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انطلقـــت صبـــاح األحـــد 2022/5/8، عمليـــة االقتـــراع النتخابـــات 
مجلس هيئة المكاتب والشـــركات الهندسية وهيئتها المركزية في 
نقابة المهندســـين االردنيين، حيث تتنافس اربع قوائم ومســـتقلين 
اثنيـــن، الختيار رئيس ونائب رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندســـية، 

إضافـــة إلـــى 9 مقاعد عضوية فـــي مجلس الهيئة.
وتســـتمر عمليـــة االنتخاب حتى الســـاعة الســـابعة مســـاء، ليتم 
بعدهـــا اغالق الصناديق والبدء بعملية فـــرز األصوات في مجمع 

النقابات المهنيـــة في عمان.
وترشح 4 مهندســـين للتنافس على منصب رئيس الهيئة وهم 
رئيـــس الهيئـــة الحالـــي المهنـــدس عبد اللـــه غوشـــة، المهندس 
محمد ســـمارة، المهندس رايق كامـــل، المهندس ديب دمياطي.
فيمـــا ترشـــح لمنصـــب نائـــب رئيـــس الهيئـــة، 4 مرشـــحين، وهم 
الهنـــدي،  محمـــد  والمهنـــدس  حمـــدان،  عيســـى  المهنـــدس 

والمهنـــدس وائـــل الحمارنـــة والمهنـــدس أمجـــد أبـــو ريـــا.
وترشـــح لعضويـــة مجلس الهيئة عـــن فئة »استشـــاري« والتي 
تمثـــل فـــي مجلس الهيئـــة 3 اعضاء 11 مترشـــحا، كما ترشـــح عن 
فئـــة مكتـــب هندســـي والتـــي تمثل 3 أعضـــاء فـــي المجلس 11 
مترشـــحا، وترشـــح عـــن فئـــة مكتـــب مهنـــدس والتـــي يمثلهـــا 3 

اعضاء فـــي مجلـــس الهيئة 14 مترشـــحا.
وترشـــح لألعضـــاء المكملين للهيئـــة المركزيـــة المكونة من 20 

عضوا، 46 مترشـــحا

بلغت نســـبة االقتـــراع في انتخابـــات هيئة المكاتب والشـــركات 
الهندســـية حتى الســـاعة الرابعة عصرا أكثر مـــن %50، حيث بلغ 
عـــدد المكاتب والشـــركات الهندســـية التـــي اقترعـــت 664 مكتبا 
وشـــركة مســـددين للرسوم السنوية المســـتحقة من أصل 1300 

مكتب وشـــركة هندسية.
وقـــال نقيـــب المهندســـين االردنييـــن المهنـــدس أحمد ســـمارة 
الزعبـــي، إن النقابة تســـتكمل اليـــوم المرحلة الثالثة مـــن انتخابات 
المجلـــس 29 لألعـــوام )2022-2025(، مبينـــا أن هيئـــة المكاتـــب 
والشـــركات الهندســـية لها من االهمية موقع نقابة المهندســـين 
كونهـــا تقـــوم بتنظيـــم العمـــل االستشـــاري الـــذي يعتبـــر واجهة 

للعمل الهندســـي فـــي االردن.

ولفـــت إلـــى أن النقابـــة تفتخر بـــأن لديها العديد مـــن المكاتب 
الهندســـية االستشـــارية التـــي تعتبر مـــن المكاتـــب العالمية التي 
تقـــوم بتصديـــر الخدمـــات لمختلف أنحـــاء العام، وتقـــدم خدمات 

على مســـتوى عال مـــن الكفـــاءة والجودة.
أغلقـــت نقابـــة المهندســـين عنـــد الســـاعة الســـابعة مســـاء، 
صناديـــق االقتراع النتخابات هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية، 
والتـــي تـــم خاللها انتخـــاب مجلس الهيئـــة وممثليها فـــي الهيئة 
المركزيـــة للنقابـــة والبالـــغ عددهـــم 20 مهندســـا، حيث بـــدأ بعد 

ذلـــك التحضيـــر لعملية فـــرز االصوات.
وبلـــــــــــغ عــــــــــدد المكاتـــــــــــــب والشركات الهندسيـــة المشاركة 
فـــي االنتخـــــــــاب 881 مكتــــــــبــــــــــا وشـــركة هندسيــــــــــة من أصل 
1300 مكـــتــــــــب مسدديـــــــــــــن للرســـــوم السنويـــة المستحــقــــــة 
المكاتـــب  هيئـــة  انتخابـــات  وكانـــت   .68% بلغــــــت  وبنسبـــــــــة 
والشـــركات الهندسيــــــــــــة بدأت في التاســـعة من صبـــــاح االحد، 
النتخـــــــــــــــــــــاب مجلسها وهيئتها المركزية، حيـــــــــث تنـــــــافســــــــت 
4 قــــــوائـــــــــم ومرشحيــــــن اثنين مســـتقلين، الختيـــار رئيس ونائب 
رئيـــس مجلـــس هيئـــة المكاتب الهندســـية، إضافة إلـــى 9 مقاعد 

عضوية فـــي مجلـــس الهيئة.
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االردنيــــــــــيـــــــــــــــن  المهندسيــــــــــــــــــــن  نــــقابــــــــــــــــة  أنـــــهــــــــــت 
المرحلــــــــــــــــــــــة الثالثـــة من االستحقــــــــــــــــاق االنتــخـــــــــــابـــــــــــــــــــي 
بإجرائهـــــــــــا االحــــــــــــد انتخابــــــــــــات هيئة المكــــــــاتــــــــب والشركات 
الهندسيــــــــــــــة بمشـــاركة 881 مكتــــــــــبا وشركـــــــــــــــة هندسيـــــــة 
من أصل 1300 مكتب مســـددين للرســـوم الســـنوية المســـتحقة 

