
هيئة المكاتب والشركات الهندسية

النشرة الدورية
نشــرة شهـــــــر تشرين األول

المؤتمر الهندسي االستشاري 
الثـــانـي » إسـتـــدامـــة الــعــــمــــل 
اإلستشاري الهـندسي والتحول 

الــــــــرقـــــــــمــــــــي «
هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية في نقابة المهندســـين 
األردنيين  وبالشـــراكة مع هيئة االمكاتب والمؤسســـات الهندسية 
االستشـــارية العربيـــة/ اتحـــاد المهندســـين العـــرب تنـــوي عقـــد 

المؤتمـــر الهندســـي االستشـــاري الثاني تحـــت عنوان:  
» إستدامة العمل اإلستشاري الهندسي والتحول الرقمي«
وذلك خالل الفترة 12-2021/12/13  في فندق الندمارك.

وألن هذا المؤتمر يشـــكل فرصة ثمينة للقاء الزمالء المهندسين 
واإلستشـــاريين والعامليـــن في قطـــاع العمل االستشـــاري لعرض 
تجاربهـــم مـــن خـــالل أوراق العمـــل المقدمـــة ولتبـــادل المعرفـــة 
والخبـــرات وتشـــارك اآلراء، حيـــث ســـتتضمن فعاليـــات هـــذا المؤتمر 
 ألبحـــاث علميـــة ذات صلـــة، ولثقتنـــا بـــأن مشـــاركتكم في 

ً
عروضـــا

هـــذا المؤتمر هي دعم وإثراء له، فإنه يســـرنا دعوتكم للمشـــاركة 
فـــي هـــذا المؤتمـــر مـــن خـــالل تقديـــم ورقـــة بحثية فـــي احدى 

المرفقة.  المواضيـــع 
آمليـــن أن تلقـــى هـــذه الدعـــوة الترحيـــب والدعـــم الكامـــل من 
قبلكـــم لما فيـــه خير لخدمـــة العمل الهندســـي االستشـــاري في 
، نود أن نقدم لكم الشـــكر الجزيل على حســـن 

ً
اردننا العزيز. وختاما

اهتمامكـــم، متطلعيـــن جميًعـــا إلـــى مزيد مـــن التعاون المســـتمر. 
شـــاكرين لكم حســـن تعاونكم.
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»المهندسين« ترفض شمول عقود المقاوالت
والتوريد بقانون العقوبات  

عقد مجلس نقابة المهندسين األردنيين ممثال بنقيب المهندسين 
المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، ومجلس هيئة المكاتب والشركات 
الهندســـية ممثال برئيـــس الهيئة المهنـــدس عبدالله غوشـــة، اليوم 
االربعـــاء، اجتماعـــا طارئا لبحـــث التعديل الـــوارد الذي تـــم اعداده من 
قبـــل ديـــوان التشـــريع والـــرأي تمهيـــدا القراره مـــن مجلس الـــوزراء 
وإرســـاله إلى مجلس النواب حول المـــادة 175 من قانون العقوبات 
رقـــم 1960 وتعديالته المتعلقة بموضـــوع إضافة عقود المقاوالت 
والتوريـــد الـــى قانون العقوبـــات، بجرم تصل عقوبته الى االشـــغال 

الشـــاقة بحد أدنى ٥ سنوات. 
وأجمـــع الحضور على تشـــكيل لجنة فنية تشـــمل كافـــة االطراف 
ذات العالقـــة للخـــروج بعمل نقابـــي مهني على مســـتوى االردن، 
يرفـــض تلك التعديـــالت باعتبارها تمـــس قطاع االنشـــاءات بالكامل.

وأكـــد االجتمـــاع علـــى انـــه ســـتتم مخاطبـــة رئاســـة الـــوزراء ووزارة 
االشـــغال العامة واالســـكان، وديوان التشـــريع والـــرأي لبيان حيثيات 
المـــادة وأثرهـــا على قطـــاع االنشـــاءات بالســـرعة الممكنـــة، إضافة 
إلـــى التواصل مـــع المؤثرين النقابييـــن من نواب واعيـــان ووزراء من 

أجل شـــرح مخاطـــر هـــذا التعديل.
ولفـــت الحضـــور الـــى أن التعديـــل علـــى نـــص القانون ســـيمس 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة وعقـــود البيـــع والشـــراء والتوريـــد والصيانـــة 

وقطـــاع االســـكان بالكامـــل.

وقـــال المجتمعون ان التعديالت الواردة علـــى القانون تعتبر ضربا 
الســـتقاللية قرار المهندس في الموقـــع، وتغوال على كافة المواد 
التـــي تتعلـــق بعقـــد المقاولـــة المدني التـــي تختلـــف عقوباته عن 
اي تشـــريع اخـــر، باعتبـــاره عقدا مدنيا منظما ســـندا الحـــكام القانون 
المدنـــي، ومفصـــال ببنوده بمفاهيم هندســـية مســـتقاه من قواعد 

هندســـية دولية كمنظومة الفيديك لعقود االنشـــاءات.
وأكـــدوا علـــى أن ادراج عقـــد المقاولـــة بهـــذه الطريقة ســـيؤدي 
الـــى انهيـــار قطاع االنشـــاءات بالكامل والقضاء عليـــه، حيث لن يجرؤ 
اي مهنـــدس او مقـــاول او مكتب استشـــاري على توقيع اي عقد، 
مبينيـــن أن مـــا صدر يعتبر ضربا كبيرا وشـــلال لموضوع التشـــاركية بين 

