
هيئة المكاتب والشركات الهندسية

النشرة الدورية
نشــرة شهـــــــر تمـــــــوز

مؤشـــرات العمـــل االستشــــــــاري 
تظهـــــر تحسنـــا كبيرا في حجــــــم 
العمــل بزيـــــــادة بــــــلغــــــــت 80% 

عن العام الماضي
غوشـــة: مؤشـــرات العمل االستشـــاري تظهر تحســـنا كبيرا في 

حجـــم العمل بزيـــادة بلغت %80عن العـــام الماضي
أظهـــر تقريـــر العمل االستشـــاري الصادر عن الدائرة الهندســـية 
فـــي نقابة المهندســـين االردنييـــن، ارتفاعا في مســـاحات االبنية 
المقترحـــة المصدقـــة مـــن النقابة، خـــال النصـــف األول من عام 

2021، بنســـبة 80.84%. 
وقـــال رئيس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية في النقابة 
المهنـــدس عبداللـــه غوشـــة، إنه ووفقـــا للتقرير فقد طـــرأ ارتفاع 
كبيـــر فـــي مســـاحات األبنيـــة القائمـــة المصدقـــة مـــن النقابـــة 
خـــال نفـــس الفتـــرة بنســـبة %83.51، إضافـــة الـــى ارتفاع في 
اجمالـــي مســـاحات االبنيـــة المقترحـــة والقائمـــة المصدقـــة مـــن 
النقابـــة، شـــاما معامات اعادة التدقيق واعادة التصديق بنســـبة 

.81.42%
ولفـــت التقريـــر الـــى وجـــود ارتفـــاع كبير فـــي األمتـــار الطويلة 
المدققة الســـتطاع الموقع بنســـبة %86.5.، كما لوحظ ارتفاع 
فـــي عـــدد المكاتـــب العاملـــة ليصبـــح )1282( مكتبا حتـــى نهاية 
حزيـــران مـــن عـــام 2021، منهـــا )811(مكتـــب مهنـــدس، و)253( 
مكتبـــا هندســـيا، و)210( مكتبـــا استشـــاريا و)10(مكاتـــب رأي، في 
حيـــن ارتفـــع عـــدد المهندســـين العامليـــن فـــي المكاتـــب حتـــى 
نهايـــة حزيـــران مـــن نفس العـــام، الـــى )8009( مهندســـا، منهم 
)2911( مهنـــدس اشـــراف، )4734( مهنـــدس تصميـــم و )364( 

تدريب. مهنـــدس 

عـــدد  ان  الـــى  يشـــير  التقريـــر  ان  المهنـــدس غوشـــة  وقـــال 
المشـــاريع الخاضعة لاشـــراف الكلي بلغ خال النصف االول من 
العـــام الحالـــي مـــا يزيد عـــن 1400 مشـــروع بزيادة بنســـبة 57% 
والتـــي من المتوقع انتهاء اجـــراءات ترخيصها من الجهات المانحة 
للترخيـــص والبـــدء بتنفيذهـــا خال الفتـــرة القادمة والتـــي تتطلب 
 للتعليمات الســـارية حيث من 

ً
تعيين مهندســـين مقيمين اســـتنادا

المتوقـــع توفيـــر فـــرص عمل لمـــا ال يقل عـــن 800 مهندس بما 
يشـــكل %10 مـــن المهندســـين العامليـــن فـــي القطـــاع، اضافة 
الى انتعاش وحركة نشـــطة فـــي القطاعات والمهـــن المرتبطة 
بالعمل الهندســـي االستشـــاري والتي يزيد عددها عن 40 مهنة 
وهـــو االمر الذي ســـيؤدي الـــى انتعاش في االقتصـــاد المحلي 
وانخفاض نســـبي في نســـب البطالة التي بلغت نســـبا قياســـية 

فـــي ظل جائحـــة كورونا.
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مندوب وزير االشغال يرعى انطالق فعاليات ندوة
»التدقيق االلكتروني الواقع ومسارات التطوير«

