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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 الزمالء المقاولين اعضاء الهيئة العامه  الكرام

ردننـين نزههـا لكـم  األ  نشـاءاتمن مجلسكم مجلـس نقابـة مقـاولي ال   أطيب التحيات وأجمل األمنيات
ة كورونـا عـن الـوطن وعـادت ال كابوس جائحسائلين هللا العلي العظيم أن تكونوا بأهضل حال وقد ز 

 لى طبيعتها وتحسنت ظروف العمل وازدهر الوطن. إحياتنا 
ذار بشكل غيـر متوقـو ومفـاجيء للجميـو آزمة جائحة )كورونا( هي شهر  أأما بعد .... هقد جاءت  

المسبقة والالزمة لمواجهتها شأننا شـأن الجميـو لـيس علـى مسـتوم المملكـة  الخططحيث لم نضو 
مـو ذلـك تعاملنـا معهـا بكـل و  ةبسـبب عنرـر المفاجئـة لهـذه الجائحـ  هحسب بل على مستوم العالم

ــة و  ــد إحرفي ــم عق ــى مــدار الســاعة وت ــات كانــت منعقــدة عل ــة عملي ــث شــكل المجلــس غره ــدار حي قت
دارة إخالل متابعاتنا الحثيثة مو مركز لكترونية المختلفة ومن  ل برامج االجلسات المجلس بواسطة ال

وكاهة الوزراء المعنيين الذين كان ينرب جهدهم وعملهم باألولوية   ةات هي بداية هذه الجائحزماأل 
رتـبط بهـا إيـأتي بعـدها الغـذاء والـدواء ومـا  األولى وهي صحة وسالمة المجتمو من الوباء ومن ثـم

كرهًا  نتقامًا من المقاول والإت هو بنهاية سلم األولويات ليس من قطاعات حيث كان قطاع المقاوال
زمات الذي يترأسـه دارة األ إحسب الخطط الموضوعة من قبل مركز به بل هكذا تدار شؤون الدولة و 

 جاللة الملك.
يرـال زمـات لدارة األ إع مـو كاهـة الجهـات المعنيـة ومركـز صلنا متابعة قضايا القطاارغم ذلك كله و 

وامـر أل  مفـاج  وذلـك تنفيـذاً  هموم الزمالء المقاولين وما يعانون من مشكلة توقف المشاريو بشكل
زمـات وكاهــة دارة األ إركـان المشـتركة ومركـز عقـد عـدة لقـاءات مــو رئـيس هيئـة األ  تـمالـدهاع حيـث 

ــاوالت وال  ــاع المقـ ــة بقطـ ــحاب العالقـ ــين أصـ ــاءاتالـــوزراء المعنيـ ــذلك نشـ ــم ، وكـ ــل إتـ ــتئناف العمـ سـ
ع الحـــدالت وبعـــ  بالمشـــاريو الكبـــرم مثـــل مشـــروع البـــاق الســـريو والطريـــ  الرـــحراوي ومشـــرو 

صـدار إتـم ، و اعـد وشـروب الرـحة والسـالمة العامـةمشاريو البنيـة التحتيـة التـي تحقـ  شـروب التب
 .وكوادرهم لمتابعة تنفيذ مشاريعهمتراريح للمقاولين 

ستئناف العمل التدريجي لباقي المشـاريو ضـمن محـددات وشـروب إكذلك تم الحرول على مواهقات  
سـتغالل هتـرة الحظـر بمـا إتم ، و لكترونيل النرية وعبر موقو النقابة ال تم تزويدكم بها عبر الرسائ

ريب المقـاوليين هـي دورات متخررة مـن خـالل مركـز تـد  (7)يخدم الزمالء المقاولين حيث عقدت  
ورات الحقــة زميــل مــن المقــاولين وكــوادرهم وســيتم عقــد د (350)وبئــة لـــ مــراو واأل الوقايــة مــن األ

 .للراغبين وحسب الحاجة



7 

 

لـى العمـل وبجميـو مكوناتـه  إضرورة عـودة القطـاع كـامالً   ةصدار بيان طلب فيه مجلس النقابإتم  و 
 صحـــيًا. ةمقاوالت هو من القـــطاعات اآلمنأن قطاع ال وأكد

لـى إسـتراتيجية للوصـول إ ةإقترادي ةلوضو خطوقد قام أعضاء مجلس النقابة بتشكيل لجنة منهم 
 .تجنيبه الدخول هي حالة الركود ما بعد كوروناتعاهي مبكر لقطاع المقاوالت و 

مــال أعســودة نظــام الرقابــة والتفتــي  علــى بوضــو م ةبالتعــاون مــو كاهــة الجهــات المعنيــ لقــد قمنــا
مجلـس سـكان و وال ةعامـشـغال المـو وزارة األ  ةالحثيثـ  ةوالمتابعـ  ةعمار ونتيجة الجهود المتواصـلال

ومـن  ةالسـامي ةرادة الملكيبال  موشحاً  ةظام بريغته النهائيقرار هذا النإالوزراء وديوان التشريو تم  
التنفيـذ لهـذا النظـام  أن وبحمد هللا وبجهود مجلسكم بـدتعليمات تنفيذية لهذا النظام واآلثم تم وضو 

 .تقوم بتنفيذ المشاريو ةخارجي ةي جهأي تجاوزات من أكل تدريجي لحماية هذا القطاع من وبش
 هي الدولة ومنها: ةمو الجهات المعني مورأيضا قمنا ببحث عدة أ
صــدار مواهقــات العــوده الــى العمــل بــوزارة األشــغال وتفــوي  أصــحاب العمــل هــي إ: عــدم ربــط  أوالً 

 " لصدار التراريح اع العام بالتنسيب مباشرة الى "مركز األزماتالقط
 : السماح للعمالة الواهده المرخره بالعمل دون ربطها بنسبه مئويه . اً ثاني

 ثالثًا : عودة  القطاع العام الى العمل بنسبه معقوله .  
 " بررف مستحقات المقاولين ابعًا : ضرورة أن تقوم الحكومه "وبالسرعة الممكنهر 

"  د األدنــى لجميــو شــركات المقــاوالت "الغيــر عاملــهخامســًا : ضــرورة  إصــدار  ثاثــة ترــاريح بالحــ
ــد  وذلـــك لفـــتح مكـــاتبهم األداريـــه ومتابعـــة امـــورهم لـــدم الجهـــات الحكوميـــه والبنـــو  وتفقـ

 مستودعاتهم وآلياتهم . 
 سادسًا : األيعاز الى البنو  بإدراج قطاع المقاوالت على رأس اولوياتها .

سابعًا: تزويد  المقاولين ببراءة ذمه من الضمان االجتماعي وإعفـاءهم مـن الغرامـات لنهايـة العـام   
العمالـه المسـجله علـى الشـركات واالهـراد حتـى   وتاجيل دهو االقسـاب المترتبـه علـى  2020

 نهاية العام .
ثامنًا: تزويد المقاولين ببراءة  ذمه ضريبيه بما هيهم الشـركات واالهـراد الـذين تـم الحجـز التحفظـي  

  2019واعفــاءهم مــن الضــرائب المســتحقه عــن العــام  2020علــيهم ســابقا لنهايــة العــام 
وات السـابقة وتقسـيط المبـالا  المطلوبـه بـدون %  وشـطب الغرامـات عـن السـن  50بنسبة  
 هوائد  .

ــه برهضــه تخ ــي  أجــور  ــل المتعلق ــر العم ــرارات صــادره عــن وزي تاســعا : معالجــة مــا جــاء مــن ق
   6% وعلى عكس ما جاء هي امر الدهاع رقم   50العاملين بنسبه 
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 زمالئي االعزاء 
لعقد األخير استجابًة للمرحلة النهضوية لقد توسو قطاع النشاءات هي منطقتنا بشكل هائل خالل ا

التــي عاشــتها المنطقــة حيــث زاد الســتثمار هــي قطــاع البنــاء والنشــاءات هنشــأت شــركات جديــدة 
وتوســعت الشــركات القائمــة وأضــطرت لمــتال  الكثيــر مــن المــوارد ســواءًا البشــرية منهــا أو الماديــة 

ت التــي قــد تــؤدي الــى انهيــار هــذا القطــاع كالمعــدات والتجهيــزات.اال انــه ظهــر العديــد مــن التحــديا
الحيــوي والمســاهم هــي النــاتج المحلــي بمســاهمه كبيــرة ويعــد مــن اكبــر القطاعــات المشــغله لاليــدي 
 العامله، اال ان هنا  بع  التحديات والمعيقات للقطاع التي من شأنها اعاقة مسيرة العمل .