القطاع العـــام والخاص. 
واســـتهجن المجتمعـــون كيفيـــة صـــدور تعديـــالت علـــى نصوص 
قانـــون دون الرجـــوع والتشـــاور مع الجهـــات المختصـــة ذات العالقة 
المباشـــرة بالموضـــوع، باعتبـــار تعديـــل النـــص بتلك الطريق ســـيدخل 
ضمـــن قانـــون الجرائـــم االقتصادية التي ســـتعتبر المخالفـــات جريمة 
اقتصاديـــة تمـــس االدارة العامـــة، مؤكديـــن انه يعتبر تهميشـــا لكل 
القطاعـــات المشـــتركة في بنـــاء الوطن ويتعارض مـــع كل القوانين 
الدولية، وســـيكون له اثرا ســـلبيا تدميريا على كافـــة القروض والمنح 

الـــواردة لقطاع االنشـــاءات.
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نقيب المهندسين يثمن استجابة النواب لتعديل
بند في قانون أمانة عمان

ثّمـــن نقيـــب المهندســـين األردنييـــن، المهنـــدس أحمد ســـمارة 
الزعبـــي، قـــرار مجلـــس النـــواب بالموافقـــة علـــى طلـــب نقابـــة 
المهندســـين بتعديـــل البند )9( فـــي الفقرة )أ( مـــن المادة )13( 
ـــي أمانة 

ّ
فـــي قانـــون أمانـــة عمـــان والتي كانت تنـــّص على تول

عمـــان صالحيـــة »-9 إصـــدار ومنـــح أذونـــات االشـــغال ورخـــص 
أعمـــار األبنيـــة و هدمهـــا وتغييـــر أشـــكالها و اســـتعمالها، و إصدار 
ومنح اذونات األشـــغال و اعتماد المكاتب والشـــركات الهندســـية 

العاملـــة فـــي هـــذا المجال«.
ووافـــق المجلس علـــى مقترح نيابي بتعديل البنـــد لُيصبح كما 
يلـــي: »-9 اصـــدار ومنـــح أذونـــات األشـــغال ورخص إعمـــار األبنية 
وهدمهـــا وتغييـــر أشـــكالها واســـتعمالها، ولألمانـــة تفويض هذه 
الصالحيات أو أي منها للمكاتب والشـــركات الهندســـية المسجلة 
فـــي نقابـــة المهندســـين«، وذلك بعد اتصـــاالت نيابيـــة جرت مع 
نقيـــب المهندســـين األردنييـــن وأميـــن عمـــان، والتوافـــق معهما 

علـــى تعديـــل البند مثـــار الجدل.
وقـــال رئيس المجلـــس، عبدالمنعم العـــودات، إن هذا التعديل 
جـــاء بنـــاء على طلب من نقابة المهندســـين، وهـــو يتعلق بحفظ 
دور النقابـــة الـــوارد في قانـــون البنـــاء الوطني األردنـــي وقانون 

نقابة المهندســـين.
وكان نقيـــب المهندســـين، المهنـــدس أحمـــد ســـمارة الزعبي، 
طالـــب في وقـــت ســـابق بتعديل المـــادة وتوضيح الهـــدف منها 
بشـــكل محـــدد يمنـــع التأويـــل وبمـــا يضمـــن عـــدم التجـــاوز على 

النقابة. صالحيـــات 
وبيـــن أن مجلـــس النقابـــة ومجلـــس هيئة المكاتب والشـــركات 
الهندســـية فـــي النقابـــة، عقـــدا اجتماعـــا األســـبوع الماضـــي تم 
خاللـــه مناقشـــة هـــذا البنـــد وبعد االطـــالع على رأي المستشـــار 
القانونـــي للنقابـــة تم اعـــداد صيغة معدلة للمـــادة تحدد الهدف 
مـــن هذه المادة بما يضمـــن توافقها مع القانـــون وعدم التجاوز 

النقابة. على صالحيـــات 
وأشـــاد نقيـــب المهندســـين ورئيس هيئـــة المكاتب الهندســـية 
فـــي النقابة م.عبدالله غوشـــة بـــدور امانة عمـــان وتعاونها مع 

النقابـــة في مختلـــف المجاالت الهندســـية.
وقـــدم نقيـــب المهندســـين الشـــكر الى الســـادة النـــواب على 
تعاونهـــم ودعمهـــم لنقابـــة المهندســـين وحرصهم علـــى دورها 

والوطني. المهنـــي 
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هيئة المكاتب تعقد محاضرة بعنوان 
»األلياف الخرسانية«

عقدت اللجنة العلمية لهيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية في 
نقابة المهندســـين االردنييـــن، محاضرة بعنوان »األلياف الخرســـانية«، 
بحضـــور رئيـــس الهيئـــة المهنـــدس عبدالله غوشـــة، ورئيـــس اللجنة 
العلميـــة الدكتـــور اســـامة عماريـــن، واعضـــاء مـــن مجلـــس الهيئـــة 