مندوبـــا عن وزيـــر األشـــغال العامة واالســـكان المهنـــدس يحيى 
الكســـبي، افتتح مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود 
خليفـــات، نـــدوة عبر تطبيـــق ZOOM بعنـــوان »التدقيـــق االلكتروني 
الواقـــع ومســـارات التطويـــر«، اليـــوم الســـبت، والتـــي نظمتها هيئة 
المكاتب والشـــركات الهندســـية في نقابـــة المهندســـين األردنيين، 
بحضور نقيب المهندســـين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ورئيس 
هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية المهندس عبدالله غوشـــة، 
وممثـــل مديريـــة االمن العـــام - مديريـــة الدفاع المدني مديـــر ادارة 
الوقايـــة والحمايـــة الذاتيـــة المهندس أنور شـــديفات وممثـــل امانة 
عمـــان الكبرى مديـــر دائرة رخص األبنيـــة المهندس زيـــاد ابو عرابي، 
وبمشـــاركة ممثلين من هيئة االســـتثمار وجمعية المستثمرين في 
قطاع االســـكان وعدد من اصحاب المكاتب الهندسية واالستشارية.
وقـــال المهنـــدس خليفـــات إن الرقمنـــة والتحـــول االلكترونـــي 
الـــذي يشـــهده القطـــاع الهندســـي أصبـــح يمثـــل دورا  الهائـــل 
محوريـــا وهامـــا فـــي شـــتى مجـــاالت الحيـــاة، وذلـــك مـــن خـــال 
مختلف االســـتخدامات للبرامج والتطبيقات التي تشـــمل الجوانب 
االداريـــة والخدميـــة وكل مـــا يتصل بالشـــؤون اليوميـــة والحياتية.
ولفت الى هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة دائما 
ما تواكب التطور وتعمل على تســـهيل وتعظيـــم االنجازات والتي 
كان منهـــا تدقيـــق المخططـــات الكترونيـــا، لذلك فإنه مـــن الواجب 
تســـليط الضـــوء على ماهيـــة التدقيـــق االلكتروني ونشـــر المعرفة 
والوعـــي في تطبيقاتـــه وزيادة اســـتخدامه بالتعاون مع الشـــركاء 

مثـــل الدفاع المدني وأمانـــة عمان وكافة الجهـــات التنظيمية.
التشـــاركية  العاقـــة  أن  علـــى  خليفـــات  المهنـــدس  وأكـــد 
والتكاملية بين وزارة االشـــغال العامة ونقابة المهندســـين وهيئة 
المكاتـــب تتطلـــب الربط بيـــن هذه االنجـــازات وخطط الـــوزارة في 
طرح العطاءات وادارتها باســـتخدام التكنولوجيـــا الرقمية، مبينا أن 
الـــوزارة وبالتعـــاون مـــع النقابة ســـتقوم بالربط فيما بيـــن الجانبين 
مـــن خـــال انشـــاء بوابـــة الكترونيـــة لتســـجيل كافة المهندســـين 
العامليـــن والمتدربيـــن في المشـــاريع الحكومية لمنـــع االزدواجية 

وضيـــاع الفرص على المهندســـين الشـــباب.
أحمـــد ســـمارة  المهنـــدس  المهندســـين  نقيـــب  قـــال  بـــدوره، 
الزعبـــي، إن مجلـــس النقابـــة ومنـــذ توليـــه مهامـــه وضـــع اولى 
اولوياته التشـــريعات النقابية ومشـــروع التحول الرقمي وتأسيس 
المهنـــي، وعولمـــة  للتدريـــب والتطويـــر  اكاديميـــة المهندســـين 

المهنـــدس االردنـــي مـــن خـــال االعتمـــاد والتأهيـــل المهني.
وبيـــن ان النقابة نجحت نجاحا باهرا في مشـــروع التحول الرقمي، 
خاصة مشـــروع التدقيق االلكتروني كعمود فقري للنقابة، متجاوزة 
بذلـــك كل الصعوبات والتحديـــات، خاصة في ظل تحول العالم نحو 

الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي المتســـارع.
وأكد أن النقابة اســـتثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية 
للتدقيـــق االلكترونـــي حتـــى اصبحت جاهزة الســـتقبال المشـــاريع 
من الشـــركات الهندســـية، كما وفرت الخـــودام وخطوط االنترنت 
الازمـــة لذلك، ورفعت مـــن مواصفات االجهـــزة الخاصة بعمليات 

التدقيق االلكتروني ســـعيا الخراج المشـــروع علـــى أكمل وجه.

وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله 
غوشـــة، إن مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومنذ اطاق 
مشـــروع التدقيـــق االلكترونـــي للمخططـــات الهندســـية، عمل على 
توســـيع افق التعاون والتنســـيق مع الجهات ذات العاقة، والتواصل 
مع الشـــركاء في عملية تدقيق وترخيص المخططات كأمانة عمان 
ومديريـــة الدفـــاع المدنـــي وهيئة االســـتثمار وجمعية المســـتثمرين 
فـــي قطاع االســـكان، بهدف تفعيل عمليـــة الربـــط االلكتروني بين 
الجهات الثاث بما يحقق الهدف المنشـــود من المشـــروع والمتمثل 
بتقديـــم المعامـــات الكترونيـــا وتســـهيل عملية أرشـــفتها وتدقيقها 
وتســـهيل عمليـــة التواصـــل المباشـــر ألي ماحظات قد تظهـــر اثناء 
التدقيـــق، إضافة إلـــى توفير الوقت والجهد على مـــا يزيد عن 1250 

مكتبا وشـــركة هندســـية مسجلة رســـميا في نقابة المهندسين.
واشـــار إلى أنه ومنذ اطاق مشـــروع التدقيـــق االلكتروني في 

النقابـــة، فقـــد تم انجـــاز 47516 طلبـــا، كما تم انجـــاز 27911 طلب 
تدقيـــق مخططـــات، و14226 فحـــص تربـــة منجـــزا، 13843 طلـــب 

اعـــادة تصديـــق منجز، من اكثر مـــن 1098 مكتبا هندســـيا.
وبيـــن أن انعقاد الندوة اليوم، يأتي لتســـليط الضوء بشـــكل أكبر 
علـــى واقـــع مشـــروع التدقيـــق االلكترونـــي ووضع اليد علـــى ابرز 
المعيقـــات التـــي واجهتـــه، وايجـــاد مواطـــن الخلل التـــي ادت الى 
تلك المعيقات، والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها، ســـعيا من 
الهيئة لتحســـين منظومة التدقيق االلكترونـــي وازالة كافة العوائق 

التـــي تواجه المهندســـين اثناء تدقيق المخططات الهندســـية.
وفي نهاية حفل االفتتاح الذي اداره المهندس ماهر المعلواني، 
تـــم تقديـــم درع تقديري لمنـــدوب وزير االشـــغال العامة المهندس 
محمـــود خليفات، كما تم تكريم كافة الشـــركاء فـــي مديرية الدفاع 
المدنـــي واألمـــن العـــام وامانـــة عمـــان وجمعية المســـتثمرين في 

قطاع االســـكان، والمهندسين المشـــاركين في الندوة.
وقـــدم المشـــاركون فـــي النـــدوة، أوراق عمـــل حـــول أتمتـــة 
التدقيـــق االلكترونـــي للمخططـــات الهندســـية، والتجـــارب العربية 
فـــي التدقيـــق االلكترونـــي وأبـــرز مهـــارات التطويـــر للمســـتقبل.
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شارك رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، في مؤتمر 
»تقليل اثار الجائحة من خالل تصميم مدن آمنة«، والذي نظمته 

هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة االستشارية العربية
قـــدم المهنـــدس غوشـــة عرضـــا توضيحيـــا عـــن جائحـــة كورونا 
وعولمـــة المدينة، وبـــروز ثقافة كونية تؤثر علـــى اتجاهات الناس 
وســـلوكهم وانقســـام ثقافة المجتمع الى ثقافة النخبة وثقافة 

العامة والجـــدل بين العولمـــة والمحلية.
واكـــد علـــى أن مفهـــوم العولمة ال يمكن اســـتيعابه بشـــكل 
احـــادي، حيـــث أثـــرت جائحـــة فيـــروس كورونا بشـــكل كبيـــر على 
وبيئيـــة  وصحيـــة  اقتصاديـــة  ناحيـــة  مـــن  المدينـــة،  اســـتيعاب 
واجتماعيـــة وثقافيـــة وعمرانيـــة ومـــا الـــى ذلـــك، مشـــيرا الى أن 

