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نشــرة شهـــــــر نيـــســـــــــــان

هيئــــة المكــــاتب تناقش تطويـــر 
منظومـــة التدقيــــق االلكترونـــي  
مع امانة عمان والدفاع المدني 
نقابـــة  فـــي  الهندســـية  والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  عقـــدت 
 مـــع مديريـــة الوقايـــة في 

ً
المهندســـين األردنييـــن، لقـــاء مشـــتركا

مديريـــة الدفـــاع المدنـــي، ودائـــرة رخص األبنيـــة في أمانـــة عمان 
الكبـــرى، االجتمـــاع حضـــره رئيـــس هيئـــة المكاتـــب الهندســـية في 
نقابة المهندســـين المهندس عبدالله غوشـــة و مدير إدارة الوقاية 
والحمايـــة الذاتيـــة فـــي الدفـــاع المدنـــي المقدم المهنـــدس أنور 
شـــديفات ومديـــر دائرة رخص األبنيـــة في امانة عمـــان المهندس 
زيـــاد أبو عرابي كمـــا حضر اللقاء نائب رئيس مجلـــس الهيئة و عدد 
مـــن أعضـــاء مـــن مجلـــس الهيئـــة ومديـــر الدائـــرة الهندســـية في 
النقابـــة وعدد مـــن كادرالنقابة و األمانة والدفـــاع المدني المتعلق 

عملهـــم بالتدقيـــق االلكتروني .
فـــي بدايـــة اللقاء رحـــب رئيس الهيئة  المهندس عبدالله غوشـــة 
 شـــكره للزمالء فـــي امانة عمان والدفـــاع المدني 

ً
بالحضـــور مقدما

علـــى تعاونهـــم مـــع الهيئة وتفهمهـــم للمالحظات التـــي تطرحها 
 ان هـــذا اللقاء ســـيتم عقـــده بشـــكل دوري و يأتي 

ً
الهيئـــة مؤكـــدا

لبحث المشـــكالت التي تعاني منها المكاتب الهندسية والمواطنين 
أثنـــاء تدقيـــق المخططات الهندســـية في الدفـــاع المدنـــي وامانة 
عمـــان الكبـــرى داعيـــا الـــى ضـــرورة اختصـــار وتقليـــل وقـــت دراســـة 

المخططـــات الهندســـية واختصـــار االجراءات بشـــكل عام.
واســـتعرض اللقاء آليـــات تعزيز التعاون مع الدفـــاع المدني فيما 
يتعلق بتدقيق المخططات الهندســـية ومعالجة بعض المالحظات 
التـــي تظهر اثناء تدقيق المخططـــات حيث اكد المقدم المهندس 
أنـــور شـــديفات ان إدارة الوقايـــة والحمايـــة الذاتيـــة تعمـــل علـــى 
تطويـــر النظـــام االلكترونـــي بما يضمـــن اختصار اإلجـــراءات والوقت  
 انه تـــم تخصيص رقمـــا )0778424447( لالســـتعالم عن 

ً
موضحـــا

 واستقبال الشكاوى 
ً
مســـار معامالت دراســـة المخططات الكترونيا

واالقتراحـــات الخاصة بالنظـــام االكتروني .
كمـــا ناقـــش اللقـــاء عـــدد مـــن المالحظـــات المتعلقـــة بالتدقيق 

االلكترونـــي في امانـــة عمان الكبرى وخاصة فـــي بعض المناطق 
التابعـــة لها فيمـــا يتعلق بوقـــت التدقيـــق والمتطلبـــات واإلجراءات 
المتعلقـــة بالرخـــص حيـــث اكـــد  مديـــر رخـــص األبنيـــة فـــي األمانة 
المهنـــدس زيـــاد ابـــو عرابـــي ان األمانـــة ســـتطلق خـــالل الفتـــرة 
 مـــن الخدمـــات االلكترونيـــة وخاصـــة فيمـــا 

ً
القادمـــة عـــددا اضافيـــا

يتعلـــق بالموافقـــة المبدئيـــة ودراســـة المخططـــات بمـــا يضمـــن 
 لإلجـــراءات والوقـــت كمـــا اكد أبـــو عرابـــي ان األمانة على 

ً
اختصـــارا

تواصـــل مـــع الدفـــاع المدني اليجـــاد حل لبعـــض المالحظات في 
عملية التدقيق اللكترونـــي والتي كان اخرها موضوع رخص المهن 
لبعـــض المنشـــآت التـــي تقـــع داخـــل العمـــارات التجاريـــة حيـــث تم 
التوافـــق على تدقيـــق الجزء والمســـاحات التي مطلـــوب الحصول 

علـــى رخصـــة المهـــن لها وليـــس لكامـــل المبنى .
وفـــي نهايـــة اللقـــاء تـــم التأكيـــد علـــى ضـــرورة تحســـين الربـــط 
االلكترونـــي بين النقابـــة واالمانة ومديرية الدفـــاع المدني، والتركيز 
على تســـريع عمليات التدقيق ودفع الرســـوم كما تم االتفاق على 
عقـــد عدد من الـــورش والندوات من خالل هيئـــة المكاتب بالتعاون 
مـــع األمانـــة والدفاع المدني حـــول نظام األبنية وكـــودات األبنية .
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ورشة عمل تعريفية عن دعم الشركات الخدمية من أجل 
التصدير ألول مرة

لجنة مشتركة بين هيئة المكاتب وضريبة الدخل والمبيعات 
لمتابعة االشكاليات العالقة بين الجانبين

