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كلمة نقيب المهندسين

الزميالت والزمالء المهندسات والمهندسين الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،، 

  خطــت نقابتكــم خطــوات كبيــرة علــى طريــق تقديــم أفضــل الخدمــات لمنتســبيها، بمــا يحقــق الجــودة العاليــة 
والتكلفــة المنافســة ويتالئــم مــع الظــروف االقتصاديــة التــي يعيشــها بلدنــا.

  ويأتــي هــذا الدليــل المفصــل للخدمــات التــي تقدمهــا النقابــة لمنتســبيها ليتــوج جهــود أعــوام عديــدة 
مــن التميــز فــي تقديــم الخدمــة للمهندســين لتحقيــق هــدف رئيــس مــن أهــداف النقابــة وهــو تأميــن الحيــاة 

الكريمــة للمهندســين وعائالتهــم.

  وقــد حرصــت النقابــة علــى تنويــع خدماتهــا لتشــمل كافــة الجوانــب العلميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
والتمويليــة والنقابيــة والمهنيــة والصحيــة والتكافليــة.

  ومــن الجديــر بالذكــر ان النقابــة تقــدم هــذه الخدمــات مــن خــالل فــروع النقابــة فــي المملكــة وتســاعد 
المهنــدس المغتــرب للحصــول عليهــا مــن خــالل لجــان االرتبــاط خــارج األردن ليكــون المهنــدس علــى تواصــل 

دائــم مــع نقابتــه.

ايها الزمالء والزميالت

  إن خدمــة زمالئنــا شــرف لنــا وهــدف نتطلــع إلــى تحقيقــه دائمــا بــكل مــا اوتينــا مــن عــزم، وان نقابتنــا تحتــاج 
منــا إلــى كل دعــم وتكاتــف وتواصــل لتكــون علــى الــدوام رائــدة العمــل الهندســي والمهنــي والنقابــي ليــس 

فقــط فــي األردن، وانمــا عربيــا وعالميــا.

واننــي باســمي وباســم زمالئــي اعضــاء مجلــس النقابــة لنتقــدم بالشــكر الجزيــل لجميــع مجالــس الفــروع 
ــة،  ــة للزمــالء المنتســبين للنقاب واللجــان والموظفيــن الذيــن يقومــون علــى تقديــم هــذه الخدمــات المتكامل

ــزة. ــل بهــذه الصــورة الممي كمــا أشــكر كل مــن ســاهم بإخــراج هــذا الدلي

نقيب المهندسين األردنيين 

                                                                                                               م. أحمد سمارة الزعبي



الــمــزايـــــــــا
والخدمات
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التدريب والتشغيل
نقــدم للمهندســين حديثــي التخــرج فــرص تدريــب ســواء فــي برنامجهــا الرئيســي أو مــن خــالل برامجهــا المتنوعــة 
مــع مختلــف القطاعــات الحكوميــة والخاصــة . بحيــث يحصــل المتــدرب خــالل فتــرة التدريــب علــى مكافــأة ماليــة 

شــهرية مــن النقابــة. 

تأمين فرص العمل
نحــرص علــى تأميــن مجموعــة مــن فــرص العمــل داخــل وخــارج األردن للمهندســين وفــي مختلــف التخصصــات. 
ويكــون ذلــك مــن خــالل اإلعــالن عــن هــذه الفــرص علــى الموقــع اإللكترونــي للنقابــة أو مــن خــالل صفحــات 

التواصــل االجتماعــي . وبالتنســيق مــع لجــان االرتبــاط بالخــارج.

دعم األوراق العلمية
نقــوم بتقديــم دعــم للمهندســين أصحــاب األوراق العلميــة لتقديمهــا فــي مؤتمــرات خــارج األردن بمبلــغ يصــل 

لغايــة )300( دينــار لــكل ورقــة عمــل.

قضايا المهندسين
 منــا علــى رعايــة ومتابعــة قضايــا المهندســين فــي مختلــف القطاعــات تعمــل لجنــة قضايــا المهندســين 

ً
حرصــا

فــي القطــاع العــام ولجنــة قضايــا المهندســين فــي القطــاع الخــاص علــى االســتجابة والنظــر فــي جميــع همــوم 
وقضايــا المهندســين والتواصــل مــع الجهــات المعنيــة إليجــاد أفضــل الحلــول لهــا.

لجان النشاطات والجمعيات
نتيــح للمهنــدس إمكانيــة المشــاركة الفاعلــة فــي جميــع اللجــان التــي تعمــل علــى خدمــة المهندســين فــي 

ــد عــدد المتطوعيــن فــي اللجــان علــى )1500( متطــوع. شــتى المجــاالت واالهتمامــات حيــث يزي

لجان االرتباط الخارجية
 ضمــن سياســتنا  التــي تهــدف الــى التواصــل الدائــم فقــد تــم تشــكيل لجــان ارتبــاط خارجيــة فــي بعــض الــدول 
العربيــة واألجنبيــة ممــا يســهل عمليــة التواصــل والحصــول علــى الخدمــات التــي تقدمهــا النقابــة، ويمكــن 

ــة. ــي للنقاب ــاط وعناوينهــا مــن خــالل الموقــع اإللكترون ــى لجــان االرتب اإلطــالع عل

نقابية و مهنية
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المسؤولية االجتماعية
 مــن دورنــا الوطنــي تجــاه المجتمــع المحلــي يقــوم صنــدوق المســؤولية االجتماعيــة بدعــم مشــاريع 

ً
انطالقــا

ونشــاطات تنميــة المجتمــع المحلــي فــي المملكــة بالتعــاون مــع القطاعيــن العــام والخــاص.

خدمات هندسية
اإلعفاء الشخصي التعاب التصميم واالشراف

وفحص الموقع لسكن المهندس الخاص

يجــوز للمهنــدس األردنــي المســجل كعضــو لــدى نقابــة المهندســين األردنييــن وبطلــب خطــي الحصــول علــى 
إعفــاء أو تخفيــض لالتعــاب مــن المكاتــب الهندســية لعقــود )التصميــم, اإلشــراف, فحــص الموقــع( وذلــك 
لمــرة واحــدة فقــط عــن وحــدة ســكنية واحــدة ســواء كان المشــروع ضمــن عمــارة ســكنية أو فيــال بحيــث 

يعفــى المكتــب مــن احتســاب الحصــص الهندســية وال يطلــب ايــداع بــدل مهنــدس مقيــم.

التأمينات االجتماعية والصحية
صندوق التأمين االجتماعي

يعمــل الصنــدوق علــى تحقيــق التأميــن االجتماعــي للمهندســين و عائالتهــم, ففــي حــال وفــاة العضــو 
المســدد الشــتراكه الســنوي وبغــض النظــر عــن فتــرة اشــتراكه فــي النقابــة يتــم صــرف مبلــغ )5000( خمســة 
 يضــاف لراتــب صنــدوق 

ً
آالف دينــار كدفعــة فوريــة, باإلضافــة إلــى راتــب بقيمــة )100( مائــة دينــار شــهريا

التقاعــد المســتحق. ويكــون االشــتراك فــي  الصنــدوق لجميــع المهندســين األردنييــن ضمــن الرســوم الســنوية 
للنقابــة.

صندوق التكافل االجتماعي
ــق التكافــل االجتماعــي للمهندســين وعائالتهــم ســواء فــي حــاالت الوفــاة أو  يعمــل الصنــدوق علــى تحقي
العجــز الكلــي الدائــم مــن خــالل دفــع مبلــغ تكافلــي يصــل لغايــة )50( خمســين ألــف دينــار. ويكــون االشــتراك 

فــي الصنــدوق اختيــاري لألعضــاء قبــل بلــوغ ســن )50( ســنة.

التقاعد
يحــق  ميســرة,  شــهرية  وبأقســاط  للمهندســين  التقاعديــة  الشــرائح  مــن  العديــد  التقاعــد  صنــدوق  يوفــر 
للمهنــدس المشــترك فــي الصنــدوق تعديــل الشــريحة التقاعديــة فــي أي وقــت ســواء بدفــع الفتــرة الســابقة 

ــن وصــول ســن التقاعــد. ــرة القادمــة لحي ــدة أو اســتكمال الفت ــى الشــريحة الجدي عل
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التأمين الصحي

نقــدم لــك ولعائلتــك خدمــة تأميــن صحــي مميزة ضمن شــبكة طبية واســعة االنتشــار داخل وخارج المستشــفى, 
باإلضافــة إلــى العديــد مــن البرامــج األخــرى تشــمل تأميــن األمــراض المزمنــة ، تأميــن الوالديــن ، تأميــن األســنان, 
ضمــن خصومــات تشــجيعية وإمكانيــة تقســيط مبلــغ االشــتراك وفــق شــروط وتعليمــات خاصــة، تاميــن برنامــج 
شــباب )3( للمهندســين الشــباب وحتــى عمــر اقــل مــن 26 عــام وقســط تاميــن )80( دينــار شــريطة ان يكــون 

مشــتركا فــي صنــدوق التقاعــد

التمويل واألراضي
القروض الحسنة

يســتفيد المهنــدس مــن قــرض حســن بقيمــة 1000 دينــار لغايــات الــزواج والتعليــم مــن خــالل اتفاقيتنــا مــع البنــك 
اإلسالمي االردني.

قروض التمويل
ــمل  ــار وتـشــــــــ ــف دين ــة )30( أل ــل للمهندســين تصــل لغاي ــد مــن قــروض التموي ــدوق التقاعــد العدي يقــدم صن

)الشــقق الســكنية واألراضــي, مــواد البنــاء, الســيارات, األثــاث, األجهــزة الكهربائيــة وغيرهــا مــن التمويــالت(

أراضي النقابة
يؤمــن صنــدوق التقاعــد قطــع أراضــي فــي مواقــع متميــزة وبأســعار منافســة بحيــث يحصــل المهنــدس علــى 

تمويــل يصــل لغايــة  )40( ألــف دينــار بمــدة ســداد تصــل الــى 15 ســنة.

المشاريع االنتاجية
ضمــن القــروض التمويليــة يتيــح صنــدوق التقاعــد إمكانيــة الحصــول علــى قــرض لغايــة فتــح أو تطويــر المشــاريع 

االنتاجيــة بســقف تمويــل )30( ثالثــون ألــف دينــار.

اتفاقية تقديم الخدمات التمويلية مع البنك اإلسالمي األردني
يســتطيع المهنــدس الحصــول علــى أفضــل نســب المرابحــة علــى القــروض التمويليــة المقدمــة مــن البنــك 

اإلســالمي األردنــي مــن خــالل االتفاقيــة الموقعــة مــع البنــك.
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مزايا خاصة بالمهندسين الشباب
التأمين الصحي الخاص بالمهندسين الشباب

تقدم نقابة المهندسين األردنيين برامج تأمين صحي خاصة بالمهندسين الشباب وبخصومات تشجيعية كالتالي: 
برنامــج شــباب 1 )تاميــن صحــي للمهندســين الشــباب مــن عمــر 22-30 عــام(: تامين صحي للمهندســين غير 	 

المتزوجيــن والذيــن تتــراوح أعمارهــم مابيــن 22-30 عــام ويشــمل تغطيــة العــالج داخــل وخــارج المستشــفى 
وبأســقف تأمينية منافســة و باشــتراك ســنوي فقط 140 دينار. 

برنامــج شــباب 2 : وهــو برنامــج تأمينــي مجانــي للمهندســين والمهندســات مــن عمــر 22-26 عــام ولمــدة ســنتين 	 
)ســنة التخــرج والســنة التــي تليهــا( ويشــمل تغطيــة العــالج داخــل المستشــفى بســقف تغطيــة 2000 دينــار أردنــي.

قرض المهندسين الشباب
يوفــر صنــدوق التقاعــد للمهندســين الشــباب قــرض تمويــل خــاص بســقف )5000( دينــار وبنســب مرابحــة 
مخفضــة فقــط لتمويــل شــراء الســيارات أو األثــاث أو األجهــزة الكهربائيــة أو المشــاريع الصغيــرة او مــواد البنــاء.

تسهيالت االستفادة للشباب من قروض التمويل
ــا بإجــراء العديــد مــن التســهيالت المتعلقــة بهــم، فتــم تخفيــض  لغايــات دعــم المهندســين الشــباب فقــد قمن

 مــن )%10( مــن قيمــة التمويــل.
ً
ــار واحــد فقــط بــدال الدفعــة األولــى لجميــع القــروض لتصبــح )1( دين

دعم حضور المؤتمرات للشباب

نقــدم للمهندســين الشــباب فرصــة المشــاركة فــي المؤتمــرات التــي نعقدهــا بشــكل مجاني, حيــث تم تخصيص 
ما نســبته )%25( من مقاعد كل مؤتمر لللمهندســين الشــباب.

تقسيط الدورات للشباب
نقدم برنامج تقسيط لدورات مركز تدريب المهندسين وبما يتناسب مع أوضاع الزمالء حديثي التخرج.

الدورات المدعومة
 علــى رفــع كفــاءة المهندســين الشــباب حديثــي التخــرج وزيــادة تنافســيتهم بســوق العمــل, تقــوم اللجــان 

ً
حرصــا

فــي النقابــة بتقديــم العديــد مــن الــدورات المدعومــة لهــم فــي جميــع االختصاصــات الهندســية واإلداريــة.