 الزمالء المقاولين
ليوم والتي تحيط بمنطقتنا وبالعالم أجمو تحتوي هي ذاتها هرصًا إن الظروف المتغيرة التي نعيشها ا

ايجابية من جهة، وظروهًا ومقيدات صعبة من جهة أخرم ، هال خيار للجميو اال التفكيـر البـداعي 
للخروج من محددات المرحلة من شح السيولة وتناقص الستثمارات والتناهس الشديد على الفـرق 

لك هقد عملنـا داخليـًا مـو الحكومـة األردنيـة بجهـود متواصـلة لتحفيـز قطـاع القليلة المتاحة، وإزاء ذ
النشـاءات هـي ظــل هـذه الظــروف بهـدف تــذليل الرـعاب التـي تواجهنــا مـن نقــص السـيولة وتشــدد 
المرارف عبر العالم هي تمويل قطاع النشاءات وعِملنا على إستكشاف الوسائل واألدوات التي قـد 

لى المناهسة الفاعلة على المشاريو خـارج األردن بمـا يسـاهم هـي ترـدير تساعد قطاع المقاوالت ع
المقاوالت ويفتح مزيد من الفرق لشـركات المقـاوالت األردنيـة ويعـزز هـرق نمـو القترـاد الـوطني 
وتشغيل الكفاءات األردنية، وعملنا مو الحكومة لتذليل كل الرـعاب. و لنتشـار  معـا لـدهو وتطـوير 

وناته المختلفة . وهنا  العديد من العوامل والمبـررات االيجابيـة التـي أصـبحت قطاع النشاءات بمك
كحاجــة ملحــة لــدعم وتشــجيو وتنظــيم ترــدير المقــاوالت لمــا لــذلك كبيــر األثــر علــى دعــم االقترــاد 

 الوطني والحفاظ على شركات المقاوالت واستثماراتها المالية والبشرية
كانيات هنيــة ممتازة وخبرات طويلة تم اكتسـابها نتيجـة تنفيـذ لما يمتلكه المقاولون االردنيون من إم

مشاريو كبرم ولديــــهم المعدات واالدوات التي تمكنهم من تنفيذ المشـاريو الضـخمة سـواء منفـردين  
 باالئتالف أو المشاركة. او

 زمالئي الكرام : 
ة هي تنظيم قطاع النشـاءات كما تعلمون ان نقابة مقاولي النشاءات األردنيين تسعى لتكون الرائد

هـي األردن، ومركــزًا هـاعاًل ومتميــزًا لبنـاء اســتراتيجيات العمــل العربـي المشــتر  والعمـل علــى ترــدير 
المقاوالت عربيًا ودوليًا ملتـزمين  بـالجودة والتطـوير المسـتمر لقـد كانـت النقابـة علـى الـدوام محركـًا 

 للتميز والنظر الى المستقبل بثبات .
بمعنويات بحجم هذا الوطن وستبقى نقابتكم الحضن الداه  لكم وسيبقى المركب سائر   سنبقى نعمل

 باالتجاه الرحيح نحو تحقي  االهداف التي رسمناها. 
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 حماكم هللا وعائالتكم  وحمى هللا االردن وطننا وملكا وشعبا.
 

 نقيب المقاولين          
 

 المهندس احمد اليعقوب 
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  النقيـــبانئب 
 املهندس امين اخلضريي 

 أمني السر  
 فؤاد الدويري السيد 

 أمني الصندوق 
 السيد ايسني الطراونه 

 انئب أمني السر  
 املهندس عزمي الزريقات 

 اجمللس   عضو   
 املهندس رفيق مراد

 عضو اجمللس          
 املهندس عبداحلكيم البستنجي 

 عضو اجمللس     
 السيد حممد الكوز 

 عضو اجمللس     
 السيد حممد ابو عجالن
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 هي سطور نقـابــة ال
 

هـي األول  1987( لسـنة 13نشـاءات رقـم )وصـدر قـانون مقـاولي ال   1972ة عام  تأسست النقاب
( مـن الدسـتور 31ضـى المـادة )رادة الملكيـة السـامية بمقتصـدرت ال  حيـث 1987من نيسان عام 

قـانون  2014لسـنة  4المرـادقة علـى قـانون رقـم بعيـان والنـواب  األ  اعلى مـا قـرره مجلسـ  وبناءاً 
بتـاري    1990( لسـنة  31وصدر نظامها الداخلي رقـم )ردنيين  نشاءات األ دل لقانون مقاولي ال مع  
ــانون أول   16 ــة وصــدرت ال   1990ك ــى الســامية رادة الملكي ــدل للنظــام بالمرــادقة عل نظــام مع

 2016( لسنة 165ظام رقم )ن ردنييننشاءات األ الداخلي لنقابة مقاولي ال 
 

 : ( من القانون هإن النقابة تتكون من 19ة )وحسب نص الماد
 الهيئــة العامــة  -1

وهي أعلى سلطة هي النقابة، تتـأل  الهيئـة العامـة للنقابـة مـن األعضـاء العـاملين المسـجلين 
هيها والمسددين للرسـوم المترتبـة علـيهم، وتتـولى الهيئـة العامـة ممارسـة الرـالحيات والمهـام 

 التالية:
 ين واألنظمة الخاصة بالنقابة.إقرار مشاريو القوان •
 تردي  الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الطالع على تقرير مدق  الحسابات. •
 مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس. •
 نتخاب مدق  حسابات قانوني للنقابة.إ •
 نتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس.إ •
صــدار القــرارات المناســبة بشــأنها ومناقشــة إليهــا مــن المجلــس و إدراســة األمــور التــي تقــدم  •

جتمـاع إقبـل موعـد  غت للمجلس خطياً القتراحات التي يقدمها األعضاء شريطة أن تكون قد بل ِ 
 الهيئة العامة بسبعة أيام على األقل.

 

جتماعها السـنوي العـادي هـي الموعـد الـذي يحـدده المجلـس خـالل شـهر إُتدعى الهيئة العامة لعقد  
 نة.آذار من الس

 

جتماع غير عادي أو أكثر خالل السنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من إللهيئة العامة عقد  
المجلــس أو النقيــب أو بنــاًء علــى طلــب عــدد ال يقــل عــن ربــو أعضــاء الهيئــة العامــة ممــن ســددوا 

المدرجـة الرسوم للنقابة، وال يجوز البحث هي الجتماع غير العادي للهيئة العامة هـي غيـر األمـور 
 هي كتاب الدعوة.
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تهــا بالجمــاع أو باألغلبيــة المطلقــة للحاضــرين مــن أعضــائها، وهــي حالــة اتتخــذ الهيئــة العامــة قرار 
 تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجتماع.

 

 مجلــس النقابــة  -2
ء يتــأل  المجلــس مــن النقيــب ونائــب النقيــب وثمانيــة أعضــاء أربعــة مــنهم مــن األعضــا
العاملين المرنفين هي الفئات الثالث األولى وهقًا لتعليمات الترنيف المعمول بها، وثالثـة 

 الرابعة والخامسة وعضو واحد من الفئة السادسة. الفئتينمن المرنفين هي 
 

نتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضـاء المجلـس الممثلـين للفئـات الخمـس األولـى تجري ال 
بعد اليوم المحدد لجتمـاع الهيئـة العامـة  يأتيهي اليوم السابو الذي قتراع السري وذلك  لبا

نتخابـات هيهـا وذلـك بحضـور الـوزير أو مـن جـراء ال إالعادي المنعقد هي السنة التـي يجـب 
نتخابـات وتغلـ  م الساعة التاسعة من صباح يوم ال يمثله، وتفتح صنادي  القتراع هي تما
 ذلك اليوم.هي تمام الساعة السادسة من مساء 

 

 اعتبارًا من تاري  انتخابه. ثالث سنواتتكون والية المجلس لمدة  .أ
ال يجـوز اعــادة انتخــاب النقيـب أو نائبــه ألكثــر مــن دورتـين متتــاليتين اال بعــد انقضــاء  .ب

 دورة واحدة على األقل بعد انتهاء الدورة الثانية ألي منهما.
نقضـاء إورات متتاليـة إال بعـد مـن ثـالث د  نتخاب عضو المجلس ألكثرإعادة  إال يجوز   .ج

 نتهاء الدورة الثالثة.إدورة واحدة على األقل بعد 
 يمارس المجلس الرالحيات والمهام التالية :

 

ــة ومرــالحها  • ــدهاع عــن حقــوه النقاب ــة وقواعــدها وال ــى آداب ممارســة المهن المحاهظــة عل
 وكرامة أعضائها وسائر العاملين هيها.

 

 ابة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.النظر هي طلبات العضوية للنق •
 

دارية والمالية وهقـًا ألحكـام هـذا القـانون واألنظمـة الرـادرة بمقتضـاه إدارة شؤون النقابة ال •
 وتحريل الرسوم والواردات األخرم المستحقة للنقابة وإدارة أموالها وموجوداتها واستثمارها.