واللجنة.
وتحدثت الورشـــة عن اســـتخدامات االلياف الحديدة في الخرســـانة 
المســـلحة كبديـــل لحديـــد التســـليح العـــادي فـــي بعـــض االماكـــن 
كاألرضيـــات الصلبـــة داخل المنشـــآت الحديدية والتـــي تتعرض ألوزان 
كبيرة، وقواعد المنشـــآت الحديدية والمدة فوق البالطات الخرسانية، 

إضافـــة الـــى كونها بديل للمكانات المســـتخدمة داخل الجســـور.
وأكـــدت المحاضـــرة علـــى أن اســـتخدام االليـــاف الحديديـــة يأتـــي 
لفعاليتهـــا فـــي تقليـــص حجم التشـــققات الخرســـانية كونهـــا تتوزع 
فـــي كافـــة أرجـــاء الخرســـانة بعكـــس الحديد العـــادي، الـــذي يتركز 
فـــي منطقـــة وينعـــدم فـــي اخـــرى، إضافة إلـــى اســـتخدامها في 

المقاومـــة الكبيـــرة إلجهـــادات القـــص في الخرســـانة.

ولفتـــت المحاضرة الـــى أن االلياف الخرســـانية يفضل اســـتخدامها 
كبديـــل للحديد العادي النها تعمل على توفيـــر الوقت والمال، كما 
ثبتـــت جدواهـــا باعتبارهـــا ال تحتـــاج ألكثـــر من عشـــر دقائـــق خلط مع 
الخرســـانة، ثم يتم صبها، مقارنة بحديد التســـليح العادي الذي يحتاج 

القص والتطعيج والتركيب والتســـليح لالستشـــاري.
وتحـــدث فـــي المحاضـــرة مديـــر التطويـــر في شـــركة فورســـتيك 
المهنـــدس جـــورج غالـــي، والمدير الفنـــي في الشـــركة المهندس 

مصطفـــى بهـــاء، بمشـــاركة اكثـــر مـــن 80 مهندس ومهندســـة.
وتعتبر شـــركة فورســـتيك شـــركة عربية لصناعة االلياف الحديدية، 
وتقـــع فـــي مملكـــة البحرين، حيـــث تم انشـــاء المصنـــع االخص بها 
قبـــل 3 ســـنوات، فيمـــا تـــم البـــدء بانشـــاء مصنعهـــم الثانـــي فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعد تحقيق انتشـــار واســـع لمنتجاتهم 
فـــي الخليج العربي، كم تعتبر الشـــركة العربيـــة الوحيدة التي تقدم 
منتج الفايبر ســـتيل بكفالة مدتها عشـــر سنوات مع خدمة التصميم  

الالزمة للمشـــروع.
وفـــي نهايـــة المحاضـــرة، كـــرم رئيـــس هيئـــة المكاتب والشـــركات 
الهندســـية المهندس عبدالله غوشـــة، المحاضريـــن على جهودهم 

المبذولة.
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نقابـــة  فـــي  الهندســـية   والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  أصـــدرت 
المهندســـين األردنيين كتاب التعليمات الفنيـــة التي تعمل بموجبها 
المكاتـــب والشـــركات الهندســـية للعـــام 2021 والـــذي يحتوي على 
جميـــع التعليمـــات الفنيـــة الســـارية باإلضافـــة الـــى الحـــد األدنـــى 
للمتطلبـــات الواجـــب توفرهـــا فـــي المخططـــات الهندســـية كما تم 
ارفاق التشـــريعات الســـارية المتعلقة بالعمل االستشـــاري ليمثل هذا 

 فـــي العمل الهندســـي االستشـــاري 
ً
 متكامـــال

ً
الكتـــاب مرجعـــا

وأكـــد نقيـــب المهندســـين األردنييـــن المهنـــدس أحمـــد ســـمارة 
الزعبـــي، أن نقابة المهندســـين بذلت جهودا كبيـــرة في المحافظة 
علـــى القطاع الهندســـي االستشـــاري، نتيجة الظـــروف االقتصادية 
الصعبـــة والمتتاليـــة التي تعاني منهـــا البالد، مبينـــا أن النقابة تعمل 
علـــى متابعتـــه وتطويره وتحســـين مســـتواه بشـــكل دائـــم باعتباره 

ركيزة اساســـية مـــن الركائـــز التي تقـــوم عليها.
وأشـــار إلـــى أن القطـــاع االستشـــاري كرس جـــّل طاقاتـــه وعمل 
بجـــّد لتحقيق نمـــو وازدهار البـــالد، حيث حققت الشـــركات والمكاتب 
الهندســـية واالستشـــارية مراكـــز متقدمـــة علـــى صعيـــد وطنـــي 
واقليمـــي ودولـــي، كمـــا قدمـــت الكفـــاءات مـــن المهندســـين من 
ذوي الخبـــرات المتميـــزة، الذين اثبتوا قدراتهـــم على تحدي الصعاب 

وصناعـــة االبـــداع رغم ســـوء االوضـــاع وتواضـــع االمكانات.
قال إن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص على تنظيم

ممارســـة مهنـــة الهندســـة وتأهيـــل وتدريب المهندســـين وتطوير 
كفاءاتهـــم المهنيـــة مـــن خـــالل الـــدورات التدريبية وورشـــات العمل 
والنـــدوات المختلفـــة، إضافة إلـــى التواصل الدائم مع المؤسســـات 
والجهـــات المعنيـــة الداخلية والخارجية لتوفير فرص تدريب وتشـــغيل 