وبنســـبة بلغـــت 68%.
وتنافـــس 4 مرشـــحين على موقـــع رئيس الهيئة و4 مرشـــحين 
علـــى منصـــب نائـــب رئيـــس مجلـــس هيئـــة المكاتـــب الهندســـية، 
إضافـــة إلـــى 10 مرشحيــــــــــن علـــى فئـــة مكتـــب استشـــاري، و11 
مترشـــحا على فئة مكتب هندســـي، و14 مترشـــحا عن فئة مكتب 
مهندس، و47 مرشـــحا علـــــــــــى مقــــــــــاعد الهيئة المركزية، علما 
بـــأن مجلـــس الهيئة يتكون مـــن رئيس ونائب رئيس و3 اعضـــــــــــاء 
عـــن فئـــة كتب استشــــــــــــــاري، و3 اعضاء عـــــــــــن فئة مكتــــــــــــــب 
هندســـي، و3 اعضـــاء عـــن فئـــة مكتـــب مهنـــدس و20 عضـــــــــوا 

مكمليـــن للهيئـــة المركزية.
االردنييـــن  المهندسيــــــــــــــن  نقابـــة  مجلـــــــــس  ممثـــل  وأعلـــن 
الدكتــــــور بشـــــــــــــار الطراونة النتائج النهائية لالنتخابات فور انتهاء 
عملية الفرز حيــــــــــــث فــــــــــــــاز برئاســـة مجلـــس الهيئة المهندس 
الهيئـــة  رئيـــس  نـــــــــــــائب  بمنصــــــــــــب  وفـــاز  اللـــه غوشـــة  عبـــد 

المهنـــدس عيســـى حمـــدان.



فيمـــا فـــاز بعضويـــة مجلـــس الهيئـــة كل من المهنـــدس أحمد 
غنام والمهندس أشـــرف البوريني والمهندســـة فيـــروز البرغوثي 
اخميـــس  عونـــي  والمهنـــدس  استشـــاري،  مكتـــب  فئـــة  عـــن 
والمهنـــدس جمـــال العرموطـــي والمهنـــدس عبـــد الحكيم خنفر 
عن فئة مكتب هندســـي، والمهندس ماهر شـــلبك والمهندســـة 
رنـــدة ســـنان والمهنـــدس رائد النتشـــة عن فئة مكتـــب مهندس.
كمـــا فاز بعضويـــة الهيئـــة المركزيـــة كل من المهندســـة حنان 
بـــادي عواد، المهنـــدس جودت يغمـــور، المهندس عـــزات غنام، 
المهنـــدس محمد نـــوارة، المهنـــدس وهيب مدانـــات، المهندس 
المهنـــدس  وردة،  ابـــو  جمـــال  المهنـــدس  الهيجـــاء،  ابـــو  احمـــد 
مـــروان الصفـــدي، المهندس ســـامي ابو الرب، المهندس ياســـر 
غنـــام ، المهنـــدس معمـــر القوابعـــة، المهندس جمال ســـمرين، 

المهندســـة غزوة الطيـــب، المهندس وائـــل الحوراني، المهندس 
جهـــاد العمـــري ، المهنـــدس مـــروان مرقـــة، المهنـــدس جمـــال 
صالح، المهندس اســـماعيل عـــواد، المهندس مؤمـــن المصري، 

المهنـــدس حمـــدي الخليلي.
بـــدوره، أكـــد رئيس مجلس الهيئـــة المهندس عبد الله غوشـــة 
الفائـــز بمنصب الرئيـــس، ان مجلس الهيئة ســـيعمل بالتعاون مع 
مجلـــس النقابـــة علـــى االرتقـــاء بالمهنـــة كفريـــق واحـــد، مقدما 
شـــكره لجميع من شـــارك في هذه االنتخابات واللجـــان االنتخابية 

واالمانـــة العامة للنقابـــة وكوادرها.
نقابـــة  انتخابـــات  مـــن  واالخيـــرة  الرابعـــة  المرحلـــة  ان  يذكـــر 
المهندســـين هي انتخـــاب النقيب ونائبه واعضـــاء مجلس النقابة 

ســـتجري يـــوم الجمعـــة المقبـــل 13 ايـــار الجـــاري.
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خطة هيئة المكاتب والشركات الهندسية للدورة 2025-2022

فتح باب االنتساب في لجان الهيئة

عقـــدت هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية منذ بدايـــة عملها عدة اجتماعات وتم إصدار خطة هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية 
للـــدورة )2022 – 2025( حيـــث تتناســـب الخطـــة مـــع األوضـــاع الراهنـــة وتلبـــي احتياجـــات المكاتب وتتســـم بالمرونـــة لتناســـب التحديات 

والمعيقـــات التـــي ممكـــن ان تواجه عمـــل الهيئة، حيث اشـــتملت الخطة علـــى المحاور الرئيســـية التالية:

تم فتح باب االنتســـاب للجان الهيئة وكان هناك اقبال من المكاتب لالنتســـاب في اللجان، حيث ان اللجان الرئيســـية وتنســـيب رؤســـائها 
وتفعيـــل العمل فيها علما ان اللجان التي ســـتكون عاملـــة لهذه الدورة هي:

التشريعات

التأمينات المهنية واالجتماعية

تطوير العمل االستشاري

العالقة مع الوزارات والدوائر الحكومية

االتعاب
الهندسية

التأمين المهني 
والمسؤولية المدنية

موقع الهيئة 
االلكتروني

نقابة
المقاولين

اإلشراف
الهندسي

تسويق العمل 
االستشاري

وزارة
البلديات

التدقيق
الهندسي

التأمين االجتماعي

لجنة ممارسة المهنة اللجنة العلمية

اللجنة االجتماعية لجنة الدفاع المدني

لجنة المحافظات لجنة الطاقة

ضبط ممارسة
المهنة

أمانة
عمان

عقود الخدمات 
الهندسية

الدفاع
المدني

تفعيل تخصصات 
هندسية جديدة

التأمين الصحي

لجنة أمانة عمان الكبرى

لجنة ضريبة الدخل

لجنة المكاتب المؤهلة

المكاتب المؤهلة لدى 
وزارة األشغال

ضريبة الدخل 
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مجلس هيئة المكاتب في نقابة المهندسين يلتقي الهيئة 
المركزية للهيئة

نظمـــت هيئـــة المكاتـــب الهندســـية فـــي نقابـــة المهندســـين 
األردنييـــن لقاء حواريا مع الهيئة المركزية للهيئة، وذلك لمناقشـــة 