بتنظيم من مركز رواد األعمال المهندســـين/ رام وهيئة مكاتب 
الهندســـية وبالتعـــاون مع المؤسســـة األردنية لتطوير المشـــاريع 
االقتصادية JEDCO عقدت نقابة المهندســـين االردنيين || ورشـــة 
عمـــل تعريفيـــة عن دعـــم الشـــركات الخدميه من أجـــل التصدير 
ألول مـــره || وذلـــك يـــوم االثنيـــن الموافـــق 1 / 2 / 2021 فـــي 
تمام الســـاعة 12:00 مســـاًء عبر منصة ZOOM وقد شـــارك في 
النـــدوه الورشـــه المهندس عوني اخميس ممثـــال لهيئه المكاتب 
الهندســـيه وكانـــت لـــه مداخلـــه والـــذي اشـــار فيهـــا ان العمـــل 
الهندســـي االستشـــاري وقطـــاع االنشـــاءات بشـــكل عـــام هـــو 
مـــن اهـــم القطاعات فـــي الناتج المحلـــي وان نمو هـــذا القطاع 
وانتعاشـــه يكـــون مـــردوده ايجابيـــا علـــى تحريك عجلـــه االقتصاد 
وان هـــذا القطـــاع وخاصه قطاع العمل الهندســـي االستشـــاري 
ممثال بالمكاتب الهندســـيه ونتيجه الجائحه يتعرض النهيار بشـــكل 
متســـارع وان االولويـــه االن ليـــس العمـــل علـــى دعـــم وبرامـــج 
لتصديـــر العمـــل االستشـــاري بل العمـــل على برامـــج منح ودعم 
علـــى المســـتوى المحلي من خـــالل المؤسســـه االردنيه لتطوير 
المشـــاريع االقتصاديـــه الصحـــاب المكاتب والشـــركات الهندســـيه 
وتذليـــل كافـــه العقبـــات التـــي تقف عائقـــا في حصـــول اصحاب 
المكاتـــب الهندســـيه على هذه المنـــح ليتمكنوا من االســـتمراريه 
والبقـــاء وقـــد تم االتفـــاق بعد هـــذه المداخلـــه ان يكـــون هنالك 
لقـــاء قريـــب ســـتم تحديـــده مـــا بيـــن نقابـــه المهندســـين وهيئه 
المكاتب الهندســـيه والمؤسسه بالتنسيق مع مركز رواد االعمال 
المهندســـين واللقـــاء مع عطوفـــه مدير عام المؤسســـه لوضع 

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

علـــى إيجـــاد حلـــول لها .
جـــاء ذلك خـــالل اجتمـــاع عقدته الهيئـــة مع مدير عـــام ضريبة 
الدخـــل والمبيعـــات الســـيد حســـام أبـــو علـــي، لبحـــث عـــدد مـــن 

االمـــور المتعلقـــة بالمكاتب الهندســـية.
وأكـــد نائـــب رئيـــس الهيئة فـــي نقابـــة المهندســـين، المهندس 
محمد ابو ســـالم، على ضرورة عدم اتخاذ اي اجراء بحق اي مكتب 
هندســـي قبل ابـــالغ المكتب وهيئـــة المكاتب في النقابة، مشـــيرا 
الـــى ضرورة تســـوية الغرامـــات والفروقات وايجاد الحلول المناســـبة 
علـــى قاعـــدة المبالـــغ الموردة فـــي األمانة وال يلحقهـــا اي تبعات 

 التعـــاون الـــذي ابداه مديـــر الضريبة في هـــذا االطار .
ً
مثمنـــا

وبيـــن أن المكاتب الهندســـية تحتفظ بنمـــوذج ضريبة المبيعات 
الموجـــود فـــي النقابـــة لديهـــم فـــي المكاتـــب الهندســـية مـــع 

برنامـــج علمي وعملي وبشـــكل مســـتعجل لهـــذه الغايه
حيث تضمنت المحاور التالية 

أجـــل 	  مـــن  الخدميـــة  الشـــركات  دعـــم  ببرنامـــج  التعريـــف 
مـــرة. ألول  التصديـــر 

التعريف بالشـــروط الالزمة لاللتحاق ببرنامج دعم الشـــركات 	 
الخدمية من أجـــل التصدير ألول مرة.

الشـــركات 	  دعـــم  لبرنامـــج  التقديـــم  آليـــة  علـــى  التعـــرف 
مـــرة.  ألول  التصديـــر  أجـــل  مـــن  الخدميـــة 

وجـــود رقـــم المطالبـــة على النمـــوذج، الفتـــا إلى ان ذلـــك يعتبر 
تطبيقـــا لنظـــام الفوتـــرة، والبـــد مـــن قيـــام المكاتـــب الهندســـية 

كافـــة بمراجعـــة النقابـــة للحصـــول عليها.
وثمن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الســـيد حســـام 
المهندســـين  الهندســـية ونقابـــة  المكاتـــب  ابـــو علـــي، موقـــف 
األردنييـــن، لعـــدم اجازتهـــا اي معاملـــة قبـــل ان يتم دفـــع ضريبة 

المبيعـــات علـــى االتعاب.
المبيعـــات بوضـــع مقترحـــات  وبحـــث االجتمـــاع قيـــام ضريبـــة 
للمكاتـــب التـــي ال تســـتطيع تقديم بينـــات او مدفوعـــات معلقة 
خـــالل الســـنوات الســـابقة، إضافـــة إلى تعديـــل النمـــوذج المعد 
لغايـــات الضريبـــة العامـــة علـــى المبيعـــات، بحيـــث يشـــمل رقـــم 

المطالبـــة واســـم الدافـــع الـــى جانـــب المكتـــب الهندســـي.
وتـــم االتفـــاق علـــى تطويـــر اتفاقيـــة الضريبـــة العامـــة علـــى 
المبيعات، بحيث تشـــمل محافظات مختلفة، حتـــى نهاية حزيران، 
دون ان تتـــم مالحقة المكاتب الهندســـية على الفترة الســـابقة.
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هيئة المكاتب والدفاع المدني 
تناقشان مشكالت تدقيق 

