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غوشة: تعليمات دعـــم االشــراف 
جـــاءت لتنظيــــم العالقـــــة بيـــــــن 

أطـــراف العـــقـــــــــــد
عممـــت هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية علـــى المكاتب 
تزويدهـــا بتقاريـــر عـــن المشـــاريع قيـــد التنفيـــذ تحقيقـــا بمتطلبـــات 
تعليمـــات اتعـــاب دعم االشـــراف الهندســـي والتي بـــدأ العمل بها 

اعتبـــارا مـــن 2020/07/01.
رئيـــس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية المهنـــدس عبدالله 
غوشـــة أكـــد ان التعليمات الصادرة مؤخرا بخصوص دعم االشـــراف 
تهـــدف لضبط االشـــراف الهندســـي في المشـــاريع اإلنشـــائية بما 
يضمـــن توكيدا لجـــودة التنفيذ بهدف الحصول على مبنى ســـليم 
وآمـــن مطابـــق للمواصفـــات وبأقـــل الكلـــف مـــع ضمان الســـامة 

العامة اثنـــاء التنفيذ  .
 لقرارات الهيئة 

ً
كما افاد غوشـــة ان هذه التعليمات جـــاءت تنفيذا

العامـــة االســـتثنائية للمكاتب الهندســـية و صـــادرة اســـتنادا لقانون 
البنـــاء الوطني والتعليمـــات الصادرة بموجبه والتـــي الزمت بوجوب 
االشـــراف الهندســـي علـــى مشـــاريع االعمار مـــن خـــال المكاتب 
الهندســـية المســـجلة لـــدى النقابـــة كمـــا تأتـــي ضمـــن صاحيـــات 
ومهـــام مجلس الهيئـــة التي منحها اياه نظام المكاتب الهندســـية 

وقانـــون النقابة لتنظيم العمل الهندســـي االستشـــاري.
واضـــاف غوشـــة أن هذه التعليمـــات جاءت لتنظيـــم العاقة بين 
اطـــراف العقد بمـــا يضمن حصول كل طرف علـــى حقوقه مقابل 
ادائـــه االمثـــل لواجباتـــه االمر الذي ســـينعكس بضبـــط الجودة مع 
تخفيـــض الكلفـــة وتقليـــل وقـــت التنفيـــذ  حيـــث انها فـــي الوقت 
التـــي ضمنـــت للمهنـــدس المشـــرف حصولـــه علـــى راتبـــه كامـــا 
ووفـــرت لـــه التغطيـــة مـــن مخاطـــر العمل باشـــراكه فـــي الضمان 
االجتماعي الزمته باالشـــراف الدقيق والمتابعة للمشـــروع وتقديم 
تقريـــر شـــهري عـــن المشـــروع وكما ضمنـــت للمكتب االستشـــاري 
المشـــرف حصولـــه علـــى اتعـــاب دعـــم االشـــراف ضمنـــت للمالـــك 
متابعـــة المكتـــب والمهنـــدس للمشـــروع وربطـــت صـــرف اتعـــاب 

الدعـــم المكتبي باصدار شـــهادة المطابقة والتي مـــن حق المالك 
الحصـــول عليها مع تكثيف الرقابة على المشـــاريع من قبل النقابة 
وتفعيـــل نظـــام الرقابة على المشـــاريع والصادر عـــن مجلس البناء 
الوطنـــي والذي من المتوقع صـــدور التعليمات التنفيذية له خال 

االيـــام القادمة .
كمـــا اكـــد غوشـــة ان هـــذه الخطـــوة جـــاءت ضمن خطـــة الهيئة 
لتطوير وتنظيم العمل الهندســـي االستشـــاري حيـــث دأبت الهيئة 
ومنـــذ بدايـــة دورتهـــا علـــى إصـــدار التعليمـــات التي تنظـــم العمل 
االستشـــاري واهمها تعليمـــات تأهيل المباني وتعليمات الســـامة 
العامـــة في المشـــاريع وان تعليمات دعم االشـــراف جاءت مقترنة 
مـــع تفعيـــل الزاميـــة الفحوصـــات المخبرية للمـــواد في المشـــاريع 
الخاضعـــة لاشـــراف وتفعيـــل خانـــة فحـــص المـــواد فـــي شـــهادة 
المطابقـــة اضافـــة الـــى وجـــود دراســـة وتوجـــه الصـــدار تعليمـــات 

اتعـــاب االشـــراف الكلـــي و تعليمات االشـــراف على التشـــطيبات.



هيئة المكاتب والشركات الهندسية

النشرة الدورية

هيئة المكاتب تناقش تبسيط اإلجراءات مع أمانة عمان

ورشة عمل للتعريف ببرنامج 
محلي الدارة المشاريع

عقدت هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين 
وأمانـــة عمـــان الكبرى، األربعـــاء، اجتماعا عن ُبعـــد »أوناين« لبحث 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بين المؤسســـتين، وبما يضمن تبســـيط 
وتســـريع اجـــراءات تدقيق المخططات وتســـهيل تقديـــم الخدمات 

التـــي تقدمها األمانة للمكاتب الهندســـية.
وحضـــر االجتمـــاع رئيـــس هيئـــة المكاتـــب الهندســـية المهنـــدس 
عبداللـــه غوشـــة وأعضاء من مجلـــس الهيئة، باالضافـــة إلى أمين 
عـــام النقابـــة المهنـــدس علـــي ناصـــر، ومديـــر الدائـــرة الهندســـية 
لت نائـــب مدير المدينـــة للتخطيط 

ّ
كممثليـــن عـــن النقابة، فيمـــا مث

المهندســـة رامـــا العـــزة ومديـــر دائـــرة األبنيـــة المهنـــدس زيـــاد أبـــو 
عرابـــي ومهندســـو دائـــرة األبنيـــة أمانـــة عمان.

وفـــي بداية االجتماع، رحب رئيس هيئــــــة المكاتب الهندسيــــــــــة 
المهندس عبدالله غوشة بالحضور وشكـــــــــر تعاون الزمــــــــاء في 

نظمت هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية بالتعاون مع شركة 
الوعـــد الدوليـــة الرقميـــة إلدارة المشـــاريع ورشـــة تعريفيـــة لبرنامج 
ProMis الـــذي صمـــم محليـــا الدارة المشـــاريع وتـــم عقد الورشـــة 
عبـــر تطبيـــق ZOOM يوم الســـبت 2020/10/24 الســـاعة 11 ظهر 

بحضـــور عدد مـــن أصحاب المكاتـــب والشـــركات المهتمين
 عن برنامج ProMis المصمم إلدارة 

ً
حيث قدمت الشـــركة موجزا

المشـــاريع عبـــر شـــبكة االنترنـــت حيـــث تـــم عرض مـــا يمتاز بـــه هذا 
البرنامج من ســـهولة االســـتعمال، إنشـــاء وتحديث قوائـــم المهام 
ـــف مـــع ظـــروف المشـــروع، التنســـيق اآللي،  اليوميـــة تلقائيـــا، التكيُّ
التقليـــل مـــن أخطاء البنـــاء، الضبط اآلنـــي للتكاليف واالنتـــاج، القوة 
التنافســـية للمناقصات وزيادة ارباح تنفيذ المشروع وانهاء المشروع 

في وقتـــه التعاقدي.

 على حرص هيئة المكاتـــب في التعاون 
ً
أمـــــــــانة عمـــــــــان، مؤكـــدا

مع الشركاء فــــــــــي عمليـــــــة الترخيـــــــص بــــــما يخفــــــف االعبـــــــــاء 
علـــــــــــى المواطنيـــــــــــن والعمــــــــــل على حـــــــل المشـــكات التي 

الهندسيــــة. المكـــــاتب  تواجه 
وناقـــش الطرفـــان المشـــكات التي تواجـــه المكاتب الهندســـية 
وامكانيـــة تبســـيط العديـــد مـــن اجـــراءات الترخيـــص وعلى رأســـها 
معامـــات اعـــادة التصديق والتعــــــــــامل مـــع المعامـــات الجديدة 
اعـــادة  للترخيـــص بشـــكل منفصـــل عـــن معامـــات  المقدمـــــــــة 

التصديـــق وضـــرورة تســـريعها.
واتفـــق الطرفان على جملة مــــــــن االجراءات لتسريـــــــــــع عملية 
الترخيص وتبســــيـــــــط االجراءات، كمـــــــــا تـــــــــم االتفـــــــــــاق عــــــــلى 
تعميـــــــــم قــــــــــائمة ضبـــــــــاط االرتبـــاط فـــي مناطـــق أمانـــة عمان 

الكبـــرى لتســـهيل التواصـــل معهم



غوشة نائبا لرئيس هيئة 
المكاتب والشركات العربية

هيئة المكاتب تلتقي مدير 
الوقاية في الدفاع المدني

عقـــدت الجمعيـــة العامة لهيئة مكاتب ومؤسســـات الهندســـة 
االستشـــارية العربيـــة اجتماعـــا بتاريـــخ 18-1-2020  فـــي القاهـــرة، 
بحضـــور رئيـــس هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية المهندس 

عبداللـــه غوشـــة، ووفـــدا من اعضـــاء مجلـــس الهيئة.
وجـــرى خـــال االجتمـــاع، انتخـــاب رئيـــس ونائب رئيـــس واعضاء 
هيئـــة مكاتب ومؤسســـات الهندســـة االستشـــارية العربيـــة، حيث 
فـــاز االردن بعضويـــة الهيئة، كما فـــاز المهندس عبدالله غوشـــة 
بمنصـــب نائـــب رئيس الهيئة. وتهـــدف الهيئة الـــى تنظيم العمل 
االستشـــاري بما يؤمن انســـب الخدمات لمشـــاريع الوطن العربي 
وتشـــجيع انشـــاء هيئـــات محليـــة فـــي األقطـــار التـــي ال توجـــد 
فيهـــا، إضافـــة إلى التعـــرف على مكاتب ومؤسســـات الهندســـة 
االستشـــارية العربية وامكاناتها، والسعي لتوحيد أسس التصميم 
والتنفيـــذ والمواصفـــات الهندســـية فـــي الوطـــن العربـــي. كمـــا 
تهـــدف الـــى ايجـــاد قاعدة معلومـــات للمشـــاريع واالستشـــاريين 

العـــرب ووجـــود الية موحـــدة للتصنيـــف والتأهيل.