خطـــة عمـــل الهيئة لألعـــوام الثالثـــة القادمة. 
ورحـــب رئيـــس مجلـــس الهيئـــة المهنـــدس عبـــد اللـــه غوشـــة 
بأعضـــاء الهيئـــة المركزيـــة، مســـتعرضا مهـــام وصالحيـــات الهيئـــة 
المركزية، ومؤكدا أهمية التكامل والتشـــارك مـــع الهيئة المركزية 
فـــي كافـــة األعمال التـــي يقـــوم بها مجلـــس الهيئة بمـــا يخدم 

الزميـــالت والزمـــالء أصحـــاب المكاتب الهندســـية. 
واســـتعرض الحضـــور أبرز المحـــاور لعمـــل مجلس الهيئـــة وآليات 
العمـــل، حيث تم مناقشـــة ضـــرورة تطويـــر التشـــريعات والتعليمات 
الفنية واهم المشاكل التي يعاني منها قطاع العمل االستشاري.
كما تم مناقشـــة ســـبل تطويـــر ممارســـة المهنة وضبطهـــا إضافة 
إلـــى التأهيـــل والتدريـــب المســـتمر وضـــرورة طـــرح برنامـــج لمحاضرات 
وورشـــات عمـــل ودورات تدريبيـــة ضمـــن خطـــة عمل مجلـــس الهيئة 

للـــدورة الحاليـــة، وســـبل تصديـــر العمل االستشـــاري وتســـويق عمل 
المكاتب الهندســـية وربطها بشراكات مع مؤسسات محلية وعالمية.
وأكـــد الحضـــور علـــى أهمية التنســـيق مـــع الشـــركاء والجهات 
المعنيـــة لتفعيـــل المراقبـــة علـــى المشـــاريع واختصـــار اجـــراءات 
المؤهلـــة  المكاتـــب  همـــوم  الـــى  باإلضافـــة  الترخيـــص  ووقـــت 
وضريبتـــي الدخـــل والمبيعـــات ، كمـــا تـــم االتفـــاق على تشـــكيل 

عـــدد مـــن اللجـــان المتخصصـــة .
وحضـــر اللقـــاء 18 مـــن أعضـــاء الهيئـــة المركزيـــة باالضافة الى 
رئيـــس وأعضـــاء مجلس الهيئة حيـــث تم االتفاق علـــى ان يكون 

.
ً
االجتمـــاع دوري مرة واحدة شـــهريا

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن مجلـــس الشـــعبة الهيئـــة عقـــد عـــدة 
اجتماعـــات منـــذ انتخابه ناقـــش فيها خطة مجلـــس الهيئة للدورة 
الحاليـــة فيمـــا تـــم فتح بـــاب االنتســـاب للجـــان النشـــاطات التابعة 

الكترونيا. للهيئـــة 
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هيئة المكاتب تلتقي نقابة اصحاب مكاتب المساحة وجمعية 
مهندسي المساحة

هيئة المكاتب تلتقي مكاتب البلقاء 

نقابـــة  فـــي  الهندســـية  والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  عقـــدت 
المهندســـين األردنييـــن، لقـــاء تواصليا مـــع نقابة اصحـــاب مكاتب 
المســـاحة وجمعيـــة مهندســـي المســـاحة، بحضور رئيـــس الهيئة 
المهندس عبدالله غوشـــة، واعضاء مجلـــس الهيئة ورئيس لجنة 
مراقبـــة المهنـــة في نقابة اصحاب مكاتب المســـاحة بشـــار رحال، 
ورئيـــس جمعيـــة مهندســـي المســـاحة الدكتور ضياء قطيشـــات، 

وممثليـــن من الجهـــات الثالث.
اعتـــزازه  غوشـــة،  عبداللـــه  المهنـــدس  الهيئـــة  رئيـــس  وأكـــد 
بعالقـــات التعـــاون والشـــراكة بيـــن الهيئة ونقابة اصحـــاب مكاتب 
المســـاحة وجمعيـــة مهندســـي المســـاحة، مشـــيرا إلـــى أن تلك 

التقـــــــــى مجلس هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية اليوم 
الثالثـــاء 2022/6/21 فـــي فــــــــــــــــرع نقابـــة المهندســـين فـــي 
الســـلط مـــع المكاتـــب والشركــــــــــات الهندسيــــــــــة العاملـــة في 

محافظـــة البلقـــاء .
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، عرض رئيـــس مجلـــس الهيئـــة المهندس 
عبدالله غوشـــة، محاور خطة عمل مجلـــس الهيئة للدورة الحالية 
مؤكـــدا أن هـــذا اللقـــاء يأتـــي فـــي اطـــار خطـــة مجلـــس الهيئة 
للتواصـــل مـــع المكاتـــب والشـــركات الهندســـية فـــي مواقعهـــا 
لالســـتماع الـــى همومهـــا وقضاياهـــا وســـعي مجلـــس الهيئـــة 
اليجـــاد الحلـــول لهذه المشـــكالت، في ظـــل الظـــروف التي تمر 

المكاتـــب فـــي كافـــة محافظـــات المملكة.
 
ً
واكـــد غوشـــة ان هيئـــة المكاتـــب بدأت بتشـــكيل اللجـــان داعيا

 انه تم 
ً
الزمـــالء فـــي فرع البلقاء للمشـــاركة فـــي اللجان موضحـــا

العالقـــات تســـاهم في ضبط جودة ونوعيـــة العمل المقدم من 
كافـــة األطـــراف، وتحديد مهـــام وصالحيات كل طـــرف على حدة 

وااللتـــزام بتلـــك المهـــام وتنفيذهـــا على أكمـــل وجه.
وبحث المهندس غوشـــة خـــالل اللقاء الية اصـــدار المخططات 
الطبوغرافيـــة، وتوفيـــر الحـــد األدنـــى للمتطلبات الواجـــب توفرها 
علـــى تلـــك المخططات وفقـــا للكـــودات الهندســـية، إضافة إلى 

بحـــث مطابقـــة المخططات الهندســـية للواقع.
وبحـــث اللقـــاء اشـــكالية وجـــود تعهـــدات لتقديـــم المخططات 

الطبوغرافيـــة الهندســـية ألمانـــة عمـــان الكبرى.

اســـتحداث لجنة جديدة تعنـــي بالمحافظـــات لخصوصية وطبيعة 
العمل الهندســـي فـــي المحافظات .