للمهندسين.
وقـــال رئيـــس هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية فـــي النقابة 
المهنـــدس عبدالله غوشـــة، إن الهيئـــة بذلت قصـــارى جهدها في 
تطوير العمل الهندســـي االستشـــاري في االردن، بشـــكل كان جليا 
وواضحـــا من خالل جودة ونوعية المشـــاريع ومســـتوى المنافســـة، 
مشـــيرا الى أن المكاتب الهندسية واالستشـــارية أثبتت قدرتها على 

تقديـــم األفضـــل على كافة االصعـــدة محليا وعربيـــا ودوليا.
وبيـــن أن مجلـــس الهيئـــة عقـــد لقـــاءات عديـــدة مع مؤسســـات 
وجهـــات حكوميـــة وخاصـــة مختلفـــة فـــي ســـبيل رفعـــة المهنـــة، 
حيـــث تـــم اعداد خطـــة عمل مرســـومة االهداف ترمـــي الى تطوير 
العمل الهندســـي االستشـــاري والنهوض به، متجاوزا كل المعيقات 

والتحديات.
وأكـــد علـــى أن مجلـــس الهيئـــة عمـــل علـــى تطويـــر وتحديـــث 
التعليمات الفنية الســـارية، ووضع تعليمات جديدة تهدف الى ضبط 
العمـــل االستشـــاري وصـــوال الـــى جمعها فـــي كتاب واحـــد ليكون 
مرجعا مركزيا شـــامال لجميع التشـــريعات الناظمة للعمل االستشاري

»المهندسين« تصدر كتاب التعليمات
الفنية للمكاتب والشركات الهندسية
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هيئة المكاتب تنظم حفل استقبال للمكاتب الجديدة
أقامت هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين 
األردنييـــن، حفـــل اســـتقبال وترحيب بعـــدد من المكاتب والشـــركات 
الهندســـية الجديدة، وذلك بحضور رئيـــس الهيئة المهندس عبدالله 

غوشـــة وأعضاء مجلس الهيئة. 
وقال رئيس الهيئة المهندس عبدالله غوشـــة، إن مجلس الهيئة 
بذل جهودا كبيرا في تطوير العمل الهندســـي االستشاري، ووضع 
جملـــة من االهداف التي ســـاهمت في تنمية مهارات االستشـــاري 

االردني ليكون ســـببا في خدمة االقتصاد الوطني. 
وأشـــار الـــى ان الهيئـــة أصـــدرت كتـــاب التعليمـــات الفنيـــة بهدف 
ضبـــط العمل االستشـــاري وفتح مجـــاالت وفرص جديـــدة للمكاتب 
والشـــركات الهندســـية، إضافة الـــى اصدار تعليمـــات تأهيل المباني 
وصيانتهـــا ودعـــم الحفريات وفتح فروع لمختبرات المـــواد،  الفتا إلى 
جهودها في سّن التشريعات واصدار التعليمات المتعلقة بالتأمينات 
االجتماعيـــة ألصحاب المكاتب كالتكافـــل االجتماعي ومكافأة نهاية 

الخدمـــة ضمان حيـــاة كريمة لهم.
وبين المهندس غوشـــة أن الهيئة أقرت تعديالت على تعليمات 
التأميـــن الصحي حّســـنت فيها شـــروط وميـــزات االشـــتراك ألصحاب 

المكاتب والشـــركات وعائالتهم.
ولفت إلى أن الهيئة خطت خطوات متقدمة في مشروع

التدقيق االلكتروني للمخططات الهندسية، وعملت على توسيع 
افـــق التعاون والتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العالقـــة، والتواصل مع 

الشـــركاء فـــي عملية تدقيق وترخيص المخططـــات كأمانة عمان
ومديرية الدفاع المدني وهيئة االســـتثمار وجمعية المســـتثمرين 
فـــي قطاع االســـكان، بهدف تفعيـــل عملية الربـــط االلكتروني بين 
الجهات الثالث بما يحقق الهدف المنشـــود من المشـــروع والمتمثل 
بتقديـــم المعامـــالت الكترونيا وتســـهيل عملية أرشـــفتها وتدقيقها 
وتســـهيل عمليـــة التواصل المباشـــر ألي مالحظات قـــد تظهر اثناء 

التدقيق.
وأشـــار إلـــى أن النقابة ســـتطلق حزمـــة خدمات الكترونيـــة جديدة 
متعلقة بإصدار الشـــهادات والكشـــوفات والدفع االلكتروني ضمن 

خطتهـــا نحـــو التحول الرقمـــي والوصول الى نقابـــة الكترونية.
 وتخلل الحفل تعريف بالهيئة واالعمال التي تقوم بها وأهدافها، 
إضافـــة إلـــى تعريـــف المكاتب علـــى التعليمات الفنيـــة التي تعمل 
بموجبهـــا، إضافـــة إلى جلســـة حوارية للمكاتب تمـــت خاللها االجابة 

على كافة استفســـارات الزمـــالء اصحاب المكاتب.
وفـــي نهايـــة الحفل، قـــام رئيس الهيئـــة واعضاء مجلـــس الهيئة، 