التقـــى رئيـــس هيئـــة المكاتـــب الهندســـية المهنـــدس عبدالله 
غوشـــة ورئيس الشـــعبة الميكانيكيـــة المهندس رائد الشـــوربجي 
مـــع مديـــر الوقاية في الدفاع المدني لمناقشـــة ســـبل تبســـيط 
االجـــراءات المتعلقة بترخيص المشـــاريع وتدقيقها في المديرية.
حيث تم في اللقاء مناقشـــة المشـــاكل التي تعاني منها المكاتب 
الهندســـية اثنـــاء مراجعة الدفـــاع المدني وماحظـــات المكاتب على 
عمليـــة واجـــراءات التدقيـــق حيـــث تـــم االتفاق علـــى ضرورة تبســـيط 

االجـــراءات واختصـــار الوقت بهدف تســـريع وقت انجـــاز المعاملة.
وتأتـــي هـــذه الزيارة ضمن سلســـة من اللقـــاءات والزيارات التي 
تقـــوم بهـــا النقابـــة والجهـــود المبذولـــة مـــع الشـــركاء لتبســـيط 
االجـــراءات واختصـــار وقـــت انجـــاز المعامـــات ومتابعة المشـــاكل 

والماحظـــات الـــواردة مـــن المكاتب الهندســـية. 
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برنامج رفع الكفاءة وتعزيز 
مهام المهندس المشرف في 

المشاريع االنشائية

استــــأنفــــــت هيــــــــئــــة المكــــــاتب الهندسيــــــــــــة فـــــــــي نـــــقابة 
المهندسيــــــــــن دورة االشـــــــــــراف الهندســـــــــــي عــــــن بـــــــعــــــــــد، 
التــــــــي بــــــــدأت بعقدهـــــا لحديـــــــــثي التـــــــخرج للعـــــــمـــــــل فـــــي 

مجال االشـــراف الهندســـي.
وقال رئيـــس هيئــــــة المكـــــاتـــــب والشـــركات الهندسيــــــــــــــــــــــــة 
البرنامـــج  إن  غوشـــة،  عبداللـــه  المهنـــدس  النقــــــــــــابة  فـــــــــي 
يهدف الى تطویر ممــــــــــــارسة المهنـــــــــــــة الهندسیـــــــــــــة فـــــــــي 
مجــــــــــــــــال االشراف، واالرتقـــــــــــــــاء بمستوى المهندسین مــــــــــــن 
خـــــــــــال تعزيـــــــــــز ورفـــع كفـــاءة مهندســـــــــــــــــــــــــي االشـــــــــــراف 
فــــــــــــي ضبـــط ومــــــــــتـــــــــــابعة أعمال ضبط الجـــودة في الموقع 
بمـــا يضمـــن قيـــــــــــام المهنـــدس المشـــرف باالعمـــال المنوطـــة 
بـــه بشـــكل ينعكـــــــــــس ايجابا على الجودة للمشـــروع االنشـــائي 
ويســـاهم فـــي انجـــاز المشـــروع للغايـــة التي انشـــىء مـــن اجلها 

فـــي الوقـــت والكلفة المناســـبين.
ولفـــت إلـــى أن البرنامـــج يركـــز علـــى رفـــع كفـــاءة المهنـــدس 
المشـــرف في النواحي التعاقدية وأســـاليب ادارة االوامر التغييرية 

والمطالبـــات ودور مهنـــدس االشـــراف فيها.
والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  خـــال  ومـــن  النقابـــة  أن  واشـــار 
الهندســـية، ســـتقوم بتنفيـــذ البرنامـــج عـــن بعـــد بشـــكل تفاعلي 
اضافـــة الـــي امتحـــان جـــاري التجهيـــز لعقـــده )ONLINE( وذلـــك 
تماشـــيا مـــع االجـــراءات الحكومية بفـــرض حظر التجـــول للحد من 

كورونا. فيـــروس  انتشـــار 
وبيـــن المهنـــدس غوشـــة أن البرنامج ســـيعقد بشـــكل دوري ، 

داعيـــا المهندســـين لاســـتفادة منه.
ومن الجدير بالذكـــــــــر أن عـــــــــدد الــــــــــدورت منـــــــــــــــــذ بدايــــــــــــــة 
البرنـــــــــــامج بلغت 27 دورة موزعة على عمان ومحافظات المملكة 
شـــارك فيهـــــــــــــا مــــــــــا يقارب ألـــف مهندس ومهندســـة، في حين 

بلغت نســـبة النجـــاح 97%.
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إلزامية تقديم عقود فحص موادقوانين وتعليمات
للمشاريع الخاضعة لإلشراف الكلي

تعليمات أتعاب دعم اإلشراف الهندسي 

اســـتنادا إلـــى الكشـــوفات الميدانية على المشـــاريع االنشـــائية حيث تبين وجود فحوصـــات مواد صادرة عن جهـــات غير معتمدة من 
النقابـــة االمـــر الـــذي يعتبر مخالفـــة لقانون البنـــاء الوطني وقانـــون نقابة المهندســـين واالنظمة والتعليمـــات الصـــادرة بموجبها وبناء 

عليـــه فقـــد اتخذ مجلس النقابـــة قرارا بخصوص فحوصات وحســـب التعليمـــات التالية:
1.  الزامية تقديم عقود فحص المواد من خال مكتب فحص مواد لجميع المشاريع االنشائية الخاضعة لاشراف الكلي.

2.  يطلب تقديم لبعقد عند المباشرة بالعمل )تسجيل المقيم( ودفع الرسوم حسب االصول.
3.  تفعيل خانة فحص المواد في شهادة المطابقة.

4.  يطلب أن تكون فحوصات المواد حسب الكود األردني والتعليمات الصادرة من النقابة بهذا الخصوص.

المشاريع الخاضعة لهذه التعليمات:

 أ. تطبـــق هـــذه التعليمـــات على المشـــاريع ذات المســـاحات ما بين خمســـمائة 
متـــر مربع وســـتة آالف وخمســـمائة متر مربع، إضافة لكافة مشـــاريع شـــركات 

اإلسكان.
 ب. تستثنى من هذه التعليمات مشاريع دور العبادة ومشاريع االعفاء الشخصي.

 ج. ال يطلـــب مـــن أصحـــاب العمل للمشـــاريع الخاضعـــة لهذه التعليمـــات إيداع 
تأميـــن تعييـــن المهنـــدس/ الجهاز الفنـــي المقيم.

االيداع والصرف:

تدفـــع رواتـــب الجهـــاز المقيـــم و أتعـــاب الدعـــم المكتبـــي )%70 مـــن 	 
 عنـــد تصديـــق المعاملة 

ً
مجمـــوع رواتـــب المقيـــم(  فـــي النقابة مســـبقا

 أو بشـــيك مصـــدق .
ً
مـــن النقابـــة نقـــدا

عنـــد تســـجيل المهنـــدس المقيـــم/ الجهـــاز الفنـــي المقيم تقـــوم نقابة 	 
المهندســـين بالتحويل الى حســـاب المكتب الهندســـي المشـــرف بشكل 
شـــهري  ) االســـبوع األول من كل شهر(  وحســـب المدة المعتمدة في 

التعليمـــات الفنيـــة ما يلي :

راتـــب المهندس المقيم/ الجهـــاز الفني المقيم )تحتســـب أجور المدة 	 
 ل30 يوم (

ً
التي تقل عن شـــهر نســـبيا

%22.75 مـــن رواتب المقيـــم كجزء من الدعم المكتبـــي لتغطية جزء 	 
مـــن النفقات االدارية التي يتحملها المكتب بدل ادارة عملية االشـــراف 
مثـــل تغطيـــة اقتطاعـــات الضمان االجتماعـــي للمهندســـين المقيمين 
علـــى المشـــروع )ان وجـــدت( وعلـــى مســـؤولية المكتـــب الهندســـي 
المشـــرف والتنســـيق بين االختصاصـــات وغيرها من النفقـــات االدارية . 

 ) خال االســـبوع 
ً
وحتـــى تتـــم عملية التحويـــل يطلب تقديم ما يلي شـــهريا

األخير من كل شـــهر(:

تقريـــر فني موقع ومختوم مـــن المكتب وموقع من المهندس المقيم/ . 1
 به صور فوتوغرافية يوضح حالة المشـــروع .

ً
الجهاز الفني المقيم مرفقا

فيشـــة بنكيـــة او كشـــف حســـاب بنكـــي تثبـــت ايـــداع راتـــب المهنـــدس . 2
المقيـــم/ الجهـــاز الفنـــي المقيـــم فـــي حســـابه البنكي وحســـب المبلغ 
المـــودع  فـــي النقابـــة وذلـــك للدفعـــات التـــي تلـــي الدفعـــة االولـــى  .

