االســـتثمارية في 
قطـــاع االنشـــاءات والعقـــارات خـــالل عـــام2021 وان االســـتثمارات 
العالـــم  ان  بالعـــام 2019 اي  يـــورو( مقارنـــة  ســـتتجاوز )28مليـــار 

ســـيكون مقبـــال علـــى فتـــرة انتعاش تبلـــغ ذروته عـــام 2023 «.
اقليميـــا  ممـــا ســـيحدث  األردن  عـــن موقـــع  وتســـاءل غوشـــة 
وعالميـــا فـــي فترة مـــا بعد جائحـــة كورونـــا خاصـــة ان التراجع في 
قطـــاع االنشـــاءات والعقـــارات هـــو متراكـــم منـــذ عـــام 2015 وان 
معـــدل نمو قطاع االنشـــاءات هـــو بالســـالب )%1.3- الى0.4%-( 
مـــا بيـــن 2015-2019. ورأى انـــه اذا لـــم يتم حل مشـــاكل القطاع 
وتحفيـــزه مـــا قبـــل الجائحـــة، فإننا لـــن نســـتطيع االنطـــالق الى ما 
بعـــد الجائحة، وعلينا التقييم ما قبل شـــهر شـــباط 2020 من خالل 
عـــدة نقـــاط لعـــل أبرزها قطـــاع االســـكان والذي يمثـــل %75 من 
قطـــاع االنشـــاءات الـــذي يتعـــرض لعـــدم المواءمـــة بيـــن العرض 
والطلـــب، وخـــروج العديـــد من المســـتثمرين من الســـوق العقاري، 
وعـــدم كفاءة البرنامج الوطني لالســـكان الـــذي اطلقته الحكومة 
الســـابقة فـــي خريـــف 2019 من خـــالل )برنامـــج تحفيـــز االقتصاد(، 
حيـــث لـــم يتقدم اي مســـتثمر لهـــذا المشـــروع )المفترض انشـــاء 

900 وحـــدة ســـكنية في عـــدد مـــن المحافظات(.
واستشـــهد غوشـــة بنتائـــج االردن ضمن تقرير ممارســـة االعمال 
الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي لعـــام 2019، مبينـــا أن االردن يحتـــل 
المركـــز )138( مـــن اصـــل )190( دولـــة في مجال اســـتصدار رخص 
البنـــاء بعـــدد يتجـــاوز 20 اجـــراء )علما بـــان ترتيب االمـــارات والمغرب 
والســـعودية هي كالتالـــي 3-34-28 عالميا علـــى التوالي(، وهذا 
مؤشـــر قوي على ضعف االجـــراءات والبيروقراطيـــة التي تضعف 

مجال المنافســـة فـــي االســـتثمار في قطاع االنشـــاءات.
واعتبـــر غوشـــة اننا فـــي األردن أمـــام تحد يســـتوجب وضع هذا 
القطـــاع المهـــم امام صانـــع القرار لما يمثله مـــن اهمية في دعم 
االقتصـــاد وتخفيـــف حـــدة البطالة، وايجـــاد فرص العمل بالشـــراكة 
بيـــن القطاعيـــن العام والخاص، خاصة ان الدراســـات العالمية تؤكد 
ان العالـــم مقبـــل بايجابية نحو قطاع االنشـــاءات، واذا لم نســـتطع 
ايجـــاد الحلول واســـتقطاب االســـتثمار المحلي والعالمي ســـنكون 
خـــارج المعادلة االســـتثمارية اضافـــة للمفاهيم العالميـــة بالتخطيط 
لمـــا بعـــد كورونـــا من حيـــث الضواحي الســـكنية والعمـــل عن بعد 

والتـــوازن بين التخطيـــط العمراني والجوانـــب الصحية.”
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بحث تأهيل المكاتب الهندسيـــة 
في محافظة عجلون للمشاركة 

بالعطاءات الحكومية
المهندسيــــــن تطــــالــــب باعتبــــــــار 
»االستشــــــارات الهنـــدســـــيـــــــــــــة« 
مــــن القطاعـــــات االكثر تضررا من 

جائحة كورونا

التقـــى رئيـــس هيئـــة المكاتـــب الهندســـية المهنـــدس عبداللـــه 
غوشـــة، بحضـــور أعضاء مجلس الهيئة م. أحمـــد غنام , م. عوني 
اخميـــس و م. ماهـــر شـــلبك، ومدير الدائـــرة الهندســـية في نقابة 
المهندســـين، رئيـــس مجلـــس فـــرع النقابة في محافظـــة عجلون 
المهنـــدس خالد العنانزة، وأعضاء مجلـــس الفرع وأصحاب المكاتب 

المحافظة. الهندســـية في 
وناقـــش اللقاء ابـــرز التحديـــات التي تواجـــه المكاتب الهندســـية 

العاملـــة فـــي المحافظة.
حـــرص  غوشـــة،  عبداللـــه  المهنـــدس  الهيئـــة  رئيـــس  واكـــد 
الهيئـــة علـــى االلتقـــاء بمجالـــس الفـــروع والمكاتـــب العاملـــة في 
المحافظـــات لالســـتماع الـــى مطالبهـــم بما يســـهم فـــي االرتقاء 

والنقابـــي. الهندســـي  بالعمـــل 
وقـــال رئيـــس مجلـــس الفـــرع المهنـــدس خالـــد عنانـــزة إن هذه 
الجلســـة الحواريـــة تاتـــي فـــي ظـــروف اســـتثنائية تمـــر بهـــا نقابـــة 
المهندســـين ويمـــر بها وطننا نتيجـــة جائحة كورونا ومـــا ترتب عليها 
مـــن انخفـــاض فـــي المســـاحات المبنيـــة، اضافـــة الى انعكاســـاتها 
علـــى ايـــراد النقابـــة والمكاتـــب الهندســـية، مشـــيرا الـــى ان الفرع 
يحرص ومن باب المســـؤولية المجتمعية على التنســـيق والتواصل 
مـــع هيئـــة المكاتب الهندســـية لالطالع على واقع هـــذه المكاتب 
مهنـــة  خدمـــة  فـــي  يســـهم  بمـــا  تواجههـــا  التـــي  والمشـــكالت 

الهندســـة والمهندســـين والنقابـــة. 
واســـتعرض ممثلو المكاتب الهندســـية في المحافظة عددا من 
المطالـــب والتحديـــات التـــي تواجه عملهـــم الهندســـي، مؤكدين 

ضـــرورة اعطاء محافظة عجلـــون الخصوصية تبعـــا لظروفها.
واســـتعرض اللقاء المشـــكالت التـــي تواجه االبنيـــة القائمة قبل 
صـــدور تعديـــالت نظام االبنيـــة، اضافة الى امكانيـــة تأهيل مكاتب 