بتوزيع الشـــهادات على تلـــك المكاتب.
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مبان أكل عليها الدهر تتربص بقاطنيها
يشـــدد عضو نقابة المهندســـين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية 
عبدالله غوشـــة على ضرورة إجراء فحوصات دورية ســـنوية تشـــمل 
للتأكد من الســـالمة اإلنشائية، وأعمال الكهرباء والميكانيك ومراقبة 
أي اســـتخدام آخر قد يغير من هيكلية البناء، ال أن ننتظر بعد ظهور 

اإلشـــكالية والبدء بالبحث عن حلول.
وقـــال غوشـــة ، إن المبانـــي بحاجـــة الـــى تقارير هندســـية دورية، 
وذلك من خالل تشـــريع ملزم ويكون مرتبطا ســـنويا بإذن األشـــغال 
الـــذي يمنـــح من البلديات واألمانة، مشـــيرا في هذا الصـــدد إلى أن 
األبنية العامة من مستشـــفيات، فنادق، مـــدارس، ومجمعات تجارية 
نســـبة كبيرة منها بنيت في ســـبعينيات وثمانينيـــات القرن الماضي، 
ما يســـتوجب مراقبة العمر االفتراضي للمنشـــأة ألن الصيانة الدورية 
مهمـــة وتعمـــل على إطالة عمر البناء، وهذه تعـــد ثروة عقارية من 

عليها. الحفاظ  المفترض 
وأشـــار الى أنه ال يوجد تشريع يلزم صاحب العقار بإجراء فحوصات 
دورية على منشـــأته سواء بالنســـبة لألعمال اإلنشائية أو الكهربائية 
أو الميكانيكيـــة أو الســـالمة العامـــة، موضحـــا أن ما يتـــم عمله بهذا 
الشـــأن فقط اإلجـــراءات الدورية للدفـــاع المدني للتأكـــد من تنفيذ 

متطلبـــات الوقاية من الحريق وهـــذه تتم كل عامين.

المبانـــي  مـــن  أن 23 %  العامـــة  اإلحصـــاءات  دائـــرة  وتكشـــف 
والمنشـــآت فـــي المملكة عمرها أكثر من 40 عامـــا، وهذه تعد ثروة 
عقاريـــة واجتماعية واقتصادية مـــن المفترض الحفـــاظ عليها بإجراء 

الصيانـــة الدورية.
ويبلـــغ عدد المباني والمنشـــآت فـــي المملكـــة 840 ألف مبنى، 
تشـــكل المباني الســـكنية منها 86 %، وغالبيتها في مدينة عمان.
وعلـــى صعيد حادثة عمارة الجوفة، بين غوشـــة أنه في حكومة 
رئيس الوزراء األســـبق هاني الملقي؛ أي قبل 5 ســـنوات، تم توجيه 
أمانـــة عمان والبلديات للبـــدء بإعداد تقييمات لألبنيـــة القديمة بعد 
انهيـــار هـــذه العمارة، لكـــن “منذ ذلك الوقت لم يتـــم أي إجراء على 
أرض الواقـــع، وحتـــى فـــي ميزانيـــة الحكومـــة فـــإن أعمـــال الصيانة 
والتأهيـــل تخصـــص لها نســـبة معينة، يفتـــرض أن يصار إلـــى زيادتها 

لتواكب التطـــورات واالحتياجات”.
يشـــير غوشـــة إلى أنـــه فـــي دول العالم هناك صندوق يســـمى 
صنـــدوق إعادة إعمار المناطق والمنشـــآت غير اآلمنة؛ حيث تخصص 
الدولـــة مبالـــغ ضمـــن ميزانياتها للســـكان غيـــر القادريـــن على عمل 
الصيانـــة، والتأكد من ســـالمة األبنية العامـــة التي مضى عليها أكثر 
مـــن 50 عامـــا، فجميـــع دول العالـــم تجري فحوصات حول ســـالمة 

المباني.

ورشة عمل تعريفية عن برنامج دعم الشركات الخدمية
من أجل الـتصدير ألول مرة

نظمـــت نقابـــة المهندســـين / وحدة تطوير األعمـــال و العالقات الدولية وبالتعاون مع المؤسســـة األردنية لتطوير المشـــاريع االقتصادية 
JEDCO ورشـــة عمـــل تعريفيـــة عن برنامج دعم الشـــركات الخدميه من أجـــل التصدير ألول مره.

ضمن المحاور التالية: 
- التعريف ببرنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير ألول مرة.

- التعرف على آلية التقديم لبرنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير ألول مرة.
- التعريف بمزايا البرنامج و التي تتضمن منحة بقيمة 15000 من أجل تنفيذ مشروع تصدير الخدمات الهندسية خارج األردن.