المخططات الهندسية
مؤشرات على بدء تعافي قطاع 

العمل الهندسي االستشاري

التقـــى رئيـــس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية فـــي نقابة 
المهندســـين األردنييـــن المهنـــدس عبداللـــه غوشـــة بحضـــور نائب 
رئيـــس الهيئـــة المهنـــدس محمد ابو ســـالم وعضو مجلـــس الهيئة 
المهنـــدس جمـــال العرموطـــي، وعـــدد مـــن اعضـــاء مـــن مجلس 
الهيئـــة، مديـــر الوقاية فـــي مديرية الدفـــاع المدنـــي، وذلك لبحث 
المشـــكالت التـــي تعانـــي منهـــا المكاتـــب الهندســـية اثنـــاء تدقيق 

المخططـــات الهندســـية فـــي الدفـــاع المدني.
وأكـــد غوشـــة علـــى شـــكره للزميـــل مديـــر إدارة الوقايـــة علـــى 
تعاونـــه مـــع الهيئـــة وتفهمه لعـــدد مـــن المالحظات، مشـــيرا اثناء 
اللقـــاء الـــى ضـــرورة اختصـــار وتقليـــل وقـــت دراســـة المخططـــات، 
واختصـــار االجـــراءات بشـــكل عـــام، مســـتعرضا مشـــكلة الموقـــع 
الجديـــد لمديريـــة الوقايـــة والمتمثلـــة بنقـــص القاعـــات والكراجات 

الموقع. فـــي 
تدقيـــق  اثنـــاء  واالجـــراءات  المالحظـــات  مـــن  عـــددا  وناقـــش 
المخططـــات فـــي الدفـــاع المدني، حيـــث تم التركيز على تســـريع 
عمليات التدقيق وعمليات دفع الرســـوم، مـــع التأكيد على ضرورة 
الربـــط االلكترونـــي بيـــن النقابـــة والمديريـــة، إضافـــة إلـــى اعتمـــاد 

المخططـــات االلكترونيـــة اثنـــاء التدقيق.
وكانـــت نقابـــة المهندســـين خاطبـــت مديريـــة الدفـــاع المدنـــي 
لتوفيـــر مدققيـــن فـــي النقابـــة للمشـــاريع الســـكنية المتوســـطة 
والتـــي ال تتطلـــب أنظمة خاصـــة، لما في ذلك مـــن اختصار للوقت 
والجهـــد، كمـــا يســـهل علـــى المواطنيـــن ويســـاهم فـــي تبســـيط 

االجراءات.
ومـــن الجديـــر بالذكر، انه تـــم مؤخرا الموافقة علـــى اعتماد ختم 
نقابة المهندســـين االردنيين على مخططـــات التهوية الطبيعية او 
الميكانيكيـــة، فيما يقتصر عمل ادارة الوقايـــة والحماية الذاتية في 
مديريـــة الدفـــاع المدني على اســـتالم مثبطات الحريـــق والدخان، 
وربـــط االنظمـــة مـــع نظـــام االنـــذار ، بهـــدف منـــع تدويـــر الدخـــان 
 على ســـرعة تدقيق 

ً
داخـــل المباني االمـــر الذي ســـينعكس ايجابا

المخططـــات في الدفـــاع المدني واختصـــار اإلجراءات .
ويأتـــي هـــذا اللقـــاء ضمـــن جهـــود هيئـــة المكاتـــب فـــي متابعة 
 
ً
المشـــكالت التي تواجـــه المكاتب لدى دوائر الترخيص، واســـتكماال

للقاءات ســـابقة مـــع مديرية الدفـــاع المدني وامانـــة عمان، حيث 
 لهذه الجهـــات بهـــدف االتفاق على 

ً
ســـيعقد لقاء مشـــترك قريبـــا
واختصارها  االجراءات  تبســـيط 

أظهـــر تقريـــر العمل االستشـــاري الصادر عـــن الدائرة الهندســـية 
فـــي نقابـــة المهندســـين االردنييـــن، ارتفاعـــا في مســـاحات االبنية 
المقترحـــة المصدقـــة مـــن النقابـــة، خـــالل شـــهر شـــباط مـــن عام 

2021، بنســـبة 26%.
وقال رئيس هيئة المكاتب والشـــركات الهندسيــــــــــــــة المهندس 
 للتقريـــــر، فقد طـــــــرأ ارتفــــــاع في 

ً
عبداللــــــــه غوشة إنـــــــــــه ووفقا

مســـاحات األبنيــــــــــــــة القائمة المصدقة مــــــــــــن النقابـــــــــة خــــــالل 
نفـــــــــس الفتـــــــــرة بنســـبة %31.3، إضافة الى ارتفاع في اجمالي 
مســـاحات االبنيـــة المقترحة والقائمة المصدقة من النقابة بنســـبة 
الســـتطالع  المدققـــة  الطويلـــة  األمتـــار  فـــي  وارتفـــاع   ،27.2%

الموقع بنســـبة 46.7%.
  كمـــا لوحـــظ ارتفـــاع عـــدد المكاتـــب العاملـــة ليصبـــح )1280( 
مكتبـــا حتـــى نهايـــة شـــباط مـــن عـــام 2021، منهـــا )801( مكتـــب 
مهندس، و)247( مكتبــــــــــا هندسيـــــــــــا، و)212( مكتــــــــــبا استشاريا 
و)10( مكاتـــب رأي، في حين بلغ عدد المهندســـين العاملين في 
المكاتـــب حتـــى نهاية شـــباط من نفـــس العام، )8015( مهندســـا، 
منهـــم )2907( مهنـــدس اشـــراف، )4736(  مهنـــدس تصميـــم و 