وحضـــر اللقـــاء رئيس واعضـــاء مجلس فـــرع البلقـــاء المهندس 
كمـــال الدبـــاس وعدد من أعضـــاء مجلس الفـــرع باالضافة لعدد 
كبيـــر من المكاتـــب العاملة فـــي المحافظة ، حيـــث تركز النقاش 
حـــول التعليمـــات الفنية وضرورة وجـــود تعليمـــات تراعي ظروف 
العمـــل في المحافظـــات، باالضافـــة الى ضبط ممارســـة المهنة 
والعمـــل االستشـــاري في المحافظات ، وبحث عـــدد من القضايا 

التي تهـــم المكاتب فـــي الفروع .
وأكـــد المهنـــدس غوشـــة أن الهيئـــة وضمـــن خطتها تســـعى 
المكاتـــب  ألصحـــاب  االجتماعيـــة  التأمينـــات  مـــن  حزمـــة  اليجـــاد 
الهندســـية، الفتـــا الى انه ســـيتم األخذ بجميـــع المالحظات التي 

ذكـــرت بعيـــن االعتبار.
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هيئة المكاتب والشركات الهندسية تكرم لجانها 
والجهات الداعمة للدورة السابقة 

نقابـــة  فـــي  الهندســـية  والشـــركات  المكاتـــب  هيئـــة  أقامـــت 
المهندســـين األردنيين، حفال لتكريم أعضاء لجانهـــا والجهات الداعمة 

لهـــا خـــالل الـــدورة الســـابقة.
وعبر نائـــب نقيــــــــــــب المهندسيـــــــــــــن االردنييــــــــــــــــــــــن المهندس 
فـــــــــــــــــوزي مســـعد، عـــن شكـــــــــــــــــره باســـم مجلـــــــــــــــــــس نقابـــة 
المهندسيــــــــــــــــــن، لجميع اللجان والداعميـــــــــــــن على مــــــــــا بذلـــــوه 
المهندســـين  اهـــداف نقابـــة  مــــــــــــن جهـــود فـــي ســـبيل تحقيـــق 
وهيئـــــــــــــة المكاتب والشركات الهندسيـــــــــــــة، مؤكدا أن لجان الهيئة 
ولجـــــــــان النقـــــــــــــــابة والشـــعب الهندسية هــــــــــــــــم الذراع التنفيذي 
الـــذي يتم مـــن خاللها ترجمـــة رؤية واهـــداف النقابـــــــــــــة، واشـــار ان 
النقابـــة تواجه العديد مـــن التحديات اهمها تحـــدي البطالة المتزايدة 
بيـــن المهندســـين واالزمـــة الماليـــة خصوصـــا فـــي صنـــدوق التقاعـــد 
باإلضافـــة الـــى التحديـــات الوطنيـــة التـــي تشـــهدها المنـــــــــــــــطقة 
والعـــــــــــالم واشـــار ان مشـــاركة جميـــع المكونـــات النقابيـــة اصبحـــت 

ضـــرورة ملحـــة لتجاوزها.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية 
المهنـــدس عبد الله غوشـــة، أن هـــذا االحتفال يأتـــي تقديرا للجهود 
التـــي بذلهـــا زمالؤنـــا خـــالل الفتـــرة الســـابقة حيـــث تم االنتقـــال من 
الفعاليـــات الوجاهيـــة الـــى الفعاليـــات عبر برامـــج التواصـــل المختلفة 
بســـبب جائحـــة كورونـــا، مبينـــا أن تلـــك الفترة كانـــت مختلفـــة وأثبت 
خاللهـــا الزمـــالء قدرتهـــم على تقديـــم األفضل للنقابـــة والهيئة في 
كافـــة الظـــروف، الفتـــا إلى أن لتعـــاون وزارة االشـــغال العامة ممثلة 
بدائـــرة العطـــاءات العامـــة إضافـــة إلى مديريـــة الدفـــاع المدني دور 

كبيـــر في انجـــاح هـــذه الفعاليات.
وحـــول رؤيـــة مجلس هيئـــة المكاتب للمرحلة القادمة، أكد غوشـــة 
أن قضيـــة التدقيـــق االلكترونـــي علـــى المخططـــات هـــي الهاجـــس 
الرئيســـي للمجلـــس حيث وضع مجلـــس الهيئة خططـــا لتطوير هذه 
العمليـــة وســـتلقى نتائج مميزة في المرحلـــة القادمة تنعكس على 
متلقـــي الخدمـــة من الزمالء، الفتـــا الى ان هنـــاك توجه لدى بعض 
البلديـــات الكبرى لجمـــع المخططات وتصديقهـــا الكترونيا في جميع 

المملكة.  محافظات 
وحـــول منظومــــــــة التـــــــــأمين االجتماعـــي، أكـــــــــــــــد غوشـــة أن 
مجلــــــــــس الهيئة اتخـــــــــــذ قرارا بالموافقة على مشروع هذا النظام 
حيث ســـيتم السير بإجـــــــــــــراءات اقراره عبـــــــــــــــر المراحل القـــــــــــانونية 

حســـب قانـــون النقابة.
وبخصـــوص لجـــان المحافظات، قـــال إنه يجب أن يتـــم التعامل مع 
المحافظـــات مـــن حيث الطريقـــة الفنية بشـــكل مختلف عـــن المدن 
الرئيســـية بمـــا ال يتعـــارض مـــع الكـــودات، وأن يكون لهـــذه المناطق 

خصوصية. 
وتـــم خالل الحفل، اســـتعراض االنجـــازات التي نفذتهـــا اللجان في 
كافـــة المجـــاالت، واختتم بتكريم اللجان المختلفـــة تقديرا من مجلس 
النقابـــة ومجلس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية على الجهود 
التـــي بذلوهـــا خالل عملهـــم التطوعـــي والذي يســـاهم في رفعة 

العمل الهندســـي واظهار الوجه المشـــرق للنقابة.
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رؤية التحديث االقتصادي ستنعكس على قطاع اإلنشاء 
والمقاوالت بشكل إيجابي 

