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التعديالت على اتفاقية الخدمات الهندسية ع1 و ع2

نقابـــة المهندســـين تحقـــق التعديالت علـــى اتفاقيـــة الخدمات 
الهندســـية ع1 وع2 بعـــد ســـنوات مـــن التفاوض

*الكســـبي: تعديـــالت ع1 وع2 ســـتنعكس ايجابا علـــى القطاع 
االستشـــاري وسترســـخ اجراءات حـــل النزاعات

*ســـمارة: الربـــط اإللكترونـــي ســـيكون خطـــوة مهمـــة بإتجـــاه 
تنظيـــم العالقـــة بيـــن القطـــاع االستشـــاري ونقابة المهندســـين

*غوشة: تدقيق 11.5 مليون مترا مربعا عام 2021
*خليفـــات: الربـــط اإللكترونـــي بيـــن دائـــرة العطـــاءات والنقابـــة 
لـــدى  ســـيمكن مـــن االســـتعالم عـــن المهندســـين المســـجلين 

مقدمـــي الخدمـــات الفنيـــة
يحيـــى  المهنـــدس  واالســـكان  العامـــة  االشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
الكســـبي، أن التعديـــالت التـــي تـــم إجراؤهـــا علـــى اتفاقيـــة عقد 
الخدمات الهندســـية ألعمال التصميم واإلشـــراف ع1 و ع2، جاءت 
إيمانا من وزارة االشـــغال العامة في تحقيـــق التوازن األفضل بين 
طرفـــي العقـــد لضمان التقدم في المســـتوى الفنـــي والمهني 
المقـــدم مـــن الشـــركات االستشـــارية األردنية بهـــدف تقريبها من 

العالمية. النمـــاذج 

جـــاء ذلـــك خالل حفـــل إعـــالن التعديـــالت علـــى اتفاقيـــة عقد 
الخدمـــات الهندســـية ع1 وع2 بيـــن نقابـــة المهندســـين األردنييـــن 
ممثلـــة بهيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية، ودائـــرة العطاءات 
الحكوميـــة فـــي وزارة األشـــغال العامـــة واالســـكان، اليـــوم الثالثاء 

عمان. فـــي 
وقـــال الوزيـــر الكســـبي إن اعتمـــاد التعديالت وحســـب األلوليات 
ذات األهمية ســـيكون لهـــا األثر اإليجابي في رفع ســـوية القطاع 
واالرتقـــاء بـــه، وضمـــان التكافـــؤ فـــي حفـــظ حقـــوق المتعاقديـــن 
وتوســـية بعـــض الشـــروط واألحـــكام التـــي كانـــت تلحـــق الضـــرر 
باالستشـــاري، أســـوة بما تم من اعتماد الـــوزارة لعقد »الفيدي«ك 
العالمـــي ألعمـــال المقـــاوالت، مبينـــا أن تلـــك التعديـــالت أقـــرب 
فـــي مصلحـــة صاحـــب  وتصـــب  العالميـــة  والممارســـات  للعقـــود 
العمل ألنها ترســـخ اجـــراءات حل النزاعات والخالفـــات بين الطرفين 
بمـــا يضمـــن الحقوق، ودفع عجلـــة العمل في المشـــاريع المتعثرة 

لدفـــع عجلـــة االقتصاد األردنـــي ككل.
وأشـــار إلـــى أن عمليـــة الربـــط االلكترونـــي بيـــن النقابـــة والوزارة 
وتســـهيل  الخدمـــات  ومســـتوى  جـــودة  تحســـين  فـــي  يســـاهم 
إجـــراءات العمـــل وتخفيـــض التكاليـــف علـــى الخدمـــات الهندســـية
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جـــاء ذلـــك خالل حفـــل إعـــالن التعديـــالت علـــى اتفاقيـــة عقد 
الخدمـــات الهندســـية ع1 وع2 بيـــن نقابـــة المهندســـين األردنييـــن 
ممثلـــة بهيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية، ودائـــرة العطاءات 
الحكوميـــة فـــي وزارة األشـــغال العامـــة واالســـكان، اليـــوم الثالثاء 

عمان. فـــي 

وقـــال الوزيـــر الكســـبي إن اعتمـــاد التعديالت وحســـب األلوليات 
ذات األهمية ســـيكون لهـــا األثر اإليجابي في رفع ســـوية القطاع 
واالرتقـــاء بـــه، وضمـــان التكافـــؤ فـــي حفـــظ حقـــوق المتعاقديـــن 
وتوســـية بعـــض الشـــروط واألحـــكام التـــي كانـــت تلحـــق الضـــرر 
باالستشـــاري، أســـوة بما تم من اعتماد الـــوزارة لعقد »الفيدي«ك 
العالمـــي ألعمـــال المقـــاوالت، مبينـــا أن تلـــك التعديـــالت أقـــرب 
فـــي مصلحـــة صاحـــب  وتصـــب  العالميـــة  والممارســـات  للعقـــود 
العمل ألنها ترســـخ اجـــراءات حل النزاعات والخالفـــات بين الطرفين 
بمـــا يضمـــن الحقوق، ودفع عجلـــة العمل في المشـــاريع المتعثرة 

لدفـــع عجلـــة االقتصاد األردنـــي ككل.