 

سـنة المنتهيـة ورهعهـا إلـى الهيئـة العامـة مرهقـة عداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للإ •
 بالتقارير الالزمة لبيان الوضو المالي للنقابة.

 

 جتماعاتها وتنفيذ قراراتها.إ دعوة الهيئة العامة إلى عقد •
 



13 

 

ات الفرل هي الخالهات المهنيـة التـي تقـو بـين أعضـاء النقابـة والمشـاركة هـي حـل المنازعـ •
 حاب األعمال من جهة أخرم.صأالمهنية بين األعضاء من جهة و 

 

إتخاذ الجراءات التأديبية الالزمة بح  األعضاء وهقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الرادرة  •
 بمقتضاه.

 

لـى إلمتعلقـة بمهنـة المقـاوالت ورهعهـا عداد مشاريو القـوانين واألنظمـة الخاصـة بالنقابـة واإ •
 ات إقرارها أصوليًا .جراءإقرارها من الهيئة العامة للسير بإير بعد الوز 

 

 سياسة الجودة
تلتزم نقابة مقاولي النشاءات األردنيين برهو مسـتوم المهنـة علميـًا وعمليـًا، والـدهاع عـن مرـالح 
األعضاء وتنظيم مزاولة المهنة، وذلك من خـالل تقـديم خـدمات تفـوه توقعـات المقـاولين، واللتـزام 

 لضمان الجودة. الكامل بتطوير األداء وإستخدام أحدث التقنيات
ــًة بالنقيــب ومجلــس النقابــة  وكاهــة المــوظفين سياســة ومــدير النقابــة كمــا تطبــ  إدارة النقابــة ممثل

، لتحقيـ  أهـداف النقابـة وخططهـا ISO 9001:2015الجودة من خالل تطبي  نظام إدارة الجـودة
 الستراتيجية.
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 رؤيـــة النقابــة 
النشاءا مقاولي  نقابة  األردن،  تسعى  هي  النشاءات  قطاع  تنظيم  هي  الرائدة  لتكون  األردنيين  ت 
لتردير ومتميزًا  هاعاًل  والتطوير    ومركزًا  الجودة  معايير  بأعلى  ملتزمة  ودوليًا  عربيًا  المقاوالت 

 المستمر. 
 

 رســالـة النقابــة 
وعمليًا، علميًا  المهنة  مستوم  رهو  على  األردنيين  النشاءات  مقاولي  نقابة  عن    تعمل  والدهاع 

طري    عن  الوطنية  العمالة  هعالية  زيادة  هي  وتسهم  المهنة،  مزاولة  وتنظيم  األعضاء  مرالح 
 تشغيلها وتدريبها.

ا هي المسؤولية المجتمعية  هكما تسعى النقابة إلى دعم القتراد األردني من خالل ممارسة دور 
 تحدد هويتنا المؤسس  يةوالتنمية المستدامة، وخل  هرق العمل واللتزام بمنظومة قيم 

 

 قيم النقابة: 
 التي تحكم العالقات والتعامالت بين أهراد النقابة. ة :لالعدا

والمساء الم:  لةالشفافية  النظم  هي  المعايير  المساءلة وضوح  ممارسة  من  للتمكن    وضوعة 
 والمرداقية هي تطبي  كاهة المعايير داخل النقابة وخارجها.

واألمان وزمالئه    عنوان  ة:ــــالمسؤولية  نفسه  مو  موظ   كل  وتعامل  النقابة  هي  والعمل  الحياة 
ومرؤ  هعليًا  و ورؤسائه  ويجسدهما  وأمانة  بمسؤولية  العمل  وأصحاب  ومعداته  أدواته  ومو  سيه، 

 كمعيار كلي لسلوكه.
هو الذي يجب أن يسود عالقات العمل، ال التناهس    :ــيوالتناهس الشر التعاون والتميز والطموح  

، وأن الطاقة التناهسية الشريفة ستكون موجهة نحو مناهسينا هي نفس مجال العمل،  غير الشريف
 وليس بين بعضنا البع  لنكون األجدر واألقوم، ونحق  رؤيتنا ورسالتنا.
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 أهداف النقابة:
 تنظيم مزاولة مهنة المقاوالت والعمل على رهو مستواها علميًا وعمليًا.

وسائل وأساليب تخطيط المشاريو وطرح العطاءات وتنظيم   التعاون مو الجهات المخترة لتطوير
 العقود وتنفيذ األعمال النشائية المتعلقة بها. 

ستثمار رؤوس األموال هي إنشاء الرناعات المساندة ألعمال المقاوالت وتقديم الخدمات إتشجيو  
 لها. 

هي بما  المقاوالت  بأعمال  المتعلقة  األمور  هي  المخترة  الجهات  مو  عقد    التعاون  تطوير  ذلك 
المهنية   الجوانب  وتطوير  والشراف  بالترميم  المتعلقة  المهنية  الخالهات  وحل  الموحد  المقاولة 

 والفنية هي المقاوالت. 
 الدهاع عن مرالح األعضاء والمحاهظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة. 

 
 تحادات والهيئات التي تشار  النقابة بعضويتها :  ال 
 يئات العربية والدولية التالية :تحادات والهاال عضوية أواًل :

 .  رب تحاد المقاولين العإ .1
 . سالميةتحاد مقاولي الدول اإلإ .2
 .  غرفة التحكيم العربية .3
 .  عمار غزةإل  العربية الدوليةاللجنه  .4

 : التاليةدارة الثانيًا : عضوية مجالس 
 . َتحكيم العربيةدارة غرفة الإمجلس  -
 . ردنييناألدارة جمعية المحكمين إمجلس  -
 . دارة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقنيإمجلس  -
 شغال العامة واالسكان. مجلس البناء الوطني / وزارة األ -
 . النقباء/ مجمع النقابات المهنية جلسم -
 دارة الشركة المهنية.إمجلس  -
 دارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.إمجلس  -
 ة للوقاية من حوادث الطرق.ردني دارة الجمعية األإمجلس  -
 . دارة جمعية البنوكإمجلس  -
 . نقابة المهندسين/ دارة مركز تدريب المهندسينإمجلس  -
 التي تشار  النقابة بعضويتها   اللجانثالثًا : 

 دائرة العطاءات الحكومّية.لجنة تصنيف المقاولين/ -
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 دائرة العطاءات الحكومّية.لجنة ترخيص المقاولين/ -
 ة.دائرة العطاءات الحكوميّ ب الهندسية/لجنة تأهيل المكات -
 دائرة العطاءات الحكومّية.عقد المقاولة الموحد/-لجنة العقود االنشائية -
 وزارة األشغال العامة واإلسكان. لجنة الشراكة مع القطاع الخاص/ -
 .وزارة األشغال العامة واإلسكان( من قانون مقاولي اإلنشاءات/ 16) لجنة تطبيق المادة -
 . واإلسكان شغال العامةردني/وزارة األية لكودات البناء الوطني األالفن  اللجنة -
 . األردنييننقابة المهندسين  شراف الهندسي وتطبيقه/ جنة تطوير اإلل -
 . مجمع النقابات المهنيةقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني/لجنة حماية الوطن وم -
 . عمار غزةاللجنة العليا إل  -
ا - للمشاريع  التحكيم  األ  لمتنافسة لجنة  وزارة  جائزة  واإلعلى  العامة  سكان/وزارة شغال 

 ة واإلسكان. شغال العاماأل
 . سكانشغال العامة واإلسعار المحروقات/وزارة األألجنة تعاميم تعديل  -
لتصدير - الفنية  اإل  اللجنة  الهندسية  والخدمات  األالمقاوالت  العامة   شغالستشارية/وزارة 

 سكان . واإل
لك - دراسة  لعمل  الفنية  المحرو اللجنة  الصحي/وزارة مية  والصرف  المياه  لمشاريع  قات 

 . سكانشغال العامة واإلاأل
  .زمات دارة األرتباط /المركز الوطني إللجنة ضباط اإل -
للمقاولي - التصنيف سواء  لجنة  المنبثقة عن  التحقيق  لجان  في  المكاتب المشاركة  أو  ن 

  .شغال العامة واإلسكانالهندسية /وزارة األ
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 2020يئة العامة للعام اله

اإلجتماعات   كافة  بإيقاف  الهاشمية  األردنية  المملكة  حكومة  عن  الدفاع  أوامر  صدرت  حيث 
  الحكومة   إعالمتم  م تأجيل عقد الهيئة العامة للنقابة تنفيذًا ألوامر الدفاع وبنفس الوقت  ، توالفعاليات 
 التالية.  بناًء على أوامر الدفاع وكما هو مبين في الكتب  فبهذا التوق
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 ركز النقابة وهروعها م
 