الدورات التدريبية والشؤون العلمية
المؤتمرات العلمية

 نقــوم بعقــد العديــد مــن المؤتمــرات لتوفيــر بيئــة مناســبة لتبــادل 
ً
 و علميــا

ً
لتطويــر و دعــم مهنــة الهندســة مهنيــا

األفــكار والتعــرف علــى أفضــل المعاييــر والخبــرات فــي مختلــف المجــاالت واالطــالع علــى أحــدث التطــورات 
العلميــة والتقنيــة ومواكبــة العصــر.
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مركز تدريب المهندسين
باعتبــاره المركــز الوحيــد المعتمــد لــدى اتحــاد المهندســين العــرب وحصولــه علــى العديــد مــن االعتمــادات 
والشــراكات العالميــة ومــن أبرزهــا FIDIC , SIEMENS , Certiport , Samsung والهيئــات الهندســية فــي 
العديــد مــن الــدول العربيــة واعتماديــة اوتــو ديســك واعتماديــة المركــز االقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة 

.
ً
 وإقليميــا

ً
الطاقــة فــإن ذلــك يجعــل مركــز تدريــب المهندســين مــن أفضــل مراكــز التدريــب الهندســية عربيــا

المكتبة
 لخدمــة بيــع 

ً
نوفــر لــك مكتبــة علميــة هندســية تحتــوي علــى أحــدث اإلصــدارات والمراجــع العلميــة، إضافــة

وإعــارة الكتــب.

التأهيل واالعتماد المهني
ضمــن ســعينا إلــى تطويــر االداء المهنــي للزمــالء، فقــد قمنــا باســتحداث نظــام التأهيــل واالعتمــاد المهنــي 
باالرتــكاز علــى التجربــة العالميــة التــي تقــوم علــى فحــص وتقييــم الممارســة المهنيــة ومنــح المراتــب المهنيــة 

للمهندســين.

خدمات أخرى
التسديد اإللكتروني

واهمهــا: الوســائل  مــن  العديــد  خــالل  مــن   
ً
الكترونيــا المالــي  والتســديد  االســتعالم  خدمــة  لــك   نقــدم 

-خدمــة E-Fawateercom مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة بالبنــوك العاملــة داخــل المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية.

خدمة االتصاالت
نقــوم بتوقيــع اتفاقيــات ســنوية مــع مــزودي خدمــة االتصــاالت لتزويــد المهنــدس بأفضــل عــروض االتصــاالت 

وبأفضــل االمتيــازات.

تطبيق النقابة على الهواتف الذكية
يـتيح لك التطبـيق الخاص بنقابة المهندسين على نظام )Android,IOS( التواصل مع النقابة لمعرفة آخر 

األخبار والنشاطات ضمن اهتماماتك الخـــــــــاصـــــة، باإلضافة إلى الخدمات اإللكترونية المختلفة كاألمور المالية 
 والشبكة الطبية وغيرها من الخدمات.

.
ً
اسم التطبيق : نقابة المهندسين األردنيين - قريبا

خدمة الخصومات
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اتصل بنا

/jordan.engineers.association
/jordanengineers
/jea.offical
/jordanianengineers
/jordan-engineers-asso
@jeajordan
info@jea.org.jo
www.jea.org.jo
نقابة المهندسين األردنيين

لالتصال من خارج األردن
+962 6 5000 900

مركز االتصال : 900 5000 )06(
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البريد اإللكترونيفاكسهاتفالعنوانالفرع

إربد
شارع شفيق ارشيدات/ إشارة المحافظة/ 

مجمع النقابات المهنية/ مقابل نادى 
المعلمين

+96227274499+96227274607irbed@JEA.ORG.JO

البلقاء
نقب الدبور/ مجمع النقابات المهنية/ السلط 
- ط2/ بعد محافظة البلقاء بما يقارب 1 كم/ 

بجانب مدارس البلقاء اإلسالمية
+96253559092+96253559094salt@JEA.ORG.JO

جرش
جرش – باب عمان – قبل الحسبة ب 100 متر  

-فوق محالت جرن لالناره – الطابق الثاني
+96226341941+96226341941jarash@JEA.ORG.JO

الزرقاء
شارع عمان الزرقاء )االوتوستراد( / خلف 

محافظة الزرقاء
+96253935027+96253935614zarqa@JEA.ORG.JO

96232241661tafelah@JEA.ORG.JO+96914223269+وادي زيد- مقابل شركة أمنيةالطفيلة

عجلون
عجلون/ شارع إربد عجلون الرئيسي - بجانب 

مشروع إرادة
+96226422525+96226422525ajloun@jea.org.jo

العقبة
بجانب مركز شباب العقبة/ خلف المستشفى 

اإلسالمي
+96232014411+96232014411aqaba@jea.org.jo

الكرك
دوار اإلسكان/ مقابل صيدلية جوهرة الصحراء 

- المرج
+96232354333+96232354333karak@JEA.ORG.JO

96253252003madaba@JEA.ORG.JO+96253243118+شارع الملكة رانيا/ مقابل مبنى محافظة مأدبامأدبا

96232131888maan@JEA.ORG.JO+96232131888+شارع مروة الجدامي/ خلف بلدية معان الكبرىمعان

96226233471mafraq@jea.org.jo+96226232911+حي الحسبان غرب المستشفى الحكوميالمفرق

فروع النقابة في المحافظات
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البريد اإللكترونيهاتفخلويرئيس لجنة االرتباطالمدينةالدولة

اإلمارات العربية 
المتحدة

0097150672021400971506720214hatem_olaywah@yahoo.comم.حاتم حسن عليوهأبو ظبي

009715063145900097165635513kadeng@emirates.net.aeم. موسى أحمد دغيماتالشارقة

009715578989980097143298066د. ناصر محمد النسوردبي
jea.org.dubai@gmail.com

Naser.nsour@smartgreenholding.com

009715047184890097137093606د. بسام عبدالله الضمورالعين
bdmour@yahoo.com

bdmour1@hotmail.com

المملكة العربية 
السعودية

00966505253916م. مراد ابراهيم حسانالرياض

murad_hassan@yahoo.com

president@gmail.com

info@jeariyadh.org

د. عبد الكريم الجباليالشرقية
00962795006815

00966545340707
00966133332491

info@jeaeast.org

akjabali@gmail.com

00966563457645head@jeajeddah.orgم. طارق يحيى عبيدوالغربية

00973377000320097317981933م. محمد موسى مقداديالمنامةمملكة البحرين

mmeqdadi@gmail.com

mmeqdadi@ymail.com

jordan.engineers.bahrain@gmail.com

jea.bahrain@yahoo.com

0096599716435م. وائل عبدالغني عيدالكويتدولة الكويت

jeakuwait@gmail.com

waelaeid@gmail.com

waelaeid@blk.com.kw

0097455226500م. تحسين محمد صالحالدوحةدولة قطر
jeaqatar@gmail.com

tahseen@olamanagement.com

الجماهيرية العربية 
00218913817681hekmathal@hotmail.comم. حكمت جميل هلسةطرابلسالليبية

0024991233048500249155151706mohd_munir73@yahoo.comم. محمد منير يوسفالخرطومجمهورية السودان

الواليات المتحدة 
األمريكية

لوس 
0013109466688subhiodat@yahoo.comم. صبحي حسين العوداتانجلوس

0017045332667saljamal@msn.comم. سامر نبيل الجملكارولينا

م. أحمد عبد الرؤوف تكساس
5123515361ayounis00@yahoo.com+يونس

بايرن ألمانيا
004917659723425jeagermany@jea.org.joم. لؤي السردي)بافاريا(

كندا

00161376999570016137330940saketj@rogers.comم. محمد جمال الساكتأتوه

00151483954070015143368393hasad56@hotmail.comم. هيثم عبد عزت أسعدمونتريال

aburayash1960@gmail.com 00190578178500016478737471م. محمد حسن أبو رياشتورنتو

عناوين لجان االرتباط خارج األردن

بامكانكم االطالع على آخر التحديثات على عناوين لجان االرتباط من خالل الموقع اإللكتروني للنقابة.
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آليات الدفع لصناديق النقابة المختلفة
 
ً
لتســهيل عمليــة دفــع المســتحقات الماليــة فقــد قامــت النقابــة بتوفيــر العديــد مــن وســائل الدفــع تســهيال
علــى الزمــالء, فإضافــة إلــى طــرق الدفــع التقليديــة فــي مقــر النقابــة  فــي عمــان وجميــع فــروع النقابــة 

فــي المحافظــات فباإلمــكان التســديد مــن خــالل الطــرق التاليــة:

فــرع  األردنــي –  اإلســالمي  البنــك  فــي  النقابــة  إلــى حســاب  المبلــغ  تحويــل  إجــراء  خــالل  مــن  ويتــم   
الشميســاني مــع ضــرورة اضافــة اســم المهنــدس ورقمــه الهــــــــــندسي علــى التحويــل ورقــم الطــــلـــبـــيـــــة 

)إن وجــد(, وفيمــا يلــي أرقــام حســابات النقابــة:

وذلــك مــن خــالل الموقــع الخــاص )www.jeapay.org.jo(, حيــث يقــوم المهنــدس بإنشــاء اســم مســتخدم 
.
ً
خــاص بــه علــى الموقــع و مــن ثــم االســتعالم والدفــع الكترونيــا

التحويل البنكي

االستعالم والدفع اإللكتروني

رقم الحساب الدولي )IBAN(رقم الحسابالحساب

JO 56 JIBA 0020 0000 25013 410 4000 02 40727حساب االستثمار

JO 74 JIBA 0020 0000 25262 512 4000 01 92647حساب التقـــاعد 

JO 89 JIBA 0020 0000 25104 410 4000 00 44622حساب التكافـــل 

JO 45 JIBA 0020 0000 25303 512 4000 02 94917حساب النقابــــة  
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ــة الهاشــمية, فمــا  ــة داخــل المملكــة األردني ــوك العامل ــدى أي بنــك مــن البن ــا ل اذا كنــت تملــك حســابا بنكي
ــك بعــد الحصــول علــى اســم مســتخدم وكلمــة  ــت الخاصــة بالبن ــى خدمــة اإلنترن عليــك ســوى الدخــول ال
مــرور مــن البنــك واختيــار خدمــة اي فواتيركــم, مــع مالحظــة ان البنــك ســيقوم باضافــة مبلــغ نصــف دينــار 

ــح البنــك المركــزي والشــركة المشــغلة للخدمــة. علــى أي حركــة تســديد لصال

  يقــوم الموقــع الخــاص بهــذه الخدمــة بطلــب )رقــم مرجــع( لعمليــة الدفــع, ويكــون هــذا الرقــم علــى النحــو 
 لنــوع الدفعــة:

ً
التالــي ووفقــا

رقم المرجعنوع الدفعة

أقساط التقاعد
 ادخل الرقم الهندسي)6 خانات( XXXXXX الظهار المبلغ الكامل .

أو الرقم الهندسي )6 خانات( متبوعا بالسنة )4 خانات( متبوعا بالشهر )2 
خانة(  الظهار المبلغ حتى شهر/ سنة

رسوم االشتراك سنوية

XXXXXX )ادخل الرقم الهندسي )6 خانات
التأمين الصحي

التكافل االجتماعي

القرض الحسن

فواتير الموبايل
ادخل الرقم الهندسي )6 خانات( ورقم الخط )9 خانات بدون ادخال الصفر في 

XXXXXX7XXXXXXXX )بداية الرقم

أراضي النقابة

XXXXXXXXXXX )ادخل الرقم الهندسي)6 خانات( ورقم الطلبية)5 خانات

أراضي خاصة

شقق

سيارات

مواد بناء

قرض زواج

قرض تعليم

مفروشات

منفعة سفر

منفعة عمرة

منفعة عالج

وتكــون هــذه اآلليــة لتســديد أقســاط التقاعــد الشــهرية للمهندســين العامليــن فــي القطــاع العام والشــركات 
المســاهمة العامــة, يلــزم مراجعــة أقــرب فــرع مــن فــروع النقابــة الســتالم كتــاب اقتطــاع من الراتب وتســليمه 

لجهــة العمل.

)E-Fawateercomالتسديد عن طريق خدمة )إي فواتيركم

االقتطاع من الراتب



إجراءات الحصول
على الخدمـــــــات



الخدمات
النقــابيـــة
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االنتساب للنقابة )للمهندس األردني(

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- الشــهادة الجامعيــة األصليــة )البكالوريــوس( مصدقــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة باإلضافة 	 
إلــى نســخة مصدقــة طبــق األصــل مـــن نفس الــوزارة.

ــالوريوس( مصـــدقة مـــن وزارة التعلـــيم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة 	  - كشـــف مـــواد الجامعـــة األصـــلي )البكـ
ــوزارة.  ــق األصــل مــن نفــس ال ــى نســخة مصدقــة طب باإلضافــة إل

ــم 	  ــة والتعلي ــة العامــة )الفــرع العلمــي أو الصناعــي( مصــدق مــن وزارة التربي - نســخة عــن كشــف عالمــات الثانوي
األردنيــة أو كشــف العالمــات األصلــي )غيــر مســترد( . وإذا كانــت شــهادة الثانويــة العامــة صــادرة مــن خــارج األردن 
يطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عــن شــهادة المعادلــة مــن نفــس وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة )يســتثنى مــن 
المعادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مدرســة حكوميــة عربيــة ويطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عنهــا مــن نفــس الــوزارة(.