كشـــف مـــن المؤسســـة العامـــة للضمـــان االجتماعـــي  يثبـــت تســـجيل . 3
المهنـــدس ضمـــن كادر المكتب فـــي الضمان االجتماعي ويســـتثنى من 
هـــذا البند المهندســـون المتقاعدون من الضمـــان االجتماعي او الذين ال 

يســـمح لهـــم قانون الضمان بالتســـجيل فـــي الضمـــان االجتماعي .

	 المبلـــغ المتبقـــي مـــن الدعـــم المكتبـــي بعـــد خصم نســـبة النقابـــة تحول 
فـــي نهايـــة المشـــروع الـــى حســـابات المكتـــب المتعاقـــد والمكاتـــب الداعمـــة 
بحســـب النســـب الواردة فـــي التعليمات الفنيـــة التي تعمل بموجبهـــا المكاتب 

الهندســـية شـــريطة ما يلي:

تقديم طلب من المكتب المشـــرف وحســـب النمـــوذج المعتمد واثبات . 1
. المشروع  انتهاء 

ارفـــاق كشـــف مـــن المؤسســـة العامـــة للضمـــان االجتماعـــي  يثبـــت . 2
الضمـــان االجتماعـــي  المكتـــب فـــي  المهنـــدس ضمـــن كادر  تســـجيل 

ارفـــاق فيش بنكية او كشـــف حســـاب بنكي براتـــب المهندس المقيم/ . 3
الجهـــاز الفني المقيم ولكامل مدة المشـــروع حتـــى انتهائه عظم 

اصدار شهادة المطابقة وختمها حسب االصول .. 4

تعليمات عامة: 

اذا انتهـــت المـــدة التعاقديـــة المعتمـــدة فـــي التعليمـــات ولـــم ينتهـــي 	 
المشـــروع عظـــم كحد أدنـــى يطلب تمديـــد العقد ويســـتحق المهندس 
راتبـــه والمكتـــب بـــدل الدعم المكتبـــي وحتى انتهاء المشـــروع وحســـب 

االصول

اذا لـــم يتـــم تعيين مهندس مقيـــم لكامل المدة الواردة فـــي التعليمات 	 
الفنيـــة التـــي تعمـــل بموجبهـــا المكاتـــب الهندســـية او لجـــزء منهـــا فيتم 
مصـــادرة راتـــب المقيـــم والدعـــم المكتبي المـــودع لدى النقابة اونســـبة 
منـــه حســـب الفتـــرة التي لـــم يتم تعييـــن المقيـــم فيها وذلك للمشـــاريع 

القائمـــة بعـــد تاريخ صـــدور التعليمات .

يبـــت المجلـــس بناء على توصيـــة من مجلس هيئة المكاتب بأي مســـألة 	 
تطرأ أثنـــاء العمل بالتعليمات.



تعليمات اجراءات الرقابة والتفتيش
على أعمال اإلعمار لسنة 2020

المادة 1  

تســـمى هـــذه التعليمـــات )تعليمات إجـــراءات الرقابـــة والتفتيش علـــى أعمال 
اإلعمـــار لســـنة 2020( ويعمـــل بهـــا من تاريخ نشـــرها فـــي الجريدة الرســـمية.

المادة 2    

أ- تعنـــي كلمـــة )النظـــام( حيثمـــا وردت في هـــذه التعليمات، )نظـــام إجراءات 
الرقابـــة والتفتيـــش علـــى أعمال اإلعمـــار( ما لم تـــدل القرينة علـــى غير ذلك.

ب - تعتمـــد التعاريـــف الـــواردة فـــي النظـــام حيثمـــا ورد النص عليهـــا في هذه 
التعليمـــات مـــا ثـــم تـــدل القرينة على غيـــر ذلك.

المادة 3 

للجـــان التفتيـــش الرقابيـــة الكشـــف علـــى المبانـــي القائمـــة فـــي حـــال طلب 
المجلـــس منهـــا ذلك.

المادة 4    

أ - تشـــكل لجـــان التفتيـــش الرقابيـــة مـــن عـــدد ال يقل عـــن )5( خمســـة اعضاء 
بقـــرار مـــن الرئيس بناء على تنســـيب أمين الســـر مـــن بين الجهـــات المنصوص 

عليهـــا في الفقـــرة )أ( مـــن المادة )4( مـــن النظام.

ب - يشـــترط فـــي اعضاء لجـــان التفتيـــش الرقابية أن يكونوا مهندســـين ال تقل 
خبراتهـــم العملية عن )5( خمس ســـنوات.

ت - علـــى الجهـــات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المـــادة )4( من النظام، 
تســـمية ممثليهـــا فـــي لجـــان التفتيـــش الرقابية بالتنســـيق مع أمين الســـر على 
أن يكونـــوا متفرغيـــن لعملهم في لجـــان التفتيش الرقابية مـــن قبل جهاتهم.

ث - يقـــوم أميـــن ســـر المجلـــس بالتنســـيق لتســـمية منـــدوب الجامعـــات فـــي 
لجـــان التفتيـــش الرقابية وذلك حســـب التخصـــص المطلوب وموقع المشـــروع 

بالمحافظـــة المـــراد الكشـــف والتفتيـــش عليه .
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ج - يقـــوم الرئيـــس بتســـمية )4( اربعـــة أعضـــاء مـــن أصحـــاب االختصـــاص مـــن 
القطـــاع العـــام والخـــاص بنـــاء علـــى تنســـيب أمين الســـر.

ح - يشـــكل الرئيـــس لجان التفتيـــش الرقابية فـــي المحافظات للقيـــام باجراءات 
الكشـــف على المشـــاريع التـــي تنفذ فيها وفـــق أحكام هـــذه المادة.

المادة 5    

أ - تتولـــى لجـــان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشـــاريع 
اإلعمـــار التي تقام في المملكة بما فيها مشـــاريع الطاقـــة والطاقة المتجددة 

لمراقبة ســـير عملها وضمان التزامها بالقانون والتشـــريعات األخرى النافذة.

ب - على لجان التفتيش الرقابية القيام بما يلي:

1 -  الكشف على عناصر المشروع المنفذة ومدى مطابقتها للمخططات الهندسية 
ومتطلبات الكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ومتطلبات السامة العامة .

2 - التأكد من وجود المقاول المسجل بالمشروع وتواجد اإلشراف بالموقع.

3 - االطـــاع علـــى كافة المخططات الهندســـية المصدقة ورخصة اإلنشـــاءات 
والتقاريـــر اليوميـــة والشـــهرية واإلجتماعـــات الدوريـــة وكشـــوفات الزيـــارة مـــن 
المكتـــب الهندســـي المتعاقـــد والداعـــم والفحوصـــات المخبريـــة والمراســـات 
المتبادلـــة بيـــن المهندس المقيم والمقـــاول وأذونات اإلســـتام لعناصر مبنى 
المشـــروع وعقود المقاولة واإلشـــراف المصـــادق عليها من النقابـــات المعنية.

4 - التأكـــد مـــن توافر لوحة المشـــروع وجميع اللوحات االسترشـــادية للســـامة 
العامـــة ومتطلبات الســـامة العامـــة للحفريات والفحص الفنـــي للرافعات.

5 - أي أمور تتعلق بالرقابة على أعمال اإلعمار وفقا للتشريعات ذات العاقة.

ت -  تنقـــل وقائـــع الزيـــارات التي تقـــوم بها لجـــان التفتيش الرقابيـــة الى أمانة 
الســـر بوســـاطة الكاميـــرة المزود بها رئيـــس اللجنة 
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المادة 6  

أ - تقـــوم لجـــان التفتيش الرقابية بإجراء الكشـــوفات، وفي حـــال وجود مخالفة 
في المشـــروع ألحكام القانون أو النظـــام أو هذه التعليمات وأي أعمال إعمار 
 للكـــودات الهندســـية والمواصفـــات الفنية أو شـــروط رخصة اإلعمار 

ً
تتـــم خافا

أو األحـــكام التنظيمية يتم تحرير إشـــعار بالمخالفة على خمس نســـخ وحســـب 
النمـــوذج المرفـــق بهذه التعليمات، يتم تســـليم نســـخة منه لصاحب المشـــروع 
والمكتـــب الهندســـي والمقاول يتضمـــن التوصيات المطلـــوب تنفيذها والمدة 
الزمنيـــة للتصويـــب، كمـــا يتـــم إرســـال نســـخة للســـلطات التنظيميـــة والجهـــات 

المانحـــة للتراخيص ونســـخة للملف.

ب - تقـــوم لجـــان التفتيـــش الرقابيـــة بإجـــراء الكشـــوفات على مشـــاريع االعمار 
علـــى النحـــو التالي : 

1 - في حال حدوث انهيار أو اضرار أو اشكاالت تتعلق بتنفيذ المشروع .

2 - الكشـــف علـــى أعمال المشـــروع لوجـــود مخالفات بناء علـــى طلب احدى 
الجهات الرســـمية أو النقابـــات ذات العاقة .

3 - ورود شكوى من أحد المواطنين حول وجود مخالفات بتنفيذ المشروع.

4 - ورود شكوى في وسائل االعام حول وجود مخالفات في أعمال االعمار.

5 - اجراءات التفتيش الدوري والمنتظم والمخطط له لألهداف الوقائية .

.
ً
6 - التأكد من تصويب المخالفات التي سجلت سابقا

7 - أي كشوفات أخرى يطلبها المجلس.