ســـلبيات وايجابيـــات العولمـــة تـــكاد تتعـــادل.
واضـــاف الـــى مـــا نشـــهده اليـــوم مـــن واقـــع، يفرض تســـاؤالت 
عديدة فيما اذا كانت العولمة تســـاعد االسواق الناشئة في العالم 
الثالـــث، أم انهـــا تعمل على اعاقة نمو االســـواق بســـبب التنافس 
غيـــر المتكافئ مـــع الدول المتقدمة، بشـــكل يـــؤدي الى تكريس 
الهـــوة بين اغنياء العالم وفقرائه، وكيفيـــة معالجة االزمات الصحية 

من منظـــور عام متوافق مـــع األهمية االقتصاديـــة للمدينة.
وتنـــاول المؤتمـــر عـــدة محـــاور اقتصاديـــة وعماليـــة وتعاقديـــة 
وقانونيـــة، إضافـــة إلـــى محـــاور تطوير النظـــم االلكترونية ســـواء 
للجهـــات الحكومية إلنجاز مختلف المعامـــات والنظم االلكترونية 
للمكاتـــب االستشـــارية بمـــا يمكن المهندســـين العمـــل عن بعد.
واســـتعرض المؤتمر حلوال عملية هندســـية لمقابلة اي كوارث 
مســـتقبيلة، إضافـــة إلـــى بحـــث اليـــات تحديـــث قوانيـــن البنـــاء، 
وكيفيـــة جعـــل المـــدن الذكية أحـــد الحلـــول لتفادي تكـــرار اضرار 

العـــزل والتجمـــع والحظر. 
وتحـــدث فـــي المؤتمـــر، أمين عـــام اتحـــاد المهندســـين العرب 
الدكتـــور عـــادل الحديثـــي، ورئيـــس مجلـــس ادارة اتحـــاد المكاتب 
الهندســـية والدور االستشـــارية الكويتية المهندس بدر الســـلمان، 
ورئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة لهيئـــة مكاتب ومؤسســـات الهندســـة 

االستشـــارية العربيـــة المهنـــدس عادل المشـــري.
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هيئة المكاتب تنظم ندوة »حي الشيخ جراح- القدس.. التحدي 
والصمود« بالتعاون مع هيئة المكاتب العربية وهيئة المكاتب في 

غوشـــة: كافـــة محـــاوالت العـــدو الصهيونـــي لتهويـــد القـــدس 
وطـــرد المقدســـيين بـــاءت بالفشـــل

قـــال رئيـــس هيئـــة المكاتب والشـــركات الهنسســـية فـــي نقابة 
المهندســـين األردنييـــن المهنـــدس عبداللـــه غوشـــة، إن مـــا يجري 
اليـــوم فـــي حـــي الشـــيخ جراح مـــن ترحيـــل ألهالـــي الحـــي، يعتبر 
انتهـــاكا اســـرائيليا للقانـــون الدولـــي وجريمـــة علـــى العالـــم منـــع 
حدوثهـــا، مبينا أن جميع االجراءات الصهيونية التشـــريعية واالدارية 

باطلـــة وملغـــاة وفقـــا للقانـــون الدولي.
جـــاء ذلـــك خـــال كلمـــة القـــاء المهنـــدس غوشـــة خـــال ندوة 
عقدهـــا اتحـــاد المهندســـين العـــرب بالتعـــاون مـــع هيئـــة المكاتب 
والشـــركات الهندســـية االردنية والفلســـطينية، تحـــت عنوان »حي 
الشـــيخ جـــراح- القـــدس.. التحـــدي والصمـــود«، مؤكـــدا أن قضية 
القـــرن  عشـــرينيات  منـــذ  بـــدأت  لمســـيرة  اســـتمرار  جـــراح  الشـــيخ 
علـــى  المختلفـــة  االعتـــداءات  ثـــم  النكبـــة  حـــرب  منـــذ  الماضـــي، 
القـــدس واخرها اعانهـــا عاصمة للكيان، إضافـــة إلى ضم القدس 
الشـــرقية ومحـــاوالت تهويدهـــا، الفتـــا الـــى ان العـــدو مـــا زال يتبع 
سياســـة التهويـــد والصهينـــة ومصـــادرة االراضـــي والمنـــازل، ورغم 
تلك السياســـات اال ان اســـتمرار الوجـــود الســـكاني العربي االصيل 