)372( مهنـــدس تدريـــب.
وأكـــد المهندس غوشـــة على ضرورة ان يرافق هذه المؤشـــرات 
 في اإلجراءات لدى الشـــركاء من الجهات المانحة للترخيص 

ً
تحســـنا

 لهـــذه اإلجـــراءات حتى ينعكس بشـــكل ملمـــوس على 
ً
واختصـــارا

االقتصـــاد الوطنـــي ويدفـــع بعجلـــة التنميـــة كـــون هـــذا القطـــاع 
مرتبـــط بأكثـــر مـــن 40 مهنـــة، مبينـــا انه اي تحســـن فيه ســـيؤدي 
الـــى انتعـــاش فـــي االقتصـــاد وانخفاض فـــي مســـتويات البطالة 

 قياســـية فـــي ظل جائحـــة كورونا
ً
التـــي بلغت نســـبا
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هيئة المكاتب تعقد اللقاء الحواري حول اكاديمية المهندسين 
للتطوير والتدريب الهندسي

والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  فـــي  العلميـــة  اللجنـــة  أقامـــت 
الهندســـية بنقابـــة المهندســـين األردنييـــن، اللقـــاء الحـــواري حـــول 
اكاديميـــة المهندســـين للتطويـــر والتدريـــب الهندســـي، وذلك عبر 
منصـــة ZOOM، بحضـــور نقيـــب المهندســـين االردنييـــن المهندس 
أحمـــد ســـمارة الزعبـــي، ونائب النقيـــب المهندس فوزي مســـعد، 
ورئيـــس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية المهنـــدس عبدالله 
غوشـــة، وأعضـــاء مـــن مجلس النقابـــة والهيئـــة، ومديـــر أكاديمية 
ســـمر  المهندســـة  الهندســـي  والتدريـــب  للتطويـــر  المهندســـين 
المكاتـــب  الكيالنـــي، وبمشـــاركة مجموعـــة كبيـــرة مـــن أصحـــاب 
الهندســـية ومهندســـين مـــن مختلـــف القطاعات ومشـــاركين من 
خـــارج المملكـــة وأدار اللقـــاء رئيس اللجنـــة العلمية لهيئـــة المكاتب 

الدكتـــور المهنـــدس أســـامة عماريـــن.
وتناول اللقاء عرضا تعريفيا عن األكاديمية، وانطالقتها ورســـالتها 
الواضحة التي تتعلق ببناء الشـــخصية الهندســـية وتطويرها معرفيا 
ومهنيـــا بأفضـــل الممارســـات اإلحترافيـــة وبرؤيـــة أكاديميـــة مهنية 
هندســـية وبقدرات عالية المســـتوى لتدريب وتأهيل المهندســـين.

برفـــد  المتعلقـــة  االكاديميـــة  اهـــداف  أبـــرز  اللقـــاء  واســـتعرض 
البرامـــج  اســـتحداث  المتميـــزة،  الهندســـية  بالكفـــاءات  األســـواق 
التأهيليـــة التـــي تحاكي حاجة الســـوق، إيجاد بيئـــة حاضنة وتفاعلية 
لتطويـــر قدرات وفرص النمو للمهندســـين، المســـاهمة في تطوير 
القطـــاع الهندســـي األردنـــي وتعزيـــز تنافســـيته، تجســـير الفجـــوة 
بيـــن مخرجـــات التعليم الجامعـــي ومتطلبات ســـوق العمل، تطوير 
مهـــارات المهندســـين فـــي مجـــال اإلبـــداع واإلبتـــكار والريـــادة مع 
ربطهـــم بالســـوق الداخلـــي والخارجي، إضافـــة إلى إيجـــاد وتطوير 
شـــراكات اســـتراتيجية مع قطاعات العمل اإلستشاري والمقاوالت 

والصناعية. اإلنتاجيـــة  والمؤسســـات 
وأشـــار اللقـــاء الحـــواري الـــى توجهـــات األكاديميـــة ومواصفات 
واساليب ومســـتويات التدريس المنشـــودة والمبادرات التي سوف 
يتـــم العمـــل عليها وغيرها مـــن األمور الخاصة بتســـجيل األكاديمية 
وإعتمادهـــا، والتأكيد علـــى ان مركز تدريب المهندســـين هو النواة 
التأسيســـية لألكاديمية، وأهميتـــه كمركز تدريب يتميـــز بإعتمادياته 

المتعددة مـــن مختلف الجهـــات المحلية واإلقليميـــة والعالمية.
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غوشة: 23% من مباني المملكة عمرها 40 عاما
قال رئيس هيئة المكاتب الهندســـية، عبدالله غوشـــة، إن 23 % 
مـــن المبانـــي والمنشـــآت في المملكـــة عمرها أكثر مـــن 40 عاما، 
فـــي حيـــن تشـــير العديد مـــن الدراســـات الهندســـية إلـــى أنه بعد 
مـــرور 50 عامـــا من بنـــاء هذه العقـــارات، فإن أساســـاتها وأعمدتها 

تفقـــد القوة األساســـية لصمودها.
وأوضـــح غوشـــة، فـــي تصريـــح لـ”الغـــد”، أنـــه وقبل أكثـــر من 4 
أعـــوام، حدث انهيار بمبنى ســـكني بمنطقـــة الجوفة في عمان، 
تـــاله انهيار بعمـــارة أخرى تحت الصيانة في الزرقـــاء نتج عنه وقوع 

العديد مـــن الوفيات.
وزارة  مـــن  تعليمـــات  إصـــدار  تـــم  الحادثيـــــــــن،  وبعـــد  أن  وبيـــن 
األشـــغال العامـــة واإلســـكان بمنـــع أي عمليـــات صيانـــة أو ترميم 
إال بوجـــود مكتـــب هندســـي وأن تتـــم اإلجـــراءات وفقـــا إلجراءات 