- صورة عن هوية األحوال المدنية. 	 
- صور شخصية عدد )3(.	 
- سيرة ذاتيـة وشهادة عدم محكومية لمن مضى على تخرجه سنة أو أكثر.	 
- بالنســبة للخريجيــن الذيــن حصلــوا علــى الشــهادة الجامعيــة فــي الهندســة علــى نظــام التجســير يضــاف لمــــا ذكــر 	 

 شــهادة دبلــوم الشــامل مصدقــة مــــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وكشــف المــواد مصــدق مــن 
ً
ســابقا

نفــس الــوزارة.
 معادلــة الشــهادة الجامعيــة 	 

ً
- بالنســبة للمهندســين األردنييــن خريجــي الجامعــات غيــر األردنيــة يضــاف لمــــا ذكــر ســابقا

مــن وزارة التعلـــيم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة و نســخة مصدقــة طبــق األصــل مــن نفــس الــوزارة.

       اإلجراءات

 وتسليم الوثائق المطلوبة.	 
ً
- تعبئة طلب االنتساب من قبل المهندس شخصيا

- دفع رسوم االنتساب واالحتفاظ بالوصل المالي.	 
- يتم عرض طلب االنتساب على مجلس الشعبة المعني ومن ثم على مجلس النقابة.	 
- بعــد صــدور قــرار مجلــس النقابــة بالموافقــة علــى قبــول العضويــة يتــم تبليــغ المهنــدس بمراجعــة النقابــة 	 

اإلجــراءات. الســتكمال 
- مراجعــة النقابــة لدفــع الرســوم الســنوية واســتالم شــهادة العضويــة وبطاقــة الدعــوة لحضــور حفــل أداء اليميــن 	 

القانونــي.
- استالم بطاقة العضوية )الهوية( خالل حفل أداء اليمين القانوني.	 

       مالحظات

بامكان المهندس تعبئة طلب االنتساب الكترونيا من خالل الرابط: ) www.jea.org.jo/reg ( ومن ثم مراجعة 
النقابة الستكمال باقي اإلجراءات.
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االنتساب للنقابة )للمهندس العربي واالجنبي(

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة
- الشــهادة الجامعيــة األصليــة )البكالوريــوس( مصدقــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة باإلضافة 	 

إلــى نســخة مصدقــة طبــق األصــل مـــن نفس الــوزارة.
ــة 	  ــيم العالــي والبحــث العلمــي األردني ــن وزارة التعلـ ــدق مـ ــالوريوس( مصـ ــلي )البكـ ــة األصـ ــواد الجامعـ ــف مـ - كشـ

باإلضافــة إلــى نســخة مصدقــة طبــق األصــل مــن نفــس الــوزارة. 
- شــهادة المعادلــة األصليــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة باإلضافــة إلــى نســخة طبــق األصــل 	 

مــن نفــس الــوزارة )لخريجــي الجامعــات غيــر األردنيــة(.
ــم 	  ــة والتعلي ــة العامــة )الفــرع العلمــي أو الصناعــي( مصــدق مــن وزارة التربي - نســخة عــن كشــف عالمــات الثانوي

األردنيــة أو كشــف العالمــات األصلــي )غيــر مســترد(. وإذا كانــت شــهادة الثانويــة العامــة صــادرة مــن خــارج األردن 
يطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عــن شــهادة المعادلــة مــن نفــس وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة )يســتثنى مــن 
المعادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مدرســة حكوميــة عربيــة ويطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عنهــا مــن نفــس الــوزارة(.

- نسخة عن جواز السفر ساري المفعول.	 
- صور شخصية عدد )3(.	 
- سيرة ذاتيـة.	 
- شهادة عدم محكومية.	 
- إذن إقامة ساري المفعول.	 
- صورة عن عضوية مقدم الطلب في نقابة المهندسين في بلده.	 
- صورة عن هوية اتحاد المهندسين العرب )للمهندس العربي(.	 
- مرور سبع سنوات على تاريخ التخرج على األقل.	 
 نســخة عــن عقــد العمــل مــع وزارة أو مؤسســة رســمية أو شــبه رســمية 	 

ً
- للمهنــدس األجنبــي يضــاف لمــا ذكــر ســابقا

أو شــركة محليــة أو أجنبيــة تعمــل فــي المملكــة األردنية الهاشــمية.
- بالنســبة للخريجيــن الذيــن حصلــوا علــى الشــهادة الجامعيــة فــي الهندســة علــى نظــام التجســير يضــاف لمــــا ذكــر 	 

 شــهادة دبلــوم الشــامل مصدقــة مــــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وكشــف المــواد مصــدق مــن 
ً
ســابقا

نفــس الــوزارة.

        اإلجراءات
 وتسليم الوثائق المطلوبة.	 

ً
- تعبئة طلب االنتساب من قبل المهندس شخصيا

- دفع رسوم االنتساب واالحتفاظ بالوصل المالي.	 
- يتم عرض طلب االنتساب على مجلس الشعبة المعني ومن ثم على مجلس النقابة.	 
- بعــد صــدور قــرار مجلــس النقابــة بالموافقــة علــى قبــول العضويــة يتــم تبليــغ المهنــدس بمراجعــة النقابــة 	 

اإلجــراءات. الســتكمال 
- مراجعــة النقابــة لدفــع الرســوم الســنوية واســتالم شــهادة العضويــة وبطاقــة الدعــوة لحضــور حفــل أداء اليميــن 	 

القانونــي.
- استالم بطاقة العضوية )الهوية( خالل حفل أداء اليمين القانوني.	 

       مالحظات
يشــترط لتســجيل المهنــدس األجنبــي أن ال تتوفــر بيــن المهندســين األردنييــن الكفــاءة والخبــرة المطلوبــة للقيــام بالعمــل 

المنــاط بالمهنــدس األجنبــي وموافقــة معالــي وزيــر األشــغال العامة واإلســكان.
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إصدار شهادة عضوية / هوية نقابية 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

   الوثائق المطلوبة

- هوية األحوال المدنية.	 
- صورة شخصية.	 
- ان يكون المهندس مسددا  لالشتراك السنوي.	 

       اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب الحصول على شهادة العضوية / الهوية النقابية من قبل المهندس شخصيا

- إصدار شهادة العضوية / الهوية النقابية.	 

     

     

     

تعديل اسم المهندس في سجالت النقابة

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- نسخة مصدقة من هوية االحوال المدنية )او احضار الهوية األصلية(.	 
- كتاب مطابقة اإلسم من دائرة األحوال المدنية )ان وجد(.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- تعبئة طلب تعديل االسم من قبل المهندس شخصيا.	 
- تعديل البيانات بعد تدقيقها وحفظها في سجالت النقابة.	 

     

     

     

تعديل تاريخ الميالد

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- نسخة مصدقة من هوية االحوال المدنية )او احضار الهوية األصلية(.	 
- الحضور شخصيا وتعبئة النموذج المخصص والتوقيع عليه.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- تعديل تاريخ الميالد على االوراكل ووضع مالحظة على قيد الزميل.	 

- ارسال ايميل لقسم التقاعد وحفظ المعاملة في ملف الزميل.	 
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تعديل الجنسية في سجالت النقابة

 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- نسخة مصدقة من هوية االحوال المدنية )او احضار الهوية األصلية(.	 
- شهادة منح الجنسية.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم طلب تعديل الجنسية من قبل المهندس شخصيا

- تدقيق المعاملة والوثائق واعداد كتاب لمجلس النقابة.	 
- تعديل الجنسية بعد صدور قرار المجلس بالموافقة.	 
- تسليم شهادة العضوية والهوية الجديدتين بعد استالم القديمتين.	 

     

     

     

     

إضافة شهادة علمية هندسية )ماجستير ، دكتوراة(

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األصلية من وزارة التعليم العالي.	 
- صورة مصدقة عن كشف العالمات الدراسية األصلي من وزارة التعليم العالي.	 
- صورة مصدقة عن شهادة معادلة الدرجة الجامعية من وزارة التعليم العالي األردنية )للجامعات األجنبية(.	 
- ملخص ألطروحة / رسالة الدرجة العلمية ونسخة منها باللغة العربية أو اإلنجليزية.	 
- احضار الرسالة كاملة اذا كان الماجستير أو الدكتوراه من خارج األردن.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
- يتم تحويل الطلب الى اللجنة االستشارية التابعة للشعبة.	 
- دراسة الطلب من قبل اللجنة االستشارية ومقابلة المهندس إذا تطلب األمر ورفع التوصية لمجلس الشعبة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة بناًء على توصية الشعبة.	 
- تثبيت الشهادة العلمية الهندسية على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- إصدار كتاب رسمي للمهندس يفيد بإضافة الشهادة العلمية.	 

مالحظة	 

ال تعتمد اال الشهادات الهندسية ومن كليات الهندسة فقط.	 
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طلب تغيير شعبة أو تخصص 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كشف الخبرات النقابية.	 
- صور عن شهادات الدورات التدريبية في المجال المطلوب.	 
- السيرة الذاتية للمهندس.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
 من المهندس.	 

ً
- تزويد مجلس الشعبة بأي تفاصيل يتم طلبها الحقا

- دراسة الطلب من قبل مجلس الشعبة ورفع التوصية لمجلس النقابة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة والمصادقة عليه.	 
- تثبيــت التغييــر فــي الشــعبة أو التخصــص علــى ســجالت النقابــة اإللكترونيــة مــن قبــل الموظــف و إصــدار كتــاب 	 

رســمي.
- إصدار شهادة وبطاقة عضوية جديدتين بعد تسليم القديم منها.	 

     

     

     

إصدار شهادة مزاولة المهنة

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

   الوثائق المطلوبة

- وثيقة إثبات شخصية.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- حضور المهندس شخصيا

- إدخال بيانات المهندس على سجالت النقابة اإللكترونية من قبل الموظف.	 
- إصدار شهادة مزاولة المهنة.	 
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تدريب المهندسين

 

     

     

     

     

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كتاب موافقة ومباشرة من الشركة  على برنامج التدريب.	 
- نموذج الموافقة على التدريب المعتمد من قبل النقابة )لبرنامج التدريب بقصد التشغيل(.	 
 	.)IBAN( رقم حساب بنكي -
- هوية األحوال المدنية.	 
- نسخة عن السجل التجاري للشركة.	 
- كشف حركات الضمان االجتماعي للمهندس.	 
- ان يكون المهندس مسددا  لالشتراك السنوي واشتراكات التقاعد.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة التعهد الخاص بالتدريب من قبل المهندس شخصيا

- إدخال بيانات المهندس على السجالت اإللكترونية للنقابة وحسب نوع برنامج التدريب من قبل الموظف.	 
- تسليم النقابة كشف الدوام المعتمد وإثبات مالي يؤكد استالم المهندس لمكافأة التدريب من الجهة المدربة 	 

نهاية كل شهر خالل فترة التدريب.
- يتم تحويل مساهمة النقابة إلى الحساب البنكي الخاص بالمهندس.	 
- إحضار كتاب اإلنهاء عند إكمال فترة التدريب. 	 

       مالحظات

بخصوص برنامج التدريب بقصد التشغيل يقوم المهندس بإحضار كتاب التعيين عند إنتهاء فترة التدريب.

التدريب لدى وزارة األشغال العامة واإلسكان

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- بطاقة عضوية النقابة.	 
- ان يكون المهندس مسددا  لالشتراك السنوي واشتراكات التقاعد.	 

        اإلجراءات

- إصدار كتاب موجه لوزارة األشغال العامة واإلسكان لتقديم طلب  التدريب لديهم.	 
- احضار كتاب المباشرة بعد بدء التدريب.	 
- احضار كتاب اإلنهاء عند إكمال فترة التدريب.	 

       مالحظات
بخصوص برنامج التدريب بقصد التشغيل يقوم المهندس بإحضار كتاب التعيين عند إنتهاء فترة التدريب.
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تسجيل المهندسين على الشركات

طلبات فرص العمل والتدريب

 

 

     

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عقــد عمــل أو كتــاب تعييــن* يبيــن تاريــخ التعييــن والراتــب بحيــث ال يقــل عــن الحــد األدنــى لســلم الرواتــب المعتمــد 	 
- مــن قبــل مجلــس النقابــة.

- كشــف ضمــان اجتماعــي حديــث يبيــن تســجيل المهنــدس علــى الشــركة بالراتــب حســب الحــد األدنــى لســلم 	 
رواتــب المهندســين المعتمــد مــن مجلــس النقابــة.

- جواز السفر.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب التسجيل من قبل المهندس شخصيا

- إدخال الطلب على سجالت النقابة اإللكترونية من قبل الموظف.	 
- إصدار كتاب موجه للشركة يفيد بتسجيل المهندس على الشركة ضمن سجالت النقابة.	 

       مالحظات

* عقد العمل أو كتاب التعيين يكون مطبوع,مختوم,مرّوس،موقع وموجه إلى النقابة أو لمن يهمه األمر.
- ال تنطبق الشروط أعاله على إجراء )تسجيل شريك مؤسس على شركة مقاوالت(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- بطاقة عضوية النقابة.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- إدخال الطلب على سجالت النقابة اإللكترونية لتزويدها للشركات عند الطلب.	 
 	. www.jeajobs.org الدخول الى موقع التوظيف الهندسي للتسجيل والتقدم للوظائف -

       مالحظات

- بإمكان المهندس الحصول على كتاب إمكانية التدريب ألي جهة يرغب بالتدرب لديها.	 
 من خالل الموقع اإللكتروني للنقابة أو من خالل مركز االتصال.	 