ت - 

1 - تقـــدم الشـــكاوى مـــن المواطنيـــن مـــن خـــال تعبئـــة طلـــب الشـــكوى 
متضمنـــة االســـم الرباعـــي للمشـــتكي ورقمـــه الوطني ورقـــم هاتفـــه و تاريخ 
الشـــكوى وموضوع المخالفـــة المرتكبة التي تتعلق بأعمـــال اإلعمار والكودات 
الهندســـية والســـامة العامـــة للمشـــروع أو المخالفـــة التـــي تتعلق بالســـامة 
 بهـــا صـــورة عـــن الهويـــة الشـــخصية واقـــرار 

ً
اإلنشـــائية للمبنـــى القائـــم مرفقـــا

 أمام القضـــاء مع ارفـــاق صور عن 
ً
منـــه بـــأن موضوع الشـــكوى ليس منظـــورا

المســـتندات التاليـــة اذا كان العقـــار عائـــدا له:-

أ - صور فوتوغرافية عن المخالفات المتعلقة بالشكوى .

ب - سند تسجيل قطعة األرض للمشروع أو العقار القائم .

ت - مخطط تنظيمي ومخطط أراض.

ث - اذن أشغال للعقار القائم.

 لكشـــف اللجان على 
ً
2 - يدفـــع المشـــتكي بـــدل خدمـــة مقـــداره )150( دينـــارا

المقدمة. الشـــكوى 

ث - تقـــوم لجـــان التفتيش الرقابية بإعداد تقرير الزيارة وحســـب النموذج المرفق 
بهذه التعليمات علـــى أن يتضمن ما يلي:-

1. قائمة بيانات المشروع.

2. رخصة اإلنشاءات وتاريخ صدورها .

3. رقم قطعة األرض والحوض.

4. بيانات صاحب المشروع والمقاول والمكتب الهندسي المشرف.

المرتكبـــة  اللجنـــة والمخالفـــات  الكشـــف ومشـــاهدات  نتائـــج  تثبيـــت  يتـــم  ج -  

والتوصيـــات الفنيـــة للتصويـــب والمـــدة الزمنيـــة المطلوبـــة، ويتم تســـليم تقرير 
الزيارة ألمين الســـر ليقوم بالتنســـيب للرئيس التخاذ إجـــراء أو أكثر من اإلجراءات 
التاليـــة إضافـــة الـــى االجـــراءات الـــواردة في المـــادة )8( مـــن هـــذه التعليمات 

االســـتعجال: بصفة 

1 - مخاطبـــة الحـــكام االداريين والجهات ذات العاقة بما فيهـــا الجهات المانحة 
للتراخيـــص التخـــاذ اإلجـــراء الـــازم لتنفيـــذ قـــرارات اللجـــان وتصويـــب المخالفـــة 

المرتكبـــة ضمن المـــدة الزمنيـــة المحددة .

2 - إيقـــاف العمـــل بالمشـــروع الـــى حيـــن تصويـــب المخالفـــة وإزالـــة أســـبابها 
ومخاطبـــة الحـــكام اإلدراييـــن والجهات المانحـــة للتراخيص لتنفيذ قـــرارات اللجان 

لتصويـــب المخالفـــة المرتكبـــة ضمـــن المـــدة الزمنيـــة المحددة.

المادة 7  

يتـــم تحويـــل الجهـــات المخالفـــة للقضـــاء التخـــاذ المقتضـــى القانونـــي بحـــق 
المخالـــف وفقـــا ألحـــكام القانـــون إذا تبيـــن أن المخالفـــة الـــواردة فـــي التقرير 

تشـــكل احـــدى المخالفـــات التاليـــة:-

أ - تشكل خطورة على السامة العامة والممتلكات .

ب - المخالفات المنصوص عليها في المادة )14( من القانون من حيث:

1.  لـــم يتـــم تنفيـــذ المشـــروع مـــن خـــال مقـــاول مرخـــص ومصنف لـــدى وزارة 
األشـــغال العامة واإلســـكان ومســـجل لدى نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين.

2. لـــم يلتـــزم بتصميـــم المشـــروع من خال وجـــود مخططات هندســـية صادرة 
عـــن مكتب هندســـي ومصادق عليهـــا من نقابة المهندســـين.

3. لـــم يلتـــزم باإلشـــراف علـــى المشـــروع مـــن خال مكتب هندســـي مســـجل 
لـــدى نقابة المهندســـين.

المادة 8   

أ - علـــى الجهـــات المانحـــة للتراخيص وأمانة عمـــان ونقابة المهندســـين ونقابة 
مقولي اإلنشـــاءات األردنييـــن والجهات المعنية األخرى، وقـــف كافة الخدمات 
المقدمـــة للمشـــروع والذي صدر بحقه اإلشـــعار وتم التبليغ عنـــه بتقرير الزيارة 

الى حين زوال أســـباب المخالفة.

ب -  تســـمي وتحـــدد كل مـــن نقابـــة المهندســـين ونقابة مقاولي اإلنشـــاءات 
األردنييـــن وأمانـــة عمان والجهـــات المانحـــة للتراخيص الدائـــرة المعنية في كل 
منهـــا للتعامـــل مـــع جميـــع ما يصـــدر عـــن المجلس وعلـــى صفة االســـتعجال 
واتخـــاذ كافـــة االجـــراءات الازمـــة لتنفيـــذ قـــرارات اللجـــان لتصويـــب المخالفـــات 

المرتكبـــة ضمـــن المـــدة المحددة .

المادة 9   

تتخـــذ بحـــق المقاول المخالف بناء على تقرير لجـــان التفتيش الرقابية االجراءات 
التالية:- التأديبية 

أ - إيقـــاف المقـــاول عـــن ممارســـة أعمـــال المقـــاوالت كمـــا يوقـــف تصنيفـــه 
لمـــدة ســـنة في حـــال كانت المخالفـــة متعلقـــة بالقواعد والمتطلبـــات الفنية 

للكـــودات والمواصفـــات الهندســـية أو رخصـــة اإلعمـــار.

ب - شـــطب المقـــاول لمـــدة ســـنتين من ســـجات نقابـــة مقاولي اإلنشـــاءات 
األردنييـــن وشـــطب ترخيصـــه وتصنيفـــه لـــدى دائـــرة العطـــاءات الحكوميـــة اذا 
شـــكلت المخالفـــة المرتكبـــة مـــن المقـــاول خطـــرا علـــى الســـامة اإلنشـــائية 
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للمبنـــى وســـامة المواطنيـــن والســـامة العامة بنـــاء على تقرير مـــن اللجنة 
الفنيـــة اإلنشـــائية العليا.

ت - شـــطب المقـــاول لمـــدة ســـنتين من ســـجات نقابـــة مقاولي االنشـــاءات 
األردنييـــن وشـــطب ترخيصـــه وتصنيفـــه لدى دائـــرة العطـــاءات الحكوميـــة بناء 
علـــى طلـــب المجلـــس مـــن دائـــرة العطـــاءات الحكوميـــة ونقابـــة مقاولـــي 
االنشـــاءات، اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو ســـمح باســـتخدام 
 لمتطلبات 

ً
تصنيفـــه من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شـــرائه باســـم الغير مخالفـــا

قانـــون نقابـــة مقاولي االنشـــاءات األردنيين ولمتطلبات قانـــون البناء الوطني 
ودون موافقـــة صاحـــب العمل.

المادة 10  

يتخـــذ بحق المكتب الهندســـي المخالف بناء على تقرير لجـــان التفتيش الرقابية 
التاليان:- اإلجراءان 

أ - إيقـــاف المكتـــب الهندســـي المخالـــف عـــن ممارســـة العمل الهندســـي الى 
حين اســـتكمال إجراءات الدعـــوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندســـين اذا 
كانـــت المخالفـــة متعلقة بالقواعـــد والمتطلبات الفنية للكـــودات والمواصفات 

الهندســـية أو رخصة اإلعمار.

ب - إيقـــاف المكتـــب الهندســـي عـــن العمـــل الـــى حيـــن اســـتكمال إجـــراءات 
الدعـــوى التأديبيـــة وفقا لقانون نقابة المهندســـين النافذ كما يشـــطب تأهيله 
اذا كان مؤهـــا لـــدي دائرة العطـــاءات الحكومية اذا شـــكلت المخالفة المرتكبة 
مـــن المكتـــب الهندســـي خطرأ علـــى الســـامة اإلنشـــائية للمبنى أو ســـامة 
المواطنيـــن والســـامة العامـــة بنـــاء علـــى تقريـــر من اللجنـــة الفنية اإلنشـــائية 
العليـــا، لعـــدم قيامـــه باإلشـــراف علـــى أعمـــال اإلعمـــار وعـــدم وجـــوده فـــي 

المشـــروع منـــذ بدء أعمـــال التنفيـــذ وحتـــى نهايتها.

المادة 11    

تعتمـــد اللجنـــة الفنيـــة اإلنشـــائية العليـــا تقرير لجـــان التفتيـــش الرقابيـــة، ولها أن 
تقـــوم بإجراء الكشـــف الحســـي على الموقـــع وذلك لاطاع علـــى المخالفات 
الـــواردة فـــي تقرير اللجان الرقابيـــة على أن تقوم اللجنة اإلنشـــائية باعداد تقرير 
زيارتهـــا مبينـــة فيـــه نوعيـــة المخالفات المرتكبة ســـواء مـــن المقـــاول أو المكتب 
الهندســـي أو المالك ومـــا هي اإلجراءات الواجب اتخاذهـــا بحق الجهة المخالفة.

المادة 12   

يشـــترط لغايـــات تصديـــق مشـــاريع شـــركات المقـــاوالت األجنبية من أمانة ســـر 
المجلـــس والتـــي تقوم بتنفيذ المشـــاريع اإلنشـــائية وفقا ألحـــكام المادة )10( 

من النظـــام تقديم مـــا يلي:

أ - كافـــة البيانـــات عن المشـــروع من حيث موقعـــه وطبيعة عمله والشـــركات 
العاملـــة بـــه وأي بيانات أخرى.