هندســـية صحيحـــة.
وأشـــار إلى أنه ومـــع ازدياد عمليات البناء فـــي العديد من مدن 
المملكة نتيجة الحاجة الســـكنية، تم بنـــاء الكثير من ملحقات األبنية 
بصـــورة تشـــكل خطرا على ســـالمة قاطنيها، إضافـــة إلى موضوع 
التغيـــر المناخـــي بالعالـــم الذي يجب علـــى األردن االنتبـــاه له بهذا 

الخصـــوص، خاصة وأن العاصمة تعد منطقـــة جبلية جغرافيا.
وطالـــب غوشـــة، بضـــرورة أن تقـــوم الحكومـــة، وبالتشـــارك مع 
األطـــراف ذات العالقـــة، بإنشـــاء مشـــروع وطني للعقـــارات، بحيث 
يتـــم وضـــع برنامـــج يحتوي على ســـجل خاص لـــكل عقـــار وبياناته 
مـــن تاريخ إنشـــائه ومواصفاته وأي أعمال ترميم وســـجل للصيانة 

وقاعـــدة معلومـــات كاملة.

ويبلـــغ عدد المباني والمنشـــآت في المملكـــة حوالي 838 ألف 
مبنـــى، تشـــكل المباني الســـكنية ما نســـبته 86 % مـــن المجموع 
الكلـــي، فـــي حيـــن تحتـــوي عمـــان علـــى 80 % مـــن مجمـــوع 

المبانـــي والمنشـــآت الكلي.
ولفت غوشـــة إلـــى أن الحكومات الســـابقة، أوجـــدت “الترقيم” 
فقـــط، وهو مـــا يختص بالجانـــب المالي من مســـقفات وتحققات 

وتســـمية وترقيـــم، وهذا األمـــر غير كاف.
وشـــدد علـــى ضـــرورة العمل علـــى تقييـــم العقـــارات والمناطق 
القديمـــة مـــن خـــالل لجـــان فنيـــة لمعاينـــة المباني ووضـــع تحليل 
أولـــي لمعرفـــة المناطـــق الخطـــرة والمبانـــي التي تحتـــاج لصيانة.

وأكد غوشـــة أهميـــة االنتباه لموضـــوع الترقيـــم والصيانة لألبنية 
القديمـــة ألنها ثـــروة عقاريـــة ولها عالقة بالســـالمة العامـــة، مبينا 
أن عمليـــات الصيانـــة أقل كلفـــة من عملية إعـــادة البناء لو حصلت 

مشـــكلة جوهرية.
وأوضـــح أنـــه ومنذ أكثر مـــن 6 أعوام، وجهـــت الحكومة الجهات 
التنظيميـــة للبـــدء بإعـــداد هـــذه التقييمات، فـــي حين أنـــه لم يتم 

عمـــل أي إجـــراء على أرض الواقـــع حتى اآلن.
وقـــال غوشـــة، إنـــه فـــي العديـــد مـــن دول العالـــم تـــم إنشـــاء 
“صنـــــــــــــدوق إعـــادة إعمـــار المنــــــــــــاطق والمنشـــآت غيـــر اآلمنة”، 
حيـــث تخصـــــــص الدولـــة ضمـــن ميزانيتهـــا مبالـــغ من خـــالل آليات 
محـــددة لتغذيـــة الصنـــدوق ويتـــم صرفهـــا علـــى المبانـــي التـــي 
تشـــكل خطرا علـــى الســـالمة العامـــة وال يســـتطيع قاطنوها من 

تأميـــن مبالـــغ صيانتها.
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كيف ستكون المدن في االردن خالل العشرين سنة القادمة من 
الناحية العمرانية ..؟

مـــا هـــو تاثير جائحـــة كورونا علـــى المدينه ؟؟ هـــل قانون تنظيم 
المـــدن والقرى لعـــام 1966 المعمـــول به حاليا يســـتطيع مواكبه 
التطـــورات الهائلـــه التي حدثت ســـواء من النواحـــي االقتصاديه او 

االجتماعيـــه او البيئيه او العمرانيـــه اوالتقنيه ؟؟
وكيـــف ســـنحدث ثـــوره فـــي مجـــال االســـتثمار في ظـــل وجود 
بعـــض التشـــريعات العمرانيه القديمـــه وعدم وجـــود رؤيه تنمويه 
تعديـــل  ليـــس  والموضـــوع  التطـــورات  تواكـــب  حديثـــه  عمرانيـــه 

تشـــريعات البنـــاء بـــل الرؤيـــه المتكاملـــه للتنميـــه العمرانيه
تشـــير الدراســـات ان ســـكان المملكـــه ســـيصل عددهـــم الى 13 
مليون نســـمه عام 2030 وان الغالبيـــه من الزياده في هذا العدد 
ســـيذهب للمـــدن الكبـــرى بالمملكـــه )عمـــان واربـــد والزرقـــاء( مما 
ســـيؤثر ويعمـــل على ضغـــط البنيه التحيتيـــه بالمملكه ســـواء من 
ناحيـــه الطـــرق والميـــاه والطاقه  اضافـــه الى االحتياجات الســـكنيه 

الســـنويه والمقـــدره بحوالـــي 66 الف وحده ســـكنيه
اننا بحاجه الستشـــراف مســـتقبل التنميـــه العمرانيه بـــاالردن الن 
مفهـــوم التنميـــه هو شـــامل لالســـتفاده مـــن امكانيـــات المجتمع 
ومـــوارده الماديـــه والطبيعيـــه واالرتقـــاء مـــن االمكانيـــات المتاحـــه 
ومواكبـــة التطـــورات الحضريـــه وجعل جميـــع المـــدن االردنيه اكثر 
جاذبيـــه مـــن خـــالل خدمـــات متنوعـــه لتعزيـــز دورهـــا كمراكـــز نمو 

