
                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 الزميل األمني العام احملرتم

 تحية طيبة وبعد،،،

 :حيث يالحظ 2022من عام  آيارلشهر  ارفق لكم تقرير الدائرة الهندسية عن العمل االستشاري

 بنسةبةشةهر ال نهايةة حتة  من النقابةة)بدون إعادة تصديق وتدقيق( المصدقة    قترحةالم  نيةاألبفي مساحات    ارتفاع •

8.38  %. 

  بنسةبةشةهر ال نهايةة حتة  مةن النقابةة)بدون إعادة تصديق وتةدقيق( المصدقة  بنية القائمةالات في مساحا اعارتف •

4.21.% 

مةن النقابةة بنسةبة ق وتةدقيق(  تصةدي  إعادة  )بدون  المصدقة  اجمالي في مساحات االبنية المقترحة والقائمة  ارتفاع •

7.42  %.  

 .يقدقلتة التصديق واد معامالت إعاد وعق عدد حظ ارتفاع لو •

 .  %  2.87 ةببنس الستطالع الموقعفي االمتار الطولية المدققة  اعتفار •

اري ، استشة 202،  دسةيهن 267مكتب مهنةد  ،   851)    الشهرمكتباً حت  نهاية    1331بلغ عدد المكاتب العاملة   •

 .رأي ( 11

ً  8084)   الشةةةةةةهرلمكاتةةةةةةب حتةةةةةة  نهايةةةةةةة ي ان فةةةةةةيالعةةةةةةامللمهندسةةةةةةين ابلةةةةةةغ عةةةةةةدد  •  ( مهندسةةةةةةا

 .تدريب( 323تصميم ،  4899 ،اشراف  2876) 

( فةي بةرام  5)شةراف و( فةي اال200( فةي التصةميم،  )32)  ممةنه  الشةهر  حتة  نهايةة( مهندسا  237تم تسجيل ) •

 لتدريب.ا

( 5راف و )مهندسةا فةي االشة  (182( في التصةميم، و)35منهم )  الشهر  حت  نهاية( مهندسا  222يل )جتم إلغاء تس •

 في برام  التدريب.

 م ارتواقبلوا االح 

 

 



                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 
    2022-2019عوام ألل متوز شهر  ايةنه  حىتربع( مرت م فة )الت املشاريع املصدقمساحا مقارنة

 بدون معامالت اعادة التصديق واعادة التدقيق 
 

 المساحة بأاللف متر مربع  عدد العقود  ة سنال

 نسبة التغيير  المجموع  قائم  مقترح  نسبة التغيير  المجموع  قائم  ترح قم

2019 7069 6280 13349 - 3384530 1013006 4397536 - 

2020 6180 5407 11587 -13.20% 2919617 860773 3780390 -14.03% 

2021 10941 9723 20664 78.34% 4796287 1430277 6226564 64.71% 

2022 9833 10753 20586 -0.38% 5198144 1490443 6688587 7.42% 

   %7.42 %4.21 %8.38   %0.38- %10.59 %10.13- التغيير 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 
 )الف مرت مربع(  التصديق واعادة التدقيق   اعادة  شامال مقارنة مساحات املشاريع املصدقة

    2022-2019عوام لأل شهر النهاية  حىت 

 
 

 حسب مساحتها   2022ربع( مرت م قرتح/م  اريع املدققة )تصميماملش توزيع

 اعادة التصديق ومالت اعادة تدقيق  شاملة معا

 
 

 

 

 
 



                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 
 احسب مساحته  2022عام شاريع املدققة )تصميم قائم/مرت مربع(  امل توزيع

 الت اعادة تدقيق واعادة التصديق شاملة معام

 
 
 
 

 ساحتها حسب م  2022 عام(   طول وقع/مرتتوزيع املشاريع املدققة )استطالع م

 ة معامالت اعادة تدقيق واعادة التصديق شامل

 
 

 
 



                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 حسب احملافظات   2022 عام قائم( )ألف مرت مربع( )مقرتح+املدققة ت املشاريع اتوزيع مساح

 ق واعادة التصديق اعادة تدقي شاملة معامالت

 
 

  شاملةطاع ))الف مرت مربع( حسب الق 2022توزيع مساحات املشاريع املدققة )قائم+مقرتح( عام 
 عادة التصديق وإعادة التدقيق( معامالت إ 

 



                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 
 2022لعام شهر ال نهاية حىت اهلندسية    للمكاتبيفالتوزيع اجلغرا