ب -  تقديـــم كفالة مالية لالتزام بنظام الزامية تشـــغيل العمالـــة األردنية من أبناء 
المحافظة في مشـــاريع اإلعمار رقم )131( لســـنة 2016 وحسب قيمة المشروع.

ت - تعهـــد عدلـــي بااللتـــزام بتطبيق تعليمـــات كـــودات البناء الوطنـــي الصادرة 
عـــن المجلـــس فـــي كافة مراحـــل العمل الهندســـي .

ث - تقديـــم التســـهيات والتعـــاون مع لجـــان التفتيش الرقابية لغايات الكشـــف 
والرقابـــة على مشـــاريعهم وفقا ألحـــكام النظام وهـــذه التعليمات.

ج - دفـــع مبلـــغ لصنـــدوق المجلـــس مقـــداره واحد بالعشـــرة آالف مـــن القيمة 
التـــي احيـــل بهـــا العطـــاء على المقـــاول غير األردنـــي على أن ال يقـــل المبلغ 

عن خمســـة آالف دينـــار أردني.

ح - االلتزام بالتشريعات والكودات األردنية كافة الصادرة بهذا الشأن.  

المادة 13   

أ - يتوجـــب على كل من أمانة عمان الكبرى والجهات المانحة للتراخيص ونقابة 
المهندســـين وهيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية ونقابة مقاولي اإلنشاءات 
األردنييـــن وجمعيـــة المســـتثمرين في قطاع اإلســـكان تزويد المجلـــس ببيانات 
 أو 

ً
المشـــاريع الحاصلـــة علـــى رخص البنـــاء وتاريخ البـــدء بالحفـــر والتنفيـــذ، ورقيا

مـــن خـــال الربط االلكتروني المباشـــر وبطريقة تضمن ســـهولة تبـــادل البيانات 
وتخزينهـــا على أجهزة الحواســـيب اليدوية والمجهزة ألغـــراض التفتيش وإصدار 

اإلشعارات بشـــكل الكتروني وورقي.

ب - تقـــوم كل مـــن نقابـــة المهندســـين ونقابة مقاولـــي اإلنشـــاءات األردنيين 
وأمانـــة عمـــان ووزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان واألمـــن العـــام والدفـــاع 

المدنـــي وجمعيـــة المســـتثمرين بمـــا يلي: -

1. تأميـــن مركبتيـــن مـــع ســـائقين علـــى األقـــل لـــكل جهـــة ولوازمهـــا وتكـــون 
مرتبطة بأمين الســـر وذلـــك لغايات تنظيم عمل زيارات لجـــان التفتيش الرقابية.

2. تمويـــل أعمـــال لجـــان التفتيـــش الرقابية من حيـــث تجهيز المكاتـــب وأدوات 
ومعـــدات الدعم اللوجســـتي.

3. تتولـــى كل جهـــة المصاريـــف الماليـــة كافـــة للممثليـــن عنهـــا فـــي لجـــان 
الرقابيـــة. التفتيـــش 

المادة 14   

لرئيـــس المجلـــس بنـــاء على تنســـيب أمين الســـر اســـتبدال أي مـــن موظفي 
الضابطـــة العدليـــة ولجـــان التفتيـــش الرقابيـــة بآخـــر في حـــال قيامـــه بمخالفة 
القانـــون وهـــذا النظـــام أو القيـــام بمهـــام خارجة عن المهـــام الموكلـــة إليه أو 
ألســـباب تتعلق بانتهاك قواعد الســـلوك الوظيفية أو كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 15    

 
ً
تصـــرف أتعاب مالية شـــهرية ألعضاء لجـــان التفتيش الرقابية بقيمـــة )30( دينارا
لـــكل عضـــو عن كل زيارة مقابـــل الجهد المبذول ولقـــاء عملهم في أي وقت 
باليـــوم ويتـــم صرفها من مخصصـــات المجلس المتوافرة لتلـــك الغاية، على أن 

.
ً
ال تزيـــد قيمـــة ما يتم صرفه لـــكل عضو على )400( دينار شـــهريا

وزير األشغال العامة واإلسكان

رئيس مجلس البناء الوطني األردني

المهندس فاح عبد الله العموش
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النشرة الدورية

نقابة المهندسين توقع اتفاقيات للربط االلكتروني
وقعـــت نقابـــة المهندســـين األردنيين وأمانة عمـــان الكبرى،  
اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والوثائق والبيانات والمخططات 
الهندســـية ورخـــص األبنيـــة وأذونات األشـــغال من خـــال عملية 
الربـــط االلكترونـــي المباشـــر بيـــن النقابـــة واالمانة، بحضـــور أمين 
عمـــان الدكتور يوســـف الشـــواربة ونقيـــب المهندســـين األردنيين 

المهنـــدس أحمد ســـمارة الزعبي.

وأكـــد نقيـــب المهندســـين اعتـــزاز النقابـــة بالشـــراكات الدائمـــة 
والمســـتمرة باللجان المختلفـــة بين النقابة واألمانـــة، على صعيد 
التدقيـــق االلكترونـــي ومتابعـــة التشـــريعات المختلفـــة وتطويرها 
واشـــراك النقابة فـــي التعديات التي طرأت علـــى نظام االبنية، 
مبينـــا أن عمليـــة التدقيـــق االلكترونـــي ســـاهمت فـــي اســـتثمار 
عامـــل الوقـــت وتخفيـــف العـــبء علـــى المواطنيـــن، والبـــد من 

تذليـــل كافـــة الصعوبـــات والتحديات الســـتمراريتها.
وأشـــاد بالجهـــود التـــي تبذلهـــا أمانة عمـــان وما تـــم انجازه من 
برنامـــج التحول الرقمـــي فيها، الفتا إلـــى أن االمانة بذلت جهودا 
كبيـــرة فـــي برامـــج التنميـــة والبعد التنموي بشـــكل ســـاهم في 
فتح المجال لاســـتثمارات وتحفيز النمو فـــي القطاع االقتصادي 

واالرتقـــاء بالبنية التحتية.
وطالـــب المهندس ســـمارة بزيادة فـــرص التدريب للمهندســـين 
فـــي أمانة عمان، نظـــرا لتوفر الخبرات الكبيرة فـــي األمانة والتي 
يمكـــن االســـتفادة منها في تطوير العمل الهندســـي واكســـاب 

المهندســـين الخبرات الازمة لســـوق العمل.
بـــدوره، أكد أميـــن عمان الدكتور يوســـف الشـــواربة، أن عاقة 
االمانـــة بالنقابـــة عاقـــة تكامليـــة بـــكل اجراءاتهـــا، وتهـــدف الى 
تحقيـــق الصالـــح العـــام للمواطنيـــن مـــن خـــال االمانـــة ودوائرها 

والنقابـــة ومكاتبها الهندســـية.
وقـــال إن عمليـــة الربط االلكترونـــي بين األمانـــة والنقابة تأتي 
جالـــة  لتوجيهـــات  وترجمـــة  واضحـــة  اســـتراتيجية  خطـــة  ضمـــن 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي للتوجـــه نحـــو التحـــول الرقمـــي، مضيفـــا 
أنـــه وبحلـــول عـــام 2021 ســـتكون هناك نقلـــة نوعيـــة متقدمة 
للتحـــول االلكتروني، ذات اثـــر كبير على المواطـــن، بحيث يتمكن 
المواطـــن من انجـــاز كافة معاماتـــه الكترونيا من خـــال المكتب 

الهندســـي الذي ســـيكون بمثابة مكتب لألمانـــة، إضافة إلى أنه 
ســـيتم الحصـــول علـــى رخصة مهـــن الكترونيـــة الول مرة.

ولفـــت إلـــى أن النقابـــة بيـــت الخبـــرة الفنيـــة، حيـــث تســـعى 
األمانـــة الـــى االســـتفادة مـــن الخبـــرات المختلفة فيها فـــي كثير 
مـــن المواطـــن والظروف التـــي تحتاجها، مشـــيرا ان األمانة انجزت 
التحـــول الرقمـــي بشـــكل انعكـــس ايجابـــا  %92 مـــن مشـــروع 
علـــى رفع كفـــاءة الخدمـــات المقدمة وتخفيف العـــبء والعمل 

بحياديـــة وشـــفافية ونزاهـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات المختلفة.
واســـتعرض الدكتـــور الشـــواربة انجـــازات االمانة في المشـــاريع 
المختلفـــة ومـــن ضمنهـــا الباص الســـريع، مبينا أنه ســـيكون له اثر 
اجتماعـــي وبيئـــي متميـــز ويرســـخ ثقافـــات جديدة، حيث ســـتبدأ 

عمليـــة تشـــغيله نهاية العـــام 2021.
وأشـــاد نائـــب نقيـــب المهندســـين المهنـــدس فوزي مســـعد، 
بفريـــق عمـــل امانـــة عمان، مبينا أنـــه يقوم بدور كبيـــر في كافة 
المشـــاريع، والفتا إلى أنه البد من اســـتفادة القطاع الهندســـي 

من خبـــرات االمانـــة المتنوعة.
وأكـــد رئيـــس هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية المهندس 
عبدالله غوشـــة، ان المكاتب الهندســـية على تواصل مع األمانة 
وتعمـــل علـــى حـــل كافـــة المشـــكات والعقبـــات التـــي تعترض 