وتشـــجيع المبـــادره واالبتكار
لقـــد ســـبقتنا العديد مـــن دول العالم ســـواء العالـــم المتقدم او 
العالـــم الثالث بعمـــل خطط لمدنها ضمـــن اطار )التنميـــه العمرانيه 
الشـــامله 2030( مثل االمارات وماليزيا والبرازيل وكازاخســـتان والهند 
وســـاحل العاج والســـعوديه ونيجيريا ومصر....الـــخ وجاء ذلك متزامنا 

مـــع دعـــوه االمـــم المتحـــده والتـــي تشـــير خطـــة اهـــداف التنميـــه 
المســـتدامه للمســـتوطنات البشـــريه 2030 على سلســـله واسعه 
مـــن االهـــداف االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة, )جعـــل المـــدن 
والمســـتوطنات البشـــريه شـــامله وامنه وقادره علـــى الصمود وان 

التنميـــه الحضريه المســـتدامه تســـبق التنميه المســـتدامه(
مـــن خالل احصائيات نقابه المهندســـين االردنيين لشـــهر شـــباط 
2021 نجد ان هنالك ازدياد في نســـبة المســـاحات المرخصه 30% 
مقارنـــة بنفـــس القتـــره مـــن العـــام الماضـــي وبعـــد التعافي من 
اثـــار الجائحه ســـيرتفع الرقم اســـتنادا الى االحتياجـــات المجتمعيه , 
والتحديـــات القادمـــه تفرض مجموعه من االستفســـارات اين نتجه 
باالعمـــار؟ وكيف نفرض التـــوازن ما بين البيئـــه المبنيه واالحتياجات 
الســـكانية واالقتصادية والبيئية لالبتعاد عن العشوائيات والكثافات 
الســـكانية غيـــر الصحيـــة والحفاظ علـــى الرقعـــه الزراعيـــة والموارد 
الوطنيـــة والضغـــط الكبير على مدننا علما بـــان معدل صيانه البنية 
التحتيـــة بـــاالردن متدنـــي جـــدا مقارنـــة بحجـــم االنفاق عليهـــا وان 
مســـاهمه قطاع االنشـــاءات يشكل نســـبه %3 من الناتج المحلي 
)باســـتثناء العام الماضي( واالســـتثمارات والتـــداول العقاري يتجاوز 
6 مليـــار دينار ســـنويا  اي ان هـــذا القطاع بحاجـــه الدوات لتطويره

الحاجـــه حاليا لوضع خارطه طريـــق )االردن ... رؤيه عمرانيه 2050( 
لمواكبـــه التطـــورات االجتماعيـــه واالقتصاديـــه والبيئيـــه والعمرانيه 
والتقنيـــه في ظل عالم تســـوده العولمه مع الحفاظ على الهويه 
العمرانيه االردنيه الن ذلك سيؤســـس كذلك لبيئه اســـتثماريه قادره 
علـــى التعامل مع نمو اقتصادي وبيئه جاذبه لالســـتثمار مع طاقه 

نظيفه وتعديل التشـــريعات اســـتنادا لهذه الرؤيه
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هيئة المكاتب تعقد امتحان دورة نيسان للبرنامج التأهيلي في 
مجال االشراف الهندسي

نقابـــة  فـــي  الهندســـية  والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  عقـــدت 
المهندســـين األردنييـــن، االمتحان لبرنامج رفع الكفـــاءة وتعزيز مهام 
ومســـؤوليات المشـــرف على المشـــاريع االنشـــائية، الـــذي اطلقته 
الهيئـــة منـــذ قرابة عـــام، بهدف تطوير ممارســـة المهنة الهندســـية 
في مجال االشـــراف وتأهيل المهندســـين حديثي التخرج كمقيمين 

المشـــاريع. على 
ويســـعى البرنامج الى االرتقاء بمســـتوى المهندســـين من خالل 
تعزيز ورفع كفاءة مهندســـي االشـــراف في ضبط ومتابعة أعمال 
ضبـــط الجـــودة فـــي الموقع بما يضمـــن قيام المهندس المشـــرف 
باالعمـــال المنوطـــة اليـــه بشـــكل ينعكـــس ايجابـــا علـــى الجـــودة 
للمشـــروع االنشـــائي ويســـاهم فـــي انجـــاز المشـــروع للغايـــة التي 

انشـــىء من اجلهـــا في الوقـــت والكلفة المناســـبين.
ويركـــز البرنامـــج علـــى رفـــع كفـــاءة المهنـــدس المشـــرف فـــي 
النواحـــي التعاقديـــة وأســـاليب ادارة االوامـــر التغييريـــة والمطالبات 
ودور مهندس االشـــراف فيها واســـتالم االعمال فـــي كافة مراحل 

المشـــروع .
فيهـــا  شـــارك  دورة   40 البرنامـــج  خـــالل  مـــن  الهيئـــة  وعقـــدت 
مايزيـــد عـــن 1340 مهنـــدس ومهندســـة، منهم 450 مشـــاركا من 

المحافظـــات.
 على تطوير 

ً
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن هيئة المكاتـــب تعكف حاليـــا

 للتغذية الراجعة مـــن المتدربين وبما يضمن 
ً
البرنامـــج وذلك اســـتنادا

تحقيق االهـــداف المرجوة



النشرة االرشادية
المتعلقة بتصميم التهوية الميكانيكية

تعـــد كـــودة التهويـــة الميكاتيكيـــة و تكييـــف الهواء الصـــادره عن مجلـــس البناء 
الوطنـــي هـــي المرجع الرئيســـي فيمـــا يتعلق بنظـــام التهوية 

تطبيـــق كودة التهوية الميكانيكية و تكييف الهواء حســـب تكليف مجلس 	 
البناء الوطني و جميع الكودات الهندســـية من مســـؤوليات النقابة.