ً
- يتم استقبال الطلبات أيضا
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استقالة مهندس من شركة

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كتــاب رســمي* يفيــد بإلغــاء تســجيل المهنــدس مــن الشــركة خــالل شــهر مــن تاريــخ االســتقالة أو شــهادة خبــرة 	 
تبيــن ذلــك.

- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- تعبئة نموذج إلغاء تسجيل مهندس من شركة.	 
- إدخال الطلب على سجالت النقابة اإللكترونية من قبل الموظف.	 
- إصدار كتاب رسمي من النقابة موجه إلى الشركة يفيد بإلغاء تسجيل المهندس من سجالت الشركة.	 

       مالحظات

- الكتاب الرسمي يكون مطبوع,مختوم,مروس,موقع،موجه إلى النقابة أو لمن يهمه األمر.	 
- ال تنطبق اإلجراءات أعاله على إجراء )إنسحاب الشريك المؤسس لشركة مقاوالت(.	 

     

     

     

طلب السماح بالعمل لدى المكاتب و الشركات الهندسية 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كشف ضمان اجتماعي يبين الحركات ولم يمض على صدوره أكثر من شهر.	 
- شهادة تعيين من مكتب هندسي أو شركة.	 
- شهادات الدورات المعتمدة التي يطلبها مجلس الشعبة كمتطلب للموافقة )ان وجدت(.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
 من المهندس.	 

ً
- تزويد مجلس الشعبة بأي تفاصيل يتم طلبها الحقا

- دراسة الطلب من قبل مجلس الشعبة ورفع التوصية لمجلس النقابة.	 
- إصدار كتاب رسمي بعد صدور قرار مجلس النقابة والمصادقة عليه.	 
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اعتماد الخبرات الصادرة عن مؤسسات داخل األردن

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- شهادات الخبرة األصلية مصدقة حسب األصول*.	 
- كشف ضمان اجتماعي حديث يبين الحركات.	 
- هوية األحوال المدنية.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب اعتماد خبرات من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعنية للدراسة.	 
- يتم اعتماد الخبرة بعد صدور قرار مجلس الشعبة بالموافقة.	 
- حضور المهندس الستالم شهادة الخبرة حسب ما تم اعتماده من قبل مجلس الشعبة.	 

       مالحظات

- مؤسسات القطاع العام: تعتمد شهادات الخبرة األصلية أو صورة مصدقة عنها الصادرة عن المؤسسة.	 
- شــركات المقــاوالت: تعتمــد شــهادات الخبــرة الصــادرة عنهــا شــريطة أن تكــون الشــركات مصنفــة و مؤهلــة لــدى 	 

وزارة األشــغال ومســجلة لــدى النقابــة.
- القطاع الخاص: تعتمد شهادات الخبرة مصدقة من وزارة العمل أو وزارة الصناعة والتجارة حسب االختصاص.	 
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اعتماد الخبرات الصادرة عن مؤسسات خارج األردن

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- شهادات خبرة اصلية مصدقة حسب األصول*	 
- جواز السفر.	 
- كشف حركات الضمان االجتماعي.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب اعتماد خبرات من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعنية للدراسة.	 
- يتم اعتماد الخبرة بعد صدور قرار مجلس الشعبة بالموافقة.	 
- حضور المهندس الستالم شهادة الخبرة حسب ما تم اعتماده من قبل مجلس الشعبة.	 

       مالحظات

يتــم تصديــق شــهادات الخبــرة مــن المؤسســات والدوائــر الحكوميــة المختصــة فــي بلــد اإلصــدار ومــن ثــم تصديــق 	 
الســفارة األردنيــة لديهــم إضافــة إلــى تصديــق وزارة الخارجيــة فــي األردن.

     

     

     

انسحاب شريك مهندس من شركة مقاوالت

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- السجل التجاري القديم والجديد لتثبيت التغييرات في سجالت النقابة.	 
- كتــاب مــن وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - دائــرة العطــاءات الحكوميــة موجــه للنقابــة يفيــد بانســحاب الشــريك 	 

مــن الشــركة.
- هوية األحوال المدنية للشريك المنسحب.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

- إدخال التعديالت الخاصة بالشركة على سجالت النقابة اإللكترونية من قبل الموظف.	 
- إصدار كتاب موجه إلى شركة المقاوالت يفيد بانسحاب المهندس وإنهاء تسجيله عن الشركة.	 
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متابعة قضايا المهندسين

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- بطاقة عضوية النقابة.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 يبين تفاصيل القضية أو المشكلة.	 
ً
- تقديم كتاب رسمي من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الكتاب على لجنــــــــة قضايـــــــــــــا المهندسيـــــــن فـــــــي القطــــــــاع العـــــــــام ولجنة قضايا المهندسين في 	 
القطــاع الخــاص.

دعم تقديم ورقة علمية

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- نسخة عن ورقة العمل.	 
- النشرة التعريفية الصادرة عن لجنة المؤتمر.	 
- كتاب من لجنة المؤتمر بالموافقة على ورقة العمل المقدمة.	 
- كتاب من جهة العمل يفيد بعدم الحصول على دعم مالي لنفس الورقة.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
- التأكد من أن الزميل لم يحصل على دعم مالي من النقابة ألي ورقة خالل ثالث سنوات.	 
- دراسة الطلب من قبل مجلس الشعبة ورفع التوصية لمجلس النقابة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة.	 
- تقديم الدعم المالي بعد عودة المهندس من المؤتمر وإحضار إثبات بتقديم ورقة العمل.	 

       مالحظات

قيمة الدعم المالي المقدم )300 دينار(.
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منح لقب مهندس رأي أو خبير

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- شهادات خبرة مدعمة لطلب الحصول على اللقب .	 
- شهادات مهنية لدورات أو عضوية جمعيات.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
- تحويل الطلب الى لجنة الرأي و الخبراء في حال تحقيقه للشروط المطلوبة للمرتبة*.	 
- مقابلة اللجنة للمهندس ودراسة الطلب ورفع التوصية لمجلس الشعبة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة بناًء على توصية الشعبة.	 
- تثبيت اللقب على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- إصدار كتاب رسمي للمهندس يفيد بمنح لقب الرأي أو الخبير.	 

       مالحظات

- 15 سنة مزاولة فعلية بعد التخرج منها 8 سنوات بالتخصص المطلوب لحملة درجة البكالوريوس.	 
- 12 سنة مزاولة فعلية بعد التخرج منها 6 سنوات في التخصص المطلوب لحملة درجة الماجستير.	 
- 10 سنوات مزاولة فعلية بعد التخرج منها 5 سنوات في التخصص المطلوب لحملة درجة الدكتوراة.	 

     

     

     

إصدار شهادة تفرغ من العمل

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- وثيقة إثبات شخصية.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب الحصول على الشهادة من قبل المهندس شخصيا

- إصدار شهادة التفرغ بعد التأكد من عدم عمل المهندس لدى أي جهة من قبل الموظف.	 
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منح لقب رئيس اختصاص لغايات العمل في المكاتب الهندسية

)استشاري، فئة أ، فئة ب(

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كشف ضمان اجتماعي حديث يبين الحركات.	 
- كشف الخبرات النقابية*.	 
- السيرة الذاتية للمهندس )بشكل مفصل(.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم الطلب مع جميع الوثائق من قبل المهندس شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس الشعبة المعني.	 
- تحويل الطلب الى لجنة المقابالت الفنية في حال تحقيقه للشروط المطلوبة للمرتبة**	 
- مقابلة اللجنة للمهندس ودراسة الطلب ورفع التوصية لمجلس الشعبة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة بناًء على توصية الشعبة.	 
- تثبيت اللقب على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- إصدار كتاب رسمي للمهندس يفيد بمنح اللقب.	 
- ان يكون المهندس مسددا لالشتراك السنوي.	 

       مالحظات

.
ً
* اعتماد خبرات المهندس في النقابة حسب األصول في حال عدم اعتمادها سابقا

** الشروط المطلوبة للمرتبة:
لمرتبة )استشاري، فئة أ( 12 سنة تخرج منها 5 سنوات خبرة في مجال التصميم في التخصص المطلوب.	 
لمرتبة )فئة ب( 7 سنوات تخرج منها 3 سنوات خبرة في التخصص المطلوب.	 
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الخدمـــات
الهندسية
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 ) 
ً
استقبال عقود التصميم واإلشراف وتدقيق المخططات ) يدويا

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- ادخال االقرار الضريبي لفاتورة ضريبة المبيعات.	 
- اصدار مطالبة ضريبة المبيعات لغايات دفع الضريبة.	 
- دفــع ضريبــة المبيعــات فــي حــال كان المشــروع داخــل او خــارج حــدود امانــة عمــان الكبــرى لــدى اي فــرع مــن 	 

فــروع الضريبــة.
- ادخال وصل ضريبة المبيعات على سجالت النقابة االلكترونية.	 
- تحصيل الرسوم وايداع امانات المهندس المقيم )ان وجدت(.	 
- تصديق المخططات الهندسية بختم النقابة.	 

        اإلجراءات

- استقبال المخططات والعقود الهندسية مع كافة المرفقات والتأكد من صحة بياناتها.	 
 لتوقيع العقود في حالة االشراف الكلي أو المصادقة على توقيعه.	 

ً
- حضور المالك شخصيا

- إدخال العقود على سجالت النقابة اإللكترونية وتدوين المالحظات إن وجدت.	 
- تحويل المخططات والعقود الهندسية ومرفقاتها إلى قسم التدقيق الهندسي.	 
- تدقيق المخططات الهندسية من قبل قسم التدقيق الهندسي وإجازتها بعد تعديل المالحظات إن وجدت.	 
- تحويــل المخططــات والعقــود الهندســية إلــى قســم اإلشــراف الهندســي إلحتســاب الرســوم واســتكمال متطلبــات 	 

إجازتها.
- دفع ضريبة المبيعات في حال كان موقع المشروع ضمن مناطق البلديات.	 
- تحصيل الرسوم وإيداع أمانات المهندس المقيم إن وجدت.	 
- إدخال اإلقرار الضريبي على سجالت النقابة اإللكترونية وإصدار شهادة ضريبة المبيعات.	 
- تصديق المخططات الهندسية بختم النقابة.	 

       مالحظات

- تتم جميع اإلجراءات من قبل موظفي دائرة الشؤون الهندسية.	 
- يتــم إعفــاء دور العبــادة والجمعيــات الخيريــة مــن الحصــص الهندســية بعــد تقديــم الوثائــق المطلوبــة واعتمادهــا 	 

مــن مجلــس هيئــة المكاتــب ومجلــس النقابــة.
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استقبال عقود التصميم واإلشراف وتدقيق المخططات ) الكترونيآ ( 

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية – مبنى النقابة الرئيسي.	 

  الوثائق المطلوبة

- تحميل عقود الكترونيآ معبئة بشكل كامل ومختومة وموقعة من من قبل المكتب ومصادقة من المالك.	 
- تحميل تقرير فحص التربة والمذكرات الحسابية لكافة التخصصات.	 
- تحميل سند تسجيل.	 
- تحميل مخطط الموقع وترسيم ومخطط اراضي.	 
- تحميل المخططات الهندسية حسب الصيغة المعتمدة.	 
- تحميل السجل التجاري للشركات فقط.	 
- تحميل قرار احالة العطاء وبيان قيمته للمكتب الهندسي ) العطاءات الحكومية (.	 
- تحميــل نمــوذج االعفــاء الشــخصي للمهندســين مــن الحصــص الهندســية موقــع حســب االصــول )لالعفــاء 	 

ان وجــد. الشــخصي( 
- تحميل وصل ضريبة المبيعات في حال كان المشروع داخل او خارج حدود امانة عمان الكبرى.	 

        اإلجراءات

- يقوم المكتب الهندسي بتقديم طلب الكتروني عبر موقع نقابة المهندسين االردنيين	 
)https://www.jea.org.jo/portal ( – الخدمات االلكترونية - تقديم معامالت التدقيق االكتروني.	 
- يقوم المكتب بادخال كلمة المرور واسم المستخدم لتقديم طلب الكتروني.	 
-  تعبئــة الطلــب كامــآ ليتــم ســحب العقــود الهندســية وختمهــا والمصادقــة علــى توقيــع المالــك او حضــور المالــك 	 

ــة واعــادة ارفاقهــا علــى النظــام. للتوقيــع بالنقاب
- اســتقبال الطلــب الكترونيــآ فيتــم التدقيــق علــى كافــة المحتويــات والتأكــد منهــا وبعدهــا يتــم حفــظ الطلــب وتدوين 	 

المالحظــات ان وجد.
- تحويل الطلب لقسم التدقيق ويتم ترحيل العقد الكترونيآ على سجالت النقابة.	 
- تدقيــق المخططــات الهندســية الكترونيــآ مــن قبــل قســم التدقيــق الهندســي واجازتهــا بعــد التعديــل علــى 	 

وجــدت. ان  المالحظــات 
- اصدار شهادة شهادة ضريبة المبيعات لغايات اجازة المعاملة.	 
- تحويل المخططات الكترونيآ الى قسم االشراف الهندسي الحتساب الرسوم واستكمال متطلبات اجازتها.	 
-  دفع ضريبة المبيعات في حال كان المشروع داخل او خارج حدود امانة عمان الكبرى.	 
- ادخال وصل االقرار الضريبي على سجالت النقابة الستكمال اجراءات اجازة المعاملة.	 
- تحصيل الرسوم وايداع المهندس المقيم ان وجد.	 
- تصديق المخططات الهندسية بختم النقابة االلكتروني.	 