محافظـــة عجلون للمشـــاركة في العطـــاءات الحكومية.
فـــي  عجلـــون  محافظـــة  مهندســـي  تشـــغيل  اللقـــاء  وبحـــث 
التأمينـــات  حزمـــة  مناقشـــة  إلـــى  إضافـــة  الحكوميـــة،  المشـــاريع 

الهندســـية. والشـــركات  بالمكاتـــب  الخاصـــة  االجتماعيـــة 

طالـــب نقيـــب المهندســـين م.احمـــد ســـمارة الزعبـــي الحكومة 
باعتبـــار قطاع االستشـــــــــارات الهندســـية مـــــــــــــن القطاعات االكثر 
 مـــن جائحـــة كورونــــــــــا وخاصـــــــــــة المكــــــــــــــاتب والشـــركات 

ً
تضـــررا

الهندســـية التـــي حافظـــت علـــى موظفيهـــا المسجليـــــــــــــن لدى 
االجتماعي. الضمـــان  دائـــرة 

وطالب م. سمـــــــــــــارة فــــــــي خطاب وجهـــــــــــــه لوزيـــــــــــر العمل 
د. معـــــــــن القطاميـــــــــــن، بمخاطبة الجهات المعنيـــــــــــــة الستفادة 
التســـهيالت  مــــــــن  الهندسيــــــــــــة  والشركــــــــــــات  المكــــــاتــــــــــــب 

المقدمـــة للقطاعـــات المتضررة.
واوضـــح ان هـــذا القطـــاع يعتمد اساســـا علـــى االيـــدي العاملة 
من مهندســـين وفنيين واداريين الذين تشـــكل كلفـــة الرواتب من 

%70الـــى %80 من المصروفات الســـنوية.
واوضـــح انـــه طبقا لقانـــون الدفاع فـــان المكاتب االستشـــارية ال 
تتمكـــن من انهـــاء عمل اي مـــن العاملين وحاولـــت النقابة وهيئة 
المكاتـــب ان تبقـــي على جميع المهندســـين والفنييـــن والعاملين 

لديها علـــى رأس عملهم.
رئيـــــــــــس هيئة المكــــــــــاتب الهندسيــــــــة المهنـــــــــــــدس عبدالله 
الوضـــع  مـــــــــن  يعـــــــــــــاني  القطــــــــــــــــاع  ان  افـــــــــــــاد  غوشـــــــــــــة 
االقتصـــــــــادي الصعـــــــــــــــب الـــــــــذي تمـــر فيــــــــــــــه المملكـــــــــــــــــــة 
 فــــــــــــــــي 

ً
 حـــــــــــــادا

ً
بشـــكل عـــام حيث شـــــــــــهد القطاع تراجــــــــــــعا

مجمـــــــــــوع المساحــــــــــات المصــــادقـــــــــة مـــن النقــــــــابة بلغــــــــــت 
 بمـــا يقـــارب الــــ 50% 

ً
للسنـــــــــــــــوات الثـــالث األخيــــــــــــرة انخفاضـــا

باالضافـــة الـــى تراجـــع كبيـــر فـــي حجـــم العطـــــــــــــاءات الحكومية 
المحالـــة وفـــي ظل زيـــادة معانـــاة القطاع اثـــر تأثير جائحـــة كورونا 
ممـــا ادى زيادة المعاناة لدى المكاتب والشـــركات الهندســـية واثر 

علـــى قدرتها علـــى االســـتمرار.
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ميـزات جديـدة في التأميـن الصحي ألصحـاب المكــاتـب الهندسية

محاضرة توعوية حول فـــــايروس 
كورونــــــــــا المستجــــــــــد دراســـــــــة 
تعاقديــــــة مــــــع اضـــاءات عـــــلى 

القانون المدني

البدء بعملية التدقيق 
االلكتروني في جميع الفروع

أقـــر مجلـــس النقابـــة بنـــاء علـــى توصيـــة هيئـــة المكاتـــب ميزات 
جديـــدة في التأميـــن الصحي ألصحـــاب المكاتب الهندســـية، حيث  
صـــرح رئيس هيئـــة المكاتـــب الهندســـية مهندس عبدالله غوشـــة 
أنـــه تـــم تخفيض نســـبة التحمـــل داخـــل لمستشـــفى )٪10(، فيما 
تـــم رفـــع ســـقف التغطيـــة داخـــل المستشـــفى للحالـــة الواحـــدة 
لتصبـــح )8000دينـــار(، ورفـــع ســـقف التغطيـــة خارج المستشـــفى 
لتصبـــح )800دينار(، و رفع ســـقف التغطية لألمـــراض المزمنة خارج 
المستشـــفى لتصبح )950دينـــار(، باالضافة إلى تخفيض الرســـوم 

اإلضافيـــة المطلوبـــة لالمـــراض المزمنة بنســـبة)10٪(.
كمـــا أفاد غوشـــة أن المجلس أقر تســـهيالت الصحـــاب المكاتب 
في تغطية رســـوم االشـــتراك والذمـــم للتأمين الصحي حيثســـمح 
بتقســـيط اشـــتراكات وذمـــم التأميـــن الصحـــي بواقـــع )50( فلس 
لـــكل متر مربع، و)50(  قرش لكل متر طولي الســـتطالع الموقع.

ونقــــــــــابة  العـــرب  المهندســـين  اتحـــــــــــــاد  بيـــــــــن  بالتعـــاون 
والشـــركات  المكاتـــب  وهيئـــــــــــــــــة  األردنييـــــــــــــــن  المهندســـين 
الهنـــــــــــــدية عقـــدت الهيئة العربيــــــــــــــــة لتـــــــــــــأهيل واعتمــــــــــــــــاد 
المهندسيـــــــــــن وبمشـــاركة هيئـــة مكاتب المؤسســـات الهندســـية 
االستشاريـــــــــــــــة العربيـــــــــة والهيئة العربية للتحكيــــــــــــم الهندسي 
محاضـــرة توعويـــــــــــــــة حول فايــــــــــــروس كورونــــــــــــا المستــــــــــجد، 
دراســـة تعاقديـــة مـــع اضـــاءات علـــى القانـــون المدنـــي والتـــي 
قدمهــــــــــــا المهنـــدس عمـــرو عبـــد الجليـــل وذلـــك يـــوم الســـبت 
 بتوقيـــت 

ً
الموافـــق 2020/12/5 مـــن الســـاعة 11 الـــى 12 ظهـــرا

.GoToMeeting منصـــة  وعبـــر  االردن 

أقـــر مجلس النقابة تعليمـــات البدء بعملية التدقيـــق االلكتروني 
فـــي جميـــع الفروع تدريجيا فـــي فروع النقابـــة جميعها حيث::

المعامـــالت . 1 بتقديـــم  المكاتـــب  جميـــع  تلتـــزم   2021/2/1
الخاضعـــه لالشـــراف الكلـــي )فـــوق 500م2( الكترونيـــا في 

جميـــع الفـــروع.
2021/4/1 تلتزم جميع المكاتب بتقديم المعامالت الخاضعة . 2

لالشراف )فوق 250م2( الكترونيا في جميع الفروع.
3 ..