تطبيق كودات الوقاية من الحرائق حســـب تكليـــف مجلس البناء الوطني 	 
من مسؤوليات الدفاع المدني.

التدقيـــق على أنظمـــة التحكم بالدخـــان من مســـؤوليات الدفاع المدني 	 
وباألماكـــن التالية :

الممرات ومناطق اإلخالء و بيوت األدراج في المباني العالية.. 1

2 ..)Atrium( التجاويف الداخلية بالمباني

مواقف الســـيارات المغلقة و المســـاحات الكبيرة التي تقع تحت طابق . 3
المنفذ وحســـب كـــوده الوقاية من الحريق .

الطوابـــق التـــي تقـــع تحت طابـــق المنفذ وحســـب كـــوده الوقاية من . 4
الحريق.

يطلـــب من المكتـــب المصمـــم توضيح نظـــام التهوية المســـتخدمة في 	 
المشـــروع لطوابق التســـوية و االقبية على لوحـــة الخدمات في الموقع 
العـــام المعماري و الميكانيك ســـواء كانـــت تهوية طبيعيـــه او ميكانيكية 

او النظاميـــن معا .

يبحـــث البـــاب الثانـــي مـــن كـــودة التهويـــة  االعتبـــارات العامـــة و 
المتعلقـــة باالســـباب الموجبـــة لتطبيـــق نظـــام التهويـــة 

بالرجـــوع الـــى البنـــد)4/3/2( المتعلـــق بمتطلبـــات التهوية )االســـباب الموجبة 
لتطبيـــق نظـــام التهويـــة ( ) اي ســـحب الهـــواء الفاســـد مـــن داخـــل المبنى و 

االســـتعاضة عنـــه بالهـــواء النقي(
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يتـــم حســـاب كميـــات الهـــواء النقي الـــالزم للتهويـــة بناء علـــى الجداول 	 
)2-6( و )2-7( و )2-8(و )2-9( و )2-10( و ذلـــك بحســـب االشـــغاالت و 

طبيعة النشـــاط الموجـــود فيها 

االماكن العامة مثل المقاهي و المطاعم و دور السينما )8-2(	 

للمستشفيات و المراكز الصحية )10-2(	 

المرائـــب و مواقـــف المركبـــات  تحـــت االرض النقطـــة رقـــم 6 مـــن البنـــد 	 
 )4/3/2(

A. يجـــب ان ال تقـــل كمية الهواء المســـحوب  من المواقـــف  تحت االرض عن 
3.75 لتر/ثانيـــة .للمتـــر المربـــع  او 6 مرات  تغيير الهواء في الســـاعة 

B. يتم تزويد المنشـــآت المبنية تحت مســـتوى االرض و مهما كان مساحتها  و 
كذلك المنشـــآت المبنية فوق مســـتوى االرض بمساحة تســـاوي او تزيد على 

)1860( متـــر مربع بتهوية ميكانيكية  .

C. علـــى انـــه يمكـــن  فـــي حالـــة المنشـــآت التـــي تقـــل مســـاحتها عـــن ذلك 
االكتفـــاء بالتهويـــة الطبيعيـــة  شـــريطة ان يتـــم عمـــل فتحات تهوية مناســـبة  

فـــي جداريـــن علـــى االقـــل فـــي الجـــدران الخارجية   

5 % مـــن مســـاحة ارضية الطابق  على جدارييـــن خارجيين  على االقل . 1
الطبيعيه  التهوية  لتحقق 

وفـــي حـــال توفر فقط 2.5 % على جدار خارجـــي يجب اضافة تهوية . 2
3 مـــرات تغيير هواء بالســـاعة كحد أدنى .

يبحـــث البـــاب الخامـــس مـــن كـــودة التهويـــة  تصميـــم اقنيـــة  الهـــواء الخاصة 
بأنظمـــة توزيع الهواء و تركيبها , و تشـــمل أنظمة التحكـــم بكمية الهواء المار 
باالقنيـــة و ســـرعته و ضغطـــه و بمداخـــل الهـــواء و مخارجه لتركيبـــات التهوية 

الميكانيكيـــة  و تكييـــف الهواء و ملحقـــات النظام. 
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اعتبارات التصميم الرجوع الى البند 3/5

الســـرعات الموصـــى بهـــا للهـــواء فـــي االقنيـــة  و الملحقات الرجـــوع للجداول 
)5-15( الـــى )5-26( فـــي البـــاب الخامس

حســـاب هبـــوط الضغـــط  و فواقـــد االحتكاك فـــي أقنيـــة الهواء الرجـــوع الى 
البنـــد  )3/5( مـــن كـــودة التهوية صفحـــة )8-5(

)dampers( الخانقات

الغرض من الخانقات و طريقة التوزيع  موجوده في البند )11/3/5(

يلـــزم المصمـــم بتوضيـــح خانقـــات الحريـــق فـــي اقنيـــة الهـــواء فـــي الفتحـــات 
الموجـــودة فـــي الممـــرات الرأســـية بيـــن الطوابق و جـــدران الحريـــق  و قواطع 
الحريـــق و االســـقف المصممـــة كأســـقف حريـــق   خوانـــق حريق او دخـــان  عند 
إختـــراق أقنيـــة الهـــواء ألي حواجـــز حريـــق مثل المنـــاور و األســـقف و األرضيات.

