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الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركــات 
الهندسيــــة تعقــــد اجتمـــاًعا استثنـــــائــًيـــا 
لمناقشة نظام حزمة التأمينات االجتماعية 
ألصحـــــاب المكـــاتــــــــــب ونظـــــــــــام التـــأمين 

ضد المسؤولية المهنية
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الهيئة العامة لهيئة المكاتب تناقش 
مقترح الية توزيع أتعاب التصميم 

عقـــدت الهيئـــة العامة لهيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية 
فـــي نقابة المهندســـين األردنييـــن، اجتماعـــا اســـتثنائيا، بناء على 
قـــرار مجلـــس الهيئـــة لمناقشـــة مقتـــرح مقـــدم مـــن خمســـين 
عضـــوا مـــن اعضاء الهيئـــة العامة حول ايجاد اليـــة لتحصيل اتعاب 
التصميم ومناقشـــة مســـودة نظامي حزمة التأمينات االجتماعية 

والتأمين ضـــد المســـؤولية المهنية.
وتـــرأس االجتمـــاع رئيـــس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية 
نقابـــة  مجلـــس  ممثـــل  بحضـــور  غوشـــة  عبداللـــه  المهنـــدس 
المهندســـين عضـــو مجلـــس النقابـــة المهنـــدس عمـــاد الدباس، 

وأعضـــاء مجلـــس الهيئـــة.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة المهنـــدس عبداللـــه غوشـــة، إنـــه ســـبق 
وأن تقـــدم عدد مـــن المكاتب بمقتـــرح يتعلق بإجـــراءات تحصيل 
اتعـــاب التصميم بحيـــث يتم ايداع اتعاب التصميـــم مع المصادقة 
علـــى العقـــود مـــن النقابـــة وتقـــوم النقابـــة بصرفهـــا للمكتـــب 
أنـــه وبعـــد عـــرض  الهندســـي وفـــق تعليمـــات محـــددة، مبينـــا 
المقتـــرح ومناقشـــته من قبل الهيئة العامة االســـتثنائية اســـتنادا 
لنظـــام المكاتـــب والشـــركات الهندســـية، قـــررت الهيئـــة العامـــة 

للمكاتـــب رفضـــه وفقـــا لنتائـــج التصويت التـــي أعلنهـــا المهندس 
غوشـــة، حيـــث صـــوت 195 عضوا ضـــد المقترح، فيمـــا صوت 154 

عضـــوا مـــع المقرح.
نظـــام  مســـودة  االجتمـــاع  خـــال  العامـــة  الهيئـــة  وناقشـــت 
التأمينـــات االجتماعيـــة ألصحـــاب المكاتب والشـــركات الهندســـية، 
والـــذي يهـــدف الى انشـــاء حزمـــة تأمينـــات اجتماعيـــة لهم حتى 
بعـــد دخولهـــم ســـن التقاعـــد، واالهتمـــام بمصالحهـــم وحمايـــة 
مكتســـباتهم وتأميـــن المزيد مـــن الحقوق لهم وتحســـين التأمين 
الصحـــي لهـــم، إضافـــة إلـــى تأميـــن راتـــب تقاعـــدي يليـــق بهـــم 
االجتماعـــي  التكافـــل  مبلـــغ  وتأميـــن  خدمـــة،  نهايـــة  ومكافـــأة 

للمشـــتركين.

وتوافقـــت الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية 
علـــى فكـــرة مشـــروع نظـــام التأمينـــات االجتماعيـــة مـــع ضـــرورة 
اعـــادة دراســـة المبالـــغ المقتطعـــة، حيـــث ينص مشـــروع النظام 
علـــى اقتطـــاع مبالـــغ ماليـــة عند تصديـــق العقـــود والمخططات 
بنســـب متفاوتـــة حســـب التخصصـــات الهندســـية، علمـــا بأنـــه تم 
تحويـــل مشـــروع النظـــام للســـير باجراءاته بعـــد اكتمال الدراســـة 

االكتوارية.
كمـــا ناقشـــت الهيئـــة العامـــة مســـودة نظـــام التأميـــن عـــن 
تقديـــم  إلـــى  يهـــدف  والـــذي  والمهنيـــة  المدنيـــة  المســـؤولية 
الخدمـــة للمشـــترك والمنتفـــع من اصحـــاب المكاتب والشـــركات 
الهندســـية داخـــل المملكـــة مـــن خـــال بوليصـــة تأميـــن للمكاتب 

الهندســـية ضـــد اخطـــار المهنـــة.
وقـــررت الهيئة العامـــة لهيئة المكاتب تشـــكيل لجنة من الهيئة 
العامـــة لدراســـة مقتـــرح مســـودة نظـــام التأمينـــات االجتماعيـــة، 
المدنيـــة  المســـؤولية  عـــن  التأميـــن  نظـــام  مســـودة  ولدراســـة 
والمهنيـــة للمكاتـــب الهندســـية ايضـــا، مـــع أعضـــاء اللجنـــة التـــي 
أعـــدت مشـــروع النظـــام ورفعه لمجلـــس هيئة المكاتـــب تمهيدا 

القانونية. باالجـــراءات  للســـير 
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وزير األشغــــال يبحــــث مـــــع هيئــــــة المكـــــاتــــب الهندسيـــــــــــة 
تعــــزيــــــز افـــــاق التعــــــــــــاون