أكد وزير األشـــغال العامة واإلسكان المهندس يحيى الكسبي، 
أن رؤيـــة التحديـــث االقتصادي التي اطلقها جاللـــة الملك عبدالله 
الثانـــي ســـتنعكس على قطـــاع اإلنشـــاء واإلســـكان والمقاوالت 
بشـــكل إيجابي وستساهم برفع ســـوية القطاعات اإلنشائية كافة 

والتـــي تعد مـــن القطاعات االقتصادية المهمـــة في األردن.
وأضاف خالل لقاء عقد في جمعية مســـتثمري قطاع اإلسكان 
الخميس، بحضور نقيب المهندســـين أحمد سمارة الزعبي ونقيب 
المقاوليـــن أيمـــن الخضيـــري ورئيـــس هيئـــة المكاتـــب الهندســـية 
عبداللـــه غوشـــة ورئيـــس جمعيـــة المســـتثمرين كمـــال العواملة 

ومديـــر عام دائرة العطاءات الحكومية وأمين عـــام الوزارة بالوكالة 
ومديـــر عـــام المؤسســـة العامة لإلســـكان والتطويـــر الحضري، أن 
القطاعـــات اإلنشـــائية كافة تعد مـــن الروافد األساســـية لالقتصاد 

األردنـــي ككل ومحـــرك للعديد من القطاعات المســـاندة.
وشـــدد الكســـبي على ضـــرورة تضافـــر الجهـــود لرفعـــة القطاعات 
وتعزيزها بما يســـاهم بتوفير فرص عمل لألردنيين وينسجم مع الرؤى 

الملكيـــة الســـامية، مؤكدا دعم الـــوزارة للقطاعات اإلنشـــائية كافة.
وفي ختام اللقاء، أشـــاد الحضور بدعم الوزارة لقطاع اإلسكان واإلنشاء 

والمقاوالت الذي يشهد تعافيا سريعا من تداعيات جائحة كورونا

تهنئة

يتقدم رئيــــس وأعضــــــاء مجلس هيئة المكاتب بالتهنئـــــة والتبريك للزمالء
بمناسبة صدور االرادة الملكية بتعينهم أعضاء في مجالس امناء 

الجامعات الرسمية والخاصة
سعــــــــادة المهنــــــــدس احمد سمارة الزعبــــــي عضـــــــــو مجــــــلس أمــــــــــــنــــــــاء 

جامعة العلوم والتكنولوجيا
سعـــــادة المهنــــــــدس عبدالله غوشــــة عضو مجلس أمنـــــاء جامعة آل البيت
المهنـــــــدس صـــــالــــــح الغويـــــري عــــــضو مجلس أمنـــــــــاء جامعة آل البيـــــــــت
المهنــــــــدس شــــــرف المجــــــالي عضو مجلــس أمناء جامعة عجلون الوطنية
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هيئة المكاتب والشركات الهندسية تلتقي اصحاب المكاتب 
في محافظة مأدبا 

التقـــى مجلـــس هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية فـــي 
فـــرع نقابـــة المهندســـين فـــي محافظـــة مأدبا اصحـــاب المكاتب 
والشـــركات الهندســـية العاملـــة فـــي المحافظـــة بحضـــور رئيس 

بلديـــة مأدبـــا الكبـــرى واعضـــاء الهيئـــة المركزية .
ورحـــب المهنـــدس احمـــد الفالحات رئيـــس مجلس فـــرع نقابة 
المهندســـين فـــي محافظة مادبـــا بالزمالء رئيس واعضـــاء الهيئة 
واســـتعرض أمامهـــم انجـــازات القســـم الفني خالل فترة خمســـة 
ســـنوات ســـابقة والتحديـــات التـــي تواجـــه المكاتـــب الهندســـية 
وكيفيـــة تحســـين العمـــل الهندســـي بمـــا ينعكـــس علـــى رفـــع 

ســـوية المهنـــة وخدمـــة الوطن.
مـــن جانبـــه أشـــاد الســـيد عـــارف الرواجيـــح رئيـــس بلديـــة مأدبا 
بالتشـــاركية بين نقابة المهندســـين فرع محافظـــة مادبا والبلدية 
مشـــددا علـــى التـــزام البلديـــة باألنظمـــة والتعليمـــات بمـــا يخص 

الهندســـي. العمل 
مـــن جهته اســـتعرض رئيـــس مجلس هيئـــة المكاتب والشـــركات 
الهندسية المهندس عبدالله غوشة خالل اللقاء محاور خطة عمل 
مجلـــس الهيئة للدورة الحاليـــة مؤكدا أن هذا اللقـــاء يأتي في اطار 
خطـــة مجلـــس الهيئة للتواصل مع المكاتب والشـــركات الهندســـية 
فـــي مواقعها لالســـتماع الى همومها وقضاياها وســـعي مجلس 
الهيئـــة اليجـــاد الحلول لهـــذه المشـــكالت، في ظل الظـــروف التي 

تمـــر بهـــا المكاتب في كافة محافظـــات المملكة.
وأكـــد غوشـــة أن الهيئة وضمن خطتها تســـعى اليجـــاد حزمة من 
التأمينات االجتماعية ألصحاب المكاتب الهندسية، الفتا الى انه سيتم 

األخـــذ بجميـــع المالحظات التي ذكرت خالل اللقـــاء بعين االعتبار.
وحـــول رؤيـــة مجلـــس هيئـــة المكاتـــب للمرحلـــة القادمـــة، أكد 
غوشـــة أن قضيـــة التدقيـــق االلكترونـــي علـــى المخططات هي 
الهاجـــس الرئيســـي للمجلس حيـــث وضع مجلـــس الهيئة خططا 
لتطويـــر هـــذه العمليـــة وســـتلقى نتائـــج مميـــزة فـــي المرحلـــة 

القادمـــة تنعكـــس علـــى متلقي الخدمـــة من الزمـــالء، الفتا الى 
ان هنـــاك توجه لدى بعـــض البلديات الكبرى لجمـــع المخططات 

وتصديقهـــا الكترونيـــا في جميـــع محافظـــات المملكة. 
وحـــول منظومة التأميـــن االجتماعي، أكد غوشـــة أن مجلس 
الهيئـــة اتخـــذ قـــرارا بالموافقـــة علـــى مشـــروع هذا النظـــام حيث 
ســـيتم الســـير باجـــراءات اقـــراره عبـــر المراحـــل القانونيـــة حســـب 