وأشـــار إلـــى أن عمليـــة الربـــط االلكترونـــي بيـــن النقابـــة والوزارة 
وتســـهيل  الخدمـــات  ومســـتوى  جـــودة  تحســـين  فـــي  يســـاهم 
إجـــراءات العمـــل وتخفيـــض التكاليـــف علـــى الخدمـــات الهندســـية 

لتحقيـــق الشـــفافية والدقـــة فـــي البيانـــات.

مـــن جانبـــه، أكد نقيـــب المهندســـين األردنيين المهنـــدس أحمد 
ســـمارة الزعبـــي، أن الجهـــود التي بذلتهـــا النقابة من خـــالل هيئة 
المكاتـــب والشـــركات الهندســـية علـــى مـــدار 3 ســـنوات، إلجـــراء 
التعديـــالت علـــى ع1 وع2، كانـــت كبيـــرة للغاية وتصـــدرت أولويات 
عمـــل النقابـــة، بهـــدف تحقيـــق الصيغـــة النهائيـــة المتقدمـــة في 
العالقة التي تربط القطاع االستشـــاري مع وزارة االشـــغال العامة 

واالسكان.

وأضـــاف أن عمليـــة الربـــط اإللكترونـــي يجـــب أن تتـــم مـــع كافة 
مؤسســـات الدولـــة، لتســـهيل عملية تبـــادل المعلومـــات، مبينا أن 
نجـــاح التجربـــة الـــذي تكلـــل بتوقيـــع االتفاقيـــة مع وزارة االشـــغال 
ســـيكون خطـــوة مهمة بإتجـــاه تنظيم العالقة التـــي تربط القطاع 

االستشـــاري مع نقابـــة المهندســـين األردنيين.

وقـــال المهنـــدس ســـمارة إن الهـــدف الرئيـــس مـــن التعديـــالت 
هـــو زيـــادة العمل وتحســـين جودتـــه وفتـــح المجال أمـــام المكاتب 
والشـــركات الهندســـية االستشـــارية للعمـــل في الســـوق المحلي 
والخارجـــي، حيـــث بذلـــت النقابـــة جهـــودا كبيرة في فتح االســـواق 
أمـــام المكاتـــب الهندســـية والمهندســـين فـــي نيجيريـــا واوغنـــدا 
وكينيـــا وألمانيـــا وغيرهـــا، رغـــم كافـــة التحديـــات التي تعانـــي منها 

كل الـــدول.

وبيـــن رئيـــس هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية المهندس 
عبداللـــه غوشـــة أن التعديـــالت التـــي تـــم التوافق عليهـــا تحاكي 
أفضل الممارســـات العالمية من حيث تحمل المســـؤولية وتبســـيط 

إجراءات حـــل النزاعـــات والخالفات، 

إضافـــة إلـــى دفـــع عجلـــة العمل فـــي المشـــاريع المتعثـــرة بما 
يحافـــظ علـــى المـــال العـــام وحـــل الخالفـــات والتمديـــدات الزمنية 

والدفعـــات الماليـــة والكفـــاالت والملكيـــة الفكريـــة.

المرجـــع  الهندســـية هـــي  الخدمـــات  اتفاقيـــة  أن  وأكـــد علـــى 
القانونـــي ليـــس فقط لمشـــاريع القطـــاع العـــام، وإنما لمشـــاريع 
القطـــاع الخـــاص التـــي تشـــكل نســـبة %70 مـــن حجـــم العمـــل 

االردن. فـــي  االستشـــاري 

 ملحوظـــا فـــي العمل 
ً
وقـــال إن العـــام الماضـــي شـــهد ارتفاعـــا

الهندســـي اإلستشـــاري حيـــث دقـــق فـــي النقابـــة ما يقـــارب 11.5 
مليـــون مترا مربعـــا لتكون ســـنة 2021 أفضل الســـنوات، الفتا إلى 
 بتطويـــر التشـــريعات الناظمـــة لقطاع 

ً
أنـــه البـــد مـــن الســـير قدمـــا

العمل الهندســـي االستشـــاري وتحديثها، خاصـــة وأن اعالننا اليوم 
 
ً
عـــن تعديـــالت عقـــود الخدمـــات الهندســـية ع+1ع2 يأتـــي تتويجا
لجهـــود ســـنوات بذلـــت للوصـــول الـــى أفضـــل صيغـــة تـــوازن بين 
الحقـــوق والواجبـــات وبمـــا يضمـــن أفضـــل الممارســـات فـــي إدارة 

العقود.