ً
2021/6/1 يصبح تقديم جميع المعامالت الكترونيا

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن النقابـــة بدأت مـــن عـــام 2019 بعملية 
جميـــع  تدقيـــق  يتـــم  حيـــث  للمخططـــات  االلكترونـــي  التدقيـــق 
.
ً
المخططـــات فـــي العاصمة عمـــان وفرعي اربد والزرقـــاء الكترونيا
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تعليمــــــات تصنيـــــــف مقدمــــــي 
الخدمات الفنية

دورات االشراف الهندسي

قـــررت  دائـــرة العطـــاءات الحكوميــــة تأجيـــل تطبيـــق المتطلبـــات 
االضافية من تعليمات تصنبــــف مقدمي الخدمات الفنية )المكاتب 
الهندســـية واالستشاريــــة( لســـنة 2020 لغاية تاريـــخ 2021/12/31 
وذلك لغــايات طلبــــات تجديـد التصنيـــــــف فقط، حيث خطبت هيئة 
 بتأجيـــل تطبيق التعليمـــات الجديدة 

ً
 مطالبة

ً
المكاتـــب اوزارة ســـابقا

.
ً
 للظـــروف التي تمـــر االقتصادية التـــي تمر بها البـــالد حاليا

ً
نظـــرا

اســـتأنفت هيئـــة المكاتـــب الهندســـية فـــي نقابـــة المهندســـين 
دورة االشـــراف الهندســـي عن بعـــد، التي بـــدأت بعقدها لحديثي 

التخـــرج للعمـــل في مجال االشـــراف الهندســـي.
البرنامـــج يهـــدف الـــى تطویـــر ممارســـة المهنـــة الهندســـیة في 
مجـــال االشـــراف، واالرتقـــاء بمســـتوى المهندســـین من حـــال تعزيز 
ورفـــع كفـــاءة مهندســـي االشـــراف فـــي ضبـــط ومتابعـــة أعمـــال 
ضبـــط الجـــودة فـــي الموقع بما يضمـــن قيام المهندس المشـــرف 
باالعمال المنوطة به بشـــكل ينعكس ايجابا على الجودة للمشروع 
االنشـــائي ويســـاهم في انجاز المشـــروع للغاية التي انشـــىء من 
اجلهـــا في الوقت والكلفة المناســـبين. كما يركـــز على رفع كفاءة 
المهندس المشـــرف في النواحي التعاقدية وأســـاليب ادارة االوامر 

التغييريـــة والمطالبـــات ودور مهندس االشـــراف فيها.
إن النقابـــة ومـــن خـــالل هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية، 
تقـــوم بتنفيـــذ البرنامـــج عـــن بعـــد بشـــكل تفاعلـــي اضافـــة الـــي 
امتحـــان جـــاري التجهيـــز لعقـــده )ONLINE( وذلـــك تماشـــيا مـــع 

االجـــراءات الحكوميـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا.
ومـــن الجديـــر بالذكر أن عـــدد الدورت منـــذ بدايـــة البرنامج بلغت 
31 دورة موزعـــة علـــى عمـــان ومحافظـــات المملكـــة خـــالل عـــام 
2020 شـــارك فيها مـــا يقارب ألف مهندس ومهندســـة، في حين 

بلغت نســـبة النجـــاح  % 97

ورشة عمل تعريفية عن دعــــم 
الشركـــات الخدمية

من أجل التصدير ألول مرة

بتنظيــــم من مركز رواد األعمال المهندســـين/ رام وهيئة مكاتب 
الهندســـية وبالتعـــاون مـــع المؤسســـة األردنيـــة لتطوير المشـــاريع 
االقتصاديـــة JEDCO عقـــدت نقابـــة المهندســـين االردنييـــن يـــوم 
االثنيــــن الموافـــق 1 / 2 / 2021 ورشـــة عمـــل تعريفيـــة عبر منصة 
ZOOM عـــن دعـــم الشـــركات الخدميـــه مـــن أجـــل التصديـــر ألول 
مـــره المحاضـــر: م. إلهام أبو نجـــم – مدير مديريـــة الدعم الفني - 

المؤسســـة األردنية لتطويـــر المشـــاريع االقتصادية.
ضمن المحاور التالية:

التعريـــف ببرنامج دعم الشـــركات الخدمية مـــن أجل التصدير 	 
ألول مرة.

التعريف بالشـــروط الالزمـــة لاللتحاق ببرنامج دعم الشـــركات 	 
الخدمية مـــن أجل التصديـــر ألول مرة.

التعرف علـــى آلية التقديم لبرنامج دعم الشـــركات الخدمية 	 
من أجـــل التصدير ألول مرة.

وقـــد شـــارك فـــي النـــدوه الورشـــه المهنـــدس عونـــي اخميس 
ممثـــال لهيئـــه المكاتب الهندســـية.

 وكانـــت لـــه مداخلـــه والـــذي اشـــار فيهـــا ان العمـــل الهندســـي 
االستشاري وقطاع االنشـــاءات بشكل عام هو من اهم القطاعات 
في الناتـــج المحلي وان نمو هذا القطاع وانتعاشـــه يكون مردوده 
ايجابيـــا على تحريك عجله االقتصـــاد وان هذا القطاع وخاصه قطاع 
العمل الهندســـي االستشـــاري ممثـــال بالمكاتب الهندســـيه ونتيجه 

الجائحه يتعرض النهيار بشـــكل متســـارع.
 وان االولويـــه االن ليـــس العمـــل علـــى دعـــم وبرامـــج لتصديـــر 
العمـــل االستشـــاري بـــل العمـــل علـــى برامـــج منـــح ودعـــم على 
لتطويـــر  االردنيـــه  المؤسســـه  خـــالل  مـــن  المحلـــي  المســـتوى 
المشـــاريع االقتصاديـــه الصحـــاب المكاتـــب والشـــركات الهندســـيه 
وتذليـــل كافـــه العقبـــات التـــي تقـــف عائقا فـــي حصـــول اصحاب 
المكاتـــب الهندســـيه علـــى هـــذه المنح ليتمكنـــوا من االســـتمراريه 
والبقـــاء وقـــد تـــم االتفـــاق بعـــد هـــذه المداخلـــه ان يكـــون هنالك 
لقـــاء قريـــب ســـتم تحديـــده مـــا بيـــن نقابـــه المهندســـين وهيئـــه 
المكاتب الهندســـيه والمؤسســـه بالتنســـيق مع مركز رواد االعمال 
المهندســـين واللقـــاء مـــع عطوفـــه مدير عـــام المؤسســـه لوضع 