- التعريف بالشروط الالزمة لاللتحاق ببرنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير ألول مرة.
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وزير الثقافة يرعى فعاليات ندوة السلط
مـــدينـــة التـــســامــح والـضـيـافـة الـحـضرية

رعـــى وزير الثقافة الســـيد علي العايد انطالقـــة فعاليات ندوة 
“الســـلط مدينـــة التســـامح والضيافـــة الحضريـــة”، والتـــي عقدتها 
نقابـــة المهندســـين األردنييـــن بتنظيم من مجلس هيئـــة المكاتب 
والشـــركات الهندســـية بالتعـــاون مع فـــرع النقابة فـــي محافظة 
البلقـــاء، وبمشـــاركة شـــعبة الهندســـة المعماريـــة فـــي النقابـــة 

اليوم الســـبت.
وأكـــد الوزيـــر العايد أن النـــدوة تمثل الترجمـــة الحقيقية وحرص 
المنظمين والمؤسســـات المشـــاركة على حماية المكان واالرتقاء 
بـــه والتطوير والتعريـــف بمرافق وجماليته وتاريخه الذي يؤســـس 
لتقديـــم رواية متكاملة وتقديم ســـردية علـــى المكان في االردن 

وتحوالته. وتاريخه 
وقـــال إن اليـــوم هـــو يـــوم وطنـــي اردنـــي بامتيـــاز جاء لنرســـم 
مســـتقبل المدينـــة بالكيفيـــة التي تحافـــظ على اصالتهـــا وروحها 
وتشـــرع االبـــواب والنوافـــذ النفتاحهـــا علـــى االبـــواب المعاصـــرة 
وتحافـــظ علـــى روح المـــكان الـــذي بنـــاه االبـــاء واالجـــداد وزرعوا 
فيـــه قيـــم المحبة والطيـــب، مبينا أن في المدينـــة رجاالت الوطن 
الذيـــن قدموا التضحيات تلـــو التضحيات في ســـبيل الوطن، فهم 

تربـــوا علـــى االصالـــة والطيب واالنتمـــاء والوطنيـــة الكبيرة.
وأشـــار الوزيـــر العايد الـــى أن ادراج مدينة الســـلط علـــى قائمة 
التـــراث العالمـــي تزامن مـــع احتفـــاالت المملكة بتأســـيس الدولة 
عليهـــا  تأســـس  التـــي  بالقيـــم  دوليـــا  اعتـــراف  ليشـــكل  االردنيـــة 
المجتمـــع االردنـــي؛ القيـــم التي كرســـها الهاشـــميون عبـــر عقود 
مـــن البنـــاء والمحطات المشـــرقة التي جعلت مـــن االردن نموذجا 
معنيـــة  الثقافـــة  وزارة  ان  مضيفـــا  واالســـتمرار،  االســـتقرار  فـــي 
بالمـــكان بمـــا هـــو تـــراث مادي وانســـاني وبمـــا هو نـــص ابداعي 
جمالـــي يعكس ثقافة االنســـان وقيمه الحضارية وانماط عيشـــه 

وخصوصيتـــه التـــي تجســـدت فـــي هويتهـــا االردنيـــة الوطنية.
بـــدوره، قـــال نقيـــب المهندســـين االردنييـــن المهنـــدس أحمـــد 
ســـمارة الزعبـــي، إن نـــدوة اليوم جـــاءت لالحتفال بالســـلط على 
ضفـــاف المئويـــة، فالمئوية اســـتذكار واســـتنهاض ومحطـــة امانة 
ومســـؤولية نقرأ فيهـــا التجربة والرحلة بعين عـــدل، تقودها بصيرة 

وطنيـــة صادقـــة ال تصمـــت عن خلـــل وال تتجاوز عـــن منجز.
ولفـــت إلـــى أننـــا في حضـــرة التاريخ وفـــي محراب علـــم انطلق 
منـــه كواكـــب واســـماء كبيـــرة صنعـــت المجـــد ووضعـــت اللبنـــات 
االولـــى لـــألردن الـــذي نريد، فأناس عاشـــوا في الســـلط نســـجوا 
تشـــكيالتهم العمرانيـــة االجتماعيـــة واجابـــوا بـــكل حرفيـــة وامانة 
علـــى احتياجـــات الناس الماديـــة والروحيـــة، كما وقدمـــوا فراغات 

معماريـــة تتيـــح لإلنســـان ان يعيش انســـانيته مـــع االخرين.
وتابـــع، “مهمتنـــا اليـــوم كمعمارييـــن وصنـــاع قـــرار ومخططيـــن 
احتـــرام انســـانية االنســـان مـــع تعاطينـــا فـــي التصميـــم الحضري 
والتخطيـــط العمراني، حيث تعـــددت النظريات التي تناولت عالقة 

االنســـان بالمـــكان، وكيـــف ان التجـــارب البصرية التـــي يتعرض لها 
االنســـان تنســـج خبراته ومشاعره.