 بحـــث وزير األشـــغال العامـــة واإلســـكان، المهندس يحيــــــــــــى 
الكسبــــــــــــي، مـــع رئيـــس مجلس هيئـــة المكاتـــب الهندسيـــــــــــــة، 
عبداللـــه غوشــــــــــة وأعضـــاء المجلـــس تعزيز آفـــــــــاق التعــــــــــاون؛ 
الـــوزارة  مهندســـي  وتدريـــب  االستشـــــــــــاري،  العمـــل  لتطويـــر 
والوزارات األخرى والحاقهم بـــــــــــــدورة االشـــراف التــــــــــــي تعقدها 

الهيئـــة بهـــدف رفـــع الكفاءة.

وجـــرى خـــــــــــال االجتمـــــــــــــــــاع الـــذي عقـــد فـــــــــــــي مبنـــــــى 
ناديـــا  بالوكـــــــــــــــــــالة  الـــوزارة  عـــــــــــام  أميـــن  الـــــــــــوزارة، بحضـــــــور 
الوطـــــــــــنــــــــي  البنـــــــــــــــــاء  مصالحـــة، واميـــــــــــن ســـــــــــر مجلـــس 
والمـــــــــعنيين، التــــــــــــــأكيـــــــــــــد على ضرورة االلتـــــزام بتعــــــــاميــــم 
وزيــــــــر األشغـــــــــال العامة واإلسكــــــــــان، بصفتـــــــــــــــــه راٍع لقطاع 

اإلســـكان واإلنشـــاء والمقـــاوالت.

وأكد الكســـبي، أن الـــوزارة وايمانـــا منها بضـــرورة تطوير وتنمية 

الخبـــرات الفنيـــة لكوادرهـــا لـــن تتوانـــى من خـــال عقد الـــدورات 
وتبـــادل الخبـــرات مـــع الجهـــات كافـــة، وخصوًصـــا الشـــركاء فـــي 

الخاص. القطـــاع 

واتفـــــــــــق الجانـــــــــبــــــــــــان، علـــى عقـــــــــــــــد ورشـــة لتطويــــــــــر 
تعليمــــــــــــــــــــات التأهيل للمكاتب االستشـــــــــــارية بمـــــــــــا يضمــــــــن 
رفع ســـوية المكاتب، تحت رعاية وزير األشغال العامة واإلسكان، 

خـــال الفترة القريبـــة المقبلة.

مـــن جهتـــه ثمـــن غوشـــة اللقاء الـــذي جمعـــه مع الكســـبي، 
مؤكـــًدا اســـتعداد الهيئـــة لتعزيـــز آفـــاق التعـــاون، مع الـــوزارة بما 

العامة. المصلحـــة  يخـــدم 

وأشـــاد بتعـــاون وزارة األشـــغال الدائـــم مع الهيئة، بما يســـاهم 
فـــي تطوير العمل االستشـــاري.
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هيئـــــة المكاتـــــــب والشركــــــات الهندسيــــــة تبحــــــــث مع أمانة 
عمان الكبرى سبل تسهيل انجاز المعامالت الهندسية

عمـــل  لقـــاء  الهندســـية  والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  عقـــدت 
لمناقشـــة ســـبل التعـــاون المشـــترك بيـــن أمانـــة عمـــان الكبـــرى 
والمكاتـــب الهندســـية برئاســـة المهنـــدس عبد الله غوشـــة رئيس 
هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية، و بحضور لجنة مـــن أمانة 
عمـــان الكبـــرى مكونة من نائـــب مدير المدينة لشـــؤون التخطيط 
المهندســـة رامـــا العـــزة ، والمديـــر التنفيذي للتراخيـــص المهندس 
زيـــاد ابـــو عرابـــي، ومديراألبنيـــة المهندســـة منـــال ســـنقرط ، كما 
حضـــر اللقاء أعضـــاء مجلس نقابـــة المهندســـين المهندس عماد 
الدبـــاس ، والدكتـــور ابراهيـــم العـــدوان ، وأعضاء مجلـــس الهيئة ، 

والهيئـــة المركزيـــة للمكاتب والشـــركات الهندســـية.

حيـــث رحـــب المهنـــدس عبداللـــه غوشـــة بالحضـــور مؤكـــدا ان 
هـــذا اللقـــاء يأتي لحل المشـــاكل التي تواجه المكاتب الهندســـية 
وخاصـــة مشـــكلة زيـــادة الفتـــرة الزمنيـــة الازمـــة للحصـــول علـــى 
رخصـــة االنشـــاءات ، مشـــيرا الى ان المشـــكلة بدأت بعـــد التحول 
مـــن التدقيق الورقي الـــى التدقيق االلكتروني فـــي أمانة عمان 
فـــي العـــام 2020، حيـــث كانت الرخصة تســـتغرق مـــا معدله 66 
يومـــا ، وبعـــد التحـــول الرقمي اصبحـــت تحتاج الى ضعـــف المدة، 
مطالبـــا بضـــرورة تهيئـــة بيئـــة تحفيزية للمســـتثمرين فـــي القطاع 
الخـــاص واالســـتفادة مـــن ممارســـات االعمـــال العربيـــة والعالمية 
فـــي تراخيـــص االبنيـــة مـــن خال ســـرعة االنجـــاز، وضـــرورة تقليل 
مراحـــل واجراءات التدقيق االلكتروني، وتصنيف المشـــاريع حســـب 
المســـاحة ونوعيـــة االشـــغال، ووضـــع سياســـة واضحـــة لتحفيـــز 
قطاع االنشـــاءات واالســـكان ، واعـــادة النظر فـــي منظومة منح 
التراخيص، وتفويض المكاتب الهندســـية الجـــراء عمليات التدقيق.