وبيـــن مديـــر دائـــرة العطـــاءات الحكوميـــة المهنـــدس محمـــود 
خليفـــات أن ربـــط الخدمات بين دائـــرة العطـــاءات الحكومية ونقابة 
عـــن  االســـتعالم  مـــن  الدائـــرة  ن 

ّ
ســـيمك األردنييـــن  المهندســـين 

المهندســـين المســـجلين لدى مقدمي الخدمات الفنية )استعالم 
عـــن اســـم المهنـــدس ورقـــم عضويته، كشـــف الخبرات، شـــهادات 
التفرغ، شـــهادة تسجيل المهندســـين على المؤسسة أو الشركة، 
 
ً
أســـماء المهندســـين العاملين فيها، تصنيفها، رقم تسجيلها، وأخيرا

اختصاصات المؤسســـة أو الشـــركة(.

واســـتعرض أبـــرز التعديـــالت التـــي تمـــت علـــى اتفاقيـــة عقود 
الخدمات الهندســـية ع1 وع2، والمتمثلة بإعطاء االستشـــاري الحق 
بالمطالبـــة ببـــدل التضـــرر فـــي حـــال تمديد مـــدة العقـــد، واعتماد 
أســـلوب التوفيـــق في حـــل النزاعـــات، إضافة إلى التســـوية الودية 
والتحكيـــم، والتعديـــالت والتغييـــرات علـــى العقد التي ســـتتم من 
خـــالل االتفـــاق الخطـــي بيـــن طرفيـــه حســـب نوعيـــة وخصوصيـــة 

المشروع.

الزمنيـــة  المـــدد  تعديـــل  أيضـــا  شـــملت  التعديـــالت  إن  وقـــال 
الممنوحـــة لصـــرف الدفعـــات الماليـــة لالستشـــاري بالحصول على 
نفقـــات التمويـــل فـــي حـــال التأخـــر في الدفـــع من قبـــل صاحب 
العمـــل، والتأكيـــد علـــى أن المخالصـــة النهائيـــة ال تصبـــح ســـارية 
المفعـــول لحين اســـتالم االستشـــاري المبالغ المســـتحقة، إضافة 
إلـــى احتســـاب قيمـــة الدعـــم المكتبـــي مـــن خـــالل بنـــود تحليـــل 
األســـعار االفرادية لكادر االستشـــاري والمرفق في اتفاقية العقد.

وبيـــن أن التعديـــالت أكدت علـــى موافقة طرفـــي العقد فيما 
يخـــص التصرف بالمخططـــات والوثائـــق والمعلومـــات الخاصة بأي 
اتفاقيـــة، إضافـــة إلـــى ربـــط إعـــادة التأميـــن حســـن التنفيـــذ إلـــى 
االستشـــاري بعد تنفيـــذه لكافة التزاماته بموجـــب العقد وتقديمه 

النهائية. للمخالصـــة 
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مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين
ومديرية األمن العام

المذكـــرة تشـــمل انتداب مدققين مـــن إدارة الوقايـــة والحماية 
الذاتيـــة فـــي الدفاع المدنـــي ومدققين مـــن مديريـــة العمليات 
والســـيطرة فـــي االمـــن العـــام لتدقيـــق المخططـــات الهندســـية 

داخـــل النقابة
وقعـــت نقابـــة المهندســـين األردنييـــن ومديريـــة االمـــن العـــام 
مذكـــرة تفاهم لتطوير أســـس التعاون وتكثيف الجهود لتبســـيط 
إجـــراءات تدقيـــق المخططـــات لترخيـــص المبانـــي التـــي تتم في 
مديريـــة الدفاع المدني - إدارة الوقايـــة والحماية الذاتية ومديرية 
االمـــن العـــام - مديرية العمليات والســـيطرة ونقابة المهندســـين 

الهندسية. الشـــؤون  -دائرة 
وقـــال نقيـــب المهندســـين األردنييـــن المهندس أحمد ســـمارة 
الزعبـــي، إن مذكـــرة التفاهم جاءت كثمرة للتعاون المســـتمر بين 
نقابـــة المهندســـين ومديرية األمن العام، مبينا أنها تســـاهم في 
تســـهيل إجـــراءات التدقيـــق بمـــا ســـينعكس ايجابا فـــي تخفيض 
وقـــت وجهد عملية ترخيـــص المباني، إضافة الى تبـــادل الخبرات 

المشـــتركة فـــي مجال التدقيق الهندســـي.
وأكد المهندس ســـمارة أن المذكـــرة تأتي ضمن جهود النقابة 
فـــي التحـــول الرقمي، ورؤية مجلس النقابـــة للوصول الى نقابة 
الكترونيـــة، وهـــو الهدف الذي قطعت فيه شـــوطا كبيـــرا، مؤكدا 
أن التحـــول الرقمي يأتي ضمن الخطة االســـتراتيجية في النقابة 
والتـــي ســـتعمل علـــى بنـــاء وتطويـــر القـــدرات البشـــرية وزيـــادة 
قنـــوات تقديـــم الخدمـــة وتطويـــر بنية تحتيـــة آمنة وتتـــالءم مع 