وبيـــن أن اعيننـــا هي مصدرنـــا االولي لتلقي المعرفـــة، كما ان 
التـــراث العمرانـــي وثيقة تاريخية شـــديدة الدقة، فهـــم مرآة لحالة 
مجتمعيـــة سياســـية اخالقيـــة وعاطفيـــة، وايضـــا كفلســـفة حياة 

وتصـــورات عن الســـلطة والديـــن واالســـاطير والمعتقدات.
وقالـــت ممثلـــة وحـــدة ادارة وســـط مدينة الســـلط المهندســـة 
لينـــا ابو ســـليم، إن وســـط المدينـــة التاريخي يمثل مثاًل اســـتثنائيا 
للتـــراث الحي والمشـــهد الحضري التاريخي مـــع وجود صلة قوية 
بين ســـماته الملموســـة )من العمـــارة الرائعة، التشـــكيل الحضري 
التســـامح والعيـــش  الملموســـة )مـــن  المميـــز( والســـمات غيـــر 
المدينـــة  تطـــور  فتـــرة  خـــالل  الحضريـــة(  والضيافـــة  المشـــترك 

والممزوجـــة بالعهـــد الذهبـــي للمدينة.
وأشـــارت الـــى أنه وفـــي حالة مدينة الســـلط وحيـــث أن أصالة 
، فقـــد حافظـــت المدينـــة علـــى 

ً
الشـــكل والتصميـــم عاليـــة جـــدا

شـــخصيتها فـــي مبانيهـــا وأماكنهـــا العامة وكانـــت التغيرات على 
مر الســـنين ضئيلة وتظهر روح المكان عند التجول في ســـاحاتها 
وأســـواقها ومع ســـكان يقدرون قيمة تراثهـــم وتقاليدهم إال أن 
هنـــاك مجموعـــة مـــن العوامل التي تهـــدد أو تؤثر علـــى عملية 

اإلدراج.
البلقـــاء  فـــي  المهندســـين  نقابـــة  فـــرع  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
المهنـــدس كمـــال الدبـــاس، إن الســـلط نهـــار ممتد عبر الســـنين 
ودليـــل ســـاكن فـــي ذرى رم، فهـــي تـــراب عطـــر، فالســـلط في 
علـــو شـــجر الرمـــاح بل في علـــو الرايـــات وقلعة الربـــض وصلوات 

المصليـــن الصاعـــد الى الســـماء.
واشـــار الى أن ادراج مدينة الســـلط على الئحة التراث العالمي 
يشـــكل نقلـــة نوعية لها، فهـــذا بداية البداية التي تســـتوجب من 
الجميـــع، رســـميين واهل مدينة، العمل علـــى احداث نقلة نوعية 

للمدينـــة مع الحفاظ علـــى طابعها األثري. 
وفـــي نهايـــة الحفـــل، قام راعـــي الحفـــل الوزير العايـــد ونقيب 
المهندســـين ورئيـــس اللجنة التحضيرية المهنـــدس عماد الدباس، 

بتســـليم الـــدروع للعاملين على النـــدوة والمنظمين



هيئة المكاتب والشركات الهندسية

النشرة الدورية

 دورة تدريبية في التصميم اإلنشائي
للــــمـــــدقــــقــــيــــــــــن اإلنـــــشــــــائــيــيــــن

»المهندســـين« تعقـــد دورة تدريبيـــة فـــي التصميـــم االنشـــائي 
للمدققيـــن االنشـــائيين

ً»المهندســـين« الكـــود األردني في االعمال االنشـــائية ســـيصدر 
بنســـخته المحدثة قريبا

عقـــدت الدائـــرة الهندســـية فـــي نقابـــة المهندســـين األردنييـــن، 
دورة تدريبيـــة في التصميم االنشـــائي للمدققين االنشـــائيين في 
مركـــز النقابـــة فـــي عمـــان وفروعهـــا فـــي المحافظـــات، قدمتها 

المهندســـة لبنـــى الضاني.
وتأتـــي الـــدورة ضمـــن توجـــه النقابـــة فـــي التحـــول االلكتروني 
واالنتقـــال الـــى التدقيـــق االلكترونـــي لجميع المشـــاريع في كافة 
محافظـــات المملكـــة، كمـــا تأتـــي كخطـــة للدائـــرة الهندســـية في 
التطويـــر والتأهيـــل المســـتمر للمدققيـــن بهـــدف رفـــع مســـتوى 
التدقيـــق وتوحيـــد مفاهيـــم التدقيـــق بيـــن المركـــز والفـــروع، كمـــا 
وتهـــدف الى اطـــالع المدققين على على اخر المســـتجدات في 
الكـــودات الهندســـية، حيـــث عقـــدت عـــدة دورات متخصصـــة في 

المجال. ذلـــك 

وقـــال عضـــو مجلـــس النقابة رئيـــس شـــعبة الهندســـة المدنية، 
الدكتـــور بشـــار الطراونـــة، خـــالل حفل توزيـــع الشـــهادات، إن هذه 
الـــدورات ضروريـــة وتأتـــي من خالل التنســـيق مـــع األمانـــة العامة 
والدائرة الهندســـية كون الشـــعب الهندســـية هي المســـؤولة عن 

لتدقيق. ا
وأضـــاف الدكتـــور الطراونـــة ان الكـــود األردنـــي فـــي االعمـــال 
 عـــن مجلـــس البنـــاء 

ً
االنشـــائية ســـيصدر بنســـخته المحدثـــة قريبـــا

الوطنـــي حيـــث ســـيكون هنـــاك ورشـــات عمـــل للتعريـــف بـــه، كما 
ســـيتم عقـــد عدد من ورشـــات العمـــل التدريبية في مجـــال تقييم 
وإعـــادة تأهيـــل وترميـــم المبانـــي القائمـــة وهو االختصـــاص الذي 
 كاختصـــاص عامل فـــي المكاتب والشـــركات 