مـــن جانبهـــا أكـــدت نائـــب مديـــر المدينـــة لشـــؤون التخطيـــط 
المهندســـة راما العزة على التعاون المســـتمر والماحظات البناءة 

لتحســـين منظومـــة التراخيـــص والعمـــل بـــروح الفريـــق للنهـــوض 
بالعمـــل الهندســـي مـــع الحفاظ على هويـــة المدينـــة والتنظيم 
والتخطيـــط ، فيما عبر المدير التنفيـــذي للتراخيص المهندس زياد 
ابـــو عرابـــي عـــن اســـتعداد أمانـــة عمـــان للتواصل المســـتمر مع 
كافـــة الجهـــات ، حيث أن هـــذا اللقاء يعبر عن عمـــق العاقة بين 
أمانة عمان وهيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية ، الفتا الى أن 
الحـــوار والمكاشـــفة هي الوســـيلة األمثـــل لحل كافة المشـــاكل 

والمعيقات.

واســـتعرض المهندس رائد النتشـــة عضو مجلس هيئة المكاتب 
المهندســـين  نقابـــة  بهـــا  التـــي ســـتقوم  التطويريـــة  االجـــراءات 
االردنييـــن لتســـهيل االجـــراءات فـــي انجـــاز المعامات، حيـــث أدار 
اللقـــاء رئيـــس لجنـــة أمانـــة عمـــان فـــي مجلـــس هيئـــة المكاتـــب 
المهنـــدس جمـــال العرموطـــي، وتم االســـتماع الـــى المقترحات 
والقضايـــا التـــي تواجه اصحـــاب المكاتب والشـــركات الهندســـية ، 
كمـــا ناقـــش اللقاء آليـــات التطويـــر والتحديث في االجـــراءات بما 
يســـهم في التخفيف من الجهد والوقـــت على اصحاب المكاتب 

فـــي انجـــاز المعامات.

وأوصـــت الهيئة بضـــرورة اصدار كتـــاب الدليل االرشـــادي لنظام 
األبنيـــة فـــي أمانة عمان قبل نهايـــة العام ، والتعـــاون بين أمانة 
عمان الكبرى وهيئة المكاتب في تطوير منظومة مسار التدقيق 
لتســـهيل واختصـــار االجراءات زمنيا ، وتشـــكيل لجنة مشـــتركة من 
نقابـــة المهندســـين ، وأمانـــة عمـــان ، والدفاع المدني ، لدراســـة 
ومعالجـــة القضايـــا ، وتوحيد نظام الرقابة واالعمار للكشـــف على 
المشـــاريع بيـــن نقابة المهندســـين، وامانة عمان الكبـــرى ، ووزارة 
االشـــغال العامـــة، وتوحيـــد التعليمـــات بحســـب قانـــون المـــدن 

والقرى ، وتحديد ســـقوف زمنيـــة للمعامات.
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هيئة المكاتب تبحث تنظيم العمل االستشاري
مع مجلس النقابة

ثمـــن رئيـــس هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية فـــي نقابة 
واعضـــاء  غوشـــة  عبداللـــه  المهنـــدس  األردنييـــن  المهندســـين 
مجلـــس الهيئـــة، الجهود التي يبذلها نقيب المهندســـين األردنيين 
نقابـــة  مجلـــس  واعضـــاء  الزعبـــي،  ســـمارة  أحمـــد  المهنـــدس 
المهندســـين فـــي ســـبيل تطوير العمل الهندســـي االستشـــاري 
وتنظيـــم عمـــل المكاتب والشـــركات الهندســـية والتأكد من ســـير 

العمـــل ضمـــن االطـــر والتعليمـــات الناظمـــة علـــى أكمـــل وجه.

جـــاء ذلك خال لقاء جمـــع نقيب واعضاء مجلس النقابـــة واألمانة 
العامة برئيس واعضاء مجلس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية.

وقـــال نقيـــب المهندســـين األردنيين رئيـــس اتحاد المهندســـين 
العـــرب المهنـــدس أحمـــد ســـمارة الزعبـــي، إن اللقـــاء يأتـــي في 
إطـــار تبـــادل وجهـــات النظـــر وتحديـــد مســـارات المرحلـــة القادمة، 
مشـــيرا الـــى أن مجلـــس الهيئة يلعـــب دورا كبيرا جـــدا في الدفاع 
عن المكاتب والشـــركات الهندســـية وحمايتهـــا وتطويرها بالتوازي 

مـــع الدفـــاع عن نظـــام ممارســـة المهنـــة ومزاولتها.