متطلبـــات العمل، إضافة إلى اعادة هندســـة العمليات لتســـهيل 
اجـــراءات تقديـــم الخدمـــات ورفـــع جـــودة الخدمـــات االلكترونيـــة 
وضمـــان توفيـــر المعلومات بدقـــة عالية وفي الوقت المناســـب 
وبنـــاء الخدمـــات االلكترونيـــة مـــن خالل كـــوادر النقابـــة وبالتعاون 

مع الشـــركاء.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيس هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية 
فـــي نقابة المهندســـين المهندس عبدالله غوشـــة، إن المذكرة 
تشـــمل انتداب مدققيـــن من إدارة الوقايـــة والحماية الذاتية في 
الدفـــاع المدني ومدققين من مديرية العمليات والســـيطرة في 
االمـــن العام لتدقيق المخططات الهندســـية حســـب متطلباتهم، 
بحيـــث يكـــون مقـــر دوامهـــم فـــي نقابـــة المهندســـين، مبينا أن 
المخططـــات االلكترونيـــة المدققـــة مـــن قبلهـــم تعتبـــر بموجـــب 
هـــذه المذكرة بمثابـــة مخططات مصادق عليها حســـب االصول.
وأكـــد المهنـــدس غوشـــة أن تطبيـــق هـــذه المذكرة ســـيكون 
علـــى مراحـــل بحيـــث تكـــون المرحلـــة األولـــى تقديـــم الخدمـــة 
بتدقيـــق المخططـــات للمشـــاريع الســـكنية فـــي عمـــان والتي ال 
تزيد مســـاحتها عـــن 600 م2 وصوال الى تقديـــم الخدمة لجميع 
المشـــاريع، الفتـــا إلى أنـــه تمت تســـمية مديـــر إدارة الوقاية في 
مديريـــة الدفـــاع المدنـــي ومديـــر الدائـــرة الهندســـية فـــي نقابة 
المهندســـين كضبـــاط ارتبـــاط لغايـــة التواصـــل المباشـــر واالجابـــة 
عـــن أيـــة استفســـارات وحل أي إشـــكاليات تتعلق بهـــا بما يضمن 

اســـتمرارية تقديـــم الخدمـــة وحســـب األصول.
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ورشة نظام األبنية والتنظيم 
والتدقيق االلكتروني

خـــالل ورشـــة نظـــام األبنيـــة والتنظيـــم والتدقيـــق االلكترونـــي.. 
غوشـــة: 642 مكتبـــا هندســـيا لـــه عالقـــة مباشـــرة بأمانـــة عمـــان

أبـــو عرابـــي: ورشـــة نظـــام االبنيـــة والتنظيـــم تجســـد الشـــراكة 
الترخيـــص بيـــن شـــركاء  المهنـــي  العمـــل  فـــي  الحقيقيـــة 

قـــال رئيـــس هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية فـــي نقابـــة 
المهندســـين األردنيين المهندس عبدالله غوشـــة، إن الهيئة عملت 
علـــى تشـــكيل لجنة مـــن المختصين لدراســـة نظـــام األبنيـــة القديم 
وتقديـــم المقترحـــات المناســـبة لتطويـــره، مبينا أنه تم عقـــد العديد 
مـــن االجتماعـــات واللقـــاءات المســـتمرة للخـــروج بمقترحات تشـــمل 
تعديـــالت على نظام األبنية بحيث يشـــمل النظـــام كافة القطاعات 
التجاريـــة والصناعيـــة والســـكنية، واجـــراء دراســـات متكاملـــة للمناطق 

التنظيميـــة الجديـــدة والمناطـــق ضمن المحـــاور األساســـية للمدن.
جـــاء ذلـــك خـــالل افتتاح ورشـــة »نظـــام األبنيـــة والتنظيـــم لمدينة 
عمان والتدقيق اإللكتروني« التي نظمتها هيئة المكاتب والشـــركات 
الهندســـية بالتعـــاون مـــع أمانـــة عمان الكبـــرى، والتـــي تأتي ضمن 
جهـــود الهيئـــة فـــي متابعـــة وتطويـــر التشـــريعات الناظمـــة للعمل 
الهندســـي االستشـــاري، إضافة إلى دراســـة التعديـــالت على نظام 
األبنيـــة مـــن أجل ايجـــاد تـــوازن حقيقـــي لخدمـــة المدنيـــة، وأهمية 

االبنية الخضـــراء للمدينة المســـتدامة.