 العنوان العنوان البريدي فاكس هاتف  المحافظة الفرع  الرقم

1 

 المركز الرئيسي 
 
 

 دائرة التفتي  
 رأس العين 

 عمان 

065929461 
065928931 
0795309257 
0777637080 
064642605 

065928704 
064644137 

850324  
  11185عمان 

 األردن 

دير غبار شارع  -عمان
 الهاشميين 
 
 
 رأس العين -عمان

 محاهظات الشمال  2
 اربد،جرش،عجلون،المفره 

 اربد 
027101638 
0797346350 

 اربد 2619 027101190
مقابل المستشفى  -اربد

 غرب النف  التخرري  
3 

 الكر   محاهظة الكر  
032340150 
0796394567 
0777331099 

 الكر   108 032340149
المرج بالقرب من  -الكر 

 مستشفى السالم 

 53 032250476 032250476 الطفيلة محاهظة الطفيلة  4
منطقة العيص  -الطفيلة

 حي الزريقات 

 854 053247631 053247631 مأدبا  محاهظة مأدبا  5
ار الطيارة  حي نرر دو 

بجانب قاعدة أحمد  
 قطي  األزايدة 

 032031519 032031519 العقبة  محاهظة العقبة  6
الرمز   428

البريدي  
77110 

شارع قرم  -العقبة
مبنى   SOSاالطفال 

اتحاد الجمعيات الخيرية  
 هوه عمرو للسيراميك 

  053987772 053987771 الزرقاء  محاهظة الزرقاء  7
حي رمزي قرب دائرة  

ص مقابل جمعية  الترخي 
 32عنبتا عمارة رقم 

 236  032133245 معان  محاهظة معان  8
خل  مبنى بلدية  -معان

معان الكبرم بجانب  
 غرهة تجارة معان 

 053552528 053552528 البلقاء  محاهظة البلقاء  9
بريد   1152
 19110السلط 

شارع الروانية بالقرب  
من مضاهة عشيرة  
 الحياصات 
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 يذ مشاريو شبكة األلياف الضوئية الوطني لمحاهظات الوسطالمباشرة بتنف •
بحضور وزير اإلقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة ونقيب المقاولين المهندس أحمد  

بتنفيذ    المباشرة قتصاد الرقمي والريادة  أعلنت وزارة اإل  اليعقوب وممثلي شركات اإلئتالف الثالث .
الض  األلياف  العربية  مشاريع شبكة  المملكة  من  بمنحة  والممول  الوسط  لمحافظات  الوطني  وئية 

 السعودي للتنمية،  السعودية من خالل الصندوق 
وتشمل مشاريع شبكة األلياف الضوئية الوطني لمحافظات الوسط ثالثة مشاريع، مشروع الزرقاء 

سيت  حيث  عمان،  وجنوب  مأدبا  ومشروع  عمان،  وغرب  البلقاء  ومشروع  عمان،  ربط  وشرق  م 
 جهة صحية. 44جهة حكومية و 136جهة تعليمية و   543موقع منها  723وتشغيل  

المنحة الممولة من قبل المملكة العربية السعودية، وأّكد أّن البرنامج  يعمل على    وثّمن الغرايبة
اإل التحتية  البنية  األلياف  خلق  برنامج  تنفيذ  على  سنوات  منذ  تعمل  الحكومة  وأن  لكترونية، 

ة الوطني لربط اآلالف من المدارس والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الصحية والمراكز  الضوئي
ب  الرقميةإالطبية  التقنيات  أحدث  ربط  ستخدام  تم  حيث  مضيفاً   1800،  اآلن،  لغاية  أن    موقع 

اإلالبرنام التنمية  في  كبير  بشكل  يساهم  وّفر  ج  وتوفير فرص عمل، حيث  األردن  قتصادية في 
 لمباشرة بتنفيذ مشروع الوسط من مهندسين وإداريين ومشرفين وعمال.فرصة عمل  ل 200

وأكد الغرايبة أن شبكة األلياف الضوئية الوطنية سيتم طرحها للشراكة بين القطاع العام والخاص 
نتشار  إافظات المملكة، مما يسمح بزيادة  نترنت عريض النطاق إلى كامل مح تسمح بوصول اإل 

 يادة قدرة المواطنين على الوصول للفرص. نترنت وزيادة سرعته وز اإل
المقاولين نقيب  أهمية  وأشار  إلى  اليعقوب  أحمد  في    المهندس  إسهامها  في  المشاريع  هذه  دور 
 قتصادي وأثرها على الشركات األردنية. تنشيط عجلة النمو اإل

الكرك، معان( ح إيشار   الجنوب )الطفيلة،  تم ربط شبكة األلياف الضوئية إلقليم  أنه  يث تم  لى 
الكرك والطفيلة ، وتم ربط محافظتي  موقعاً   846نتهاء من مشروع األعمال المدنية والكوابل لـ  اإل

على   العمل  األإوجاري  معانستالم  محافظة  في  األعمال  شبكة  ربط  مشروع  وضمن  لياف  ، 
ت الشمال،  تمديد  نتهاء من األم اإلالضوئية إلقليم  المدنية وتم  كم كيبل أرضي من   527عمال 



22 

 

كم، وتنتهي أعمال شبكة األلياف    386كم كيبل هوائي من أصل    200وتم تعليق    750ل  أص
 . 2021الضوئية مع نهاية العام 

 

 
 

 : شهار "السيناريو هي ترميم المنشآت" للمهندس الريماوي إالمقاولين ترعى حفل  •
سيناريو  ردنيين المهندس أحمد اليعقوب، حفل إشهار كتاب “الرعى نقيب مقاولي اإلنشاءات األ

الخ المنشآت  تصميم  المسلحةفي  اإلشهار    رسانية  الريماوي، وحضر حفل  عزام  بالل  للمهندس 
ا الدولي  والمحكم  ياسين  أمجد  المهندس  الزغيرالدكتور  ومحمد  مقدادي  وليد  اللجان  /لمهندس 

 الشبابية في نقابة المهندسين.
شآت الخرسانية المسلحة، ُيشكل  ن كتاب السيناريو في تصميم المنألى  إوأشار المهندس اليعقوب  

اإل قطاع  في  مهمة  التي مرجعية  التحديات  مواكبة  شأنها  من  على مضامين  ويحتوي  نشاءات، 
والمهندس  المنفذ  المقاول  بين  التشاركي  بالدور  يتعلق  بما  سيما  القطاع، ال  في  العاملين  تواجه 

 المصمم.
اإل مجال  في  األردنية  الشبابية  بالطاقات  اليعقوب  والتي  وأشاد  والتطوير  ن  أ ستطاعت  إبتكار 

 كاديمية بالشأن المعماري في مستوياته العليا.أتؤسس لمرجعيات 
أإ  بأنه رافد و لى ذلك، وصف المهندس  ضافة نوعية للمكتبة العربية في  إمجد الياسين، الكتاب 

لما   والتصاميم،  بالهندسة  المتخصصة  الكتب  تصميم مجال  في  واسعة  مفاهيم  من    يحتويه 
الهندسة لمنا لتخصص  الدارسين  للطلبة  بالنسبة  منه  لإلفادة  األمثل  المدخل  فيه  ووجد  شآت، 

 المعمارية في الجامعات.
الياسين،   التصاميم  أ لى  إولفت  العاملين في مجال  لها  يتعرض  التي  التحديات  يعالج  الكتاب  ن 

الناج الحلول  لهم  ويقدم  اإلالهندسية،  ومعالجة  والجهد  الوقت  لجهة  خالل   ختالالت عة  الطارئة 
 . عملية تنفيذ المشاريع
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 : ضريبة الدخل تعقد ورشة عمل حول القانون المعدل للضريبة العامة •

نقيب المقاولين المهندس  أ التفاهم التي قامت نقابة  أكد  حمد اليعقوب على ضرورة تفعيل مذكرة 
الخاصة بالمذكرة من عتماد التعليمات  إ ائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد  المقاولين بتوقيعها مع د 

 .دير عام دائرة الضريبة والمبيعات قبل م
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها نقابة المقاولين بالتعاون مع المعهد الضريبي وبحضور  

واأل  مدير الخطيب  ناصر  الدكتور  الخوالد المعهد  األ  هستاذ محمد  العام  المدير  لدائرة سنائب  بق 
يمن  أحمد اليعقوب ونائبه المهندس  أة نقيب المقاولين المهندس  وسعاد   ,ضريبة الدخل والمبيعات 

و  النقابأ الخضيري  مجلس  ور ةعضاء  حضر  وقد  من  ,  العديد  العمل  العامة  عأ شة  الهيئة  ضاء 
 قيمت في دار النقابة. أللنقابة التي 

ردني والتخفيف على  قتصاد األفاهم جاءت لتساهم في دفع عجلة اإلن مذكرة الت أوقال اليعقوب ب
ولما   المقاوالت  قطاع  في  المقاولينالمستثمرين  على  بالفائدة  ذلك  التفاهم  أكما    ،يعود  مذكرة  ن 

, وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين دائرة ضريبة  على المقاولين  ةالمفروض  ةالضريب  ليةآتوضح  
 الدخل والمبيعات ونقابة المقاولين لضمان تطبيق النسبة المحددة على قطاع االنشاءات.