       مالحظات

- تتم جميع اإلجراءات من قبل موظفي دائرة الشؤون الهندسية.	 
- يتــم إعفــاء دور العبــادة والجمعيــات الخيريــة مــن الحصــص الهندســية بعــد تقديــم الوثائــق المطلوبــة واعتمادهــا 	 

مــن مجلــس هيئــة المكاتــب ومجلــس النقابــة.



31

) 
ً
استقبال عقود فحص التربة وتدقيقها )استطالع الموقع( ) يدويا

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 

  الوثائق المطلوبة

- عقد فحص التربة.	 
- تقرير استطالع الموقع.	 
- اإلقــرار الضريبــي مختــوم وموقــع حســب األصــول ودفــع ضريبــة المبيعــات فــي حــال كان المشــروع داخــل او خــارج 	 

حــدود امانــة عمــان الكبــرى لــدى اي فــرع مــن فــروع.
- تقرير الكشف على الموقع )للعقود المؤجلة( واالبنية القائمة وايداع بدل مالي للعقود المؤجلة.	 
- نموذج اإلعفاء الشخصي للمهندسين من الحصص الهندسية موقع حسب األصول)لإلعفاء الشخصي(.	 

        اإلجراءات

- استقبال تقارير فحص التربة وعقودها والتأكد من صحة بياناتها. 	 
- إدخال عقد فحص التربة واإلقرار الضريبي على سجالت النقابة وادخال وصل ضريبة المبيعات.	 
- دفع الرسوم حسب األصول.	 
- تدقيق تقارير فحص التربة وإجازتها بعد تعديل المالحظات إن وجدت.	 

       مالحظات

- تتم جميع اإلجراءات من قبل موظفي دائرة الشؤون الهندسية.	 
- يتــم إعفــاء دور العبــادة والجمعيــات الخيريــة مــن الحصــص الهندســية واعتمادهــا مــن مجلــس هيئــة المكاتــب 	 

ومجلــس النقابــة.

     

     

     

إصدار الشهادات والوثائق الخاصة بالمكاتب الهندسية

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- بطاقة التعريف بالمندوب عن المكتب )الصادرة من النقابة(.	 
- كتاب رسمي من المكتب يوضح نوع الشهادة/الوثيقة المطلوبة.	 

        اإلجراءات

- دفع رسوم الشهادةأو الوثيقة المطلوبة.	 
- إصدار الشهادة أو الوثيقة المطلوبة.	 
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استقبال عقود فحص التربة وتدقيقها )استطالع الموقع( ) الكترونيآ (

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 

  الوثائق المطلوبة

- عقد فحص تربة موقع ومختوم حسب االصول.	 
- تقرير استطالع الموقع.	 
- فاتــورة الضريبــة مختومــة وموقعــة حســب االصــول او دفــع ضريبــة المبيعــات فــي حــال كان المشــروع داخــل او 	 

خــارج حــدود امانــة عمــان الكبــرى.
- تقرير الكشف على الموقع ) للعقود المؤجلة ( واالبنية القائمة وايداع بدل مالي للعقود المؤجلة.	 
- نمــوذج االعفــاء الشــخصي للمهندســين مــن الحصــص الهندســية موقــع حســب االصــول )لالعفــاء الشــخصي( 	 

ومختومــة بختــم المكتــب الهندســي.

        اإلجراءات

يقوم المكتب الهندسي بتقديم طلب الكتروني عبر موقع نقابة المهندسين االردنيين	 
)https://www.jea.org.jo/portal ( – الخدمات االلكترونية - تقديم معامالت التدقيق االكتروني	 
- يقوم المكتب بادخال كلمة المرور واسم المستخدم لتقديم طلب الكتروني	 
- تعبئــة الطلــب كامــآ ليتــم ســحب عقــد اســتطالع الموقــع مختــوم مــن المكتــب وموقــع مــن المالــك واعــادة 	 

ارفاقهــا العقــد علــى النظــام.
- اســتقبال الطلــب الكترونيــآ فيتــم التدقيــق علــى كافــة المحتويــات والتأكــد منهــا وبعدهــا يتــم حفــظ الطلــب وتدوين 	 

المالحظــات ان وجــد, فيتــم ترحيــل البيانــات الكترونيــآ علــى ســجالت النقابة.
- تدقيق تقارير فحص التربة واجازتها بعد تعديل المالحظات ان وجدت.	 
- ادخال االقرار الضريبي على سجالت النقابة وادخال وصل ضريبة المبيعات لغاية اجازة تقرير استطالع.	 
- دفع رسوم التقرير واغالق الطلب لغاية ارسال التقرير مصادق عليه الكترونيآ من سجالت النقابة.	 

       مالحظات

- تتم جميع اإلجراءات من قبل موظفي دائرة الشؤون الهندسية.	 
- يتــم اعفــاء دور العبــادة والجمعيــات الخيريــة مــن الحصــص الهندســية بعــد تقديــم الوثائــق المطلوبــة واعتمادهــا 	 

مــن مجلــس هيئــة المكاتــب ومجلــس النقابــة.
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تسجيل المهندس لدى المكاتب والشركات الهندسية 

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عقــد عمــل أو كتــاب تعييــن* يبيــن تاريــخ التعييــن وطبيعــة العمــل والراتــب بحيــث ال يقــل عــن الحــد األدنــى لســلم 	 
الرواتــب المعتمــد مــن قبــل مجلــس النقابــة.

- كشف ضمان اجتماعي حديث يبين الحركات.	 
- جواز السفر.	 

        اإلجراءات

- ادخال بيانات المهندس على سجالت النقابة من قبل الموظف وطباعة نموذج التسجيل.	 
- تعبئة طلب التسجيل وتوقيع المهندس المعني نموذج المقابلة	 
- ادخال طلب التسجيل على سجالت النقابة االلكترونية من قبل الموظف .	 
- ارسال مسج للمهندس واشعار للمكتب او الشركة الهندسية يفيد بتسجيل المهندس لديهم  ضمن سجالت النقابة.	 

       مالحظات

- عقد العمل أو كتاب التعيين يكون مطبوع,مختوم,مروس وموجه إلى النقابة.	 
- يشترط أن يسمح تخصص المهندس بالعمل في الوظيفة المطلوبة.	 
- تعبئــة نمــوذج تعهــد بعــدم امتــالك جــواز ســفر للمهنــدس فــي حــال عــدم اصــدار جــواز ســفر تحــت طائلــة 	 

المســؤولية.

     

     

     

تصديق شهادة المطابقة للمشاريع الهندسية 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- سند التسجيل لقطعة األرض للمشاريع التي تزيد مساحتها عن 250 م2.	 
- تقرير الكشف عن المشروع.	 

        اإلجراءات

- التأكد من مطابقة معلومات الوثائق لسجالت النقابة.	 
- دفــع رســوم شــهادة المطابقــة واســتالم نمــوذج الشــهادة لختمــه وتوقيعــه مــن المكاتــب المشــرفة علــى 	 

المشــروع.
- تصديق الشهادة من قبل النقابة.	 
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تسجيل المهندسين على المشاريع الهندسية 

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- وثيقة إثبات شخصية.	 
- رخصة االنشاءات.	 
- سند التسجيل.	 
- كتاب تعيين المهندس المقيم على المشروع.	 
- ان يكون المهندس مسجل على كادر االشراف لدى المكتب المشرف.	 
- السجل التجاري )إذا كان مالك المشروع شركة(.	 

        اإلجراءات

- إدخال بيانات المهندس على سجالت النقابة اإللكترونية من قبل الموظف وطباعة طلب التسجيل.	 
- مقابلة المهندس المقيم وتوقيعه على نموذج تعيين مهندس على مشروع.	 
- دفع مبلغ فرق الخبرة -إن وجد- وإصدار وصل بقيمة المبلغ.	 
- إصدار كتاب التعيين على المشروع.	 

       مالحظات

- يسمح للمهندس باالشراف على مشروع واحد فقط شريطة مطابقة خبرته مع مساحة المشروع.	 
- يمنع تسجيل اصحاب المكاتب والشركات الهندسية على المشاريع.	 
- يتطلب تحديد كادر اشراف للمشاريع المتخصصة والمشاريع التي تزيد عن ١٠٠٠٠ م٢ وبقرار من مجلس النقابة.	 
- يمنع تسجيل المهندس الذي يكون شريكآ بشركة ما او مفوضآ بالتوقيع بسبب ازدواجية العمل	 

     

     

     

إعادة أمانات المهندس المقيم )الكفالة , الشيك المصدق , المبلغ المالي(
مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- نموذج إعادة امانات المهندس المقيم مختوم وموقع من قبل المكتب الهندسي.	 
- تقرير كشف عن حالة المشروع أو اذن أشغال.	 
- سند التسجيل.	 
- كشــف حســاب بنكــي او كشــف ضمــان اجتماعــي يبيــن رواتــب المهنــدس المقيــم خــالل فتــرة اشــرافه علــى 	 

المشــروع باالضافــة الــى حضــور المهنــدس المقيــم لكتابــة مخالصــة ماليــة  علــى اســتالم كافــة الرواتــب حســب قــرار 
المجلــس لســنة 2019

        اإلجراءات

- طباعة النموذج الخاص بإعادة الشيك من قبل الموظف.	 
- التدقيق على النموذج وتدوين المالحظات واعتمادها.	 
- إعادة أمانات المهندس المقيم للمالك وإصدار سند بإستالمه.	 
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استقالة مهندس من )مكتب هندسي , شركة هندسية , مشروع(

 

     

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كتــاب رســمي مــن المكتــب الهندســي يفيــد بإلغــاء تســجيل المهنــدس خــالل شــهر مــن تاريــخ االســتقالة أو 	 
شــهادة خبــرة تبيــن ذلــك.

        اإلجراءات

- التأكد من أن المهندس غير مسجل على أي مشروع من قبل الموظف المعني.	 
- تثبيت االستقالة على سجالت النقابة اإللكترونية بعد اعتمادها من قبل رئيس القسم.	 
- ارسال مسج للمهندس واشعار للمكتب او الشركة الهندسية يفيد بالغاء تسجيل المهندس من ضمن سجالت النقابة.	 
 على مشروع:	 

ً
- في حال كان المهندس مسجال

 لتعليمات اإِلشراف   
ً
         - تقديم إذن أشغال أو تقرير كشف يفيد بانتهاء المشروع أو توفير مهندس بديل وفقا

الهندسي.            
         - يتم مخاطبة الجهات المانحة للترخيص إليقاف العمل بالمشروع في حال عدم توفير مهندس بديل   

           خالل أسبوع من تاريخ االستقالة.

       مالحظات

 على المشروع في حال استقالة المهندس عن المشروع مع بقائه على كادر المكتب.	 
ً
يطلب مهندس بديل فورا

     

     

     

اإلشراف الشخصي )للمهندسين(
مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

وثيقة إثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

- اصدار نموذج االعفاء الشخصي من قبل موظف الخدمات الهندسية.	 
- تعبئة نموذج اإلعفاء الشخصي وتوقيعه من قبل المهندس شخصيا.	 
- اعتماد النموذج والمصادقة عليه من قبل الدائرة الهندسية.	 
 الشتراكاته السنويه ويعفى من الحصص الهندسية لوحدة سكنية واحدة.	 

ً
- يجب ان يكون المهندس مسددا

 	
       مالحظات

 	
ً
يطلب حضور المهندس شخصيا
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نقل عقد االشراف من مكتب الى آخر

إلغاء المشروع

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي	 
- فروع النقابة في المحافظات	 

  الوثائق المطلوبة

- كتاب مخالصة مالية وفنية من المكتب السابق.	 
- كتاب عدم ممانعة من المالك والمكتب السابق بنقل عقد االشراف وأمانات المهندس المقيم إلى المكتب الجديد.	 
- عقود جديدة حسب األصول.	 
- كتاب تعيين )من المكتب الجديد( للمهندس المقيم على المشروع.	 

        اإلجراءات

- إدخال عقد االشراف على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- نقل االيداع المالي للمهندس المقيم إلى المكتب الجديد.	 
- تحصيل الرسوم المترتبة على عقد اإلشراف الجديد.	 
- إلغاء تسجيل المهندس المقيم على المشروع القديم.	 
- حضور المهندس المقيم الجديد وتسجيله على المشروع.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كتاب إلغاء تنفيذ المشروع من المالك والمكتب.	 
- تقرير كشف عن حالة الموقع من قبل قسم اإلشراف.	 
- سند التسجيل.	 
- نسخ المخططات الهندسية المصادق عليها من النقابة.	 
- نموذج إعادة أمانات المهندس المقيم مختوم وموقع من قبل المكتب الهندسي.	 