ولفـــت إلـــى أن عدد المكاتب الهندســـية التي لها عالقة مباشـــرة 
مـــع أمانـــة عمـــان بلـــغ 642 مكتبـــا، مـــن اصـــل 1304، مبينـــا أن تلك 
المكاتـــب لها العديد من المالحظـــات واالقتراحات حول نظام األبنية 
واليـــة التدقيـــق االلكتروني، بما يســـاهم فـــي تطويـــر الخدمة التي 

تقديمها. يتم 
وأكـــد المهندس غوشـــة علـــى ضـــرورة تعميق عالقـــات التعاون 
وتفعيل الشـــراكة الحقيقية بيـــن الهيئة وأمانة عمـــان، بهدف تعزيز 
االيجابيـــات والحـــد مـــن الســـلبيات، وايجـــاد حلـــول للمشـــكالت التي 
واجهـــت المكاتـــب اثنـــاء علميـــة التدقيـــق االلكترونـــي للمخططـــات 

الهندســـية وتســـببت في اســـتنزاف الوقـــت والجهد.
مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر دائـــرة رخـــص األبنيـــة فـــي أمانـــة عمـــان 
الكبرى المهندس زياد أبو عرابي، إن الورشـــة تأتي اســـتكماال للنهج 
الســـابق بيـــن نقابـــة المهندســـين مـــن خالل هيئـــة المكاتـــب وأمانة 
عمان لتجســـيد الشـــراكة الحقيقية في العمل المهني بين شـــركاء 
الترخيـــص، ونموذجا حضاريـــا لتطوير ورفع مســـتوى خدمة الترخيص 
مـــن خالل الحوار البنـــاء وطرح كافة المشـــاكل والمقترحات والحلول 

علـــى الطاولة.
وأشـــار إلـــى أن أمانـــة عمان ال تألـــو جهدا في الســـعي والتطوير 
نحـــو خدمـــة مثاليـــة ترضـــي الجميـــع وتحقـــق العدالـــة والشـــفافية 

االنجاز. وســـرعة 
واكـــد علـــى أن امانة عمان على اتم االســـتعداد لترتيب تشـــكيل 
لجنـــة مشـــتركة بالتنســـيق مع هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية 
لتعديـــل نظـــام األبنيـــة وكل مـــا يســـتجد مـــن مشـــكالت واقتراحات 

وتقديـــم الحلول المناســـبة النجـــاز المعامالت.
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وقـــال رئيس اللجنة التحضيرية للورشـــة المهندس صالح الســـلو، إن الورشـــة تأتي كواحدة من سلســـلة ورشـــات لتذليـــل كافة المعوقات 
التـــي تمـــر خالل مرحلـــة الترخيص، إضافة إلى تعزيـــز االيجابيات في نظام األبنيـــة والتنظيم للوصول الى حلول ومقترحـــات تلبي الطموح.
وأكد على اســـتمرار نهج العمل المهني والشـــعور بالمســـؤولية في العمارة والعمران واالســـتثمار من خالل اســـتغالل الموارد والتشارك 

القرار. أصحاب  مع 
وتناولـــت الورشـــة العديـــد مـــن المحاور بهـــدف الوصول الى شـــراكة حقيقية بيـــن هيئة المكاتب وأمانـــة عمان من خالل لجنة مشـــتركة 
تعمـــل علـــى تعديـــالت نظام األبنيـــة وكل ما يتعلق بالعمل الهندســـي، ووضع مقترحات لنظـــام االبنية تعزز االيجابيات وتلغي الســـلبيات، 
والعمـــل علـــى عدم تحميل مســـؤولية الغير للمكاتب الهندســـية من خالل طلب التعهـــدات عن الغير ويتم الطلب كل حســـب اختصاصه، 
كالمســـاح ومقـــاول الحفـــر وغيره وتوضيح  مســـؤولية كل جهة عـــن عملها، والتأكيد على وصـــول التعاميم والتعليمات الصـــادرة عن أمانة 

عمـــان الـــى المكاتب الهندســـية من خالل هيئة المكاتب الهندســـية، وتحديد مشـــاكل التدقيـــق االلكتروني في جميـــع جهات الترخيص.
وبحثـــت الورشـــة المقترحـــات الخاصـــة بمواد نظـــام االبنيـــة والتنظيم، والتدقيـــق االلكترونـــي ككل، والســـلبيات وااليجابيات لنظـــام األبنية 

والتنظيم.

المدينة اإلدارية الجديدة واقع وطموح
أقامت هيئة المكاتب والشركات الهندسية ندوة حواريه حول المدينه االدارية الجديده تحدث بها : 

- م. عبدالله غوشه رئيس هيئه المكاتب والشركات الهندسيه 
- د. م. مراد الكاللده مستشار التصميم الحضري 

- م. انس قطان مستشار التخطيط السابق في امانة عمان الكبرى ..
وكان ذلـــك مســـاء يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 2022/1/18وفي تمام الســـاعة الخامســـة في قاعـــة الرشـــيد/نقابة المهندســـين األردنيين/

الشميساني 
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زيارات هيئة المكاتب والشركات الهندسية للفروع



تعليمات اإلشراف على هدم األبنية
أ - يطلب االلتزام بالتعليمات التالية لالشراف على مشاريع هدم االبنية :

يطلب االلتزام بالتعليمات التالية اللشراف على مشاريع هدم االبنية:

1- التعاقد مع مكتب استشاري هندسي مختص ذو خبرة في هذا المجال.