تراخيـــص االبنيـــة والتدقيـــق االلكتروني للمخططـــات اوال بأول.
ولفـــت أميـــن عـــام النقابـــة المهنـــدس علـــي ناصـــر، إلـــى أن 
النقابـــة تولـــي علميـــة التدقيـــق االلكترونـــي اهتماما كبيـــرا، حيث 
عملت على توســـيع مشـــغات الخدمـــة الســـتيعاب المعامات 

المختلفـــة، وتوفيـــر الوقـــت والجهـــد لمتلقـــي الخدمة
وتخلل توقيع االتفاقية، مناقشـــة عـــدد من االمور العالقة بين 
النقابـــة واالمانـــة، كحديقـــة اتحاد المهندســـين العرب، ومشـــاريع 
النقابـــة الرئيســـية المتوقفـــة التـــي تشـــمل عـــددا مـــن االراضي، 

وغيرها مـــن األمور.
وحضـــر توقيـــع االتفاقية، اعضاء مـــن مجلس النقابـــة؛ الدكتور 
بشـــار الطراونـــة والمهنـــدس ســـري زعيتـــر والمهنـــدس ســـمير 
الشـــيخ، ومســـاعد األمين العام للعمليات المســـاندة المهندســـة 
نجـــاء أبـــو الهيجاء، ومديـــر المدينة في األمانـــة المهندس احمد 
الملـــكاوي وعـــددا مـــن نـــواب مديـــر المدينـــة وكبـــار موظفـــي 

االمانة.
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كمـــا وقعـــت نقابة المهندســـين األردنيين وهيئة االســـتثمار،  
مذكـــرة تفاهم في مجاالت الربط االلكترونـــي بين النقابة والهيئة، 
حيـــث وقـــع االتفاقية نقيب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة 
الزعبـــي، ورئيـــس الهيئة الدكتـــور خالد الوزني، بحضـــور رئيس هيئة 
المكاتب والشـــركات الهندســـية المهندس عبدالله غوشة، وأمين 
عـــام النقابـــة المهنـــدس علي ناصـــر، وفريق عمل مـــن موظفي 

هيئة اإلســـتثمار والنقابة.

وأكـــد رئيـــس هيئـــة اإلســـتثمار الدكتـــور خالـــد الوزنـــي أن هيئـــة 
ومنافســـة  جاذبـــة  إســـتثمارية  بيئـــة  لخلـــق  تســـعى  اإلســـتثمار 
للمســـتثمرين لذلـــك قمنـــا فـــي هيئـــة اإلســـتثمار بإطاق مشـــروع 
األتمتـــة اإللكترونيـــة لخدمات هيئة االســـتثمار، والـــذي يهدف إلى 
خلـــق بيئة اســـتثمارية منافســـة وجاذبـــة للمســـتثمرين، إضافة إلى 
تحســـين الخدمـــات وتبســـيط اإلجـــراءات لتعزيـــز البيئة االســـتثمارية، 

وبيئـــة األعمـــال، وتحســـين مرتبـــة األردن فـــي التقاريـــر الدوليـــة.
وأضـــاف أن الهـــدف من الربـــط اإللكترونـــي بين هيئة اإلســـتثمار 
ونقابـــة المهندســـيين األردنييـــن يأتـــي لتعظيـــم التشـــاركية وزيادة 
التعاون والذي ســـيعمل على تحســـين جودة ومستوى الخدمات 
اإللكترونية وتســـهيل إجـــراءات العمل المرتبطـــة بالخدمات، إضافة 

عممت الدائرة الهندســـية في نقابة المهندســـين على المكاتب 
والشـــركات الهندســـية بضرورة االلتـــزام باإلجـــراءات والبروتوكوالت 
الصحيـــة المعتمدة من الجهات الرســـمية كما اكـــدت على تفعيل 
التعامـــل االلكترونـــي واتاحة امكانيـــة تقديم جميـــع الطلبات التي 
تتعلـــق بعمـــل الدائـــرة عبر بريـــد الكترونـــي مخصص لهـــذه الغاية 
مثـــل الطلبـــات المقدمـــة لمجلس الهيئـــة والشـــكاوى وغيرها من 

االجـــراءات الورقية ..
وكانـــت الدائرة الهندســـية وضمـــن توجهات النقابـــة في التحول 
اإللكترونـــي قد وفـــرت خدمة الدفع االلكتروني لرســـوم معامات 

الترخيـــص مـــن خال الحصـــول على رقم الدفـــع االلكتروني
ومـــن الجديـــر بالذكـــر ان هـــذه االجـــراءات تأتـــي ضمـــن خطـــة 
متكاملـــة نحـــو نقابـــة ذكيـــة ومراحـــل منهـــا التدقيـــق االلكترونـــي 

إلـــى تخفيض تكاليـــف الخدمـــات المقدمة المترتبة علـــى المكاتب 
الهندســـية والمستثمرين وتحقيق الشـــفافية والدقة في البيانات.
وتتطـــرق الوزني لوضع آلية لترويج ودراســـة الفرص االســـتثمارية 
بالتعـــاون مع نقابة المهندســـين، قائـــا إن هيئة اإلســـتثمار أعدت 
ملفـــا بأهـــم الفـــرص اإلســـتثمارية المتنوعـــة الواعـــدة والمجديـــة 

للمســـتثمرين بالتعـــاون مـــع القطاعين العـــام والخاص.
بـــدوره، قال نقيب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي 
إلـــى تبـــادل المعلومـــات والوثائـــق  إن مذكـــرة التفاهـــم تهـــدف 
والبيانـــات والمخططـــات الهندســـية عـــن طريـــق الربـــط االلكتروني 
االجـــراءات  تســـهيل  فـــي  يســـاهم  بمـــا  والهيئـــة،  النقابـــة  بيـــن 
والمعامـــات واختصـــار الوقـــت والجهـــد والتكلفـــة وتحقيـــق أعلى 
درجـــات الشـــفافية والعدالـــة والســـرية التامـــة والمحافظـــة علـــى 
الحقـــوق وااللتزامـــات بشـــكل واضـــح ومحـــدد وبطريقـــة عمليـــة 

يســـهل الرجـــوع اليهـــا فـــي أي وقـــت.
وأكد المهندس ســـمارة ضرورة تعزيز عاقات التعاون والتشـــارك 
مع المؤسســـات المختلفة بما يســـاهم في تقديـــم أفضل خدمة 
للزمـــاء المهندســـين في أقصر وقـــت وأقل تكلفـــة ممكنة، مبينا 
أن المذكـــرة تأتـــي فـــي إطـــار ســـعي النقابـــة للتحـــول الرقمـــي 
الـــذي يعتبـــر برنامجـــا رائـــدا ومميزا، من خـــال اكمال مراحـــل الربط 

االلكترونـــي مـــع الجهات المختلفـــة ذات العاقة.
ولفـــت إلـــى أن النقابـــة تســـعى على الـــدوام لبنـــاء المهندس 

األردنـــي واعـــداده وتأهيلـــه وتطويـــره للمرحلـــة القادمة.
وقـــال رئيـــس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية فـــي النقابة 
المهنـــدس عبداللـــه غوشـــة، إن النقابـــة والهيئـــة خطـــت خطوات 
متقدمـــة في عمليات التدقيق االلكتروني للمخططات الهندســـية 
والربـــط االلكتروني بيـــن جهات عديـــدة، رغم العقبـــات والتحديات 

التـــي واجهت تلـــك العملية.
ورحـــب اميـــن عـــام النقابـــة المهنـــدس علـــي ناصـــر، بمذكـــرة 
التفاهـــم وفريـــق العمـــل القائـــم عليهـــا، مؤكـــدا ضـــرورة متابعـــة 

بـــأول. اوال  المختلفـــة  اإلشـــراف  مشـــاريع 

 في الدائرة الهندسية
ً
استقبال المعامالت الكترونيا

للمخططـــات الهندســـية والربـــط مـــع الشـــركاء نحـــو اتمتـــة كامل 
عمليـــة الترخيـــص وهو المشـــروع الذي يخضع للمراجعـــة والتطوير 

بشـــكل دوري



هيئة المكاتب والشركات الهندسية

النشرة الدورية

هيئة المكـــــاتــــــب تقتــــــرح خطــــــة لتحفيــــــز قطــــــــاع العمل 
الهندسي االستشاري

اعلنـــــــــت هيئـــة المكاتـــب والشركـــــــــــــات الهندسيــــــــــــة عــــــــــن 
االستشـــاري  الهندســـي  العمـــل  قطـــاع  لتحفيــــــز   « خـــطــــــــــــة 
والعـــودة للعمـــل فيـــه بمـــا يســـهم فـــي دفـــع عجلـــة االقتصاد 

االجتماعـــي«. االســـتقرار  ويعـــزز  الوطنـــي 
واثنت الهيئــــــــة فـــــــــــي بيـــــان لها على توجيهات جالة الملك 
لمواجهـــة فايـــــــــــروس كورونـــا، وأعربت عـــن تقديرها للجهـــــــــود 
واألجهـــزة  المسلحـــــــــة  والقواتـــــــــنــــــــــا  الحكومـــة  تبذلهـــا  التـــي 
األمنيـــة والطبيـــة وجميـــع االجهـــزة الرســـمية وغيـــر الرسميــــــــــــة 

علـــى فـــي محاربـــة الفايروس.
ودعـــت الهيئـــة فـــي خطتهــــــــــــــا الـــــــــــى تشكيــــــــــل لجنــــــــــــــة 
تضــــــــــــــم وزارة األشغـــــــــــال العــــــامــــــــــة واإلسكـــــــــــان ونقـــــــــابة 
المهندســـين األردنييـــن وهيئـــة المكــــــاتـــــــــــب الهندســـية ونقابـــة 
المقاوليـــن األردنييـــن إلصـــدار تعليمـــات تضبـــط وتوضـــح العاقة 
التعاقديـــة بيـــن جميـــع األطـــراف في عقـــود اإلنشـــاءات يضمن 