شـــكل اســـطورة الصمـــود الوطنـــي الفلســـطيني التاريخـــي.
واضاف ان اعتمـــاد الكيان الصهيوني على خطته بتهويد القدس 
لتخفيـــض نســـبة الســـكان المقدســـيين فيهـــا الـــى %12، تفشـــل 
باســـتمرار نتيجة الصمود الفلســـطيني التاريخي، كمـــا ان محاوالتهم 
عـــزل واخراج االحياء العربية من مركز القدس بواســـة الجدار الفاصل 

أدى الـــى عـــزل قرابة 140 الف مواطن مقدســـي عـــن مدينته.
وأكـــد علـــى أن عصابـــات المســـتوطنين وبدعـــم مـــن حكومـــة 
واســـتفزازهم  الشـــريف  القـــدس  علـــى  واعتداءاتهـــم  االحتـــال 
لمشـــاعر الفلســـطينيين والعرب والمســـلمين جميعا، كمـــا أن تلك 
االعتـــداءات لـــن تضعـــف ارادة الشـــعب الفلســـطيني الحـــر، فجيل 

المقاومـــة الحالـــي هـــو الجيـــل الـــذي ولـــد بعـــد عـــام 2000، وان 
شـــرارة المقاومـــة فـــي العدوان االخيـــر على غزة انطلقت بســـبب 

االعتـــداءات علـــى المســـجد االقصـــى وحـــي الشـــيخ جراح.
القـــدس  اهـــل  المهنـــدس غوشـــة علـــى ان تصـــدي  وشـــدد 
ودفاعهم عن المســـجد االقصى والشـــيخ جراح، جاء كرسالة قوية 
للعـــدو الغاشـــم،على صمود الشـــعب الفلســـطيني، وأن القدس 
ســـتبقى عربيـــة وان المقدســـات ســـتبقى اســـامية عربيـــة مهما 
حـــاول االحتال فـــرض وقائع جديدة، كما ان القضية الفلســـطينية 

ســـتبقى قضية العـــرب والمســـلمين االولى.
واســـتعرضت النـــدوة مراحـــل التهجيـــر الممنهجـــة التـــي تنتهجهـــا 
القوات االســـرائيلية لتهجير الفلســـليطينين من القدس، اضافة الى 
الممارســـات والتضييق الذي تشـــهده مدينة القـــدس على الدوام.
وأكـــد المشـــاركون في الندوة علـــى ضرورة مســـاعدة المكاتب 
مـــن  فلســـطين  فـــي  لاشـــقاء  العربيـــة  الهندســـية  والشـــركات 
النواحـــي الفنيـــة والتقنيـــة، ومســـاعدتهم فـــي اعـــادة اعمـــار مـــا 
دمرتـــه االت الحـــرب، إضافـــة إلـــى ضـــرورة وجود مخطـــط عمراني 
عربـــي لمدينـــة القدس وايقـــاف اي عدوان مســـتقبلي من ناحية 

االســـتياء علـــى االراضي.
وأوصـــى المشـــاركون علـــى ضـــرورة توثيـــق جميـــع االعتـــداءات 
علـــى االراضـــي والمنشـــآت قبـــل اســـتياء العـــدو عليهـــا القامـــة 
المســـتوطنات، إضافة إلى اقامة مســـابقة هندســـية بيـــن المكاتب 
العربية لتخطيط بعض احياء مدينة القدس، وتشـــكيل لجنة متابعة 
مـــن هيئـــة المكاتب العربية لتنفيذ ما تم االتفـــاق عليه خال الندوة.
وشـــارك فـــي الندوة رئيـــس هيئة المكاتـــب العربيـــة الدكتور عادل 
المشـــرى ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في فلسطين 
المهنـــدس طـــارق الـــزرو، والدكتور جمـــال عمرو من جامعـــه بيرزيت 