وأكـــد علـــى أن تطبيـــق النظـــام والقانـــون همـــا الطريـــق الوحيد 
لحفـــظ العاقة المتوازنة ما بين أربـــاب العمل والعاملين خاصة في 
المرحلـــة االخيرة نتيجـــة ازدياد اعداد العاطلين عـــن العمل والظروف 
الصعبة التي يعاني منها المهندسين، مبينا أن ذلك السبيل الوحيد 
الذي يحل اشـــكالية ازدواجيـــة النقابة في الدفاع عن العاملين في 

المكاتب الهندســـية واصحاب العمل فـــي آن واحد.

وأشـــار إلـــى ضـــرورة التكاتـــف والتعـــاون بيـــن الجميـــع لحمايـــة 
الزمـــاء فـــي كافـــة المواقع، مؤكـــدا أن مجلـــس النقابـــة يقدم 
كافـــة أوجه الدعـــم لجهود هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية 

ولـــكل المشـــاريع التـــي تتبناهـــا فـــي هـــذه المرحلة.

مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس هيئـــة الكاتـــب والشـــركات الهندســـية 
المهنـــدس عبداللـــه غوشـــة علـــى أن مجلـــس الهيئـــة يســـعى 
لتطويـــر منظومـــة التدقيـــق االلكترونـــي للمخططـــات الهندســـية 
وتقـــدم بتصـــور شـــامل للمنظومـــة لمجلـــس النقابـــة حيـــث تـــم 
االتفـــاق مع نقيب المهندســـين ومجلس النقابـــة من أجل تطوير 

المنظومة. تلـــك 

ولفت إلى أنه ســـيتم اقرار نظام التأمينات االجتماعية للمكاتب 
الهندســـية بعـــد عرضـــه علـــى الـــدارس االلكتواري بحيـــث يضمن 
تحقيـــق المصلحـــة العامـــة للجميـــع، إضافـــة إلـــى التأكيـــد علـــى 
ضبـــط واصـــدار تعليمـــات لمجاالت ممارســـة المهنة غيـــر المفعلة 
والـــواردة في نظـــام المكاتب، واعادة دراســـة اليـــات التدقيق مع 
الدفـــاع المدنـــي وامانة عمـــان بما يضمن الســـير بعملية التدقيق 

بأســـرع وقت ممكن.

الـــى صاحيـــات مجلـــس هيئـــة  المهنـــدس غوشـــة  وتطـــرق 
المكاتـــب والتـــي تتمثـــل فـــي تنظيم العمـــل االستشـــاري ورفع 
مســـتواه وتســـجيل المكاتب وتشـــكيل اللجان التابعة لها وتسمية 
ممثلـــي الهيئـــة فيمـــا يتعلـــق بالعمل االستشـــاري محليـــا وعربيا، 
إضافـــة إلى التوصيـــة للمجلس بإصـــدار التعليمـــات الفنية وعقد 
الندوات وتســـويق العمل االستشاري وتنظيم العاقة التعاقدية 

بيـــن المكاتـــب والشـــركات الهندســـية وأصحاب العمـــل وغيرها.
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اللقاء الثاني لهيئة المكاتب والشركات الهندسية مع هيئتها 
المركزية لوضع خطة العمل

نقابـــة  فـــي  الهندســـية  والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  عقـــدت 
لهيئـــة  المركزيـــة  الهيئـــة  مـــع  اجتماعـــا  األردنييـــن،  المهندســـين 
المكاتـــب، لوضـــع خطـــة عمـــل الهيئة واللجـــان التابعة لهـــا للدورة 
الحاليـــة، ومناقشـــة آخـــر المســـتجدات الخاصة بالعمل الهندســـي 

االستشـــاري وأبـــرز االنجـــازات التـــي تـــم تحقيقهـــا.

وقـــال رئيـــس هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية المهندس 
عبداللـــه غوشـــة، إن االجتماع ركز على عـــرض خطة عمل الهيئة 
مـــن ناحيـــة التشـــريعات الناظمة للعمل الهندســـي االستشـــاري، 
وحزمـــة التأمينـــات االجتماعيـــة واليـــات تطويـــر العمل الهندســـي 
االستشـــاري مـــن خـــال تعزيـــز عاقـــات التعـــاون والشـــراكة مع 
الـــوزارات والمؤسســـات المختلفة في القطاعيـــن العام والخاص.

ولفـــت إلـــى أن هيئـــة المكاتـــب تمضـــي قدمـــا فـــي مشـــروع 
التدقيـــق االلكترونـــي للمخططات الهندســـية، وقد أحـــرزت تقدما 
واضحـــا فـــي ذلـــك المجـــال وذلك بعـــد تشـــكيل لجنة بيـــن كافة 
االطـــراف ذات العاقـــة لمتابعـــة المشـــروع، مبينـــا أن تلـــك اللجنة 
بـــدأت بالفعـــل بتطويـــر منظومـــة التدقيـــق االلكترونـــي بالتعاون 

والشـــراكة مـــع الشـــركة المنظمة للمشـــروع.

وجـــدد المهنـــدس غوشـــة تأكيده علـــى تعاون مجلـــس نقابة 
المهندســـين وتقديمـــه كامـــل الدعـــم للهيئة في ســـبيل تطوير 
المهنـــة واالرتقاء بها، الفتا إلى أن الهيئة تســـير قدما في تطوير 

برامـــج التدقيـــق االلكترونـــي وإقـــرار نظـــام التأمينـــات االجتماعية 
والمحافظـــة على صاحيات الهيئة وعـــدم التجاوز على مهامها.