2- أن تتـــــم أعمـــــال الهــدم تحـــــت إشــراف هندســي ومـــــن قبــل مهندســين 
مختصيــن وحســب طبيعـــــة البنــاء وخصوصيتــه وتســمية مهنــدس متخصــص 

لــدى النقابــة فـــــي هــذا الموضــوع .

3- احضـــــار المخطـــــط المرخــص الســـــابق أو تقريــر المســـــاح المرخــص واحضــار 
مخطـــــط موقــع للمنشـــــأ المنــوي هدمـــــه مبيــن عليهـــــا مواصفــات طبيعــة 
المنشـــــأ وعــدد الطوابــق والمســاحة ووصــف البنــاء بالنســبة للجــوار مــن أبنيــة 

قائمـــــة ومنظومــة الخدمــات وتوثيـــــق اجــراءات العمــل.

4- إرفـــــاق خطــة عمــل محكمــة تبيـــــن آليــة تنفيــذ أعمــال الهــدم مــع مراعــة 
تحقيــق أقصــى درجــات الســالمة العامــة والصحــة المهنيــة وحســب المعاييــر 

العالميـــــة ) HSW ( الــواردة فــي الكــودات.

5- أن يتم التنفيذ من خالل مقاول مصنف مختص في أعمال الهدم.

6- اال تتـــم أعمـــال الهـــدم إال بعد أخـــذ الموافقات االلزمة مـــن جميع الجهات 
العالقة. ذات 

كما يجب :

أ - احضار عقد اشراف من قبل المكتب الهندسي لغايات الهدم .

ب - اعتماد مهندس اشراف على الهدم من مهندسي المكتب المشرف .

ت - تعهد باالشراف على الهدم من قبل المكتب المشرف والمهندس .

ث - دفـــــع رســـــوم عقــود الهــدم بواقـــــع 50 دينــارا ) خمســـــون دينــارا‹( بــدل 
التدقيـــــق عــن تقريـــــر الهــدم باإلضافــة الــى رســـــوم عقــد اإلشــراف وحســب 

مســاحة المبنـــــى المــراد هدمــه.

ج - مهام المهندس المشرف على الهدم:

• وضع خطة ودراسة آلية وطريقة الهدم.

• اقتـــراح عمـــل األســـيجة الحامية حـــول المشـــروع والواقية من تطايـــر المواد 
الهدم. أثنـــاء  والتربة 

• التأكد من توفر معدات وأدوات السالمة العامة للعاملين في الهدم.

• التأكد من إجراءات السالمة العامة أثناء الهدم.

• التأكد من استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

• اقتراح وسائل لحماية المرافق والشوارع المحيطة بمواقع الهدم.

• التوجيه بإعادة التدوير لمعظم المواد الناتجة من الهدم.

ب - الخبرات المطلوبة لمهندس االشراف على الهدم:
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تعليمات حماية الحفرية
أ -  يحـــدد تقريـــر اســـتطالع الموقـــع الحاجـــة لنظـــام تدعيم جوانـــب الحفر من 

عدمـــه مـــن خـــالل توصيـــة صريحة وواضحـــة بهـــذا الخصوص بيحـــث يطلب:

1. اعـــداد دراســـة تصميـــم حمايـــة الحفريـــات مـــن خـــالل مكاتـــب اســـتطالع 
الموقع مســـتندة هذه الدراســـة الى معطيات تقرير اســـتطالع الموقع والى 
المتطلبـــات الفنيـــة بهـــذا الخصـــوص ويحـــق لمعـــد الدراســـة طلـــب عمـــل آبار 

ســـبرية إضافيـــة وحســـب الموقـــع وطبيعة المشـــروع .

2. العمـــل علـــى توثيـــق عقد تصميم واشـــراف لدى نقابة المهندســـين  بهذا 
الخصـــوص وذلـــك قبل ختم المخططات الهندســـية .

3. اعتمـــاد الحـــد االدنى ألتعـــاب التصميم )3.5 دينار ( للمتـــر المربع من اعمال 
التدعيم .

4. اعتمـــاد الحـــد األدنـــى للدعـــم المكتبي لإلشـــراف ) 2.5دينار ( للمتـــر المربع 
مـــن اعمـــال التدعيـــم باإلضافة إلى رواتب اإلشـــراف وحســـب ســـلم رواتب .

5. يتـــم اســـتيفاء رســـوم بـــدل اتعاب لجـــان التدقيق بقيمـــة )500 فلس ( عن 
كل م2 مـــن المســـاحة المراد تدعيمهـــا و بحد اقصـــى )5000( دينار باالضافة 

للرســـوم المحددة حســـب النظام الداخلي.