والمهنـــدس عماد ابو خضيـــر عضٍو هيئة مكاتب فلســـطين.
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لقاء بين هيئتي المكاتب الهندسية االردنية والفلسطينية
6 االف وحدة سكنية تضررت جراء العدوان على قطاع غزة ومئة برج ومبنى سكني دمر بالكامل

 ننصرها
ً
حملة غزة معا

قـــال رئيس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية الفلســـطينية 
المهنـــدس طـــارق الـــزرو اكثـــر مـــن 5000 وحـــدة ســـكنية الضـــرار 
متوســـطة وطفيفـــة فـــي حيـــن تهـــدم اكثـــر مـــن 1000 وحـــدة 
 ومبنـــى 

ً
ســـكنية بشـــكل كلـــي وتعـــرض مـــا يزيـــد عـــن 100 برجـــا

ســـكني للقصـــف والهـــدم الكلـــي فـــي قطـــاع غزة.
جـــاء ذلـــك خـــال اللقـــاء الـــذي عقـــده رئيـــس هيئـــة المكاتـــب 
والشـــركات الهندســـة في نقابة المهندســـين م.عبدالله غوشة 
مـــع المهنـــدس الـــزرو عبـــر تقنيـــة االتصـــال عـــن بعد، عبـــر خاله 
غوشـــة عـــن تضامـــن أصحـــاب المكاتـــب الهندســـية األردنيـــة مع 
الشـــعب الفلســـطيني، واعتـــزازه بصمـــوده فـــي وجـــه العـــدوان 

الصهيونـــي الغاشـــم.
 
ً
ومـــن جانبه شـــكر الـــزرو هيئـــة المكاتب علـــى تضامنهـــا مؤكدا

االعتـــزاز بالشـــراكة والدعـــم الـــذي تقدمـــه نقابـــة المهندســـين 
وهيئـــة المكاتـــب الهندســـية للشـــعب الفلســـطيني.

واكـــد الـــزرو ان معنويـــات الشـــعب الفلســـطيني مرتفعة رغم 
االضـــرار الكبيـــر التـــي لحقـــت بالبنيـــة التحتيـــة لقطـــاع غـــزة وعدد 

والجرحى. الشـــهداء 

إيمانـــا بالـــدور الوطنـــي والمهنـــي لنقابـــة المهندســـين وهيئة 
المكاتـــب والشـــركات الهندســـية وتضامنا مع اهلنـــا في القدس 
العـــدوان  وجـــه  فـــي  لمقاومتهـــم وصمودهـــم  ووفـــاء  وغـــزة 
الوطنيـــة  المســـئولية  بـــاب  ومـــن  فإننـــا  الغاشـــم  الصهيونـــي 
والقوميـــة نفتـــح لكـــم بـــاب المشـــاركة في هبـــة العـــزة واألخوة 
لنصـــرة االهل وإغاثتهم والمســـاهمة في مشـــاريع اعادة االعمار 

_ننصرهـــا
ً
مـــن خـــال تبرعكـــم لحملـــة #غزة_معا

واكد غوشة خال االجتماع استعداد الهيئة تقديم جميع امكانياتها 
لصالح الشعب الفلسطيني واعادة اعمار ما دمره االحتال.

والمكاتـــب  األردنييـــن  المهندســـين  مـــن  العديـــد  ان  واشـــار 
والشـــركات الهندســـية األردنيـــة لديهـــا خبـــرات مميزة فـــي مجال 
للمبانـــي  العامـــة  الســـامة  وإجـــراءات  المبانـــي  اضـــرار  تقييـــم 
وســـاهموا فـــي إعـــادة االعمـــار فـــي عـــدد مـــن المناطـــق التي 

 وكـــوارث.
ً
شـــهدت حروبـــا

للمكاتـــب  المشـــاركة  بـــاب  فتـــح  قـــد  الهيئـــة  مجلـــس  وكان 
والشـــركات الهندســـية والعاملين فيها في الحملـــة التي تقودها 
 ننصرها لنصـــرة االهل فـــي قطاع 