برنامـــج علمـــي وعملـــي وبشـــكل مســـتعجل لهـــذه الغايه.
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لجنة مشتركة بين هيئة المكاتب وضريبة الدخل والمبيعات 
لمتابعة االشكاليات العالقة بين الجانبين

نقابـــة  فـــي  الهندســـية  والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  شـــكلت 
المهندســـين األردنييـــن، ودائـــرة ضريبـــة الدخـــل والمبيعـــات، لجنـــة 
مشـــتركة لمتابعـــة كافـــة االمـــور العالقـــة بيـــن الجانبيـــن  والعمل 

علـــى إيجـــاد حلـــول لهـــا .
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع عقدتـــه الهيئة مـــع مدير عـــام ضريبة 
الدخل والمبيعات الســـيد حســـام أبو علي، لبحـــث عدد من االمور 

الهندســـية. بالمكاتب  المتعلقة 
وأكـــد نائـــب رئيـــس الهيئـــة فـــي نقابـــة المهندســـين، المهندس 
محمد ابو ســـالم، على ضرورة عدم اتخـــاذ اي اجراء بحق اي مكتب 
هندســـي قبـــل ابالغ المكتـــب وهيئـــة المكاتب في النقابة، مشـــيرا 
الـــى ضرورة تســـوية الغرامات والفروقـــات وايجاد الحلول المناســـبة 
علـــى قاعـــدة المبالغ المـــوردة في األمانـــة وال يلحقهـــا اي تبعات 

 التعـــاون الـــذي ابداه مديـــر الضريبة في هـــذا االطار .
ً
مثمنـــا

وبيـــن أن المكاتب الهندســـية تحتفـــظ بنموذج ضريبـــة المبيعات 
الموجـــود فـــي النقابة لديهم فـــي المكاتب الهندســـية مع وجود 

رقـــم المطالبـــة علـــى النمـــوذج، الفتـــا إلـــى ان ذلك يعتبـــر تطبيقا 
لنظـــام الفوترة، والبد من قيام المكاتب الهندســـية كافة بمراجعة 

النقابة للحصـــول عليها.
وثمـــن مدير عـــام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الســـيد حســـام 
المهندســـين  ونقابـــة  الهندســـية  المكاتـــب  موقـــف  علـــي،  ابـــو 
األردنييـــن، لعـــدم اجازتهـــا اي معاملـــة قبـــل ان يتـــم دفـــع ضريبة 

االتعاب. علـــى  المبيعـــات 
وبحـــث االجتماع قيام ضريبـــة المبيعات بوضع مقترحات للمكاتب 
التـــي ال تســـتطيع تقديـــم بينـــات او مدفوعـــات معلقـــة خـــالل 
الســـنوات الســـابقة، إضافـــة إلـــى تعديل النمـــوذج المعـــد لغايات 
الضريبـــة العامـــة علـــى المبيعـــات، بحيـــث يشـــمل رقـــم المطالبـــة 

واســـم الدافـــع الـــى جانـــب المكتب الهندســـي.
العامـــة علـــى  الضريبـــة  اتفاقيـــة  االتفـــاق علـــى تطويـــر  وتـــم 
المبيعـــات، بحيث تشـــمل محافظـــات مختلفة، حتـــى نهاية حزيران، 
دون ان تتـــم مالحقـــة المكاتـــب الهندســـية على الفترة الســـابقة.

كشوفات ضريبة الدخل 
والمبيعات

تذكـــر هيئـــة المكاتب الزمـــالء بضـــرورة تقديم االقـــرارات الضريبية 
 لفـــرض غرامـــات عليهم حيث:

ً
بالمواعيـــد المحـــددة تجنبا

ضريبة الدخل قبل 2021/04/30.. 1
ضـــــــــريبـــــــــــــة المبيـــــــــعـــــــــــــــات لالرقــــــــــــام الـــزوجيــــــــــــــــــــــــة . 2

 ،)2021/07/31  –  2021/07/01 مـــن  األولـــى  )الفتــــــــــــــرة 
.)2021/01/31  –  2021/01/01 الثانيـــة  )الفتـــرة 

ضـــــــــريبــــــــــــــة المبيـــــــعـــــــــــــــــــات لالرقــــــــــــــام الفرديــــــــــــــــــــــة . 3
 ،)2021/08/31  –  2021/08/01 مـــن  األولـــى  )الفتــــــــــــــرة 

 )2021/02/28  –  2021/02/01 الثانيـــة  )الفتـــرة 

هيئة المكاتب
والشركات الهندسية
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إلزامية تقديم عقود فحص موادقوانين وتعليمات
للمشاريع الخاضعة لإلشراف الكلي

 تعليمات المساحات الصافية

اســـتنادا إلـــى الكشـــوفات الميدانية على المشـــاريع االنشـــائية حيث تبين وجود فحوصـــات مواد صادرة عن جهـــات غير معتمدة من 
النقابـــة االمـــر الـــذي يعتبر مخالفـــة لقانون البنـــاء الوطني وقانـــون نقابة المهندســـين واالنظمة والتعليمـــات الصـــادرة بموجبها وبناء 

عليـــه فقـــد اتخذ مجلس النقابـــة قرارا بخصوص فحوصات وحســـب التعليمـــات التالية:
1.  الزامية تقديم عقود فحص المواد من خالل مكتب فحص مواد لجميع المشاريع االنشائية الخاضعة لالشراف الكلي.

2.  يطلب تقديم العقد عند المباشرة بالعمل )تسجيل المقيم( ودفع الرسوم حسب االصول.
3.  تفعيل خانة فحص المواد في شهادة المطابقة.

4.  يطلب أن تكون فحوصات المواد حسب الكود األردني والتعليمات الصادرة من النقابة بهذا الخصوص.