ولفـــت إلـــى أن مجلـــس الهيئـــة تقـــدم بمقترح النشـــاء وحدة 
وتصديـــره  االستشـــاري  الهندســـي  العمـــل  وتطويـــر  للدراســـات 
للخـــارج، إضافـــة إلـــى تشـــكيل لجـــان مختلفـــة تتابـــع احتياجـــات 

ومطالـــب الزمـــاء أصحـــاب المكاتـــب الهندســـية.

وبيـــن أنه ســـتتم دعـــوة الهيئـــة العامة لهيئـــة المكاتـــب لعقد 
المكاتـــب  مطالـــب  لمناقشـــة  القادمـــة  االيـــام  خـــال  اجتمـــاع 
الهندســـية  المكاتـــب  تحصيـــل  بإجـــراءات  المتعلقـــة  الهندســـية 
ألتعابهـــا فـــي التصميـــم، إضافـــة الـــى مناقشـــة مســـودة نظام 

التأميـــن المهنـــي. التأمينـــات االجتماعيـــة ونظـــام 

وبحـــث أعضـــاء مجلـــس هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية 
أمـــام الهيئة المركزيـــة لهيئة المكاتب، خطة عمـــل تصدير العمل 
الهندســـي مـــن خـــال توفيـــر حلـــول هندســـية مبتكـــرة وموثقة 
الهندســـي  التصميـــم  مجـــاالت  فـــي  المهنيـــة  درجـــات  بأعلـــى 
واالشـــراف وادارة المشـــاريع وتأهيـــل المكاتب الهندســـية لتحقيق 
المعاييـــر المطلوبـــة لاعتمـــاد مـــع الجهـــات المانحـــة والدوليـــة 

والمطوريـــن العقارييـــن.

وأكـــدوا علـــى ضـــرورة مســـاندة ودعـــم المكاتـــب والشـــركات 
الهندســـية في تطويـــر اعمالها ووضـــع خطة تســـويقية واضحة 

تبـــرز قصـــص نجـــاح لمهندســـين متميزين.
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لجنة التشريعات في هيئة المكاتب تناقش مقترحات تعديل نظام 
المكاتب والشركات الهندسية

المكاتــــــــــــب  بهيئـــة  الخاصـــة  التشـــريعات  لجنــــــــــــة  عقـــدت 
اعضـــاء  مـــع  اجتماعـــات  مجموعـــــــــــة  الهندســـية،  والشـــركات 
مجلـــس الهيئة وأعضاء مجالس الهيئة الســـابقين واعضاء الهيئة 
المركزيـــة وأصحـــاب مكاتـــب فـــروع المحافظـــات ورؤســـاء اللجان 
العاملـــة مـــع مجلـــس الهيئة، برئاســـة رئيـــس الهيئـــة م. عبدالله 
غوشـــة ونائـــب رئيـــس الهيئـــة م. عيســـى حمـــدان )رئيـــس لجنة 
التشـــريعات(، وذلـــك لوضـــع مقترحـــات لتعديـــل نظـــام المكاتـــب 

الهندســـية. والشـــركات 
 
ً
 رئيســـيا

ً
حيـــث أن مجلـــس الهيئـــة وضـــع ضمـــن خطتـــه هدفـــا

يتمثـــل فـــي تعديـــل التشـــريعات الناظمـــة للعمـــل االستشـــاري 

 ان نظام المكاتب 
ً
وبمـــا يتوافق على التطـــورات الجديدة مؤكـــدا

الهندســـية قيـــد الدراســـة القتـــراح تعديـــات علـــى مـــواده و بما 
يتوافـــق مـــع تطلعات وخطة مجلـــس الهيئة لتطوير التشـــريعات 

المتعلقـــة بالعمل الهندســـي االستشـــاري.
الهندســـية  المكاتـــب  كافـــة  علـــى  المكاتـــب  هيئـــة  وعممـــت 
لتقديـــم المقترحـــات حـــول النظام خال شـــهر من تاريخـــه، علما 
بـــأن االجتمـــاع يأتي ضمن سلســـلة اجتماعات ســـيتم خالها لقاء 
اعضـــاء الهيئـــة المركزيـــة ورؤســـاء اللجـــان ولقـــاء رؤســـاء وأعضاء 
مجالـــس الهيئـــة الســـابقين، ولقـــاء مـــع ممثليـــن مـــن اصحـــاب 

المكاتـــب الهندســـية فـــي الفروع.
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اللجنة العلمية في هيئة المكاتب تعقد محاضرة متخصصة بعنوان 
التنسيق في تصميم أنظمة المباني الهندسية المختلفة

والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  فـــي  العلميـــة  اللجنـــة  افتتحـــت 
الهندســـية بنقابة المهندســـين األردنيين، محاضرتها األولى ضمن 
نشـــاطاتها العلميـــة تحـــت عنوان »التنســـيق فـــي تصميم أنظمة 
المبانـــي الهندســـية المختلفة« والتـــي قدمها المهنـــدس الخبير 
علي حتر مؤســـس وصاحب شـــركة مـــدراس، مســـتعرضا أهمية 
التنســـيق بين جميع األقســـام الهندســـية )المعمارية واإلنشـــائية 
التنســـيق فـــي تصميـــم  والكهربائيـــة والميكانيكيـــة( مـــن حيـــث 
المبانـــي لتحقيـــق متطلبـــات وكـــودات البنـــاء الوطنـــي الفنيـــة، 