و يراعى ما ورد في كودة الوقاية من الحريق و تعديالتها بهذا الخصوص .

)louvers(  االباجورات

 يرجـــى مراعـــاه البنـــد )12/3/5 (  مـــع مراعـــاه مـــا ورد فـــي النقطـــة ب فيمـــا 
يتعلق بســـرعة الهـــواء و هبوط الضغط, و كذلك  مواقـــع اللوفرات مع باقي 

عناصـــر المبنى 

)  jet fans ( مراوح الجت

يمكن اســـتخدام مراوح الجـــت الغراض التهوية الميكانيكيـــة  فقط في مرائب 
الســـيارت  و يجـــب ان تكـــون مـــرواح الســـحب في هـــذه الحالة ابعد مـــا يمكن 
عـــن الرامـــب و ذلـــك لتحقيـــق التدويـــر بأفضـــل صـــورة ممكـــن ويفضـــل وضع 
مروحتييـــن ) مروحـــه عـــدد 2 ( تحمـــل كل واحـــده %50  من التدفـــق الكلي  .

 

فـــي حـــال وجـــود نظـــام مشـــترك ) التحكـــم بالدخـــان و التهويـــة 
الميكانيكيـــة( 

يتم تصميم ســـرعات الهواء  باالقنية ســـواء الفرعية او الرئيســـية بالرجوع 	 
الـــى  الجدول )5-15( في كـــود التهوية الميكانيكية

و يتـــم تصميـــم كميـــات الهـــواء بالرجوع الـــى النقطة ب صفحـــة )22-2( 	 
في كـــود التهويـــة الميكانيكية

يجـــب تقديـــم حســـابات المـــراوح  ) تدفـــق  و )static press.(   و تقديم 	 
جـــداول توضيح معلومـــات تفصيليه عـــن المراوح 

يتـــم التنســـيق مـــع باقـــي االختصاصـــات  بخصـــوص المنـــاور و ابعادهـــا 	 
ومســـارات الدكتات  و كذلك التنســـيق بخصوص الية التشـــغيل و االحمال 

ئية  لكهربا ا

اليـــــــــه تشغيل مراوح الجت ستكــــــون من مهـــــــــام اداره الوقـــــــــــــــــايـــــــة 	 
و الحمــــــــــــــايــــــــــة فــــــــي الدفـــــــــــاع لمدني فـــــــــــي حــــــــــال وجـــــــــــــــــود 

بالدخان التحكـــم  نظام 

 

)Jet Fan( نظام التهوية باستخدام مراوح

يجـــب توفيـــر مـــراوح تزويـــد )Supply( لتعويـــض الهواء المســـحوب في 	 
المواقف.

نقـــاط التفريـــغ الخاصـــة بمـــراوح الســـحب )Extract( يجـــب أن ال يـــؤدي 	 
تركيبهـــا إلى إعادة انتشـــار الغازات المســـحوبة داخل المبنـــى وان ال يؤثر 

علـــى مســـارات الخروج.

مراعـــاة أن ال يؤثـــر عمـــل المـــراوح علـــى عمل المرشـــات المائيـــة وعلى 	 
نمـــط عمـــل المـــرش )Sprinkler pattern( بحيث ال تقل المســـافة بين 
خـــط دفـــع المروحة ورؤوس المرشـــات عن 1 م. )يتـــم التدقيق عليها من 

فـــرع الميكانيك في الدفـــاع المدني(.

يجـــب األخـــذ بعين االعتبـــار موقع مـــراوح الســـحب )Exhaust Fans( بما 	 
يتناســـب مـــع مخـــارج الطـــوارئ ومســـارات الهـــروب وان تكـــون ابعـــد ما 

يمكـــن عـــن اي فتحـــات كالرمبـــات وغيرها.

يجب ان ال تقـــــــــــل المســـافة بيــــــــــــــــن نقـــاط ســــــــــــــحب الهـــــــــــــــــــــــواء 	 
الخـــــــاصــــــــــة بمــــــــــــراوح الهــــــــــــواء النقـــي وبيـــن نقـــــــاط  طـــرد العـــادم 

متـــر. عـــن 7.5    )Exhaust points(

يجـــب توفيـــر عـــدد مناســـب مـــن مـــراوح الدفـــع ) jet fan( بحيـــث يتـــم 	 
تغطيـــة كل 600-800 متـــر مربـــع بمروحـــه واحـــدة .

يجـــب ربـــط كافـــة انظمـــة التهويـــة الميكانيكية مع نظـــام االنذار فـــي المبنى 
بحيـــث يتوقـــف النظام عـــن العمل في حالـــة الحريق بما يمنـــع انتقال وتدويد 

الدخان داخـــل المبنى.
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حتى نهاية آذار من عام 2021

العمل االستشاري باألرقام

% 43
نسبة االرتفاع في 

مساحات
األبنية المقترحة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــالل الشهــور 

الثالثة االولى

% 55
نسبة اإلرتفاع في 

مساحات
االبنية القائمة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــالل الشهــور 

الثالثة االولى

% 45.74
نسبة اإلرتفاع في  

إجمالي مساحات
االبنية المقترحة 

والقائمة
المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة

% 73
نسبة اإلرتفاع في 

األماتر الطولية 
المدققة

الستطالع الموقع

1278
عدد المكاتب العاملة

- 803 مكتب مهندس
- 246 هــــنـــــــــدســـــــي
- 211 اســـــتــــشــــــــاري

- 10 رأي

7995
عدد المهندســــيـــــن والمهندســـــــــــات 

العاملين في المكاتب
- 2889 اشـــــــــراف
- 4726 تــــصميـــم
- 380 تــــــدريــــــــــب

حتى نهاية شهر آذار من عام 2021

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

حتى نهاية شهر آذار من عام 2021
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