على قانون ضريبة  هم التعديالت التي طرأت  أ بتقديم شرح مبسط عن    هستاذ محمد الخوالد م األوقا
عضاء المجلس  أ قام بها سعادة نقيب المقاولين و   , كما بين الجهود المضنية التي الدخل والمبيعات 

المش العبئ الضريبي على  المقاولين وتخفيف  بالفائدة على  التفاهم ولما تعود  يع  ار لتوقيع مذكرة 
 .التي يقوم المقاول بتنفيذها

و  المحاضرين  بين  حوار  دار  الهأ كما  و عضاء  مواضيع  طرح  خالل  من  العامة  حية  أيئة  مثلة 
 .الدفاتر محاسبيًا على المقاولين فضلية تطبيق مسكأهمية هذه المذكرة و أ لتوضيح 

عفاء بقيمة  إلعفاء الضريبي وابتقديم شرح مفصل عن الفرق بين اإل وقام الدكتور ناصر الخطيب  
ن كان العطاء معفى من إبيعات لمعرفة  ي مقاول مراجعة دائرة الضريبة والمأكما دعى    ،صفر

ي الخسارة بسبب و معفى بقيمة صفر وذلك قبل تسعير العطاءات حرصًا من الوقوع فأالضريبة  
 عفاء.نواع اإل أ عدم التفريق بين 
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 صدور تعديالت ترنيف المقاولين  :المقاولين •

اإل  ثمنت  مقاولي  الحكومة  نقابة  جهود  لعام  إبنشاءات  المقاولين  تصنيف  تعليمات  معدل  صدار 
(  110( والمادة )12ونشرها في الجريدة الرسمية والصادرة بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )  2020

 .من نظام المشتريات الحكومية
ت أعضاء الهيئة العامة نه كان لمالحظاأنشاءات المهندس أحمد اليعقوب  وقال نقيب مقاولي اإل 

المقاولي  و لنقابة  ووقفتهم  مكتسباتهمإ ن  على  الحفاظ  في  الكبير  الدور  نقابتهم  حول   .لتفافهم 
تعليمات ألى  إ  شارأو  لعام    ن  المقاولين  ش  2020تصنيف  الحقوق  أمن  على  المحافظة  نها 

المقاوالت  تطوير قطاع  ينعكس على  وبما  للمقاولين  مبا  المكتسبة  بشكل  يسهم  بتحفيز  وبما  شر 
باإل الوطني  اإلنشاءات  إ قتصاد  قطاع  أن  لإلعتبار  ورافعة  رئيسي  محرك  قتصاد والمقاوالت 

 .الوطني
لقاءات وبين أن تعليمات التصنيف جاءت تلبية لمطالبات المقاولين والتي تم بحثها خالل عدة  

التشاركية   نهج  يعزز  والذيإ وبما  الثاني  عبدهللا  الملك  جاللة  لتوجيهات  كل    ستجابة  في  يشدد 
بين   ما  الشراكة  نهج  يعزز  بما  القضايا  مختلف  حول  والتشاور  الحوار  أهمية  على  لقاءاته 

 .القطاعين العام والخاص 
بتاريخ  ألى  إيشار   المنعقدة  جلسته  في  قرر  الوزراء  مجلس  على    1/28/ 2020ن  الموافقة 

المادة   على  المقترحة  للمشار   3/12التعديالت  الموحد  المقاولة  عقد  اإلنشائية  من    2010يع 
لضمان ثبات قيمة العقد المقبولة والحد من تعديالت االسعار على العقد    2013الطبعة الثانية  

 .بسبب الزيادة والنقصان في كميات بنود المشاريع
 

 سفارة بلغاريا تزور النقابة لبحث سبل التعاون هي قطاع االنشاءات •
األإ المقاولين  نقابة  المهندس  ردنيين برئاسستقبل مجلس  بعمان  أة  النقابة  اليعقوب في مقر  حمد 

ردن ومرافقه من السفاره حيث تم التباحث  ا الدكتور ديميتر ميخايلوف في األسفير جمهورية بلغاري
األ المقاوالت  شركات  بين  المشترك  التعاون  اإل في  مشاريع  في  البلغار  والمقاولين  عمار  ردنية 

 . مستقبالً 
علىأو  اللقاء  خالل  اليعقوب  ا  كد  واألالروابط  بلغاريا  بين  الشعبي  لعميقة  المستويين  على  ردن 

مشيراً  األأ لى  إ  والرسمي  التعاون  اإلهمية  قطاع  في  والبلغاري  الوقت  ردني  وبذات  لى  إنشاءات 
 . ردنمشاريع تقنية متخصصة في األ وجود بعض الشركات البلغاريه التي نفذت 

باأحيث   البلغاريشاد  اإل  هلخبرات  الصناعات  التكنولوجيا  نشفي  على  المبنية  الجودة  ذات  ائية 
الذي تقيمه    نشائية, ت البلغاريه في معرض الصناعات اإل ضرورة مشاركة الشركا  المتقدمة, مبيناً 
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التعارف والتعاون  والذي يمكن الشركات األ  سنوياة  النقاب  تنفيذ المشاريع  ردنية والبلغارية من  في 
 عمار. عادة اإلإ ورة الشقيقة التي تستوجب ة المجاردن والدول العربيالمتاحة في األ

ردني وقدرة وكفاءة نشاءات األعلى واقع قطاع اإل  عضاء مجلس النقابة الضيف الزائرأ طلع  أوقد  
ردن نشائية ودوره المشهود له في العمل داخل األدني على تنفيذ مختلف المشاريع اإل ر المقاول األ

شركات دولية صبح بوابة لأردن  ن األأ  مبيناً   ,غرب العربيو خارجه خاصة في دول الخليج والم
ول الجوار خاصة في العراق وسوريا, حيث يتم معاملة  عمار في د عادة اإلإ للمشاركة في مشاريع  

العراقي  المقاول األ المقاول  بلغارية مع  إن يكون هنالك  أي يمكن  أردني معاملة  ئتالف شركات 
 .ردنيةأشركات 

 
 : ر التغييرية هي المشاريو االنشائيةالتغييرات والتعديالت واالوام  •

المشاريع   في  التغييريه  واالوامر  والتعديالت  التغييرات  حول  بيانا  المقاولين  نقابة  مجلس  اصدر 
اثارته في الشارع االردني واثارة الشكوك حول  االنشائيه لتوضيح ماهية هذا الموضوع الذي تم 

حمد اليعقوب أ قيب المقاولين المهندس  نهذا الموضوع الذي يمس المقاول مباشرة حيث اوضح   
وامر التغييرية جزء ال يتجزأ من المشروع وهي ضرورة ملحة في عقود المقاوالت خاصة  ن األأ

و خطأ في  أي نقص  أنها تتيح لصاحب العمل الديناميكية لتالفي  أالكبيرة والمعقدة منها، حيث  
في   الحرية  تعطيه  وكذلك  فكرة  أضافة  إالتصميم  تعديل  أي  مصلحة أ ممكن  و  في  تكون  ن 

 المشروع.
الحاجة إلأضاف  أو  تجنب  منها هو  الهدف  الحاجة  ن  تغييرات إبرام عقد جديد كلما ظهرت  لى 
هميتها  أ التخفيف من التكاليف، حيث تبرز    و أعمال  نجاز األإسراع في  لى اإلإضافة  إثناء التنفيذ  أ

و  التصميم  مرحلة  بين  الزمني  الفارق  يكون  التي  المشاريع  كبيراً في  التنفيذ  يخلق   مرحلة  والذي 
المتطلبات  إ بعض  في  والتغيير  للتعديل  كبيرة  المالك  أحتماالت  لدى  مستجدات  ظهور  و  أو 

 و ظهور عوامل خارجية غير متوقعة. أحصول تطور تقني في المواد والمستلزمات 
عدداً أوقال   تحوي  المشروعات  شروط    كبيراً   ن  كميات،  جداول  )مواصفات،  الوثائق  عامة  من 