إضافـــة إلـــى أهميـــة التدقيـــق الهندســـي بحياديـــة واحترافية.
وافتتحت الورشة بحضور رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية 
المهندس عبدالله غوشة، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور المهندس 
أســـامة عمارين وعـــدد من الزماء المهندســـين والمهندســـات من 

مختلف التخصصات وعدد من طاب جامعة الحســـين التقنية.
بالحضـــور، كمـــا  العمارنـــة  المهنـــدس  اللجنـــة  رئيـــس  ورحـــب 
قـــام رئيـــس الهيئـــة الزميـــل المهنـــدس عبدالله غوشـــة بتكريم 

المهنـــدس علـــي حتـــر علـــى جهـــوده.
يذكـــر ان المهنـــدس علـــي حتـــر عمـــل في تصميـــم عـــدد كبير من 
المشـــاريع ذات الخصوصيـــة العاليـــة والمعقـــدة مـــن مصانـــع أدويـــة 
ومستشـــفيات ومحطـــات تنقية، وهو سياســـي ومؤلف لـــه 9 مؤلفات 
ـــْي شـــعر، كمـــا شـــارك المحاضـــر حتر فـــي إعـــداد كـــودات البناء 

َ
وديوان

الوطنية.
وأدار ورشـــة العمـــل المهنـــدس أحمـــد حمـــدان عضـــو اللجنة 

العلميـــة فـــي الهيئة.



هيئة المكاتب تكرم ابناء اصحاب المكاتب من خريجي الجامعات 
والكليات والثانوية العامة

والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  فـــي  االجتماعيـــة  اللجنـــة  أقامـــت 
الهندســـية بنقابـــة المهندســـين األردنييـــن، حفـــا لتكريـــم خريجـــي 
الجامعات والكليات وطلبـــة الثانوية العامة من أبناء أصحاب المكاتب 
والشـــركات الهندســـية، بحضـــور رئيـــس الهيئـــة المهنـــدس عبدالله 
غوشـــة وأعضـــاء مـــن مجلس الهيئـــة وعدد مـــن الطلبـــة وذويهم.
وأكـــد رئيس الهيئة المهندس عبدالله غوشـــة أن كل شـــخص 
يســـتطيع ان يجـــد فرصة عمـــل من خـــال تطويـــر مهاراته ورفع 
كفاءاتـــه ومواكبتـــه للتغيـــرات المتســـارعة فـــي عصـــر تكنولوجيا 
المعلومـــات والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، مبينـــا أن لـــكل مجتهـــد 
نصيـــب، فكافة التخصصات حتى لو صنفت بالراكدة أو المشـــبعة 

إال أن الفرصـــة متاحـــة أمـــام المجتهدين.
وتقـــدم المهنـــدس غوشـــة بالتهنئـــة والتبريك للطلبـــة خريجي 

الجامعـــات والكليـــات والثانوية العامـــة، مؤكدا ان هيئـــة المكاتب 
مســـتعدة لتقديم خبراتهـــا ودعمها المتواصل ألصحـــاب المكاتب 

الهندســـية وابنائهـــم بمـــا يعود علـــى الجميع بالنفـــع والفائدة.
وتقـــدم اعضـــاء مجلـــس الهيئة بالتهنئـــة والتبريـــك للطلبة أبناء 
زمائهـــم مـــن اصحـــاب المكاتـــب والشـــركات الهندســـية، فيمـــا 
قدمـــت رئيس اللجنة االجتماعية عضو مجلس الهيئة المهندســـة 
فيـــروز برغوثي مجموعة من النصائـــح للطلبة الخريجين لتهيئتهم 
للدخـــول الـــى ســـوق العمـــل، او اختيـــار التخصصـــات الســـتكمال 

الجامعية. الدراســـة 
وفـــي نهايـــة الحفـــل، كرم رئيـــس الهيئـــة المهندس عبـــد الله 
غوشـــة الطلبـــة الخريجيـــن، وقدم دروعـــا تقديرية لهم بمناســـبة 

وتميزهم. نجاحهـــم 
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دورات االشراف 
عقـــدت لجنـــة دورات اإلشـــراف - هيئـــة المكاتـــب والشـــركات 
كافـــة  فـــي  الهندســـي  االشـــراف  وامتحـــان  دورات  الهندســـية 
محافظـــات المملكة)الكـــرك، معـــان، العقبـــة، عجلـــون، جـــرش، 
إربـــد، الزرقـــاء، الســـلط، مأدبـــا( للمشـــاركين فـــي دورة االشـــراف 
الهندســـي التـــي تنظمهـــا الهيئة للزمـــاء حديثي التخـــرج ترجمة 
لرؤيـــة مجلس نقابة المهندســـين وبالتعاون مع مجالس شـــعبة 
الهندســـة المعماريـــة وشـــعبة الهندســـة المدنية ، ضمـــن برنامج 
دورات متخصصـــة ، ویهـــدف البرنامج الى تطوير ممارســـة المهنة 
الهندســـة في مجال االشـــراف واالرتقاء بمســـتوى المهندســـين 
مـــن خـــال تعزيـــز ورفع كفاءة مهندســـي االشـــراف فـــي ضبط 
ومتابعـــة أعمـــال ضبـــط الجـــودة فـــي الموقـــع بما يضمـــن قيام 
المهندس المشـــرف باألعمال المنوطة به بشكل ينعكس ايجابيا 
على الجودة للمشـــروع االنشـــائي ويســـاهم في انجاز المشروع 
للغايـــة التي أنشـــئ من اجلها فـــي الوقت والكلفة المناســـبين، 
و يشـــمل البرنامـــج رفع كفاءة المهندس المشـــرف في النواحي 
التعاقديـــة واســـاليب ادارة االوامـــر التغييريـــة والمطالبـــات ودور 