        اإلجراءات

- الغاء تسجيل المهندس المقيم على المشروع.	 
- تسليم النسخ الخمس من المخططات الهندسية.	 
- إصدار كتاب إعادة أمانات المهندس المقيم.	 
- مخاطبة الجهات المانحة للترخيص بإلغاء المشروع.	 
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مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- شيك شخصي من المالك بقيمة أمانات المهندس المقيم.	 
- كتاب تأجيل تنفيذ المشروع من المالك والمكتب يتضمن التعهد بإعالم النقابة عند استئناف التنفيذ.	 
- تقرير كشف عن حالة المشروع.	 
- سند التسجيل.	 
- نموذج إعادة امانات المهندس المقيم مختوم وموقع من قبل المكتب الهندسي.	 

        اإلجراءات

- إنهاء المهندس المقيم عن المشروع من قبل الموظف.	 
- طباعة النموذج الخاص بإعادة امانات المهندس المقيم من قبل الموظف.	 
- تسليم الشيك الشخصي من قبل المالك واستالم امانات المهندس المقيم.	 
- مخاطبة الجهات المانحة للترخيص بتأجيل تنفيذ المشروع.	 

       مالحظات

يشترط مرور 6 أشهر على تصديق المخططات من النقابة حتى يتم تأجيل المشروع.	 
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تصديق شهادة ســــــــالمة المنشــــــــــاة / مخطـــط الحفريـــة للمشاريع الهندسية / 
سالمة منشآة الغاز / سالمة الحفرة االمتصاصية / المصادقة على توقيع الكتب 

لغاية زيارة عمل على دولة ما
مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

شهادة سالمة المنشأة / سالمة الحفرة االمتصاصية :
- كتاب مروس ومطبوع ومختوم من المكتب موضح فيه المعلومات الكاملة عن المشروع.	 

مخطط حفرية:
- مخطط حفرية مختوم ومروس من المكتب موضح فيه المعلومات الكاملة عن المشروع بما فيها كمية   الحفر.	 

شهادة سالمة منشأة الغاز:
- كتاب مروس ومطبوع ومختوم من المكتب موضوح فيه المعلومات الكاملة عن المشروع .	 
- كتاب من الجمعية العلمية الملكية وكتاب من الدفاع المدني بخصوص عدمم ممانعة بمنشأة الغاز .	 

المصادقة على التوقيع :
- كتــاب مــروس ومطبــوع ومختــوم مــن المكتــب موضــوح فيــه المعلومات الكاملــة عن المهندس الذي يريــد ان يقوم 	 

بزيــارة عمــل لدولــة مــا مــن قبل المكتــب المعني .
 	

        اإلجراءات

- التأكد من مطابقة معلومات الوثائق لسجالت النقابة اإللكترونية.	 
- دفع الرسوم وتصديق الوثيقة.	 
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تقديم استقالة نقابية 

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

وثيقة إثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة النموذج الخاص باالستقالة النقابية من قبل المهندس شخصيا

- تسجيل النموذج ضمن سجالت الديوان.	 
- مخاطبــة المكتب/الشــركة واعالمهــم باســتقالة المهنــدس وإلغــاء تســجيل المهنــدس مــن المكتب/الشــركة بعــد 	 

شــهر مــن تاريــخ تقديــم االســتقالة )شــهر إنــذار(.

       مالحظات

- في حال كان المهندس مسجل على مشروع يتم اقالته عنه بتاريخ تقديم االستقالة.	 
- تقــدم االســتقالة النقابيــة فــي حــال عــدم موافقــة جهــة العمــل علــى اســتقالة المهنــدس ومخاطبــة الجهــات 	 

المانحــة للترخيــص فــي حــال لــم يتــم تعيــن بديــل.

     

     

     

تعديل تصنيف المكاتب / الشركات الهندسية

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

كتاب رسمي مختوم وموقع من المكتب/الشركة الهندسية بتعديل تصنيف المكتب/الشركة.	 

        اإلجراءات

- التأكد من استكمال المكتب/الشركة لشروط المرتبة المراد تعديل التصنيف إليها.	 
- طباعة طلب تعديل تصنيف مكتب/شركة.	 
 للتوقيع على الطلب.	 

ً
- حضور صاحب المكتب شخصيا

- الكشف على مقر المكتب/الشركة الهندسية.	 
- يتم عرض الطلب على مجلس هيئة المكاتب الهندسية.	 
- تعديل التصنيف على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- إصدار كتاب التصنيف الجديد وإرساله إلى المكتب/الشركة.	 
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إجراءات اإلشراف على هدم األبنية القائمة والمعدة من قبل اللجنة المختصة

 

     

مكان تقديم الخدمة

الدائرة الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 

  الوثائق المطلوبة

- كتــاب تعهــد رســمي مــن المكتــب )مطبــوع مختــوم مــروس موجــه الــى النقابــة( يفيد باشــراف المكتب الهندســي 	 
والمهنــدس المــراد تســجيله على مشــروع الهدم.

- احضار مخطط للبناء القائم مبينآ فيه عدد الطوابق والمساحة ووصف البناء بالنسبة للجوار.	 
- احضار عقد االشراف من قبل المكتب الهندسي لغاية الهدم موقع من قبل المالك. 	 
- كتاب العتماد المهندس المشرف على مشروع الهدم.	 

        اإلجراءات

- تعبئة عقد االشراف بمعلومات المشروع المراد هدمه وموقع من المالك.	 
- ادخال عقد االشراف على سجالت النقابة للمصادقة عليه.	 
- احتساب الرسوم لمساحة الهدم والمصادقة على ختم المكتب الهندسي.	 
- إصدار نموذج لتعيين المهندس المقيم على مشروع الهدم بعد حضور المهندس المشرف ومقابلته.	 

       مالحظات

- عدم تسجيل صاحب المكتب على مشروع الهدم.	 
- ان يكون المهندس متفرغآ لالشراف على مشروع الهدم.	 

     

     

     

تجميد مكتب / شركة هندسية

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

كتاب رسمي مختوم وموقع من المكتب/الشركة الهندسية لتجميد المكتب/الشركة.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم طلب التجميد من قبل صاحب المكتب/الشركة شخصيا

- التأكد من إنهاءالمكتب/الشركة لمشاريع اإلشراف التابعة له.	 
- تصويب وضع المكتب/الشركة لدى التأمين الصحي.	 
- يتم عرض الطلب على مجلس هيئة المكاتب الهندسية بعد تدقيقه.	 
- يتم عرض توصية مجلس الهيئة على مجلس النقابة.	 
- صدور قرار مجلس النقابة بناًء على توصية الهيئة.	 
- إصدار كتاب التجميد وتسليمه للمكتب/الشركة.	 
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تسجيل مكتب / شركة هندسية

 

     

مكان تقديم الخدمة

الدائرة الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 

  الوثائق المطلوبة

- صورة عن جواز سفر صاحب المكتب.	 
- كشف ضمان اجتماعي لصاحب المكتب.	 
- طلب تفرغ.	 
- عقد ايجار مصدق.	 
- مخطط مقر المكتب/الشركة.	 
- شهادة االسم الفني ان وجد.	 
- شهادة سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة تبين اسماء الشركاء وحصصهم)ان كانت شركة(.	 
- نموذج الكشف على المكتب/الشركة.	 
- بعد استكمال إجراءات تسجيل المكتب يطلب:	 

             - رخصة المهن.
             - شهادة التسجيل بضريبة المبيعات.

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم طلب التسجيل من قبل صاحب العالقة شخصيا

- يتم عرض الطلب على مجلس هيئة المكاتب الهندسية بعد تدقيقه.	 
- صدور قرار مجلس النقابة بناًء على توصية الهيئة.	 
- تبليغ مقدم الطلب بقرار مجلس النقابة الستكمال اإلجراءات.	 
- ادخال بيانات المكتب/الشركة الجديدة على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- دفع الرسوم المستحقة.	 
- إصدار شهادة تسجيل مكتب/شركة.	 

       مالحظات

يتــم تقديــم الطلــب خــالل شــهر كانــون األول ويتــم اســتكمال الوثائــق المطلوبــة خــالل شــهرين مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب.
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متطلبات الكشف على مشروع

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- سند تسجيل.	 
- مخطط موقع تنظيمي.	 
- مخطط أراضي.	 
- المخطط الهندسي المصادق عليه من النقابة.	 

        اإلجراءات

- استالم الوثائق المطلوبة وتحديد موعد للكشف الميداني.	 
- الكشف الفعلي على المشروع.	 
- إصدار تقرير كشف يفيد بحالة الموقع.	 
- مراجعة قسم الخدمات الهندسية الستكمال إجراءات إلغاء أو تأجيل المشروع.	 
- مخاطبة الجهات المانحة للترخيص.	 

     

     

     

كشف اقدمية بناء

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عقد التصميم.	 
- مخطط للبناء القائم.	 
- سند تسجيل.	 
- المخطط التنظيمي.	 
- مخطط األراضي.	 

        اإلجراءات

- استالم الوثائق المطلوبة والتأكد من صحتها.	 
- إصدار تقرير كشف عن طريق خدمة Google Earth أو الكشف الحسي على الموقغ.	 
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إصدار شهادات )تسجيل, تخصص, خبرة, تجميد, عضوية( للمكاتب الهندسية

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- كتاب رسمي مختوم وموقع من المكتب/الشركة الهندسية إلصدار الشهادة المطلوبة.	 
المدنيــة مطبوعــة 	  بتفويــض شــخص مــا )عبــرة صــورة عــن هويــة االحــوال  المعنــي  المهنــدس  - كتــاب مــن 

لــه. الخبــرة  شــهادة  باصــدار  للمهنــدس( 

        اإلجراءات

- دفع الرسوم المطلوبة.	 
- طباعة وتصديق الشهادة المطلوبة.	 

كشف إنتهاء المشاريع وإقالة المهندس المقيم

 

     

مكان تقديم الخدمة

- الدائرة الهندسية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- إذن أشغال.	 
- في حال عدم توفر إذن األشغال يتم طلب الوثائق التالية:	 
- نسخة من المخططات المصادق عليها من النقابة.	 
- صور للواجهات األربع للمشروع.	 
- سند تسجيل.	 
- المخطط التنظيمي.	 
- مخطط أراضي.	 
- صورة عن رخصة اإلنشاءات.	 

        اإلجراءات

- استالم الوثائق المطلوبة والتأكد من مطابقتها للمشروع.	 
- مطابقة الصور مع المخططات الهندسية.	 
- التاكد من إنتهاء المشروع وإصدار تقرير بحالته.	 

       مالحظات

- في حال توفر إذن أشغال يتم إصدار تقرير الكشف بإنتهاء المشروع مباشرة.	 
- يتم الكشف الميداني في حال عدم توفر مخطط وصور للمشروع.	 
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خدمـــات التدريــــب
والشؤون العلمية
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التسجيل في الدورات التدريبية

مكان تقديم الخدمة

- مركز تدريب المهندسين. 	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- للمهندسين: بطاقة عضوية النقابة أو وصل تسديد رسوم االنتساب في حال عدم اكمال إجراءات االنتساب.	 
- لطالب الهندسة: بطاقة الجامعة أو أي وثيقة تثبت انتساب الطالب لكلية الهندسة.	 
- عدا ذلك يطلب وثيقة إثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

- تحديد الدورات التي يرغب المشارك في االلتحاق بها.	 
- تحديد فئة المشارك واحتساب رسوم الدورة من الموظف المعني.	 
- تسديد الرسوم المطلوبة.	 
- ادراج اسم المشارك على سجالت النقابة اإللكترونية.	 

     

     

     

االنسحاب من الدورات التدريبية

مكان تقديم الخدمة

- مركز تدريب المهندسين. 	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- الوصل المالي الذي يخص الدورة التدريبية المسجل فيها.	 
- وثيقة اثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

- تقديم طلب االنسحاب.	 
- االتصال مع مقدم الطلب بعد االنتهاء من اإلجراءات االدارية.	 
 مع احضار وثيقة اثبات الشخصية الستالم المبلغ.	 

ً
- الحضور الى مقر المركز شخصيا
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الحصول على المرتبة المهنية

 

     

مكان تقديم الخدمة

- قسم التأهيل واالعتماد المهني - مركز تدريب المهندسين.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عضوية النقابة سارية المفعول.	 
- نسخة عن المؤهالت العلمية.	 
- نســخة عــن كافــة الوثائــق التــي  تثبــت عــدد ســنوات الخبــرة ومجمــوع نقــاط التأهيــل حســب المرتبــة المهنيــة 	 

المطلوبــة، وهــي كالتالــي:

الحد االدنى لمجموع نقاط التأهيلالحد االدنى لسنوات الخبرةالمرتبة المطلوبة

470مهندس مشارك

9100مهندس محترف

19250مهندس مستشار

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب الحصول على المرتبة المهنية وطباعته وتوقيعه من قبل المهندس شخصيا

- ارفاق كافة الوثائق التي  تثبت عدد سنوات الخبرة ومجموع نقاط التأهيل مع الطلب.	 
- تسديد رسوم بدل تقديم طلب الحصول على المرتبة المهنية )غير مسترد(.	 
- يتم عرض الطلب على الجهات المعنية ودراسته ورفع توصية لمجلس النقابة. 	 
- صدور قرار مجلس النقابة. 	 
- تثبيت المرتبة المهنية للمهندس على سجالت النقابة اإللكترونية.	 
- منح المرتبة المهنية للمهندس بعد تسديد بقية الرسوم.	 
- تسليم المهندس الشهادة والهوية المهنية المعتمدة.	 