النقابة. قانـــون 
وبخصـــوص لجـــان المحافظـــات اكـــد غوشـــة ان هيئـــة المكاتب 
 الزمالء في فرع مأدبا للمشـــاركة في 

ً
بدأت بتشـــكيل اللجان داعيا

 انه تم اســـتحداث لجنـــة جديدة تعني بالمحافظات 
ً
اللجان موضحا

لخصوصيـــة وطبيعـــة العمل الهندســـي فـــي المحافظات واشـــار 
الـــى أنه يجب أن يتم التعامل مـــع المحافظات من حيث الطريقة 
الفنيـــة بشـــكل مختلـــف عن المـــدن الرئيســـية بما ال يتعـــارض مع 

الكـــودات، وأن يكون لهـــذه المناطق خصوصية. 
حضـــر اللقاء اعضـــاء مجلس الفـــرع وموظفي القســـم الفني 

والمكاتـــب العاملة فـــي المحافظة
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مسابقة تصميم الشعار الخاص بهيئة المكاتب 
والشركات الهندسية

يســـر نقابة المهندســـين األردنييـــن / هيئة المكاتب والشـــركات 
الهندســـية أن تعلن عن إطالق مســـابقة تصميم الشـــعار الخاص 
بهيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية الـــذي يعبـــر عـــن دورهـــا 
فـــي تنظيـــم وتطوير العمل الهندســـي واالستشـــاري. والدعوة 
األردنييـــن  والفنانيـــن  والمصمميـــن  للمهندســـين  للمشـــاركة 

باإلضافـــة للطلبـــة وغيرهـــم مـــن المهتمين.

الجوائز:

- الفائز األول: 1000 دينار

- الفائز الثاني: 500 دينار

معايير التقديم والمشاركة:

- أن يكـــون الشـــعار والفكـــرة معبرة عـــن هوية هيئـــة المكاتب 
الهندسية. والشـــركات 

، وال يتشـــابه مع شـــعارات أخرى، وال 
ً
- أن يكون الشـــعار متميزا

 مـــن أي جهة أو مشـــروع أو جائزة.
ً
يكون مقتبســـا

- أن يوضح المصمم فلسفة الشعار وعناصره.

- أن تظهـــر تفاصيل الشـــعار بوضوح عنـــد تصغير المقاس عند 
) 15 مـــم X 15 مم (.

- أن يتسم الشعار باألناقة والبساطة واالحترافية.

- أن ال يزيد عدد األلوان المستخدمة في الشعار عن ٣ ألوان.

- ان يتضمن الشـــعار اســـم الهيئـــة باللغتين العربيـــة واإلنجليزية 
واســـتخدام نوع خط واضـــح ومميز.

- أن يكون الشـــعار بكافة النســـخ المعتمدة لالستخدام )ملون 
.)RGB . CMYK( )أســـود . رمادي .

- يحـــق للنقابـــة التعديـــل بشـــكل كلـــي أو جزئي على الشـــعار 
الفائـــز بمـــا يلبي أهـــداف المســـابقة والهيئة.

- أن يقدم المشـــارك نماذج الســـتخدام وتطبيق الشـــعار علي 
المطبوعات الرســـمية أو الوســـائل اإلعالنية.

.vector يشرط انجاز الشعار بأحد برامج تصميم ال -

- يحق للمشترك المشاركة في نموذج واحد فقط.

- تنتقـــل حقـــوق الملكية للشـــعار للنقابة بمجرد إرســـاله ملفات 
المشـــاركة في المسابقة.

- يتحمـــل المصمـــم المتقدم للمســـابقة المســـؤولية القانونية 
الكاملة في حال تشـــابهة مع أي شـــعار ألي شـــركة أو جمعية 

أو هيئة عامـــة أو خاصة.

- هذه المسابقة غير ملزمة باستخدام واعتماد الشعار الفائز.

- يلتزم المصمم المشارك بإعداد دليل توضيحي للهوية البصرية.

- يطلـــب مـــن المصمـــم الفائز بإعـــداد دليل تفصليلـــي للهوية 
البصريـــة فيهـــا كافة التطبيقات للشـــعار وشـــروط االســـتخدام.

متطلب غير ملزم: تقديم نموذج للشعار متحرك.

ســـيتم تحكيـــم المشـــاركات من لجنـــة متخصصـــة، وللجنة الحق 
فـــي رفض أو عـــدم قبول أي شـــعار مخالف للتعليمات المشـــار 

إليها، دون إبداء األســـباب.

آلية تسليم المشاركات:

 A3 يتـــم تســـليم المشـــاركات مطبوعـــة علـــى ورق بقيـــاس -
بمغلـــف مغلـــق، ويكتـــب إســـم المشـــارك ومعلومـــات االتصـــال 
علـــى النمـــوذج المطبـــوع فـــي الجهـــة اليســـرى مـــن األســـفل، 

المغلف وعلـــى 

- يتـــم تســـليم الملفات مفتوحة المصدر عـــن طريق CD او عن 
USB طريق

- يتـــم تســـليم المشـــاركات فـــي الدائـــرة الهندســـية – مجمـــع 
النقابـــات المهنيـــة – الشميســـاني

آخر موعد لتلقي األعمال 2022/8/1
ً
سيتم اإلعالن عن الفائزين بفعالية خاصة يعلن عنها الحقا

لمزيد مـــن المعلومات الرجاء التواصل عبـــر رقم: 065000900 
. وباإلمــــــــــــكان ارســـال استفســـاراتكم علـــى البريـــد االلكترونـــي: 

eoa.award@jea.org.jo لغايـــة تاريـــخ 2022/7/15
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دورة االشراف الهندسي