مهنـــدس االشـــراف فيها.

وبلغ عـــــــــدد الدورات منـــــــــــــذ بدايــــــــــــــة العـــــــــــــــــــام 34 دورة 
موزعة علـــى عمان ومحافظات المملــــكــــــــــــة خــــــــــــــــال الفترة 
شــــــــــــــارك فيــــهـــــــــــا مـــا يقـــارب 854 مهندســــــــــــــــــة ومهندس، 
البرنامـــج  استـــــــــــــــهدف  %75حيـــث  النجـــــــــــــاح  نســـبة  وبلغـــت 
التخـــــــــرج  ( حديثــــــــــــــي  مــــــــــــــدني   , ) معمـــاري  المهندســـين 
الراغبين بالعمل في مجال اإلشراف الهندســـــــــــــي عــــــــــــــــلــــــــى 
األبنيـــة كمهندســـين مقيميـــن، والمهندســـين الذين لم يمارســـوا 

اعمال االشـــراف ســـابقا.
ويحصـــل المتدرب خال الدورة على 30 ســـاعة تدريبية تشـــمل 
مواضيـــع العقــــــــــود االنشائيــــــــــــــــــــة )8 ســـاعات ( ، مســـؤوليات 
واعمـــال مهنـــدس االشـــراف بالمشـــــــــــــروع اثنـــاء االعمــــــــــــــــال 
التحضيرية للمشـــروع )8 ســـاعات ( ، دور اإلشـــــــــــراف الهندســـي 
فـــي اعمـــال ضبـــط وتوكيد الجودة في المشـــروع )10 ســـاعات( 
، مســـؤولية المهنـــدس المشـــرف فـــي ادارة االوامـــر التغييريـــة 

والمطالبـــات )4 ســـاعات (.
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اللجنة العلمية لهيئة المكاتب تعقد محاضرة حول نمذجة 
معلومات البناء

عقـــدت اللجنة العلميـــة لهيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية 
بعنـــوان  األردنييـــن، محاضـــرة علميـــة  المهندســـين  نقابـــة  فـــي 
»نمذجـــة معلومـــات البنـــاء« قدمهـــا المهنـــدس شـــاكر خليـــف، 
بحضـــور رئيـــس هيئة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية المهندس 
عبداللـــه غوشـــة واعضاء مجلـــس الهيئة، ورئيس اللجنـــة الدكتور 
اســـامة عماريـــن، وأدارهـــا المهنـــدس محمـــد احســـان الحموري.

 BIM وتحـــدث المهندس خليف عن بدايـــات ظهور مصطلح ال
)نمذجـــة معلومـــات البنـــاء(، مبينـــا أهميـــة هـــذه التكنولوجيـــا مع 
التقـــدم التكنولوجي خال الســـنوات الماضية لتصبـــح حديثا دائما 
بيـــن كل المعنييـــن فـــي القطـــاع الهندســـي عمومـــا والقطـــاع 
االستشـــاري تحديدا نظـــرا للفوائـــد المتعددة التي ســـيجنيها كل 
 BIM األطـــراف أصحـــاب العاقة فـــي المشـــاريع من تطبيـــق ال
فـــي المرحلـــة الخاصـــة بكل مشـــروع، بدءا مـــن مرحلـــة التصميم 
مـــرورا بالتنفيـــذ ووصـــوال لمرحلـــة التشـــغيل، الســـيما فـــي تقليل 

التكاليف والســـرعة ورفـــع الكفاءة. 
واســـتعرض أهميـــة التكاملية فـــي تطبيق ال BIM باســـتخدام 
ادوات وتطبيقـــات مختلفـــة، وعـــدم توقفهـــا عند حـــدود معينة، 
ال  لتطبيـــق  الصحيحـــة  األســـس  معرفـــة  أهميـــة  الـــى  إضافـــة 
BIM مـــن خـــال األنظمـــة والقوانيـــن المتبعـــة والخاصـــة بهـــذه 

التكنولوجيـــا.