ً
نقابـــة المهندســـين #غـــزة معـــا

غزة والقدس وإغاثتهم والمســـاهمة في مشـــاريع اعادة االعمار.
المبالـــغ  بإمكانيـــة تقســـيط  المجلـــس تســـهيات  قـــدم  كمـــا 
المتبـــرع بهـــا مـــن خـــال المعامـــات المنجـــزة فـــي النقابـــة، كما 
عممـــت الهيئـــة علـــى أعضائهـــا الراغبيـــن بالتبـــرع بخبراتهـــم في 
للتســـجيل  المتضـــررة  المناطـــق  وتأهيـــل  االعمـــار  إعـــادة  مجـــال 
بهـــدف تقديـــم الخبـــرات والمشـــورة للشـــعب الفلســـطيني في 

المجال. هـــذا 
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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  الكيانـــي، 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، وانطاقتها 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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لقاء هيئة المكاتب وفرع العقبة

لقاء هيئة المكاتب وفرع الكرك

لقـــاء رئيـــس واعضاء هيئة المكاتب الهندســـية وبحضـــور أعضاء مجلس فرع العقبة مـــع الزماء المكاتب الهندســـية العاملة في مدينة 
العقبـــة، حيـــث تم في اللقاء مناقشـــة أهم القضايا التي تهم المكاتب الهندســـية فـــي مدينة العقبة

لقـــاء لهيئـــة المكاتـــب الهندســـية والمكاتـــب الهندســـية في محافظـــة الكرك ، لمناقشـــة القضايـــا المتعلقـــة بالمكاتب الهندســـية في 
المحافظـــة ومناقشـــة التوصيـــات المنبثقـــه مـــن اجتمـــاع مجلس الفرع مـــع المكاتب الهندســـيه



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 اإلخاء 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 الـــازم 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 تعدياتها 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.

تعليمات المفوضين للمراجعة عن المكاتب الهندسية
يسمح للمكاتب الهندسية تفويض من يراجع عنها في النقابة حسب الشروط التالية :

صاحب المكتب هو المفوض عن مكتبه وال يسمح له بالمراجعة عن غير مكتبه.	 

 عن مكتب آخر.	 
ً
 عن المكتب المسجل فيه وال يسمح أن يكون مفوضا

ً
يسمح بأن يكون احد المهندسين العاملين في المكتب/الشركة مفوضا

 عن المكتب بموجب كتاب رسمي من المكتب.	 
ً
يسمح الحد العاملين )من غير المهندسين( في المكتب أن يكون مفوضا

ال يسمح أن يكون المفّوض ألكثر من مكتب.	 

يتم اصدار بطاقات تفويض خاصة للمفّوضين.	 
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حتى نهاية تموز من عام 2021

العمل االستشاري باألرقام

% 80,84
نسبة االرتفاع في 

مساحات
األبنية المقترحة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــال الشهــور 

الثاثة االولى

% 83,51
نسبة اإلرتفاع في 

مساحات
االبنية القائمة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــال الشهــور 

الثاثة االولى

% 81,42
نسبة اإلرتفاع في  

إجمالي مساحات
االبنية المقترحة 

والقائمة
المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة

% 86,5
نسبة اإلرتفاع في 

األماتر الطولية 
المدققة

الستطالع الموقع

1282
عدد المكاتب العاملة

- 811 مكتب مهندس
- 253 هــــنـــــــــدســـــــي
- 210 اســـــتــــشــــــــاري

- 10 رأي

 8009
عدد المهندســــيـــــن والمهندســـــــــــات 

العاملين في المكاتب
- 2911 اشـــــــــراف
- 4734 تــــصميـــم
- 364 تــــــدريــــــــــب

حتى نهاية شهر تموز من عام 2021

مقارنة المساحات المصدقة )الف متر مربع( من النقابة للنصف األول لألعوام 2021-2018 
)بدون معامالت إعادة التصديق والتدقيق(

حتى نهاية شهر تموز من عام 2021
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ضباط ارتباط لمتابعة مشاكل المكاتب
ترخيـــص  فـــي  الزمـــاء  متابعـــة ماحظـــات ومشـــاكل  لغايـــات 
المعامـــات 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(