 
س  مكتب مهند  المحافظة 

 أ
كتب مهندس  م

 ب
 مكتب هندسي 

مكتب  
 استشاري

 المجموع  رأي  كتبم

 113 0 11 30 40 32 اربد 

 42 1 3 14 16 8 البلقاء 

 87 0 6 22 31 28 الزرقاء 

 6 0 1 5 0 0 الطفيلة 

 10 0 2 2 4 2 العقبة 

 20 0 1 6 10 3 الكرك 

 16 0 1 0 9 6 المفرق 

 11 0 1 0 6 4 جرش 

 10 0 0 3 6 1 عجلون 

 993 10 176 173 258 376 عمان 

 21 0 0 10 6 5 مادبا 

 2 0 0 2 0 0 معان 

 1331 11 202 267 386 465 المجموع 

 

 

 

 

 

 سية حسب الشعب اهلندسية كاتب اهلند يف امل أعداد العاملني
 

 المجموع  مقيم يب رتد تصميم  

 3960 2254 117 1589 المدنية  الهندسة 

 2718 430 126 2162 المعمارية  الهندسة 

 649 81 49 519 الميكانيكية  سة الهند

 611 88 30 493 الكهربائية  سة لهندا

 120 5 1 114 وبترول  وجيولوجيا وتعدين مناجم

 26 4 0 22 لكيماوية لهندسة اا

 8084 2862 323 4899 المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 
 

 
 احصائيات الدائرة اهلندسية 

 ندسية  قسم املكاتب والشركات اهل
 العدد لاالعما

 341 االيميالت الصادره 

 540 االيميالت الوارده 

 15 التعميمات على المكاتب  

 9 رخص المهن

 1 الشهرية التقارير 

 3 اجتماعات الهيئة 

 182 القرارات والتوصيات 

 8 الحل الودي بين المكاتب واصحاب العمل  شكاوى 

 1 الدعاوي الرسمية المسجلة حسب االصول لدى القانونية 

 5 اللجان المشكلة )منوع( 

 21 القرارات الواردة من المجلس مباشرة

 4 دورات االشراف 

 84 على الدورات   لمهندسين المسجلينا

 879 ونية المدخلة لكترت االالمعامال

 
 
 
 

 
 
 



                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 هلندسية  الدائرة ا 
   ندسي اهل اإلشراف قسم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 العدد  االعمال

 1513 و اجازة العقود( اجراءات المعامالت )احتساب الرسوم

 1695 اب الرسوم و اجازة العقود( تصديق )احتساجراءات المعامالت العادة ال

 1229 عتقارير استطالع الموق اجراءات تدقيق

 109 استطالع الموقع المخططات لغايات  اجراءات تدقيق

 198 المواد للمقترح و القائماجراءات تدقيق فحص 

 24 المخاطبات الرسمية

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 

 هلندسية يات الدائرة ا احصائ
 ية ندساهل اخلدماتقسم 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

 االستشاري  العملقرير ت 
 2022 وزمت )الدائرة اهلندسية( لشهر

 
 
 

  هلندسيةيات الدائرة ا احصائ
 واملبيعات   الدخل ضريبةتقرير 

 

 
 

 7/2022تقرير شهر  

 مكاتب  8تم مراجعة الضريبة لمعالجة اربع مكاتب/راجعني في المكتب  3/7/2022

 مكاتب  6تم مراجعة الضريبة لمعالجة خمس مكاتب/راجعني في المكتب  4/7/2022

 مكاتب  6تم مراجعة الضريبة لمعالجة خمس مكاتب/راجعني في المكتب  5/7/2022

 مكاتب  2مراجعة الضريبة لمعالجة ثالث مكاتب ومراجعة مساعد مدير عام الضريبة السيد وصفي/راجعني في المكتب  تم 6/7/2022

 مكاتب  2السيد وصفي/راجعني في المكتب تم مراجعة الضريبة لمعالجة ثالث مكاتب ومراجعة مساعد مدير عام الضريبة  17/7/2022

 مكاتب  7س مكاتب/راجعني في المكتب الضريبة لمعالجة خم تم مراجعة 19/7/2022

 مكاتب  2ومراجعة مساعد مدير عام الضريبة السيد وصفي/راجعني في المكتب تم مراجعة الضريبة لمعالجة ثالث مكاتب  20/7/2022

 مكاتب  6تم مراجعة الضريبة لمعالجة اربع مكاتب/راجعني في المكتب  24/7/2022

 مكاتب  5ة خمس مكاتب/راجعني في المكتب اجعة الضريبة لمعالجتم مر 25/7/2022

 مكاتب  4مكاتب/راجعني في المكتب تم مراجعة الضريبة لمعالجة خمس  26/7/2022

 مكاتب  3تم مراجعة الضريبة لمعالجة خمس مكاتب/راجعني في المكتب  27/7/2022

 مكاتب  6ي المكتب تم مراجعة الضريبة لمعالجة اربع مكاتب/راجعني ف 28/7/2022

 مكاتب  3تم مراجعة الضريبة لمعالجة خمس مكاتب/راجعني في المكتب  31/7/2022

 يوم  / اجازة العيد في هذا الشهر13