واشـــار الـــى أنـــه وعلى الرغم من وجـــود تكلفة لتطويـــر البنية 
التحتيـــة للشـــركات الراغبـــة بتطبيـــق هـــذه التكنولوجيـــا، باإلضافة 
لتدريـــب الكـــوادر البشـــرية، اال ان العائـــد مـــن هـــذا االســـتثمار هو 
الســـبيل األفضل لضمان اســـتدامة عمل الشـــركات والمؤسسات 
وضمـــان مقدرتهـــا على المنافســـة وتقديـــم الخدمـــات لمختلف 
األســـواق العربيـــة والعالمية التـــي أصبح ال BIM متطلبا أساســـيا 

فـــي المشـــاريع التـــي يتم طرحهـــا في هـــذه الدول. 
والثـــورة  التكنولوجـــي  التطـــور  ان  شـــاكر  المهنـــدس  وأشـــار 
الرقميـــة أصبحـــت ذات تأثيـــر كبير على شـــكل العمل الهندســـي 
واالستشـــاري، مؤكـــدا على ضرورة اتخاذ خطـــوات جادة من قبل 
الحكومـــة ووزارة األشـــغال إليجـــاد اليـــات عمل وتطبيـــق حقيقي 
لهـــذه التكنولوجيـــا مـــن خـــال العطاءات التـــي يتم طرحهـــا نظرا 

لحجم الفائـــدة الكبيـــرة الناتجة. 
ولفـــت إلـــى أن ال BIM هـــو منصة اساســـية لمختلف األدوات 
الجديـــدة التـــي بدأت بالظهور مثـــل الذكاء االصطناعـــي وانترنت 
األشـــياء والطباعة ثاثيـــة االبعـــاد وغيرها، والتي أصبـــح تطبيقها 

اليـــوم أقرب ممـــا نتخيل.
وفـــي نهاية المحاضـــرة، قدم رئيس الهيئـــة المهندس عبدالله 
غوشـــة شـــهادة شـــكر ودرعا تقديريا للمحاضر على جهوده في 

المحاضرة. اعطاء 
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تعليمات ومتطلبات معامالت الهدم
معامالت الهدم تقدم الكترونيا عبر نظام التدقيق االلكتروني وحسب التعليمات والمتطلبات التالية:

مخطـــط موقـــع عام مثبت عليه المســـاحات وعـــدد الطوابق ومواصفات طبيعـــة المبنى ووصف البناء بالنســـبة للجوار من أبنية . 1
قائمـــة ومنظومة الخدمات وتوثيـــق اجراءات العمل .

مخطط هندسي معماري للمبنى او للجزء المراد هدمه )اذا كان الهدم جزئي(.. 2

تقديم خطة عمل محكمة تبين الية التنفيذ الخاصة بأعمال الهدم .. 3

عقد هدم ) اشراف وتصميم( وحسب النماذج المعتمدة.. 4

تعهد من المالك بااللتزام بالمخططات وان تتم تحت اشراف هندسي حسب االصول وتحمله المسؤولية .. 5

صور للمبنى والجزء المراد هدمه .. 6

احضارالمخطـــط المرخص الســـابق و اذن اشـــغال او رخصة المبنـــى المراد هدمه او هدم جزء منه وفي حـــال عدم توفرها احضار . 7
تقرير مساح .

دفع رسوم توثيق العقود 50 دينار. 8

تعيين مهندس لاشراف على الهدم وحسب التعليمات. 9
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التعليمات

تعليمات ومتطلبات لتقديم معامالت اعادة التأهيل أو الصيانة

معامالت اعادة التأهيل أو الصيانة تقدم الكترونيا عبر نظام التدقيق االلكتروني وحسب التعليمات والمتطلبات التالية::

1 .)AS BUIIT( مخطط موقع عام موضح عليه جدول المساحات و طبيعة االشغاالت للمبنى حسب واقع الحال

 فيه االعمـــال المنوي القيـــام بها وطبيعتهـــا ولكافة . 2
ً
مخطـــط هندســـي معمـــاري للجـــزء المـــراد اعادة تأهيلـــه / صيانـــة  موضحا

االختصاصات الهندســـية وحســـب طبيعـــة التعديل.

عقد اعادة تأهيل / صيانة وحسب النماذج المعتمدة.. 3

تعهد من المالك بااللتزام بالمخططات وان تتم تحت اشراف هندسي حسب االصول وتحمله المسؤولية .. 4

صور للمبنى والجزء المراد اعادة تأهيله او صيانته .. 5

في حال وجود تعديات انشـــائية يطلب اجراء الفحوصات الازمة وتقديم الدراســـات االنشـــائية الازمة باالضافة الى مخططات . 6
انشـــائية لتدعيم العناصر االنشائية )ان لزم(.

صور للمبنى والجزء المراد تأهيله .. 7

دفع رسوم توثيق العقود 50 دينار. 8



هيئة المكاتب والشركات الهندسية

النشرة الدورية

حتى نهاية أيلول من عام 2022

العمل االستشاري باألرقام

% 5.56
نسبة االرتفاع في 

مساحات
األبنية المقترحة 
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)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 
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األماتر الطولية 
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الستطالع الموقع

1335
عدد المكاتب العاملة

- 893 مكتب مهندس
- 270 مكتب هــــنـــــــــدســـــــي
- 201 مكتب اســـــتــــشــــــــاري

- 11 مكتب رأي

 8259
عدد المهندســــيـــــن والمهندســـــــــــات 

العاملين في المكاتب
- 2883 اشـــــــــراف
- 4942  تــــصميـــم
- 339 تــــــدريــــــــــب

حتى نهاية شهر أيلول من عام 2022
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