عقدت هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية امتحان االشـــراف 
الهندســـي للمشـــاركين فـــي دورة االشـــراف الهندســـي التـــي 
تنظمهـــا الهيئة للزمالء حديثي التخـــرج ترجمة لرؤية مجلس نقابة 
المهندســـين وبالتعاون مع مجالس شـــعبة الهندســـة المعمارية 
وشـــعبة الهندســـة المدنيـــة ، ضمـــن برنامـــج دورات متخصصـــة ، 
ویهـــدف البرنامـــج الـــى تطویـــر ممارســـة المهنة الهندســـّیة في 
مجـــال االشـــراف واالرتقـــاء بمســـتوى المهندســـین مـــن خـــالل 
تعزيـــز ورفـــع كفـــاءة مهندســـي االشـــراف فـــي ضبـــط ومتابعة 
أعمـــال ضبـــط الجـــودة في الموقـــع بما يضمن قيـــام المهندس 
المشـــرف باالعمـــال المنوطـــه بـــه بشـــكل ينعكـــس ايجابيا على 
الجودة للمشـــروع االنشائي ويســـاهم في انجاز المشروع للغاية 
التـــي انشـــىء مـــن اجلهـــا فـــي الوقـــت والكلفـــة المناســـبين، و 
يشـــمل البرنامـــج رفـــع كفاءة المهندس المشـــرف فـــي النواحي 
التعاقديـــة واســـاليب ادارة االوامـــر التغييريـــة والمطالبـــات ودور 

مهنـــدس االشـــراف فيها.

وبلـــغ عدد الـــدورت منذ بدايـــة البرنامـــج 85 دورة موزعة على 
عمان ومحافظات المملكة خالل الفتره ) -2020 2022 ( شـــارك 
فيها ما يقارب 2980 مهندســـة ومهندس، وبلغت نســـبة النجاح 
%73حيـــث اســـتهدف البرنامج المهندســـين ) معماري , مدني ( 
حديثـــي التخرج الراغبين بالعمل في مجال اإلشـــراف الهندســـي 
علـــى األبنيـــه كمهندســـين مقيميـــن، والمهندســـين الذيـــن لـــم 

يمارســـوا اعمال االشـــراف سابقا.
ويــــحصل المتــــــــدرب خـــالل الـــدورة علـــى 30 ساعــــــــــة تدريبية 
تشمل مواضيع العقود االنشائيــــــــــــة ) 8 ساعات (، مسؤوليــــات 
االعمـــال  اثنـــاء  بالمشـــروع  االشـــراف  مهنـــدس  واعمــــــــــــال 
التحضيرية للمشـــروع ) 8 ســـاعات ( ، دور اإلشراف الهندسي في 
اعمـــال ضبـــط وتوكيــــــــــــد الجودة في المشـــروع ) 10 ســــاعات ( 
، مســــــــؤولية المهندس المشرف في ادارة االوامــــــر التغييريــــــــة 

والمطالبـــات )4 ســـاعات (.



مدة صالحية المخططات الهندسية وتجديدها
تكـــون مدة صالحيـــة المخططات خمس ســـنوات مـــن تاريخ . 1

اجازتهـــا مـــن النقابـــة واذا رغـــب المالـــك خـــالل هـــذه المـــدة 
اعـــادة تصديـــق المخططات من قبل مكتـــب آخر مهما كانت 
االســـباب فعليه إحضار عقد تصميم بنصف االتعاب ويســـجل 
 هندســـية شـــريطة احضار 

ً
عليه %50 من المســـاحات حصصا

مخالصـــة فنيـــة وماليـــة مـــن المكتـــب االول وتقديـــم عقـــد 
إشـــراف بكامل األتعاب والمساحات واســـتيفاء رسوم النقابة 

لكامل مســـاحات التصميم واإلشـــراف حســـب األصول.

يجـــوز تجديـــد تصديـــق المخططـــات الهندســـية مـــن النقابـــة . 2
بعـــد مـــرور الخمـــس ســـنوات االولى وذلـــك بتقديـــم عقود 
جديدة بمســـاحة %10 عن كل ســـنة للمســـاحة المراد اعادة 
تصديقهـــا وباالتعـــاب الســـارية ولمـــدة خمس ســـنوات اخرى 
اذا قدمـــت مـــن نفـــس المكتـــب المصمـــم االول وبواقـــع 
%20 عـــن كل ســـنة اذا قدمت المخططات مـــن مكتب آخر 
باالضافـــة الـــى %50 االولـــى لتجديـــد العقد وبحـــد اقصى 
 هندســـية في كال 

ً
%100 وتســـجل هـــذه المســـاحات حصصا

الحالتيـــن حســـب النســـب أعاله وفـــي حالة وجـــود زيادة في 
المســـاحات تطبـــق التعليمـــات الســـارية علـــى الزيـــادة وفـــي 
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حالـــة تغييـــر المتطلبـــات الفنية الســـارية عن الســـابقة فيحق 
للمكتـــب رفع االتعاب وبالنســـب التي يراها مناســـبة وتقديم 

عقود إشـــراف حســـب األصول.

يطلـــب تقديـــم عقـــد تصميـــم واشـــراف وبأتعاب كاملـــة إذا . 3
طلـــب تجديـــد تصديـــق المخططات بعد مرور عشـــر ســـنوات 

علـــى تاريـــخ اجازتها مـــن النقابة.

فـــي حالة نقـــل ملكية المشـــروع لمالـــك اخر ورغـــب المالك . 4
الجديـــد تكليـــف مكتب آخـــر العـــادة التصميم يطلـــب تقديم 
عقود تصميم وإشـــراف حســـب األصول وال يشترط الحصول 

علـــى مخالصة في هـــذه الحالة.

فـــي حالة نقـــل ملكية المشـــروع لمالـــك اخر ورغـــب المالك . 5
نفـــس  مـــن  باســـمه  المخططـــات  اعـــادة تصديـــق  الجديـــد 
المكتـــب فيحـــق لـــه ذلـــك شـــريطة احضـــار عقـــود تصميـــم 
واشـــراف وســـند تســـجيل جديـــد وبـــدون احتســـاب حصـــص 
هندســـية خـــالل الخمـــس ســـنوات األولـــى، وبعـــد الخمـــس 

ســـنوات تحســـب بكامـــل الحصـــص وحســـب األصـــول.
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نقل التزام المكتب للتصميم واإلشراف من مشروع 
إلى مشروع لنفس المالك

انهاء والغاء عقود التصميم

مدة صالحية عقد اإلشراف

يجـــوز نقـــل التـــزام المكتب للتصميم واإلشـــراف من مشـــروع قرر المالـــك عدم تنفيذه إلى مشـــروع آخر لنفس المالـــك خالل الخمس 
ســـنوات األولـــى شـــريطة إلغـــاء المخططـــات المصدقة مـــن النقابة للمشـــروع المراد إلغاؤه واحتســـاب المســـاحات الزائـــدة إن وجدت 

وحســـب األصول وخالف ذلك تســـجل وحســـب األصول.