       مالحظات

- لزيــادة فــرص الحصــول علــى المرتبــة المهنيــة المطلوبــة يجــب ارفــاق الوثائــق التــي تســاهم فــي الحصــول علــى 	 
نقــاط تأهيــل إضافيــة والتــي تــم ذكرهــا فــي الطلــب.

- هذه التعليمات سارية المفعول لغاية إقرار النظام.	 
 	.www.jeaqa.org.jo :لمزيد من التفاصيل قم بزيارة الموقع اإللكتروني -
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إصدار شهادة دورة تدريبية بدل فاقد / تالف

مكان تقديم الخدمة

- مركز تدريب المهندسين. 	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- بطاقة عضوية النقابة أو أي وثيقة إثبات شخصية.	 
- صورة عن الشهادة األصلية ان وجدت.	 

        اإلجراءات

- التأكد من مشاركة صاحب الطلب في الدورة المعنية.	 
- تسديد رسوم إصدار الشهادة.	 
- تسليم الشهادة لصاحب الطلب.	 

     

     

     

إصدار شهادة / هوية مهنية بدل فاقد / تالف

مكان تقديم الخدمة

- مركز تدريب المهندسين. 	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عضوية النقابة سارية المفعول. 	 
- نسخة عن الشهادة / الهوية المهنية إن وجدت.	 

        اإلجراءات

- تعبئــة نمــوذج الحصــول علــى شــهادة / هويــة مهنيــة بــدل فاقــد / تالــف والتوقيــع عليــه مــن قبــل المهنــدس 	 
.
ً
شــخصيا

- التأكد من حصول المهندس على المرتبة المهنية المطلوبة.	 
- تسديد الرسوم.	 
- تسليم المهندس الشهادة / الهوية المهنية بدل فاقد / تالف.	 
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تصديق الشهادة المهنية طبق األصل

مكان تقديم الخدمة
- دائرة التأهيل واالعتماد المهني - مركز تدريب المهندسين.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة
- بطاقة عضوية النقابة. 	 
- الشهادة المهنية األصلية.	 
- نسخ عن الشهادة األصلية.	 

        اإلجراءات
- استالم الشهادة المهنية األصلية مع النسخ، وتدقيقها حسب السجالت المعتمدة.	 
- تصديق النسخ طبق األصل وتسليمها للمهندس.	 

     

     

     

     

     

     

إعارة الكتب

بيع الكتب

مكان تقديم الخدمة
مكتبة النقابة – مبنى صناديق الخدمات.	 

  الوثائق المطلوبة
بطاقة عضوية النقابة.	 

        اإلجراءات
- اختيار المهندس الكتب التي يريد استعارتها.	 
- طباعة بيانات اإلعارة من قبل الموظف وتسليم المهندس نسخة للتوقيع عليها.	 
- إلغاء اإلعارة عن المهندس عند ارجاع الكتب. 	 

مكان تقديم الخدمة
مكتبة النقابة – مبنى صناديق الخدمات.	 

  الوثائق المطلوبة
بطاقة عضوية النقابة.	 

        اإلجراءات
- اختيار المشتري للكتاب أو الكتب التي يريد شراؤها.	 
- احتساب إجمالي ثمن الكتب.	 
- دفع ثمن الكتب وتسليمها للمشتري. 	 
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التأميـــــن
الصحـــي
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االشتراك في التأمين الصحي

خدمة تجديد االشتراك في التامين الصحي من خالل الموقع االلكتروني

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة التامين الصحي  - مبنى صناديق الخدمات.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- وثيقة إثبات شخصية.	 
- دفتر العائلة في حال إضافة المنتفعين.	 
- صورة شخصية لكل منتفع.	 

الشتراكات المكاتب الهندسية يضاف: رخصة مهن.
للشركات الهندسية يضاف:

- رخصة مهن.	 
- كشف ضمان اجتماعي يبين اسماء الموظفين.	 
- كتاب من الشركة بأسماء الموظفين ودرجات التأمين.	 

        اإلجراءات

- إدخال طلب االشتراك في التأمين الصحي على سجالت النقابة اإللكترونية واحتساب الرسوم.	 
- توقيع عقود االشتراك وتسديد الرسوم.	 
- استالم بطاقات التامين الصحي ودليل الشبكة الطبية وكتاب تعليمات التأمين الصحي.	 

       مالحظات

- يســتطيع المهنــدس االشــتراك الفــردي فــي التأميــن الصحــي ودفــع الرســوم من خالل الموقــع اإللكتروني للنقابة. 	 
 الســتالم بطاقــات التاميــن الصحــي ودليل الشــبكة الطبية وكتاب تعليمــات التأمين الصحي.

ً
ومراجعــة الدائــرة الحقــا

- اشتراك الشركات الهندسية يكون من خالل المركز فقط.	 
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التصريح عن األمراض المزمنة

مكان تقديم الخدمة

- دائرة التامين الصحي - مبنى صناديق الخدمات.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- بطاقة التأمين الصحي.	 
- تقرير طبي عن الحالة المرضية من قبل طبيبه المعالج.	 

        اإلجراءات

- إدخال طلب التصريح عن االمراض المزمنة على سجالت النقابة اإللكترونية  ودفع الرسوم.	 
- اعتماد العالجات الشهرية من قبل طبيب النقابة وادخالها على السجالت اإللكترونية للنقابة. 	 
 مــن قبــل المؤمــن بموجــب بطاقــة التأميــن الصحــي مــن اي صيدليــة معتمــدة فــي 	 

ً
- اســتالم األدويــة شــهريا

التاميــن الصحــي خــالل الفتــرة مــن -1 10 مــن كل شــهر.

المطالبات النقدية للمعالجة خارج الشبكة الطبية المعتمدة

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة التامين الصحي - مبنى صناديق الخدمات.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- تقرير طبي )أصلي( عن الحالة المرضية.	 
- فاتورة تفصيلية )أصلية( عن المبالغ المدفوعة.	 

        اإلجراءات

- تقديم الطلب وتسليم الوثائق. 	 
- اعتماد الوثائق من الدائرة حسب التعليمات.	 
- تسليم المهندس بطاقة مراجعة الستالم المبالغ المستحقة حسب التاريخ المثبت في البطاقة. 	 

       مالحظات

ال تعتمــد المطالبــات النقديــة الصــادرة عــن الطــب العــام والمراكــز الطبيــة بحيــث تتــم المراجعــة مــن خــالل الشــبكة 	 
الطبيــة المعتمــدة.
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خدمــــات صندوق
التقاعد والتمويل
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ملخص ضمانات التمويل
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تمويل مشاريع أراضي النقابة

 

 

     

   تفاصيل التمويل

سقف التمويل )دينار(
نسبة المرابحة )%( حسب مدة التمويل

180 شهر144 شهر120 شهر

40,0005.756.006.50

20,0005.00
 	 .

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

وثيقة اثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

- زيارة المهندس للمشروع واإلطالع عليه.	 
- حضور المهندس أو من ينوب عنه وتقديم طلب االستفادة من المشروع.	 
- دفع قيمة الدفعة األولى المقررة وحسب كل مشروع.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب أو الدفع النقدي(.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- تسجيل األرض بإسم المهندس لدى دائرة األراضي والمساحة بعد انتهاء تسديد كامل المبلغ المستحق.	 

       مالحظات

 مــن مشــاريع األراضــي الســكنية أو 	 
ً
- يســمح بتقديــم الطلبــات للزمــالء المســتفيدين وغيــر المســتفيدين ســابقا

الريفيــة أو الزراعيــة حســب المعلــن فــي حينــه.
- يحــق للزمــالء المتقاعديــن الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط المتبعــة فــي برامــج االســتثمار التقــدم بطلــب االســتفادة 	 

مــن المشــاريع وعلــى النحــو التالــي:

- سقف التمويل )20000( عشرين الف دينار للزميل المتقاعد تقسط على )3( سنوات وبدون تأمين تكافلي.	 
 	 .

ً
- تمتد فترة التقسيط إلى حين بلوغ الزميل سن )65( عاما
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تمويل األراضي الخاصة

 

 

     

   تفاصيل التمويل

- سقف التمويل: )20,000( عشرون ألف دينار. 	 
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
 	.

ً
- مدة التقسيط: تصل لغاية )120( شهرا

- نسبة المرابحة: )%6( سنوية ثابتة.	 
 	      . 

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- رسوم الكشف على العقار )30( دينار.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- سند تسجيل األرض.	 
- مخطط أراضي.	 
- مخطط موقع تنظيمي.  	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- الكشف على موقع األرض وتقدير القيمة من قبل الموظف المعني.	 
- حضور المالك للتوقيع على إتفاقية البيع.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة وإصدار الشيك.	 
- استالم كتاب التعهد بالدفع للبائع باإلضافة لكتاب الرهن.	 
- التسجيل والرهن لدى دائرة األراضي والمساحة المعنية.	 
- تسليم الشيك للبائع.	 

       مالحظات

- يستطيع المهندس االستفادة من فترة سماح لغاية )3( شهور قبل بدء تسديد األقساط.	 
- ال يجوز شراء األراضي الخاصة من أقارب الدرجة األولى.	 



57

تمويل الشقق السكنية

 

 

     

   تفاصيل التمويل

سقف التمويل )دينار(
نسبة المرابحة )%( حسب مدة التمويل

180 شهر144 شهر120 شهر

30,0005.756.006.50

20,0005.00
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل/دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
 	      .

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- رسوم الكشف على العقار )30( دينار .	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- سند تسجيل الشقة .	 
- مخطط  أراضي.	 
- مخطط موقع تنظيمي.  	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- الكشف على الشقة وتقدير القيمة من قبل الموظف المعني.	 
- حضور المالك للتوقيع على إتفاقية البيع.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة وإصدار الشيك.	 
- استالم كتاب التعهد بالدفع للبائع باإلضافة لكتاب الرهن.	 
- التسجيل والرهن لدى دائرة األراضي والمساحة المعنية.	 
- تسليم الشيك للبائع.	 

       مالحظات

- يستطيع المهندس االستفادة من فترة سماح لغاية )3( شهور قبل بدء تسديد األقساط.	 
- ال يجوز شراء الشقق السكنية من أقارب الدرجة األولى.	 
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تمويل السيارات

 

 

     

   تفاصيل التمويل

- سقف التمويل: )10,000( عشرة آالف دينار.   	 
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
- مدة التقسيط: تصل لغاية )60( شهر. 	 
 	      .

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5(سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- نسبة المرابحة:	 
  )إذا كان مبلغ التمويل 5000 دينار فما دون(. 	 

ً
- %5.5 سنويا

 )إذا كان مبلغ التمويل أكثر من 5000 دينار(.	 
ً
- %6.0 سنويا

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- فحص وتخمين السيارة من أحد المراكز المعتمدة*.	 
- رخصة السيارة.	 
- شهادات رواتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- حضور المالك للتوقيع على إتفاقية البيع.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة وإصدار الشيك.	 
- استالم كتاب التعهد بالدفع للبائع.	 
- التسجيل والرهن لدى دائرة ترخيص المركبات.	 
- تسليم الشيك للبائع.	 

       مالحظات

- المراكز المعتمدة لفحص وتخمين السيارات:
عمــان: )مركــز الشــريف، مركــز المعينــي، مركــز الطيــراوي، مركــز الصقــري، المركــز التقنــي، مركــز أســوار األردن، 	 

مركــز أوتوهــب )اوتوســكور(، مركــز عــالن، مركــز الكيالنــي، مركــز أبــو فــارس(.
اربد: )مركز تكنو ستار، مركز حبوش، مركز الشرق األوسط(.	 

- ال يجوز شراء السيارات من أقارب الدرجة األولى.
- يشترط أن ال يزيد عمر السيارة على )10( سنوات.
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تمويل مواد البناء  

 

 

     

   تفاصيل التمويل

سقف التمويل )دينار(
نسبة المرابحة )%( حسب مدة التمويل

180 شهر144 شهر120 شهر

25,0005.756.006.50

20,0005.00
- الدفعة األولى 51 دينار / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
 	      .

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- رسوم الكشف على العقار )30( دينار.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- سند تسجيل العقار.	 
- رخصة بناء.	 
- مخطط أراضي.	 
- مخطط موقع تنظيمي.  	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- الكشف على العقار وتقدير القيمة من قبل الموظف المعني.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إحضار فواتير مواد البناء من الموردين.	 
- إصدار أذونات تسليم بالمواد وختمها من المورد وإعادتها للدائرة.	 
- إصدار شيكات للموردين بقيمة المواد المستلمة.	 
- تسليم شيك المورد بعد الكشف الحسي في موقع البناء.	 
- رهن العقار لدى دائرة األراضي والمساحة المعنية لمبلغ التمويل الذي يزيد عن 5000 دينار.	 

       مالحظات

يستطيع المهندس االستفادة من فترة سماح لغاية )6( شهور قبل بدء تسديد األقساط.	 
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تمويل األجهزة )الكهربائية, الحاسوب,الخلوية(

 

 

     

   تفاصيل التمويل

مدة التمويلسقف التمويل )دينار(نوع التمويل

12 شهر لكل )1000( دينار2500األجهزة الكهربائية

12 شهر لكل )1000( دينار1500أجهزة الحواسيب

10 شهور500األجهزة الخلوية
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
 	 .