6. إيـــداع تأمينـــات مقدارهـــا 2000 دينـــار ألفـــا دينـــار مـــن أجـــل التقيـــد بإعداد 
الدراســـة واإلشـــراف عليهـــا عنـــد التنفيـــذ و تعييـــن المهندس المشـــرف و يتم 
اســـتعادة التأمينات المودعة بعد االنتهاء من اعمال التدعيم حســـب االصول.

7. اإلشـــراف على أعمال الحفر والتدعيـــم تكون من قبل  مهندس جيوتقني 
مختـــص ) مدنـــي او جيولوجـــي وتعديـــن (  مـــن خـــالل مكاتب مختصـــة بهذا 
المجـــال وذلـــك بعـــد ان تتـــم مقابلتـــه من قبـــل اللجنـــة المختصـــة أو موافقة 
الشـــعبة بالســـماح بالعمل  ويكون الحـــد االدنى لخبرة المهندس  ســـنتين من 

تاريـــخ التخرج  .

8. يكـــون الحـــد األدنـــى للمـــدة التعاقديـــة لإلشـــراف علـــى أعمـــال التدعيـــم 
والحفـــر شـــهر واحـــد .

9. فـــي حـــال لـــم يتـــم االلتـــزام بالتعليمات اعـــاله يتم مصـــادرة مبلـــغ الضمان 
المـــودع فـــي النقابة .

10. إن أعمـــال التدعيـــم تعتبـــر أعمال مقاوالت وتدخل في مجـــال التنفيذ وال 
يجـــوز تنفيذهـــا مـــن قبل مكاتـــب الدراســـات والتـــي ينحصر عملها فـــي مجال 
التصميـــم واإلشـــراف لغايـــات عمليـــة التدعيـــم , ويعتبـــر ذلك مخالفـــة صريحة 
لنظـــام ممارســـة المهنـــة الـــذي نـــص علـــى عـــدم اإلزدواجيـــة فـــي أكثر من 

مجـــال ويمنـــع أن يتـــم تنفيذ أعمـــال التدعيـــم من قبـــل المصمم .

العميقـــة  الحفريـــات  اعمـــال  تعييـــن مهنـــدس لالشـــراف علـــى  يتطلـــب   .11
مكتـــب  توصيـــة  وتعتمـــد  مـــن 10000م2  االكبـــر  المســـاحة  ذات  للمشـــاريع 
اســـتطالع الموقـــع بخصـــوص مـــدى الحاجـــة لمهنـــدس اشـــراف متخصـــص 

لباقـــي المشـــاريع .

ب - تقديـــم تقرير تصميم ودراســـة حماية الحفرية إلى اللجنـــة الفنية المختصة 
في الدائرة الهندســـية في النقابة لدراســـتها إلبداء الـــرأي بهذا الخصوص.

ت - تقدم هذه الدراســـة بعد إجازتها مع المخططات الهندســـية عند تقديمها 
لتدقيقها.  النقابة  إلى 

ث - على أن تتضمن هذه الدراسة )حماية الحفرية( المتطلبات التالية:   

• تأثير أعمال التدعيم على األبنية المجاورة. 

• تأثير أعمال التدعيم على الشوارع والخدمات المجاورة والبنية التحتية. 

• تأثير مياه األمطار على أعمال التدعيم.

• تأثير األبنية المجاورة على اعمال التدعيم.

• تأثير الحموالت المحورية على الحفرية.

• التأكـــد مـــن الظواهـــر الجيولوجية فـــي المنطقـــة المحيطة فـــي الحفرية من 
)شـــقوق, فوالق, طيات فـــي التربـــة والصخور(.

• التأكـــد مـــن طبيعـــة طبقات التربـــة في المناطق التي ســـتتم أعمـــال التدعيم 
. فيها

• اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لحماية الحفرية من المياه )األمطار وغيرها(.

ج - وضـــع بنـــد خاص فـــي تقرير اســـتطالع الموقـــع بالحفريات وتدعيـــم جوانب 
لحفر. ا

ح - اعتماد األسس التالية لتوصية بعمل نظام تدعيم:

• طبيعة التربة والتي يتم دراستها في تقرير فحص التربة

• عمق الحفرية وعمق األساسات للمباني المجاورة وبعدها عن الحفرية.

• فـــي حـــال المـــواد الصخريـــة يمكـــن عمل الحفـــر بـــدون أعمال اإلســـناد وذلك 
بعـــد التأكد من اســـتقرار الحفرية الصخريـــة تحت جميع العوامـــل الجوية وغيرها.

• المراقبة المســـتمرة من قبل مهندســـين مختصين من خالل مكاتب اســـتطالع 
الموقـــع، للتدخـــل في حال وجـــود تغير في صفات الصخـــور آو في حال وجود 
ظواهـــر جيولوجيـــة قـــد تؤثـــر علـــى اســـتقرار الحفرية مثـــل الفواصـــل والفوالق 

والطيـــات وغيرها من التراكيـــب  الجيولوجية.