واجـــازة  تصديـــق   بعـــد  النهائـــي  التصميـــم  عقـــد  الغـــاء  يجـــوز 
المخططـــات مـــن النقابة  شـــريطة الغاء جميع النســـخ المصدقة 
وفـــي هـــذه الحالة يســـجل علـــى المكتـــب كامل مســـاحة العقد 

 هندســـية ويســـتحق المكتـــب كامـــل االتعـــاب.
ً
حصصـــا

يجـــوز للمالك انهاء عقـــد التصميم االولـــي و/ أوالنهائي والغاؤه 
في ايـــة مرحلة من مراحـــل التصميم وقبل تصديـــق المخططات 
مـــن النقابـــة وفـــي هذه الحالـــة تقدر اتعـــاب المكتب الهندســـي 
بقـــرار من قبـــل هيئـــة المكاتب وتتـــراوح هذه االتعـــاب بين 25% 
 على 

ً
- %75 مـــن االتعـــاب الكاملـــة للتصميـــم وتســـجل حصصـــا

المكتـــب بنفس نســـبة االتعاب .

 لـــكال الطرفيـــن خـــالل المـــدة 
ً
يكـــــــــــون عقـــد االشـــراف ملــــــــــــزما

 
ً
التعاقدية لعقد االشـــراف الــــــــــواردة في تعليمات النقابة مضافا
اليهـــا ســـتة اشـــهر مـــن تاريـــخ اجــــــــــــازة المخططات مـــن النقابة، 
وتكون مدة االشـــراف هي المــــــــــــدة المنصوص عليهــــــــــــــــا في 
العقـــد واذا زادت مـــدة التنفيـــذ فـــــــــــان المكتـــب يســـتحق عليهـــا 

 جديدة.
ً
اتعابـــا

فـــــــي حـــال قيـــام المالـــك بتأجيـــل التنفيـــذ لمـــدة تزيـــد عمـــا ورد 
 لشروطه التعاقدية، 

ً
فــــــــي بند )أ( اعاله فيعتبر العقد مســـتوفيا

ويستحــــــــــق المكتـــــــــــــب كامل اتعاب قيمة عقد االشراف وعلى 
المالـــك تجديـــد العقـــد مــــــــــــع نفـــس المكتـــب بنصـــف االتعـــاب 
االتعـــاب  مـــن   75% أو  المســـاحة  مـــن   50% عليـــه  ويســـجل 
والمســـاحة مـــع مكتـــب آخـــر خـــالل الخمـــس ســـنوات مـــن تاريخ 

تصديـــق العقـــد مـــن النقابة.

اذا رغـــب المالـــك فـــي انهـــاء عقد التصميـــم بعد انتهـــاء المكتب 
مـــن اعـــداد التصاميـــم الكاملـــة وقبـــل اجازتهـــا مـــن النقابـــة فان 
المكتـــب يســـتحق %75 مـــن االتعـــاب ويســـجل عليـــه %75 من 
 هندســـية بقرار من قبل هيئة المكاتب.

ً
مســـاحة المشـــروع حصصا

اذا رغـــب المالـــك االســـتفادة مـــن المخططات عـــن طريق مكتب 
آخـــر فعليه تقديم عقود تصميم جديدة وباتعاب تســـاوي 25% 
+ فـــرق مـــا حســـم مـــن اتعـــاب للمكتـــب الســـابق وذلـــك للحاالت 

اعاله. المذكـــورة  الثالثة 

فـــي حـــال قيام المالك بالتنفيذ على مســـؤوليته وبدون اشـــراف 
هندســـي فعلـــى المكتـــب الهندســـي ابـــالغ النقابـــة فـــي حينه 
الخـــالء مســـؤوليته الفنيـــة والمدنيـــة لتتمكـــن الهيئـــة مـــن اتخاذ 
االجـــراءات الالزمـــة ويتحمـــل المكتـــب التبعـــات القانونيـــة إذا تبين 

خـــالف ذلك.

فـــي حـــال قيام المالـــك بالتنفيـــذ دون علـــم المكتب الهندســـي 
 من حيـــث المســـؤولية المدنيـــة )دون الغاء 

ً
فيعتبـــر العقـــد الغيا

الحصـــص الهندســـية عـــن المكتـــب الهندســـي( ويتحمـــل المالك 
مســـؤولية ما تـــم تنفيذه.

فـــي حـــال ما ورد فـــي البنـــد ) ج ، د ( أعاله يعتبر عقد اإلشـــراف 
 للشـــروط التعاقديـــة ويســـتحق المكتـــب كامـــل أتعاب 

ً
مســـتوفيا
اإلشراف.
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حتى نهاية حزيران من عام 2022

العمل االستشاري باألرقام

% 6.6
نسبة االرتفاع في 

مساحات
األبنية المقترحة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــالل الشهــور 

الثالثة االولى

% 8.14
نسبة اإلرتفاع في 

مساحات
االبنية القائمة 

المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة خــــــالل الشهــور 

الثالثة االولى

% 6.94
نسبة اإلرتفاع في  

إجمالي مساحات
االبنية المقترحة 

والقائمة
المصدقة من النقابة
)بدون إعادة تصديق وتدقيق( 

من النقــــابة

% 2.2
نسبة اإلرتفاع في 

األماتر الطولية 
المدققة

الستطالع الموقع

1320
عدد المكاتب العاملة

- 846 مكتب مهندس
- 270 هــــنـــــــــدســـــــي
- 197 اســـــتــــشــــــــاري

- 11 رأي

 8037
عدد المهندســــيـــــن والمهندســـــــــــات 

العاملين في المكاتب
- 2836 اشـــــــــراف
- 4896  تــــصميـــم
- 343 تــــــدريــــــــــب

حتى نهاية شهر حزيران من عام 2022

مقارنة المساحات المصدقة )الف متر مربع( من النقابة للنصف األول لألعوام 2022-2019 
)بدون معامالت إعادة التصديق والتدقيق(

حتى نهاية شهر حزيران من عام 2022