   يجـــوز للمكاتـــب الهندســـية احتســـاب االتعـــاب الهندســـية للتصميـــم ودعـــم 
االشـــراف لمشـــاريع االبنيـــة القائمـــة والمقترحـــة والمكونـــة من عـــدة طوابق 
علـــى اســـاس المســـاحات الطابقيـــة الصافية )دون  المســـاس بقيمة رســـوم 
النقابة المســـتحقة حســـب احكام القانون وتســـجيل الحصص الهندسية حيث 

تســـجل كامـــل المســـاحة االجمالية للمشـــروع( وكمـــا يلي :-

 أ. المشاريع التي مساحتها دون )2000م2(.

تحســـب مســـاحة الطابق الذي يعلو االساســـات مهما كانت تسميته  . 1
مساحة كاملة ويســـمى الطابق رقم )1( )لغايات احتساب المساحات 
الطابقيـــة الصافيـــة( شـــريطة ان ال تقـــل مســـاحته عـــن )%50( من 
مســـاحة الطابـــق الـــذي يعلـــوه واذا قلـــت عـــن ذلك يســـمى طابق 
 وال يحســـب الطابـــق الـــذي يليـــه 

ً
االســـاس ويحســـب )%100( ايضـــا

 معه.
ً
متكـــررا

تحسب الطوابق التي تعلو الطابق رقم )1( كما يلي:. 2
الطابق رقم )2( المتكرر يحسب %75 من مساحته	 
الطابق رقم )3( المتكرر يحسب %50 من مساحته	 
الطابـــق رقـــم )4( ومـــا يليه من طوابـــق متكررة تحســـب %25 من 	 

. مساحتها
فـــي جميـــع االحـــوال يجب أن ال تقـــل المســـاحة الطابقيـــة الصافية . 3

بعـــد احتســـاب التكرارعـــن )%50( من المســـاحة الكلية للشـــروع.

 ب. المشاريع التي تتراوح مساحتها بين )2000م2 - 4000م2(.

يطبــــــــــق علــــــــــى هذه المشاريــــــــــع ما ورد فـــــــــي البنــــــــــــد )أ( أعاله بحيـــــث 
يـــجـــــــــــوز للمكتـــــــــــب الهندســـي الـــذي تزيـــد او تنقــــــــــــــــص المساحــــــــــــــــــة 
الصافيــــــــــــة لمشروعــــــــه عـــــــــــن %40 مـــــــــــــن المســـاحة الكلـــــــــــــيــــــــــة ان 
يحتســـــــــب االتعـــــــــــاب الهندسيـــــــــة علــــى  اساس %50 من المساحة الكلية 

وال يجـــوز ان تنقـــص عـــن ذلك.

 ج. المشاريع التي تزيد مساحتها عن 4000م2.

اذا زادت المســـاحة الطابقيـــة الصافيـــة عـــن %40 مـــن المســـاحة الكليـــة بعد 
تطبيـــق مـــا ورد فـــي البنـــد )أ( أعـــاله يجـــوز للمكتـــب الهندســـي ان يحتســـب 
االتعـــاب الهندســـية علـــى أســـاس )%40( من المســـاحة الكليـــة وال يجوز ان 

تنقـــص عـــن ذلك.

 د. يطبق ما ورد أعاله على التكرار االفقي للمشـــاريع االســـكانية 
متعـــددة االبنية وذلك في حالة تشـــابهها.

 هــــ. يتم احتســـاب المســـاحة الصافية الســـتطالع الموقع حســـب 
كـــود اســـتطالع الموقـــع ) االعمـــاق الصافيـــة المطلوبـــة حســـب 

التعليمـــات بـــدون االضافـــات (.

 



تعليمات اجراءات الرقابة والتفتيش
على أعمال اإلعمار لسنة 2020

المادة 1  

تســـمى هـــذه التعليمـــات )تعليمات إجـــراءات الرقابـــة والتفتيش علـــى أعمال 
اإلعمـــار لســـنة 2020( ويعمـــل بهـــا من تاريخ نشـــرها فـــي الجريدة الرســـمية.

المادة 2    

أ- تعنـــي كلمـــة )النظـــام( حيثمـــا وردت في هـــذه التعليمات، )نظـــام إجراءات 
الرقابـــة والتفتيـــش علـــى أعمال اإلعمـــار( ما لم تـــدل القرينة علـــى غير ذلك.

ب - تعتمـــد التعاريـــف الـــواردة فـــي النظـــام حيثمـــا ورد النص عليهـــا في هذه 
التعليمـــات مـــا ثـــم تـــدل القرينة على غيـــر ذلك.

المادة 3 

للجـــان التفتيـــش الرقابيـــة الكشـــف علـــى المبانـــي القائمـــة فـــي حـــال طلب 
المجلـــس منهـــا ذلك.

المادة 4    

أ - تشـــكل لجـــان التفتيـــش الرقابيـــة مـــن عـــدد ال يقل عـــن )5( خمســـة اعضاء 
بقـــرار مـــن الرئيس بناء على تنســـيب أمين الســـر مـــن بين الجهـــات المنصوص 

عليهـــا في الفقـــرة )أ( مـــن المادة )4( مـــن النظام.

ب - يشـــترط فـــي اعضاء لجـــان التفتيـــش الرقابية أن يكونوا مهندســـين ال تقل 
خبراتهـــم العملية عن )5( خمس ســـنوات.

ت - علـــى الجهـــات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المـــادة )4( من النظام، 
تســـمية ممثليهـــا فـــي لجـــان التفتيـــش الرقابية بالتنســـيق مع أمين الســـر على 
أن يكونـــوا متفرغيـــن لعملهم في لجـــان التفتيش الرقابية مـــن قبل جهاتهم.

ث - يقـــوم أميـــن ســـر المجلـــس بالتنســـيق لتســـمية منـــدوب الجامعـــات فـــي 
لجـــان التفتيـــش الرقابية وذلك حســـب التخصـــص المطلوب وموقع المشـــروع 

بالمحافظـــة المـــراد الكشـــف والتفتيـــش عليه .
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ج - يقـــوم الرئيـــس بتســـمية )4( اربعـــة أعضـــاء مـــن أصحـــاب االختصـــاص مـــن 
القطـــاع العـــام والخـــاص بنـــاء علـــى تنســـيب أمين الســـر.

ح - يشـــكل الرئيـــس لجان التفتيـــش الرقابية فـــي المحافظات للقيـــام باجراءات 
الكشـــف على المشـــاريع التـــي تنفذ فيها وفـــق أحكام هـــذه المادة.

المادة 5    

أ - تتولـــى لجـــان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشـــاريع 
اإلعمـــار التي تقام في المملكة بما فيها مشـــاريع الطاقـــة والطاقة المتجددة 

لمراقبة ســـير عملها وضمان التزامها بالقانون والتشـــريعات األخرى النافذة.