ً
تـــم اعتمـــاده مؤخـــرا

الهندســـية، مبينـــا أن العمـــل جـــار العمـــل علـــى اعـــداد تعليمـــات 
واضحـــة وناظمة واليات مناســـبة لتدقيق مشـــاريع تأهيـــل المباني 

القائمة. والمنشـــآت 
المدربـــة  الدكتـــور بشـــار الطراونـــة  الـــدورة، كـــرم  وفـــي نهايـــة 
المهندســـة لبنـــى الضانـــي كمـــا قـــام بتوزيـــع شـــهادت الحضـــور 

ققيـــن للمد



تعليمات المخالصات الفنية والمالية 
بين المكاتب الهندسية وأصحاب 

العمل

تعليمات السماح للمالك بالتعاقد مع 
مكتب آخر لمشروعه في حال وجود 

خالف مع المكتب السابق

• علـــى المالـــك الـــذي يرغـــب بترخيـــص مســـاحات جديـــدة علـــى مشـــروع تم 
 خالل عشر سنوات )مـــــن تاريـــــخ التصديـــــق( ان يحضر 

ً
ترخيص جزء منه ســـابقا

مخالصـــة فنيـــة وماليـــة من المكتب الهندســـي الســـابق.

• علـــى المالـــك الـــذي يرغـــب بتكليف مكتب جديـــد لترخيص مســـاحات جديدة 
او اجـــراء اي تعديـــالت على مشـــروع او مخططات تم ادخـــال عقد اولي فيه 
 من مكتب اخر خالل عشـــر ســـنوات )من تاريخ ادخـــال العقد( ان يحضر 

ً
ســـابقا

مخالصـــة فنية ومالية من المكتب الهندســـي الســـابق

• فـــي حـــال رفـــض المكتـــب اعطـــاء مخالصـــة للمالـــك تقـــوم الهيئة بدراســـة 
الطلـــب التخـــاذ االجـــراءات الالزمـــة لحفـــظ حقـــوق الطرفيـــن وعـــدم تعطيـــل 

العمـــل .

• ال يطلـــب مخالصـــة إذا كان المشـــروع صـــادر فيه شـــهادة مطابقـــة مصادقة 
مـــن النقابـــة حســـب األصـــول حيـــث تعتبـــر شـــهادة المطابقـــة مخالصـــة فنية 

لية. وما

• ال يطلـــب مخالصة إذا تغير مالك المشـــروع وللمالـــك القديم التقدم بدعوى 
بأتعابه علـــى المكتب القديم.

 اســـباب طلبه 
ً
• يتقـــدم المالك بطلب الســـماح التعاقـــد مع مكتب آخر موضحا

وتفاصيله.

• يتـــم مخاطبـــة المكتب الهندســـي وتزويده بنســـخة من الطلـــب المقدم من 
المالـــك البـــداء رأيه وتحديد مطالبتـــه المالية ان وجدت وذلك خـــالل ثالثة ايام 

عمل.

•  بعـــد مـــرور فتـــرة ســـبعة أيـــام يتم الســـماح للمالـــك بالتعاقد مـــع مكتب اخر 
شريطة:

•  ايداع تعهد من المالك بااللتزام باي حقوق تثبت للمكتب السابق .

• ايـــداع شـــيك مصـــدق و/أو مبلغ نقدي مـــن المالك بقيمة العقـــد أو بقيمة 
مطالبـــة المكتـــب الســـابق )ان وجـــدت( شـــريطة ان ال تتجـــاوز المطالبة  قيمة 
عقـــد التصميـــم اذا كانـــت المطالبـــة تتعلق بأتعـــاب التصميم وال تتجـــاوز قيمة 
عقـــد االشـــراف اذا كانـــت المطالبة تتعلق اتعاب االشـــراف وحســـب التعليمات 

السارية. 

الطلـــب من المكتب الهندســـي تقديم دعوة رســـمية باتعابة حســـب االصول 
خالل ســـتة شـــهور مـــن تعاقد المالك مـــع مكتب اخر وفي حـــال عدم تقديم 
المكتـــب دعـــوى بأتعابـــه خالل هـــذه المـــدة  يتم اعـــادة الشـــيك و/أو المبلغ 

المـــودع  للمالك 
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العمل االستشاري باألرقام

% 45,93
نسبة االرتفاع في 

مساحات
األبنية المقترحة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــالل الشهــور 

الثالثة االولى

% 54,41
نسبة اإلرتفاع في 

مساحات
االبنية القائمة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــالل الشهــور 

الثالثة االولى

% 47,84
نسبة اإلرتفاع في  

إجمالي مساحات
االبنية المقترحة 

والقائمة
المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة

% 47,88
نسبة اإلرتفاع في 

األماتر الطولية 
المدققة

الستطالع الموقع

1298
عدد المكاتب العاملة

- 823 مكتب مهندس
- 255 هــــنـــــــــدســـــــي
- 210 اســـــتــــشــــــــاري

- 10 رأي

8259
عدد المهندســــيـــــن والمهندســـــــــــات 

العاملين في المكاتب
- 3032 اشـــــــــراف
- 3847 تــــصميـــم
- 380 تــــــدريــــــــــب

حتى نهاية شهر تشرين األول من عام 2021

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

حتى نهاية شهر تشرين األول من عام 2021
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ضباط ارتباط لمتابعة مشاكل المكاتب
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(