حقـــوق الجميـــع و يوضـــع موضـــع التنفيـــذ.
دفـــــــــــــــع  فــــــــي  لاســـــــــــراع  اليـــة  ايجـــاد  الخطـــة  وتضمنـــت 
مستحقـــــــــــــات المكاتـــب والشـــركات الهندســـية  لـــدى أصحـــاب 
العمـــل عـــن االعمـــال المنجـــزة و صـــرف ســـلف علـــى حســـاب 
المطالبـــات غير المدققة مـــع ايجاد آلية مناســـبة للصرف ) يمكن 
التعاقـــد مـــع البنـــوك ( وتســـهيل اجـــراءات الصـــرف وايجـــاد آليـــة 
مناســـبة ومرنـــة الســـتام المطالبـــات الماليـــة وســـرعة تدقيقها 

. 
ً
واعتمادهـــا للصـــرف الكترونيـــا

ودعت الهيئة الىشـــمول جميع المكاتب والشـــركات الهندسية 
تيســـير  مـــع  المركـــزي  البنـــك  أطلقهـــا  التـــي  التحفيـــز  بخطـــة 
الشـــروط للحصـــول على هـــذه القروض وعدم اشـــتراط اشـــتراك 
المهندســـين فـــي الضمـــان للحصـــول علـــى القـــرض  وان تكون 
النقابـــة وهيئـــة المكاتـــب هـــي المرجـــع فيمـــا يتعلـــق بتصنيفهـــا 
والســـماح للمكاتب بكفالـــة بعضهم البعـــض وان يتولى مجلس 
الهيئـــة ادارة هـــذا الموضـــوع بعد التنســـيق مـــع البنـــك المركزي 

بحيـــث تكـــون القـــروض من خـــال النقابـــة   .
التكافـــل  حســـاب  باســـم  خـــاص  حســـاب  انشـــاء  واقترحـــت 
االجتماعـــي يحـــول اليـــه مـــا يســـتوفى مـــن اصحـــاب المكاتـــب 
لصنـــدوق المســـؤولية االجتماعيـــة، باالضافة الى  اســـتيفاء مبلغ 
محدد علـــــــــى كــــــــــــل متــــــــر مربع يصـــــــــــــادق من النقــــــــــابــــــــة 

وبهــــــــــدف توفيـــــــر قروض ومكــــــــــافآت نهــــــاية خدمة للمكاتب 
الهندسيـــــــــــة وفـــق تعليمـــات محـــددة يضعهـــا مجلـــس الهيئـــة، 
واعـــادة جدولـــة القـــروض المســـتحقة علـــى أصحـــاب المكاتـــب 

والشـــركات الهندســـية بشـــروط ميســـرة  .
الهندســـي  العمـــل  ممارســـة  وضبـــط  حصـــر  اقترحـــت  كمـــا 
الهندســـية  بالمكاتـــب والشـــركات  االستشـــاري بكافـــة مجاالتـــه 
المســـجلة لـــدى نقابـــة المهندســـين، وتخفيـــض قيمـــة ضريبـــة 
الدخـــل علـــى قطـــاع العمـــل االستشـــاري، واســـتخدام ايداعات 
المقيـــم الموجـــودة لـــدى النقابـــة لصـــرف رواتـــب المهندســـين 

المقيميـــن علـــى هـــذه المشـــاريع. 
ودعـــت الخطـــة الـــى تخفيـــض الضرائـــب والرســـوم والجمـــارك 
علـــى مدخات العمل االستشـــاري بنســـبة %50، واعفاء األبنية 
الســـكنية والزراعيـــة من ضريبة المبيعات بشـــكل كامل،وتســـهيل 
وتســـريع اجـــراءات منـــح رخـــص االنشـــاءات واذونـــات االشـــغال 
لـــدى الجهـــات تلمانحـــة للترخيـــص واختصارهـــا، وطـــرح العطاءات 
والشـــركات  المكاتـــب  لجميـــع  والســـماح   ) والكبيـــرة  الصغيـــرة   (
الهندســـية بالتقـــدم لهـــا وفق اســـس ومعايير محـــددة وتفعيل 
المعادلـــة الوســـطية فـــي االحالـــة لكبح التنافـــس غيـــر المتوازن 
بينهـــا، وتقديـــم تســـهيات بنكيـــة وقـــروض ميســـرة للمواطنيـــن 

لتشـــجيعهم علـــى البناء .
واكـــدت الخطـــة على ضرورة العـــودة التدريجيـــة للعمل وبالحد 
األدنـــى مع اتخـــاذ كافة االجـــراءات ومتطلبات الســـامة الصحية 
والمهنية بعــــــــــد اعتمـــــــــادها من الجهات المعنية، ومنح اصحاب 
المكاتـــب والشـــركات الهندســـية تصاريـــح تجول مفتوحـــة لضمان 
قدرتهـــم علـــى متابعـــة مهندسيهـــــــــم والمشـــاريع المشـــرفين 
عليهـــا مع منـــح تصاريح محـــددة االتجـــاه والوقـــت للعاملين في 
المكاتـــب او المشـــاريع ، وااللتـــزام بخطـــة واســـتراتيجية العـــودة 
للعمـــل والتحـــول الى العمـــل عن بعـــد والتعامـــات االلكترونية  

والتـــي وضعتهـــا النقابة  .
واقترحـــت الهيئةتشـــكيل لجنـــة مشـــتركة مـــن وزارة االشـــغال 
العامـــة واالســـكان والنقابة وهيئة المكاتـــب ووزارة الصحة للرقابة 

والمتابعـــة على االجـــراءات الصحيـــة المتخذة .
ويذكر ان قطاع العمل الهندســـي االستشـــاري يشـــمل 1245 

مكتبا وشـــركة تشـــغل ما يقارب 8000 مهندس ومهندســـة.



هيئة المكاتب والشركات الهندسية

في مثل هذا الوقت من العام الماضي

المؤتمر الهندسي االستشاري االول )25-24(2019-9
مندوبـــا عـــن رئيـــس الـــوزراء الدكتـــور عمـــر الـــرزاز، رعـــى وزيـــر 
األشـــغال العامـــة واالســـكان المهنـــدس فاح العمـــوش، حفل 
افتتاح المؤتمر الهندســـي االستشـــاري االول تحـــت عنوان “نحو 
نقلـــة نوعيـــة” الثاثـــاء في عمـــان، بحضـــور وزير الحكـــم المحلي 
الفلســـطيني المهنـــدس مجـــدي صالـــح، ونقيـــب المهندســـين 
األردنيين المهندس أحمد ســـمارة الزعبـــي، ورئيس هيئة المكاتب 
والشـــركات الهندســـية المهندس عبدالله غوشـــة، ورئيس اللجنة 
التحضيريـــة للمؤتمـــر الدكتـــور عزالدين كتخـــدا، وعدد مـــن الوزراء 

والنـــواب واالعيـــان، وبمشـــاركة محلية وعربية واســـعة.

وقـــال وزير االشـــغال العامـــة المهندس العمـــوش، إن انعقاد 
المؤتمـــر ينطوي علـــى أهمية كبـــرى في ضـــوء التحديات التي 
تواجه العمل الهندســـي واالستشـــاري وتعاظم المنافســـة في 
الســـوق، مبينـــا أن ذلـــك يحتـــم علينا جميعا الســـعي إلـــى تحويل 
التحديـــات التـــي نواجهها إلى فرص تســـاعد علـــى تجويد العمل 

االستشـــاري ومواكبة التحديـــات والتطورات.
وأشـــار إلـــى أن المؤتمـــر يهـــدف إلى تنظيـــم وتطويـــر العمل 
الهندســـي االستشـــاري وتشـــجيع تبادل الخبرات بين مؤسســـات 
الهندســـة االستشـــارية، ما يدفـــع نحو خلق أفكار إبداعية تســـاعد 
علـــى إيجاد حلـــول مبتكرة، وتفتح نوافذ جديـــدة لمجاالت العمل 
االستشـــاري، خاصـــة أن األردن يمتلـــك إمكانـــات وخبـــرات كبيـــرة 

تؤهلـــه إلـــى اإلســـهام فـــي عمليـــة إعـــادة البنـــاء فـــي اإلقليم 
مـــن خـــال ائتافـــات بين الشـــركات الهندســـية تعزز مـــن قدرتها 

التنافســـية وتفتح أســـواق العمـــل أمامها.
وأضـــاف الوزيـــر العمـــوش الـــى ان الـــوزارة تعمـــل ومـــن خال 
االردنييـــن  المهندســـين  نقابـــة  وبمشـــاركة  المشـــكلة  اللجنـــة 
والمكاتـــب الهندســـية والقطاع الخـــاص لتحديـــث تعليمات تأهيل 
المكاتـــب والشـــركات الهندســـية، ذلـــك بمـــا يتوافـــق مـــع صـــدور 
نظـــام الشـــراء الموحد بدال من انظمة االشـــغال الحكومية بحيث 
تضمـــن التعليمـــات توســـيع مشـــاركة عمـــل المكاتب الهندســـية 
اعمـــال  خـــال  مـــن  فيهـــا  الواقعـــة  بالمشـــاريع  بالمحافظـــات 
التصاميـــم الهندســـية واالشـــراف بمـــا يضمـــن وجود فـــرص عمل 
وتوظيـــف هذه المكاتب والمهندســـين بالمحافظـــات، إضافة إلى 
اهميـــة وجـــود تعليمـــات ناظمـــة لعمل االشـــراف على مشـــاريع 
االعمـــار ليكـــون فيه االشـــراف ممثـــا لصاحب العمل ســـواء في 
المشـــاريع الحكومية او مشـــاريع القطاع الخاص في ظل تنامي 

المشـــكات التـــي تواجـــه هذه المشـــاريع.
وقـــال نقيب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، إن 
انطـــاق المؤتمـــر يأتي فـــي ظال مرحلـــة من االرتبـــاك، وأزمات 
اقليميـــة مختلفـــة وأزمـــات متراكمة ســـببتها الحكومـــات المتتالية، 
نتـــج عنها تحديـــات عديـــدة كتراجع فـــرص العمـــل وارتفاع فرص 
الهندســـي  العمـــل  الفســـاد وتراجـــع  البطالـــة وتنامـــي ظاهـــرة 

االستشـــاري وغيرهـــا مـــن األمور.