ب - على لجان التفتيش الرقابية القيام بما يلي:

1 -  الكشف على عناصر المشروع المنفذة ومدى مطابقتها للمخططات الهندسية 
ومتطلبات الكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ومتطلبات السالمة العامة .

2 - التأكد من وجود المقاول المسجل بالمشروع وتواجد اإلشراف بالموقع.

3 - االطـــالع علـــى كافة المخططات الهندســـية المصدقة ورخصة اإلنشـــاءات 
والتقاريـــر اليوميـــة والشـــهرية واإلجتماعـــات الدوريـــة وكشـــوفات الزيـــارة مـــن 
المكتـــب الهندســـي المتعاقـــد والداعـــم والفحوصـــات المخبريـــة والمراســـالت 
المتبادلـــة بيـــن المهندس المقيم والمقـــاول وأذونات اإلســـتالم لعناصر مبنى 
المشـــروع وعقود المقاولة واإلشـــراف المصـــادق عليها من النقابـــات المعنية.

4 - التأكـــد مـــن توافر لوحة المشـــروع وجميع اللوحات االسترشـــادية للســـالمة 
العامـــة ومتطلبات الســـالمة العامـــة للحفريات والفحص الفنـــي للرافعات.

5 - أي أمور تتعلق بالرقابة على أعمال اإلعمار وفقا للتشريعات ذات العالقة.

ت -  تنقـــل وقائـــع الزيـــارات التي تقـــوم بها لجـــان التفتيش الرقابيـــة الى أمانة 
الســـر بوســـاطة الكاميـــرة المزود بها رئيـــس اللجنة 
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المادة 6  

أ - تقـــوم لجـــان التفتيش الرقابية بإجراء الكشـــوفات، وفي حـــال وجود مخالفة 
في المشـــروع ألحكام القانون أو النظـــام أو هذه التعليمات وأي أعمال إعمار 
 للكـــودات الهندســـية والمواصفـــات الفنية أو شـــروط رخصة اإلعمار 

ً
تتـــم خالفا

أو األحـــكام التنظيمية يتم تحرير إشـــعار بالمخالفة على خمس نســـخ وحســـب 
النمـــوذج المرفـــق بهذه التعليمات، يتم تســـليم نســـخة منه لصاحب المشـــروع 
والمكتـــب الهندســـي والمقاول يتضمـــن التوصيات المطلـــوب تنفيذها والمدة 
الزمنيـــة للتصويـــب، كمـــا يتـــم إرســـال نســـخة للســـلطات التنظيميـــة والجهـــات 

المانحـــة للتراخيص ونســـخة للملف.

ب - تقـــوم لجـــان التفتيـــش الرقابيـــة بإجـــراء الكشـــوفات على مشـــاريع االعمار 
علـــى النحـــو التالي : 

1 - في حال حدوث انهيار أو اضرار أو اشكاالت تتعلق بتنفيذ المشروع .

2 - الكشـــف علـــى أعمال المشـــروع لوجـــود مخالفات بناء علـــى طلب احدى 
الجهات الرســـمية أو النقابـــات ذات العالقة .

3 - ورود شكوى من أحد المواطنين حول وجود مخالفات بتنفيذ المشروع.

4 - ورود شكوى في وسائل االعالم حول وجود مخالفات في أعمال االعمار.

5 - اجراءات التفتيش الدوري والمنتظم والمخطط له لألهداف الوقائية .

.
ً
6 - التأكد من تصويب المخالفات التي سجلت سابقا

7 - أي كشوفات أخرى يطلبها المجلس.

ت - 

1 - تقـــدم الشـــكاوى مـــن المواطنيـــن مـــن خـــالل تعبئـــة طلـــب الشـــكوى 
متضمنـــة االســـم الرباعـــي للمشـــتكي ورقمـــه الوطني ورقـــم هاتفـــه و تاريخ 
الشـــكوى وموضوع المخالفـــة المرتكبة التي تتعلق بأعمـــال اإلعمار والكودات 
الهندســـية والســـالمة العامـــة للمشـــروع أو المخالفـــة التـــي تتعلق بالســـالمة 
 بهـــا صـــورة عـــن الهويـــة الشـــخصية واقـــرار 

ً
اإلنشـــائية للمبنـــى القائـــم مرفقـــا

 أمام القضـــاء مع ارفـــاق صور عن 
ً
منـــه بـــأن موضوع الشـــكوى ليس منظـــورا

المســـتندات التاليـــة اذا كان العقـــار عائـــدا له:-

أ - صور فوتوغرافية عن المخالفات المتعلقة بالشكوى .

ب - سند تسجيل قطعة األرض للمشروع أو العقار القائم .

ت - مخطط تنظيمي ومخطط أراض.

ث - اذن أشغال للعقار القائم.

 لكشـــف اللجان على 
ً
2 - يدفـــع المشـــتكي بـــدل خدمـــة مقـــداره )150( دينـــارا

المقدمة. الشـــكوى 

ث - تقـــوم لجـــان التفتيش الرقابية بإعداد تقرير الزيارة وحســـب النموذج المرفق 
بهذه التعليمات علـــى أن يتضمن ما يلي:-

1. قائمة بيانات المشروع.

2. رخصة اإلنشاءات وتاريخ صدورها .

3. رقم قطعة األرض والحوض.

4. بيانات صاحب المشروع والمقاول والمكتب الهندسي المشرف.

المرتكبـــة  اللجنـــة والمخالفـــات  الكشـــف ومشـــاهدات  نتائـــج  تثبيـــت  يتـــم  ج -  

والتوصيـــات الفنيـــة للتصويـــب والمـــدة الزمنيـــة المطلوبـــة، ويتم تســـليم تقرير 
الزيارة ألمين الســـر ليقوم بالتنســـيب للرئيس التخاذ إجـــراء أو أكثر من اإلجراءات 
التاليـــة إضافـــة الـــى االجـــراءات الـــواردة في المـــادة )8( مـــن هـــذه التعليمات 

االســـتعجال: بصفة 

1 - مخاطبـــة الحـــكام االداريين والجهات ذات العالقة بما فيهـــا الجهات المانحة 
للتراخيـــص التخـــاذ اإلجـــراء الـــالزم لتنفيـــذ قـــرارات اللجـــان وتصويـــب المخالفـــة 

المرتكبـــة ضمن المـــدة الزمنيـــة المحددة .

2 - إيقـــاف العمـــل بالمشـــروع الـــى حيـــن تصويـــب المخالفـــة وإزالـــة أســـبابها 
ومخاطبـــة الحـــكام اإلدراييـــن والجهات المانحـــة للتراخيص لتنفيذ قـــرارات اللجان 

لتصويـــب المخالفـــة المرتكبـــة ضمـــن المـــدة الزمنيـــة المحددة.