المهندسين  إ ويشترك في    (وخاصة، مخططات وغيرها  كبير من  التخصصات  عدادها عدد  ذوي 
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التغيير  إالمتنوعة مما يجعل   تلك    وارداً   مراً أمكانية  بين  التنسيق  العمل وضعف  بسبب ضخامة 
 و تحسين متطلبات أنظمة والتعليمات، ي تعديل في القوانين واألأو لمواجهة أالتخصصات 
الع في  أو  أة  امالسالمة  نقص  الموقع وظروفه  ي  وبيانات  بالزيادة  أو  أالتصاميم  و أي مستجد 

 النقصان سواء.
و  أ والمشاريع سواء في القطاع العام  نشائية  نه من المتعارف عليه في عقود المقاوالت اإل أشار  أو 

يق التي  اإلالخاص  مشاريعها  بتنفيذ  المقاولين  وثائقه وم  ويعد  تصميمها  يضع  والتي  ا  نشائية 
نواع قد تكون صغيرة وغير  أ)المالك( فالتغييرات في المشروع  المهندسون التابعون لصاحب العمل  

تكون  أ مؤثرة   وقد  كبيرة  تكون  قد  لم تكن موجودة في  ستحد إو  بنود جديدة  العطاء  أاث  و  أصل 
ناتج العطاء  بنود  كميات  في  كبيرة  العمل  زيادة  صاحب  يطلبها  تغييرات  عن  في  أة  نقص  و 

و  أوامر خاطئة صدرت من المهندس  أو هي لتجاوز وتصحيح تعليمات و أوالتصاميم  ت  الدراسا
 صاحب العمل.

ب ألتغييري في المشروع ليس للمقاول  مر ان األأوبين   يأتي للمقاول  أستحداثه هو  إي عالقة  مر 
(،  و تعديلألغاء  إو  أو زيادة و/أستحداث  إموافقة صاحب العمل بتغيير ما )ب  من المهندس بعد 

للمشروع وضروري إللزامي  إ  وهو المنفذ  ي  أي نقص في متطلبات  أو تجاوز  أستكمال  للمقاول 
مقاول حق الرفض في تنفيذه نشائها، وال يملك الإي تكتمل وتؤدي الغرض الجوهري من  منشأة لك
مر حداث األإن عدم  أر على الحكومة وصاحب العمل، حيث  ن يلتزم به وينفذه وهو وفأوعليه  

لى  إو يؤدي  أاله وضياع الغاية والمنفعة منه،  ستكمإيقاف العمل وعدم  إلى  إما  إالتغييري يؤدي  
لى عمل معيب  إغير الكافية والمناسبة مما يؤدي  التنفيذ ضمن المخططات التصميمية والكميات  

يقاف العمل، وطرح إكثر حيث سيتم  أكبر و أناقص، ويحمل صاحب العمل تكاليف    غير مكتمل
 رباك عقدي ومالي. إ مما يؤدي الى بمواصفات جديدة و بند جديد أعطاء جديد 

في المشروع، والتغييرات هي  و تغيير  أستحداث تعديل  إمر  ثناء التنفيذ قد يستلزم األأنه  أولفت ب
األ المقاو من  قطاع  في  والمعروفة  والبديهية  الشائعة  يخلو  مور  يكاد  وال  والخاص  العام  ي أالت 

نشائية آلية التعامل  عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلحدد  و عالمي لذلك فقد  أمشروع منها محلي  
 طراف العقد.أللخالف والنزاع بين  مع التغييرات والتعديالت ونظمها حتى ال تكون مجاالً 

المالك   العقود على حق  تفويضه( في  أكما ونصت  المهندس )عند  يراه  إو  الذي  التغيير  حداث 
واألأو  أقبل    مناسباً  التنفيذ،  مدة  الثناء  يتم  أ مر خطي )يجب  أ تغييري هو  مر  ن يصدر خطي( 

المهندس  إ قبل  من  المقاولإ صداره  وبطلب    لى  نفسه  المهندس  من  موافقأبمبادرة  ة صاحب و 
يجوز   وال   ( الخطية  مباشأالعمل  يصدر  ب ن  للقيام  للمقاول(،  المالك  من  و  أضافية  إعمال  أرة 

 عمال. و كمية األأ و نوعية أ و تعديالت على صفة أعمال أ حذف 
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لى تغيير في القيمة التعاقدية وتعديل الكلفة إو التغييرات سوف تؤدي  أن هذه التعديالت  أونوه  
تصدر خالل مدة التنفيذ  ن  أالمدة ويجب    ستطالةإ  نشائية ومدتها وفي العادةالنهائية للمشاريع اإل

 . شغالي وقت قبل صدور شهادة تسلم األأ لى إمر المباشرة أمن تاريخ 
 ناازمة كورو 

جاءت هذه االزمة )كورونا( بشكل غير متوقع ومفاجيء للجميع حيث لم تكن هناك اي خطط  
العالم   بل على مستوى  المملكة فحسب  ليس على مستوى  الجميع  لمواجهتها شأننا شأن  مسبقة 
ومع ذلك تعاملنا معها بكل حرفية وأقتدار حيث شكل المجلس غرفة عمليات منعقدة على مدار 

عن بعد    بواسطة البرامج االلكترونية المختلفة  الخاصة بمجلس النقابه  د الجلسات الساعة وتم عق
الرسميه، الجهات  وكافة  العامه  هيئتنا  مع  تواصل  مع    لنبقى على  الحثيثة  متابعاتنا  ومن خالل 

 في هذا الوقت العصيب   مركز ادارة االزمات وكافة الوزراء المعنيين ابلغونا بأن األولوية األولى 
لصح من  هي  بها  ارتبط  وما  والدواء  الغذاء  أولوية  بعدها  وتأتي  الوباء  من  المجتمع  وسالمة  ة 

قطاعات وأن قطاع المقاوالت هو بنهاية سلم األولويات ليس انتقامًا من المقاول وال كرهًا به بل  
يترأسه   الذي  االزمات  ادارة  مركز  قبل  من  الموضوعة  الخطط  الدولة وحسب  تدار شؤون  هكذا 

 ملك. جاللة ال
  لمعنية ومركز ادارة االزمات حيث رغم ذلك كله واصلنا متابعة قضايا القطاع مع كافة الجهات ا

الوزراء  وكافة  االزمات  ادارة  ومركز  المشتركة  االركان  هيئة  رئيس  مع  لقاءات  عدة  عقد  تم 
مالء  لتذليل كافة العقبات التي توجه الز   المعنيين أصحاب العالقة بقطاع المقاوالت واالنشاءات 

حيث تم السماح    .المقاولين بسبب التوقف المفاجئ تنفيذا الوامر الدفاع الصادرة من الحكومه  
ومشروع باستئناف   الصحراوي  والطريق  السريع  الباص  مشروع  مثل  الكبرى  بالمشاريع  العمل 

والسالمة  الصحة  وشروط  التباعد  شروط  تحقق  التي  التحتية  البنية  مشاريع  وبعض  الحدالت 
 .العامة 

تم   الرسميه  الجهات  مع  جهود  لباقي  وبعد  التدريجي  العمل  استئناف  موافقات  على  الحصول 
بها عبر الرسائل النصية وعبر  اعضاء الهيئة العامه    المشاريع ضمن محددات وشروط تم تزويد 

االلكتروني. النقابة  كافة    موقع  على  المفروض  والحظر  العمل  عن  التوقف  فترة  استغالل  تم 
دورات متخصصة من خالل مركز تدريب المقاوليين    7عقد  ه تطبيقا الوامر الدفاع بمناحي الحيا

لـ   رات  عقد دو ب  الترتيب شخص من المقاولين وكوادرهم و   350في الوقاية من االمراض واالوبئة 
الحاجة وحسب  للراغبين  ب  .الحقة  النقابة  مجلس  قام  ذلك  فيه ضرورة  الى  طلب   بيان  اصدار 

ا القطاع كامآل  القـــطاعات عودة  المقاوالت هو من  أن قطاع  وأكد   العمل وبجميع مكوناته  لى 
 اآلمنه صحـــيًا.
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حيث  جائحةكورونا  بسبب  االستثنائيه  الظروف  في  القطاع  بهموم  الحكومة  مخاطبة  تم  ايضا 
 تركزت بالمطالب التاليه : 

صحاب العمل في أوآل : عدم ربط أصدار موافقات العوده الى العمل بوزارة األشغال وتفويض أ
 القطاع العام بالتنسيب مباشرة الى "  مركز األزمات  " إلصدار التصاريح .

 ثانيآ : السماح للعمالة الوافده المرخصه بالعمل دون ربطها بنسبه مئويه . 
 ثالثًا : عودة  القطاع العام الى العمل بنسبه معقوله  .   