ولفــــــــــت إلـــــــــــــى أن كـــــــــــــل تــــــــــلك التحديـــــــــــــات تلزم كافة 
السياســـية  الملفــــــــات  مختلـــف  فـــي  النظـــر  بإعـــادة  الجهـــات 
والقيميـــة  والتنمويـــة  والتعليميـــة  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
والثقافيـــة ومـــا الـــى ذلـــك، والتعاطـــي معهـــا واالســـتماع الـــى 

وجهـــات النظـــر المختلفـــة حولهـــا.
وشـــدد على ان النقابة نموذج لمؤسســـة وطنية تعتبر مرجعا 
لكافة المؤسســـات الوطنية والشـــعبية واالردنية، مشـــيرا إلى أننا 
مقبلون على حزمة من التشـــريعات الجوهرية ســـتطال القوانين 

المختلفة. واالنظمة 



ولفــــــــــت إلــــــــــى أن القطـــــــــاع الهنـــــدســـــــي االستشاري يأن 
نتيجـــــــــــــة الظـــروف االقتصاديـــة الصعبـــة والضربــــــــــــات المتتالية، 
مؤكـــدا أنـــه البـــد مـــن دعـــم القطـــاع ورعايتــــــــــــه والعمل على 
تطويـــره وتحفيز النمو فيه كونه رأس الحربة لدخـــــــــــول المنتجات 
االردنيـــة الـــى االســـواق العالميـــة، إضـــــــــــافة إلـــى أنـــه المعـــول 
الـــذي يحفـــر قواعد البنـــاء وينمي عجلـــة االقتصاد ويحفـــز النمو 

فـــي مختلـــف المجاالت.
وأكــــــــد أن نقــــــــــــابة المهندسيـــــــــــــن تقـــف خلــــــــــــف هيئــــــــة 
المكاتب والشركــــــــــات الهندسيـــــــــــة وتدعمها وستقوم بتعديل 
نظامهـــا لتســـتطيع اتخـــاذ قراراتهـــا المنفصلـــــــــــة ووضـــع خارطـــة 
طريـــق لهـــا وخطـــط عملهـــا، إضافـــة إلـــى ايجـــــــــــــــــاد معادلـــة 
توافقيـــة بيـــن الهيئـــة وأصحـــاب المكاتب والشـــركات الهندســـية 

لحمايـــة القطـــاع والعامليـــن فيـــه.

بدــــــــــوره، قـــــــــال رئــــيـــــــــس هيـــــــــــئة المكـــــــــــاتب والشـــركات 
المهنـــــــــــــدس  المهندسيـــــــــــن،  نقــــــــــــــابة  فـــي  الهندسيــــــــــــة 
عبداللـــه غوشـــه، إن المؤتمـــر يعتبر لقـــاء هندسيــــــــــــا استشـــاريا 
يجمـــع بيـــن اطيافه خبـــــــــــــراء وباحثين واستشـــاريين متميزيــــــــــــن 
فـــي فرصـــة ثمينة للتعـــاون المهنـــــــــــي والعلمي واالستشـــاري 

فـــي ظـــل عالـــم متغيـــر ومتطور.
ظروفـــا  يواجـــه  االستشـــاري  الهندســـي  القطـــاع  أن  وبيـــن 
اقتصاديـــة صعبـــة تاهـــا تراجـــع بالعمل الهندســـي االستشـــاري 
بنســـبة %34 مقارنة عن العام الماضي، االمـــر الذي الزم الهيئة 
بالعمـــل ضمـــن محوريـــن أساســـيين؛ محـــور فنـــي يشـــمل اطـــار 
تعليمـــات فنية وتعليمـــات االبنية الخضراء واعـــادة تأهيل المباني 
والســـامة العامـــة وتعليمـــات المســـاحة الصافيـــة، والمســـاهمة 
فـــي وضع معاييـــر وضوابط لتدقيق البنـــى التحتية وفتح مجاالت 

جديدة. تخصصـــات 
المهنيـــة  التأمينـــات  بمحـــور  فيتمثـــل  الثانـــي  المحـــور  أمـــا 
واالجتماعيـــة، مـــن أجـــل توفيـــر حيـــاة كريمـــة لمنتســـبي الهيئة، 
الفتـــا إلـــى أن الهيئـــة بـــدأت بوضـــع مســـودة لحزمـــة التأمينـــات 
االجتماعيـــة ونظام المســـؤولية المهنية والمدنيـــة، آخذين بعين 
االعتبـــار ان عـــدد المهندســـين العاملين في المكاتب الهندســـية 
بلغ 8000 مهندس، ستســـعى الهيئة الى زيادة الرقم ليتناســـب 

مـــع الزيـــادة الســـنوية لخريجـــي كليات الهندســـة.

واشــــــــــــار المهنـــــــــــدس غــــــوشــــــــة الـــــــــــى أن الــظـــــــــــــروف 
المحيطــــــــة تـــــستلــــــــــزم احــــــــداث نقلـــــــــــة نوعيـــــــــــة بـــــــالعمل 
االستــــشـــــــاري متزامنـــا مـــع الثـــورة الصناعية الرابعة التي تتســـم 
بقـــوة وتســــــــــارع تــــــــــــأثيرها على حياة النـــاس واتجاهات التعليم 
المســـتقبلية لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة مـــع وجـــود متغيرات 
جوهريـــة وجذريـــة في اكثـــر من ثلـــث المهارات الموجـــودة لدى 

العاملة. الهندســـية  القـــوى 
وعلـــى صعيد متصـــل، أكـــــــــــــد رئــــــــــيــــــــــــــس اللجنة التحضيرية 
للمؤتمــــــــــــر الدكتـــــــــــــور عــــــــزالــــــديـــــن كـــــــــتـــــــــخذا، أن العمــــل 
االستشـــــــــــــاري يــــــــعتبـــــــــــر عــــــــــــاما رئـــــــــيـــــــســـــــا للــنهضـــــــــة، 
الهندسيــــــــــــــــــــة  المكــــــــاتــــــــــب  يحمـــــــــــل  الــــــــــــذي  األمــــــــــــــــر 
مسؤوليــــــــــــة كبيــــــــــــرة لرفـــــــــع أدائــــــــــــها الفنـــــــــــي وامكاناتهـــا 
المختلفــــــــــة للتـــــــــــاءم والتطــــــــــور المتـــســـــــــــارع مـــــــــــن أجـــل 

تقديـــم خدماتهـــا بأعلـــى المســـتويات المطلوبـــة.
واســـتعرض الدكتور كتخذا أهم المحاور التي ســـيبحثها المؤتمر 
علـــى مدار يومين، حيث تتمثل تلك المحاور بالتشـــريعات الناظمة 
للعمل االستشـــاري، وتســـويق وتصدير العمل االستشاري، ورفع 
وتطويـــر مســـتوى العمـــل االستشـــاري واالفـــاق الجديـــدة فـــي 

االستشاري. العمل 
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العمل االستشاري باألرقام

% 3.85
نسبة االنخفاض في 

مساحات
األبنية المقترحة 

المصدقة من النقابة

% 7.63
نسبة االنخفاض في 

مساحات
االبنية القائمة 

المصدقة من النقابة

% 4.73
نسبة االنخفاض في  

إجمالي مساحات
االبنية المقترحة 

والقائمة
المصدقة من النقابة

% 2.1
نسبة اإلرتفاع في 

األماتر الطولية 
المدققة

الستطالع الموقع

1262
عدد المكاتب العاملة

- 797 مكتب مهندس
- 249 هــــنـــــــــدســـــــي
- 208 اســـــتــــشــــــــاري

- 8 رأي

7931
عدد المهندســــيـــــن والمهندســـــــــــات 

العاملين في المكاتب
- 2857 اشـــــــــراف
- 4745 تــــصميـــم
- 329 تــــــدريــــــــــب

حتى نهاية تشرين األول من عام 2020

مقارنة حسب سنوات تصديق العقد لألعوام 2020-2017
الى نهاية تشرين األول

حتى نهاية تشرين األول من عام 2020
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مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية الخامس عشر

ترخيـــص  فـــي  الزمـــاء  متابعـــة ماحظـــات ومشـــاكل  لغايـــات 
المعامـــات وتدقيقهـــا الكترونيـــا فقد قـــرر مجلس الهيئة تســـمية 
ضبـــاط ارتبـــاط مـــن أعضـــاء مجلـــس الهيئـــة للمتابعـــة وكمـــا يلي:
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1 -      م. عوني اخميس )0775690407(

2 -     م. رندة سنان )0795528519(
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