المادة 7  

يتـــم تحويـــل الجهـــات المخالفـــة للقضـــاء التخـــاذ المقتضـــى القانونـــي بحـــق 
المخالـــف وفقـــا ألحـــكام القانـــون إذا تبيـــن أن المخالفـــة الـــواردة فـــي التقرير 

تشـــكل احـــدى المخالفـــات التاليـــة:-

أ - تشكل خطورة على السالمة العامة والممتلكات .

ب - المخالفات المنصوص عليها في المادة )14( من القانون من حيث:

1.  لـــم يتـــم تنفيـــذ المشـــروع مـــن خـــالل مقـــاول مرخـــص ومصنف لـــدى وزارة 
األشـــغال العامة واإلســـكان ومســـجل لدى نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين.

2. لـــم يلتـــزم بتصميـــم المشـــروع من خالل وجـــود مخططات هندســـية صادرة 
عـــن مكتب هندســـي ومصادق عليهـــا من نقابة المهندســـين.

3. لـــم يلتـــزم باإلشـــراف علـــى المشـــروع مـــن خالل مكتب هندســـي مســـجل 
لـــدى نقابة المهندســـين.

المادة 8   

أ - علـــى الجهـــات المانحـــة للتراخيص وأمانة عمـــان ونقابة المهندســـين ونقابة 
مقولي اإلنشـــاءات األردنييـــن والجهات المعنية األخرى، وقـــف كافة الخدمات 
المقدمـــة للمشـــروع والذي صدر بحقه اإلشـــعار وتم التبليغ عنـــه بتقرير الزيارة 

الى حين زوال أســـباب المخالفة.

ب -  تســـمي وتحـــدد كل مـــن نقابـــة المهندســـين ونقابة مقاولي اإلنشـــاءات 
األردنييـــن وأمانـــة عمان والجهـــات المانحـــة للتراخيص الدائـــرة المعنية في كل 
منهـــا للتعامـــل مـــع جميـــع ما يصـــدر عـــن المجلس وعلـــى صفة االســـتعجال 
واتخـــاذ كافـــة االجـــراءات الالزمـــة لتنفيـــذ قـــرارات اللجـــان لتصويـــب المخالفـــات 

المرتكبـــة ضمـــن المـــدة المحددة .

المادة 9   

تتخـــذ بحـــق المقاول المخالف بناء على تقرير لجـــان التفتيش الرقابية االجراءات 
التالية:- التأديبية 

أ - إيقـــاف المقـــاول عـــن ممارســـة أعمـــال المقـــاوالت كمـــا يوقـــف تصنيفـــه 
لمـــدة ســـنة في حـــال كانت المخالفـــة متعلقـــة بالقواعد والمتطلبـــات الفنية 

للكـــودات والمواصفـــات الهندســـية أو رخصـــة اإلعمـــار.

ب - شـــطب المقـــاول لمـــدة ســـنتين من ســـجالت نقابـــة مقاولي اإلنشـــاءات 
األردنييـــن وشـــطب ترخيصـــه وتصنيفـــه لـــدى دائـــرة العطـــاءات الحكوميـــة اذا 
شـــكلت المخالفـــة المرتكبـــة مـــن المقـــاول خطـــرا علـــى الســـالمة اإلنشـــائية 
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للمبنـــى وســـالمة المواطنيـــن والســـالمة العامة بنـــاء على تقرير مـــن اللجنة 
الفنيـــة اإلنشـــائية العليا.

ت - شـــطب المقـــاول لمـــدة ســـنتين من ســـجالت نقابـــة مقاولي االنشـــاءات 
األردنييـــن وشـــطب ترخيصـــه وتصنيفـــه لدى دائـــرة العطـــاءات الحكوميـــة بناء 
علـــى طلـــب المجلـــس مـــن دائـــرة العطـــاءات الحكوميـــة ونقابـــة مقاولـــي 
االنشـــاءات، اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو ســـمح باســـتخدام 
 لمتطلبات 

ً
تصنيفـــه من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شـــرائه باســـم الغير مخالفـــا

قانـــون نقابـــة مقاولي االنشـــاءات األردنيين ولمتطلبات قانـــون البناء الوطني 
ودون موافقـــة صاحـــب العمل.

المادة 10  

يتخـــذ بحق المكتب الهندســـي المخالف بناء على تقرير لجـــان التفتيش الرقابية 
التاليان:- اإلجراءان 

أ - إيقـــاف المكتـــب الهندســـي المخالـــف عـــن ممارســـة العمل الهندســـي الى 
حين اســـتكمال إجراءات الدعـــوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندســـين اذا 
كانـــت المخالفـــة متعلقة بالقواعـــد والمتطلبات الفنية للكـــودات والمواصفات 

الهندســـية أو رخصة اإلعمار.

ب - إيقـــاف المكتـــب الهندســـي عـــن العمـــل الـــى حيـــن اســـتكمال إجـــراءات 
الدعـــوى التأديبيـــة وفقا لقانون نقابة المهندســـين النافذ كما يشـــطب تأهيله 
اذا كان مؤهـــال لـــدي دائرة العطـــاءات الحكومية اذا شـــكلت المخالفة المرتكبة 
مـــن المكتـــب الهندســـي خطرأ علـــى الســـالمة اإلنشـــائية للمبنى أو ســـالمة 
المواطنيـــن والســـالمة العامـــة بنـــاء علـــى تقريـــر من اللجنـــة الفنية اإلنشـــائية 
العليـــا، لعـــدم قيامـــه باإلشـــراف علـــى أعمـــال اإلعمـــار وعـــدم وجـــوده فـــي 

المشـــروع منـــذ بدء أعمـــال التنفيـــذ وحتـــى نهايتها.

المادة 11    

تعتمـــد اللجنـــة الفنيـــة اإلنشـــائية العليـــا تقرير لجـــان التفتيـــش الرقابيـــة، ولها أن 
تقـــوم بإجراء الكشـــف الحســـي على الموقـــع وذلك لالطالع علـــى المخالفات 
الـــواردة فـــي تقرير اللجان الرقابيـــة على أن تقوم اللجنة اإلنشـــائية باعداد تقرير 
زيارتهـــا مبينـــة فيـــه نوعيـــة المخالفات المرتكبة ســـواء مـــن المقـــاول أو المكتب 
الهندســـي أو المالك ومـــا هي اإلجراءات الواجب اتخاذهـــا بحق الجهة المخالفة.