ً
- نسبة المرابحه: )5.5 %( سنويا

 	      .
ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عرض سعر لألجهزة المراد تمويلها.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إصدار أذونات تسليم باألجهزة وختمها من المورد وإعادتها للدائرة مرفقة بفاتورة رسمية.	 
- إصدار شيكات للمورد بقيمة األجهزة المستلمة.	 
- تسليم شيك المورد بعد الكشف على األجهزة.	 

       مالحظات

السقف الكلي لتمويل األثاث واالجهزة الكهربائية والحواسيب واألجهزة الخلوية هو )5000( دينار.



61

     

تمويل المشاريع اإلنتاجية

 

 

   تفاصيل التمويل

- سقف التمويل: )30,000( ثالثون الف دينار.    	 
- الدفعة األولى )51( دينار من قيمة التمويل. 	 
- مدة التقسيط: تصل لغاية )60( شهر.	 
 	.

ً
- نسبة المرابحة: %5.5 سنويا

 	      . 
ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- رسوم الكشف على العقار 30 دينار لمبلغ التمويل الذي يزيد عن 5000 دينار.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- تقديم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع والموافقة عليها من قبل وحدة االستثمار.	 
- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إحضار فواتير من الموردين.	 
- إصدار أذونات تسليم بالمواد وختمها من المورد وإعادتها للدائرة.	 
- إصدار شيكات للموردين بقيمة المواد المستلمة.	 
- تسليم شيك المورد بعد الكشف الحسي في الموقع.	 
- توفيرعقار لغايات الرهن لدى دائرة األراضي والمساحة المعنية لمبلغ التمويل الذي يزيد عن 5000 دينار.	 

        مالحظات

يستطيع المهندس االستفادة من فترة سماح لغاية )3( شهور قبل تسديد األقساط.	 
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تمويل األثاث

 

 

   تفاصيل التمويل

- سقف التمويل: )5000( خمسة آالف دينار.	 
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
- مدة التقسيط: تصل لغاية )60( شهر.	 
 	.

ً
- نسبة المرابحة:  %5.5 سنويا

 	.
ًً
- نسبة الخدمات اإلدارية:%0.5  سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عرض سعر لألثاث المراد تمويله.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إصدار أذونات تسليم باألثاث وختمها من المورد وإعادتها للدائرة مرفقة بفاتورة رسمية.	 
- إصدار شيكات للمورد بقيمة األثاث.	 
- تسليم شيك المورد بعد الكشف على األثاث.	 
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التمويل الخاص للمهندسين الشباب )دون 30 عام(

 

 

   تفاصيل التمويل

مدة التمويلسقف التمويل )دينار(نوع التمويل

5000االثاث 
ً
60 شهرا

5000االجهزة الكهربائيه 
ً
60 شهرا

5000السيارات
ً
60 شهرا

5000المشاريع الصغيره
ً
60 شهرا

5000مواد بناء
ً
60 شهرا

- الدفعة األولى: دينار واحد.	 
 	.

ًً
- نسبة المرابحه: )%4.5( سنويا

 	.
ًً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عرض سعر  )األثاث ، األجهزة الكهربائية(.	 
- الفحص + التخمين )السيارة(.	 
- دراسة جدوى اقتصاديه )المشاريع الصغيره(.	 
- سند تسجيل العقار لتمويل مواد البناء.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- تستكمل باقي اإلجراءات حسب نوع التمويل.	 



64

تمويل نفقات الزواج

 

 

     

   تفاصيل التمويل

- )4000( أربعة آالف دينار قرض نفقات الزواج	 
- الدفعة األولى دينار واحد.	 
- مدة التقسيط: تصل لغاية )60( شهر.	 
- نسبة المرابحة:  3.0%.	 
- نسبة الخدمات اإلدارية:0.5%.        	 
- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عقد الزواج.	 
- شهادة راتب المدين والكفيل.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتاب التعهد باإلقتطاع من الكفيل .	 
- تسليم كتاب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفيل .	 
- اعتماد آلية للسداد (شيكات أو اقتطاع من الراتب).	 
- حضور المهندس والكفيل للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إصدار أذونات تسليم بعروض األسعار المقدمة وختمها من الموردين وإعادتها للدائرة مرفقة بفواتير رسمية.	 
- إصدار شيكات للموردين بقيمة  الفواتير .	 
- تسليم شيكات الموردين )مع مراعاة الكشف على مواد االثاث واالجهزة (	 

       مالحظات

- االستفادة من التمويل خالل 12 شهر من تاريخ عقد الزواج.	 
- قــرض نفقــات الــزواج يشــمل التالــي: )صالــة األفــراح، األثــاث، ســياحة وســفر، أجهــزة كهربائيــة، مالبــس، المطبــخ 	 

وأدواتــه(.
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القرض الحسن للزواج والتعليم

 

 

   تفاصيل التمويل

مــن خــالل اتفاقيــة النقابــة نــع البنــك اإلســالمي األردنــي يمنــح المهنــدس قــرض حســن )بــدون مرابحــة( بقيمــة 	 
ــزواج . ــات التعليــم وال ــار لغاي 1000 دين

- يسدد قرض التعليم على 10 شهور .	 
- يسدد قرض الزواج على 15 شهر .	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- قرض الزواج : عقد زواج خالل 12 شهر من تاريخ العقد.	 
- التعليم : اثبات طالب ساري المفعول.	 
 	

        اإلجراءات

- مراجعة النقابة وتقديم طلب الحصول على القرض .	 
- تدقيق الطلب من قبل دائرة خدمة الزمالء .	 
- مخاطبة البنك من قبل النقابة خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .	 
- مراجعة البنك من قبل المهندس واستكمال اجراءات الحصول على القرض وفقا لتعليمات البنك.	 
 	

        مالحظات

- يستفيد من قرض التعليم:	 
* المهندس الستكمال دراسة درجة الماجستير.	 
* المهندس لغايات استكمال دراسة أبناءه لمرحلة البكالوريوس.	 
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تمويل المنافع

 

 

   تفاصيل التمويل

المدة/شهرالقيمةالمنفعةالمدة/شهرالقيمةالمنفعة

2500الحج
ً
2500السياحة والسفر24 شهرا

ً
30 شهرا

750العمره
ً
5000العالج12 شهرا

ً
60 شهرا

1500التعليم والتدريب
ً
1000المالبس24 شهرا

ً
24 شهرا

- الدفعة األولى: دينار واحد.	 
 	.

ً
- نسبة المرابحه: )%7( سنويا

 	.
ًً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عرض سعر للمنافع المراد تمويلها.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إصدار تقرير حجز الخدمة وختمه من المورد وإعادته للدائرة مرفق بفاتورة رسمية.	 
- إصدار شيك المورد وتسليمه.	 
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اإلحالة على التقاعد

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- صورة عن هوية األحوال المدنية.	 
 	 .IBAN رقم حساب بنكي أردني -

        اإلجراءات

- تقديم الطلب من قبل المهندس.	 
- تحويل الطلب للجنة إدارة التقاعد لدراسته.	 
- صدور قرار مجلس بالموافقة على الطلب.	 
 	.

ً
- تحويل الراتب للبنك شهريا

 	.
ًً
- إجراء تفقد الحال سنويا

       مالحظات

يحــال المهنــدس المشــترك للتقاعــد بعــد إكمالــه عمــر 60 عامــا أو  55 عامــا للمهندســة المشــتركة أو فــي حــال 	 
العجــز أو الوفــاة.

االنتقال من شريحة تقاعدية إلى أخرى

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- وثيقة إثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم طلب اإلنتقال من قبل المهندس شخصيا

- إدخال وتثبيت طلب المهندس على سجالت النقابة اإللكترونية.	 

       مالحظات

- يتم تغيير قيمة القسط الشهري كل خمس سنوات من تاريخ التخرج.	 
- آلية احتساب الراتب التقاعدي:	 
- الراتب التقاعدي = )عدد األشهر المسددة × راتب الشريحة التقاعدية ( ÷ 360.	 
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االشتراك في صندوق التكافل االجتماعي

تقسيط عائدات التقاعد

 

 

     

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- هوية األحوال المدنية.	 
- صورة شخصية عدد )2(.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب االنتساب في صندوق التكافل االجتماعي من قبل المهندس شخصيا

- تحديد المستفيدين من التعويض في حاله الوفاة.	 
- تسديد مبلغ )10( عشرة دنانير رسوم انتساب غير مستردة.	 
- تسديد مبلغ )200( دينار رصيد تكافل.  	 

       مالحظات

 عند تقديم الطلب.	 
ً
- يجب أن ال يتجاوز عمر المهندس )50( عاما

- على المهندس متابعة رصيد التكافل بحيث ال يقل عن )100( دينار.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- دائرة الشؤون النقابية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

وثيقة اثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

- تقديم طلب تقسيط العائدات التقاعدية من قبل المهندس.	 
- إدخال وتثبيت طلب المهندس على سجالت النقابة االلكترونية.	 
 إللغاء برنامج التقسيط.  	 

ً
 بدفع القسط تجنبا

ً
- التزام الزميل شهريا

       مالحظات

- يتم إيقاف العمل بنظام الرسم اإلضافي عند تقديم طلب التقسيط.	 
- يتم إلغاء برنامج التقسيط في حال التوقف عن الدفع أو التأخر لمدة 60 يوم.	 



69

     

     

     

     

الحياة اآلمنة مع صناديق التأمينات االجتماعية للمهندسين االردنيين
 صندوق التقاعد: 

 برامــج تمويــل حصريــة للمهنــدس المشــترك فــي صنــدوق التقاعــد وراتــب شــهري عنــد إكمــال الـــ 60 عامــا لتأميــن حيــاة 
كريمــة للمهنــدس وعائلتــه وخدمــات اضافيــة منهــا: 

الحصول على قرض تمويلي يصل الى 40000 دينار ) اراضي , شقق سكنية , سيارات , اثاث , منافع اخرى كثيرة ( 	 
الحصول على قرض شخصي لغايات الزواج أو التعليم.	 
أجهزة خلوية وخطوط بميزات خاصة.	 
دعم للمشاريع االنتاجية.	 
تمويل المهندسين الشباب – سقف )5000( دينار وبنسبة مرابحة منخفضة.	 
منفعة تكاليف الزواج )1000 دينار قرض حسن + 4000 دينار بمرابحة منخفضة(. 	 
الحصول على راتب تقاعدي شهري عند إكمال سن 60 عاما يصل الى 1000 دينار.	 

صندوق التكافل االجتماعي: 

تعويــض مالــي يصــل الــى خمســين الــف دينــار لتأميــن حيــاة كريمــة لــك ولعائلتــك مــن خــالل االشــتراك فــي صنــدوق التكافــل 
االجتماعــي الــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي توفيــر الرعايــة المناســبة للمهنــدس وعائلتــه فــي ظروفهــم الصعبة.

االشتراك في الصندوق اختياريا للراغبين من اعضاء النقابة.	 
اليسمح للمهندس الذي يزيد عمره عن 50 عاما االشتراك في الصندوق.	 
يدفع العضو 10 دنانير رسم انتساب.	 
يدفع العضو 200 دينار رصيدا له في الصندوق.	 
يقتطــع مــن رصيــد كل عضــو مبلــغ ال يزيــد عــن 10 دنانيــر مســاهمة منــه عــن كل حالــة وفــاة او عجــز كلــي مــن الزمــالء 	 

اعضــاء الصندوق وحســب مســتحقاته.
الحصول على تعويض تكافلي قدره 50000 دينار.	 

 
صندوق التأمين االجتماعي: 

ــن  ــدوق التامي ــى %300 وصن ــن االجتماعــي تصــل ال ــدوق التأمي ــدس لصن ــغ المدفوعــة مــن المهن نســبة  اســترداد المبال
االجتماعــي مــن اهــم الصناديــق الداعمــة للزمــالء المهندســين ومــن الخدمــات التــي يقدمهــا الصنــدوق:

يحصل المهندس على راتب شهري 100 دينار عند اصابته بعجز دائم قبل إكمال سن 60 عاما.	 
يحصل المهندس على راتب شهري 100 دينار عند اصابته بعجز مؤقت قبل إكمال سن 60 عاما.	 
يحصل المستفيدين من عائلة المهندس على راتب شهري  100 دينار عند وفاة المهندس قبل إكمال سن 60 عاما.	 
في حال وفاة المهندس يحصل المستفيدين من افراد عائلته على مبلغ 5000 دينار )دفعة فورية(. 	 

صندوق المسؤولية االجتماعية: 

النجاحــات الكبيــرة تتحقــق فــي الوقــوف مــع الزمــالء وبمســاعدتهم والعمــل مــع أبنــاء المجتمــع فــي البرامــج التنمويــة 
ولهــذا خصصنــا صنــدوق يهــدف إلــى:  

تقديم خدمات اجتماعية ألعضاء النقابة وعائالتهم لتأمين الحياة الكريمة لهم.	 
تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.	 

الخدمات التي يقدمها الصندوق:
قرض حسن تعليمي ألبناء المهندس.	 
قرض حسن تعليمي للمهندسين للدراسات العليا.	 
مشروع ترميم منازل األسر العفيفة في االردن.	 
تقديم المساعدات النقدية للمهندسين وعائالتهم.	 
حمالت اجتماعية متعددة ومختلفة.	 