خ - فـــي حـــال لـــم يكـــن هناك أنظمة إســـناد تـــم اعتمادها ســـابقا وأثنـــاء أعمال 
الحفـــر تطلـــب إيجاد أعمال إســـناد يجب تقديم هذه الدراســـة للدائرة الهندســـية 
فـــي النقابـــة وإيقـــاف أعمـــال الحفـــر، لالنتهاء مـــن الدارســـة وتدقيقها حســـب 

الزصول.

د - محتويات تقرير تصميم أعمال التدعيم

• تقديم عقد ألعمال التصميم

• وصف عام للموقع

• أعماق الحفرية وطبيعة المواد بها وتحديد أعماق التدعيم المطلوبة.

• وضع فرضيات التدعيم  في بند مستقل على آن يراعى ما يلي:

  - طبيعة التربة

  - صفات التربة المستخدمة في التصميم والمؤثرة عليه

  - األحمال الجانبية )أحمال المباني، األحمال المحورية، أحمال التشويه(

  - تصريف المياه السطحية ومياه األمطار

  - أسس التصميم من حيث كفاءة النظام ومقدار الحركة.

  - مدى قابلية النظام المستخدم للتنفيذ

  - تقديـــم حســـابات اســـتثنائية مفصلـــة ورســـومات توضيحيـــة تشـــمل مقاطـــع 
وعرضية  طوليـــة 

  - دراسة تأثير مراحل الحفر

  - مواصفـــات المـــواد المســـتخدمة فـــي النظـــام وطريقـــة فحصهـــا وحدودهـــا 
بة لمطلو ا
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شروط ومتطلبات رئاسة االختصاص
إدارة النــفــــايـــــات
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شروط العمل في االختصاصات
أ ( شروط عامة : 

يحمل درجة هندسية في أحد العلوم والشعب الهندسية المعتمدة لدى نقابة المهندسين األردنيين. 
حاصل على عضوية نقابة المهندسيين األردنيين سارية المفعول. 

ب( شروط خاصة حسب درجة التصنيف:
1. مهندس إدارة نفايات 

        أ .  استيفاء الشروط العامة .
      ب .  ال تشترط الخبرات السابقة .

2. رئيس اختصاص درجة مهندس )ب(
        أ.  استيفاء الشروط العامة.

       ب . الخبـــرات: تقديـــم شـــهادات الخبـــرة و/أو ســـابقة خبـــرات فـــي العمل الهندســـي   لمدة ال تقل عن 7 ســـنوات منها 3 ســـنوات 
فـــي مجـــال إدارة النفايـــات لدى مشـــاريع وجهات تعتمد مـــن نقابة المهندســـين األردنيين.

       ج. اجتياز المقابلة الفنية المشكلة في لجنة اعتماد رؤساء االختصاص.
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حتى نهاية تشرين األول من عام 2021

العمل االستشاري باألرقام

% 6.59
نسبة االرتفاع في 

مساحات
األبنية المقترحة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــالل الشهــور 

الثالثة االولى

% 8.12
نسبة االرتفاع في 

مساحات
االبنية القائمة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــالل الشهــور 

الثالثة االولى

% 6.95
نسبة االرتفاع في  

إجمالي مساحات
االبنية المقترحة 

والقائمة
المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة

% 2.7
نسبة االنخفاض 

في األماتر الطولية 
المدققة

الستطالع الموقع

1320
عدد المكاتب العاملة

- 844 مكتب مهندس
- 267 هــــنـــــــــدســـــــي
- 198 اســـــتــــشــــــــاري

- 11 رأي

8037
عدد المهندســــيـــــن والمهندســـــــــــات 

العاملين في المكاتب
- 2860 اشـــــــــراف
- 4839 تــــصميـــم
- 346 تــــــدريــــــــــب

حتى نهاية شهر آذار من عام 2022

مقارنة المساحات المصدقة )الف متر مربع( من النقابة حتى آذار لألعوام 2021-2019 
)بدون معامالت إعادة التصديق والتدقيق(

حتى نهاية شهر آذار من عام 2022
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ضباط ارتباط لمتابعة مشاكل المكاتب
ترخيـــص  فـــي  الزمـــالء  متابعـــة مالحظـــات ومشـــاكل  لغايـــات 
المعامـــالت وتدقيقهـــا الكترونيـــا فقد قـــرر مجلس الهيئة تســـمية 
ضبـــاط ارتبـــاط مـــن أعضـــاء مجلـــس الهيئـــة للمتابعـــة وكمـــا يلي:

التدقيق االلكتروني في نقابة المهندسين:
1 -      م. عوني اخميس )0775690407(

2 -     م. رندة سنان )0795528519(

 التدقيق االلكتروني في أمانة عمان الكبرى
1 -      أحمد غنام )0797371569(

2 -     جمال العرموطي )0795231598(

 التدقيق االلكتروني في الدفاع المدني
1 -      نائب رئيس الهيئة م. محمد ابوسالم )0790457064(

2 -     م. عبدالله نزهان )0795597378(