المادة 12   

يشـــترط لغايـــات تصديـــق مشـــاريع شـــركات المقـــاوالت األجنبية من أمانة ســـر 
المجلـــس والتـــي تقوم بتنفيذ المشـــاريع اإلنشـــائية وفقا ألحـــكام المادة )10( 

من النظـــام تقديم مـــا يلي:

أ - كافـــة البيانـــات عن المشـــروع من حيث موقعـــه وطبيعة عمله والشـــركات 
العاملـــة بـــه وأي بيانات أخرى.

ب -  تقديـــم كفالة مالية لاللتزام بنظام الزامية تشـــغيل العمالـــة األردنية من أبناء 
المحافظة في مشـــاريع اإلعمار رقم )131( لســـنة 2016 وحسب قيمة المشروع.

ت - تعهـــد عدلـــي بااللتـــزام بتطبيق تعليمـــات كـــودات البناء الوطنـــي الصادرة 
عـــن المجلـــس فـــي كافة مراحـــل العمل الهندســـي .

ث - تقديـــم التســـهيالت والتعـــاون مع لجـــان التفتيش الرقابية لغايات الكشـــف 
والرقابـــة على مشـــاريعهم وفقا ألحـــكام النظام وهـــذه التعليمات.

ج - دفـــع مبلـــغ لصنـــدوق المجلـــس مقـــداره واحد بالعشـــرة آالف مـــن القيمة 
التـــي احيـــل بهـــا العطـــاء على المقـــاول غير األردنـــي على أن ال يقـــل المبلغ 

عن خمســـة آالف دينـــار أردني.

ح - االلتزام بالتشريعات والكودات األردنية كافة الصادرة بهذا الشأن.  

المادة 13   

أ - يتوجـــب على كل من أمانة عمان الكبرى والجهات المانحة للتراخيص ونقابة 
المهندســـين وهيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية ونقابة مقاولي اإلنشاءات 
األردنييـــن وجمعيـــة المســـتثمرين في قطاع اإلســـكان تزويد المجلـــس ببيانات 
 أو 

ً
المشـــاريع الحاصلـــة علـــى رخص البنـــاء وتاريخ البـــدء بالحفـــر والتنفيـــذ، ورقيا

مـــن خـــالل الربط االلكتروني المباشـــر وبطريقة تضمن ســـهولة تبـــادل البيانات 
وتخزينهـــا على أجهزة الحواســـيب اليدوية والمجهزة ألغـــراض التفتيش وإصدار 

اإلشعارات بشـــكل الكتروني وورقي.

ب - تقـــوم كل مـــن نقابـــة المهندســـين ونقابة مقاولـــي اإلنشـــاءات األردنيين 
وأمانـــة عمـــان ووزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان واألمـــن العـــام والدفـــاع 

المدنـــي وجمعيـــة المســـتثمرين بمـــا يلي: -

1. تأميـــن مركبتيـــن مـــع ســـائقين علـــى األقـــل لـــكل جهـــة ولوازمهـــا وتكـــون 
مرتبطة بأمين الســـر وذلـــك لغايات تنظيم عمل زيارات لجـــان التفتيش الرقابية.

2. تمويـــل أعمـــال لجـــان التفتيـــش الرقابية من حيـــث تجهيز المكاتـــب وأدوات 
ومعـــدات الدعم اللوجســـتي.

3. تتولـــى كل جهـــة المصاريـــف الماليـــة كافـــة للممثليـــن عنهـــا فـــي لجـــان 
الرقابيـــة. التفتيـــش 

المادة 14   

لرئيـــس المجلـــس بنـــاء على تنســـيب أمين الســـر اســـتبدال أي مـــن موظفي 
الضابطـــة العدليـــة ولجـــان التفتيـــش الرقابيـــة بآخـــر في حـــال قيامـــه بمخالفة 
القانـــون وهـــذا النظـــام أو القيـــام بمهـــام خارجة عن المهـــام الموكلـــة إليه أو 
ألســـباب تتعلق بانتهاك قواعد الســـلوك الوظيفية أو كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 15    

 
ً
تصـــرف أتعاب مالية شـــهرية ألعضاء لجـــان التفتيش الرقابية بقيمـــة )30( دينارا
لـــكل عضـــو عن كل زيارة مقابـــل الجهد المبذول ولقـــاء عملهم في أي وقت 
باليـــوم ويتـــم صرفها من مخصصـــات المجلس المتوافرة لتلـــك الغاية، على أن 

.
ً
ال تزيـــد قيمـــة ما يتم صرفه لـــكل عضو على )400( دينار شـــهريا

وزير األشغال العامة واإلسكان

رئيس مجلس البناء الوطني األردني

المهندس فالح عبد الله العموش
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حتى نهاية كانون األول من عام 2020

العمل االستشاري باألرقام

% 1.74
نسبة االنخفاض في 

مساحات
األبنية المقترحة 

المصدقة من النقابة

% 0.68
نسبة اإلرتفاع في 

مساحات
االبنية القائمة 

المصدقة من النقابة

% 1.18
نسبة االنخفاض في  

إجمالي مساحات
االبنية المقترحة 

والقائمة
المصدقة من النقابة

% 8.6
نسبة اإلرتفاع في 

األماتر الطولية 
المدققة

الستطالع الموقع

1262
عدد المكاتب العاملة

- 793 مكتب مهندس
- 253 هــــنـــــــــدســـــــي
- 207 اســـــتــــشــــــــاري

- 9 رأي

7971
عدد المهندســــيـــــن والمهندســـــــــــات 

العاملين في المكاتب
- 2908 اشـــــــــراف
- 4736 تــــصميـــم
- 327 تــــــدريــــــــــب

حتى نهاية كانون األول من عام 2020

مقارنة حسب سنوات تصديق العقد لألعوام 2020-2017
الى نهاية كانون األول

حتى نهاية كانون األول من عام 2020
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ضباط ارتباط لمتابعة مشاكل المكاتب

مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية الخامس عشر

ترخيـــص  فـــي  الزمـــالء  متابعـــة مالحظـــات ومشـــاكل  لغايـــات 
المعامـــالت وتدقيقهـــا الكترونيـــا فقد قـــرر مجلس الهيئة تســـمية 
ضبـــاط ارتبـــاط مـــن أعضـــاء مجلـــس الهيئـــة للمتابعـــة وكمـــا يلي:

التدقيق االلكتروني في نقابة المهندسين:
1 -      م. عوني اخميس )0775690407(

2 -     م. رندة سنان )0795528519(

 التدقيق االلكتروني في أمانة عمان الكبرى
1 -      أحمد غنام )0797371569(

2 -     جمال العرموطي )0795231598(

 التدقيق االلكتروني في الدفاع المدني
1 -      نائب رئيس الهيئة م. محمد ابوسالم )0790457064(

2 -     م. عبدالله نزهان )0795597378(