 كنه  " بصرف مستحقات المقاولين . رابعًا : ضرورة أن تقوم الحكومه " وبالسرعة المم
خامسًا : ضرورة  إصدار  ثآلثة تصاريح بالحد األدنى لجميع شركات المقاوالت  " الغير عامله  
"  وذلك لفتح مكاتبهم األداريه ومتابعة امورهم لدى الجهات الحكوميه والبنوك وتفقد مستودعاتهم  

 وآلياتهم .  
 طاع المقاوالت على رأس اولوياتها . سادسًا : األيعاز الى البنوك بإدراج ق

سابعًا: تزويد  المقاولين ببراءة ذمه من الضمان االجتماعي وإعفاءهم من الغرامات لنهاية العام    
نهاية    2020 واالفراد حتى  الشركات  المسجله على  العماله  المترتبه على  االقساط  دفع  وتاجيل 
 العام .

ريبيه لنهاية العام الحالي بما فيهم الشركات واالفراد الذين  ثامنًا: تزويد المقاولين ببراءة  ذمه ض 
   2019تم الحجز التحفظي عليهم سابقا لنهاية العام الحالي واعفاء الضرائب المستحقه عن العام  

 %  وشطب الغرامات عن السنوات السابقة وتقسيط المبالغ  المطلوبه بدون فوائد  .  50بنسبة 
على قطاع المقاوالت لالعوام  القادمه عبر تنزيل إحتساب ارباح    تاسعًا : تنزيل ضريبة الدخل

 ٪  .1%  فقط ولتصبح ضريبه مقطوعه   5القطاع الى  
أجور   تخفيض  برفضه  المتعلقه  العمل  وزير  عن  صادره  قرارات  من  جاء  ما  معالجة   : عاشرًا 

 .    6% وعلى عكس ما جاء في امر الدفاع رقم    50العاملين بنسبه 
لجنه إقتصاديه من أعضاء المجلس لوضع خطه إقتصاديه استراتيجية للوصول الى  تم تشكيل  

هذه اللجنه    وقامت تعافي  مبكر لقطاع المقاوالت وتجنيبه الدخول في حالة الركود ما بعد كورونا  
ها  باستقبال اي مقترحات مدروسة من اعضاء  الهيئه العامه بهذا الخصوص ليصار الى تقديم

 مادها. الى الحكومه إلعت
اعمال  على  والتفتيش  الرقابة  نظام  مسودة  بوضع  المعنيه  الجهات  كافة  مع  بالتعاون  قمنا  لقد 
االعمار  ونتيجة الجهود المتواصله والمتابعه الحثيثه مع وزارة االشغال العامه واالسكان ومجلس  

 لملكيه الساميه. الوزراء وديوان التشريع تم اقرار هذا النظام بصيغته النهائيه موشحا باالرادة ا
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 جائحة كورونا.هعاليات المجلس هي 
 جمع التبرعات لدعم وزارة الصحة في توفير المسلتزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا 

بحملة لجمع   3/2020/ 20ولغاية    3/2020/ 16النقابة وخالل الفترة من    مجلس  قام -
الصحة لتوفير اجهزة    التبرعات من المقاولين للمساهمة في الجهد الوطني ودعم وزارة 

التنفس والمستلزمات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا في االردن حيث تمكنت النقابة  
خالل هذه الفترة من جمع ما يقارب المليون دينارمن المقاولين على مختلف درجاتهم  

 لحساب وزارة الصحة .
 لجنة من المقاولين عبر وسائل التواصل االجتماعي 

الدف - امر  صدور  تاريخ  بعد  من  اعتبارا  المملكة  في  الشامل  التجول  بحظر  اع 
اب( 3/2020/ 21 الواتس   ( االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  لجنة  تشكيل  تم   ,

كورونا   ازمة  لمواجهة  والمقترحات  واالفكار  االراء  لتبادل  المقاولين  من  عدد  ضمت 
 واثرها على قطاع االنشاءات عامة والمقاوالت خاصة 

 ة في المشاريع االنشائية والتنقل دليل السالمة العام
)  4/2020/ 7بتاريخ   - رقم  دليل  لالوبئة  الوطنية  اللجنة  الذي  12+    11اعتمدت   )

الصحية   والوقاية  السالمة  لتدابير  العمل  اجراءات  المتضمنان  العمل  وزارة  اصدرتهما 
يع  المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والمتعلقان بوسائل التنقل والعمل في المشار 

 االنشائية 
 تعليمات عودة العمل في قطاع االنشاءات 

بتاريخ   - االوبئة  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  العمل   4/2020/ 15قررت  باستئناف  السماح 
اعمال المقاوالت ) الطرق واالبنية( في القطاع العام ويسمح للقطاع الخاص العمل   في

االكتظ السكانية ومناطق  التجمعات  البعيدة عن  المستكملة نسبة  باالنشاءات    ٪ 90اظ 
 والتدرج بعد ذلك بالنسب االقل .  من اعمالها

قطاع   - في  التدريجي  العمل  استئناف  تعليمات  واالسكان  العامة  االشغال  وزير  اصدر 
االنشاءات بالمشاريع الحكومية والقطاع الخاص المشغلة للعمل والمهن وبما يتوافق مع 

تشار فيروس كورونا المستجد , حيث يتم  متطلبات االمن والسالمة الصحية للحد من ان 
استقبال طلبات العودة للعمل على الموقع االلكتروني لوزارة االشغال العامة واالسكان  

تاريخ   من  الى   4/2020/ 19اعتبارا  وتحتاج  متشددة  التعليمات  هذه  كانت  حيث   ,
اوقات اجراءات والتزامات من الصعب تحقيقها من المقاولين وتحتاج الى كلف مالية و 

طويلة وهي غير فعالة خاصة في ظل حظر التنقل بين المحافظات واستمرار اغالق 
 مواقع التزود الرديفة لقطاع المقاوالت .  
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 استراتيجية العودة للعمل في المشاريع اإلنشائية وتحفيز قطاع المقاوالت 
بتاريخ   - واالسكان  العامة  االشغال  وزير  الى  النقابة  النق   4/2020/ 13قدمت  ابة  خطة 

وتاليا   المقاوالت"  قطاع  وتحفيز  االنشائية  المشاريع  في  للعمل  العودة  "استراتيجية 
 تفاصيل هذه الخطة : 

 خطة العودة الى المشاريع: 
مطلوب العودة التدريجية للعمل بما يتوافق مع متطلبات األمن الصحي ، مع االخذ باالعتبار ان   •

صل الى اشهر، يجب الحديث عن أعاده العمل  العمل ربما يكون بوجود كورونا لفترات قادمه ت
قطاع   يستطيع  لكي  والمهنية  الصحيه  السالمة  ومتطلبات  شروط  وحسب  تدريجيًا  بالمشاريع 
المقاوالت من االستمرار بالعمل وخالًفا لذلك ال تستطيع الشركات اإلبقاء على موظفيها وال على  

 . فسهابقاء الشركات ن
ي • االنشائية  للمشاريع  العودة  تشكل  ان  والتي  بالقطاع  المرتبطة  للقطاعات  العودة  بالتوازي  تطلب 

سالسل التزويد للمشاريع وذلك بشكل كلي او جزئي وحسب طبيعة المشاريع المراد العودة للعمل  
 فيها  

 المشاريع المستهدفة في ظل استمرار مكافحة الوباء  -
الجهات   • لديها مخصصات مالية لدى  التي  اولوية من  المشاريع ذات االولوية هي  المعنية ولها 

 قبل الجهات الرسمية ) تحديد هذه المشاريع (
 المشاريع التي تعتمد على الجهد االلي ) اليات ومعدات انشائية (. •

 -الفعاليات المساندة لقطاع االنشاءات المطلوب عودتها بالتوازي مع العودة للمشاريع: -
 سالسل التزويد المرتبطة بها  •
قطاع   • المساندة  والمواد  المصانع  والحديد  واالسمنت  والبالستيك  المواسير  كمصانع   ( المقاوالت 

 الكيماوية الخ( وبشكل اليعطل سالسل األمداد للمشاريع.
 تجارالحديد ومواد البناء  •
 تجار قطع الغيار  •
 جزء من الحرفيين بشكل كلي او جزئي مثل المخارط والفنيين  •

 وضع وحالة كل مشروع :  -
لعمل العامة واالسبوعية باالشتراك مع المهندس بحيث تضمن عدم  يقوم المقاول بإعداد خطط ا •

 اختالط مباشر لفرق العمل 
 تثبيت واقع الحال بشكل مشترك  •
 العودة الى مواقع السكن .  •
 مختبرات ضبط الجودة. •
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 السالمة العامة واالحتياطات الصحية   -
االعت  • بعين  تأخذ  طارئة  واجراءات صحية  باعداد خطة سالمة  المقاول  وزارة  يقوم  متطلبات  بار 

 واالعالن عنها بالمشروع . 12و   11الصحة والشروط الواردة في دليل وزارة العمل رقم 
العمال عن   • فيها عدد  يزيد  التي  للمشاريع  المقاول  و/او طبيب مدفوع االجر من  تعين ممرض 

ى  ( عامل و حسب ما تراه السلطات الصحية مناسبا مما سيسرع من العودة الطبيعية ال100)
الحياة أو ان تقوم الوزاره بتزويد المشروع بممرض أو طبيب مع أدواته أو بدونها وعلى حساب 

 المشروع.
تزويد المقاولين بالكمامات المناسبة مقابل ثمن اذا اشترط استعمالها بالسعر المحدد من قبل وزارة   •

امات من المصادر التي  الصناعة والتجارة او نقابة الصيادلة او السماح للمقاولين بالتزود بالكم
 تقوم السلطات المعنية بتعينها

 توفير اجهزة قياس درجة الحرارة للعاملين في المشاريع .  •
السماح بالعمل ايام الجمع والعطل الرسمية في المشاريع البعيدة و/ او النائية والتي يتوفر فيها   •

ال ايام تواجد العمال في الموقع بحيث يكون  بالتالي شبه مغلق مما  منامات للعمالة لزيادة  موقع 
 يسمح بحجر العاملين ضمن المشروع والعمل بنفس الوقت 

اصدار تعليمات الصحة الخاصة بالتعاون مع النقابات والوزارات ذات الصلة بخصوص اجراءات   •
موقع   في  اتباعها  والمهندس  العمل  وصاحب  المقاول  من  المطلوبة  االضافية  العامة  السالمة 

 العمل
 اولين : مستحقات المق -

دفع مستحقات المقاولين المستحقة لدى اصحاب العمل عن االعمال المنجزة سابقا دون تاخير ،  •
 ودفع نسبة من المستحقات المختلف عليها . 

دفع سلف ودفعات مقدمة الى المقاولين للمشاريع قيد التنفيذ على ان تخصم على شكل اقساط  •
 من الدفعات المرحلية .

دفع مستحقات المقاولين عن االعمال المنجزة مباشرة من اجل المحافظة تسهيل وتسريع اجراءات   •
 على القطاع وديمومته وتمكينه من تخفيف االثار السلبية على االقتصاد 

 -رواتب العمال : -
رقم   الدفاع  امر  في  النظر  لدى   6اعادة  المقاول  لمستخدمي  العمل  عن  التعطل  نظام  وتفعيل 

 الضمان االجتماعي. 
 مشاريع االنشائية تمديد مدة ال -

 حصر أضرار المقاولين لرفعها لرئاسة الوزراء  •
 تمديد فتره تنفيذ المشاريع مع مراعاة االثار السلبية للحدث ولحين زوال االثر وتبعاته  •
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 -الجهات المخولة بتحديد المشاريع المصرح لها بالعودة للعمل : -
 المشاريع الحكومية :   •

 بة المقاولين الوزارات المعنية بالتنسيق مع نقا  
 -مشاريع امانة عمان الكبرى والبلديات: •

 امانة عمان الكبرى 
 رئيس البلدية 

 المحافظ / المتصرف
 مندوب نقابة المقاولين 

 -مشاريع القطاع الخاص : •
 لجنة مشتركة لكل محافظة من :

 وزارة االشغال العامة واالسكان ممثلة بمدراء االشغال  .1
 امانة عمان الكبرى / البلديات  .2
 ب عن المحافظ مندو  .3
 مندوب نقابة المقاولين  .4

 ثانيًا: تحفيز قطاع المقاوالت بعد انتهاء فترة سريان امر الدفاع:
ومن المقترحات لتخفيف االضرار عن المقاولين دون ان تكون لها اثار مالية مباشرة على خزينة  

 -الدولة:
 ضريبة الدخل: -

وتخفيض الضريبة المقطوعة لهذا   2020تنزيل نسبة ضريبة الدخل على قطاع المقاوالت لعام   •
 للحد من آثار األزمة العالمية. ٪ 2بدل من  ٪1العام لنسبة 

 2020اية عام هلن 2019جيل سداد ضريبة الدخل عن  تأ •
التي   • اإلقتصادية  التداعيات  من  للحد  العام  نهاية  حتى  المترتبة  الغرامات  من  اعفاء  اصدار 

 ستترتب على كافة األنشطة. 
ا • المبالغ  لعامي  تقسيط  المقاولين  على  اي    2020و    2019لمستحقة  دون  دفعات  شكل  على 

 غرامات او فوائد جراء هذا الضرف الصعب وآثاره المستقبلية. 
تمديد فترة اإلقرار الضريبي )ضريبه الدخل( أو / و تأجيل سداد مدد كافيه ومناسبه للسداد وليس   •

 نيسان.   30
 صرف المحتجزات للمشاريع مقابل كفالة بنكية  •
 عدم الحجز على امالك المقاولين المنقولة وغير المنقولة اال بقيمة المبالغ المطلوبة من المقاول  •

 العمالة : -
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الى   • تسعى  سوف  التي  الوافدة  العمالة  من  وخاصة  االجور  ارتفاع  ومنع  العمالة  سوق  مراقبة 
 تعويض خسائرها بسبب توقفها عن العمل .

مة ونوعيتها والتي سوف يحتاج اليها في المشاريع قيد التنفيذ  ترك المقاول يحدد عدد العمالة الالز  •
 دون فرض عليه اي عمالة صورية غير منتجة ولحين انجاز المشاريع الملتزم بها حاليا .

 -البنوك والتمويل: -
شركات  • جميع  إدارج  تم  أن  لحين  المركزي  البنك  مع  دعم    المتابعة  لبرنامج  المقاوالت  قطاع 

 لشركات الصغيرة  والمتوسطة. الرواتب وليس فقط ا
مخاطبة البنك المركزي للبنوك وشركات التأجير التمويلي لعدم ادراج المقاولين بالقائمة السوداء  •

 يوم  180يوم الى   90نتيجة اعادة الشيكات وزيادة مدة تسوية الشيكات من 
الفائدة • بتنزيل  للبنوك  باإليعاز  المركزي  البنك  ببرنامج  المقاوالت  القروض او    شمول قطاع  على 

 الغائها لفترة محددة .
 تمديد مدة الكفاالت والضمانات خالل فترات التوقف دون مقابل.  •
 تاجيل االقساط على المقاولين لمدة سنة .  •

 -الضمان االجتماعي :  -
على الضمان االجتماعي ايجاد الية مناسبة للتخفيف على ارباب العمل من حيث تاجيل االقساط   •

استغالل جزء من اموال صناديق الضمان االجتماعي لالستثمار في قطاع او تنزيل النسب او  
 االنشاءات على شكل قروض او تمويل او مشاركة ... الخ.

وتعويض   • المرحلة  هذه  في  بواجبها  تقوم  أن  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  على  يجب 
الل تفعيل آلية التعطل  الموظفين والعمال في قطاع المقاوالت عن فترات التوقف هذه وذلك من خ

 وأن تعتبر رافدا ألصحاب العمل والعمال. 
العام،   • نهاية  حتى  والغرامات  الفوائد  من  واعفاؤهم  والشركات  األفراد  على  التحفظي  الحجز  فك 

 لتنشيط الحركة اإلقتصادية. 
 مقاول عدم الحجز على امالك المقاولين المنقولة وغير المنقولة اال بقيمة المبالغ المطلوبة من ال •

 رسوم التامينات  -
اعادة النظر في رسوم التامينات المحفوظة لدى الشركات والبلديات وغيرها، وهي اموال موقوفة  
غير قابلة للعودة الى اصحابها ، يجب تجميع هذه التامينات في صناديق خاصة تشرف عليها  

 القتصاد بشكل عام . الدولة او الضمان االجتماعي واعادة استثمارها في السوق المحلي لتحفيز ا
 شركات التامين :  -

 تمديد مدة بوالص التامين خالل فترات التوقف دون مقابل. •
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اعادة النظر في بوالص وعقود التامين بما يضمن تغطية وشمول اوسع ضد االضرار والتكاليف   •
 الناتجة عن حوادث مشابهة مستقبال . 

ب • بتفعيل  التامين  شركات  بالزام  الحكومة  من  امر  العودة اصدار  خالل  المشاريع  تامين  والص 
التدريجية للعمل ، والطلب من شركات التامين اضافة ملحق للتعويض عن كورونا ) خاصة انه  

يوم( وتغطية كلفة    14في حالة اصابة اي شخص في المنشاءه ، يتم االغالق لمده ال تقل عن  
 اي اغالق للمشروع في حال وجود كورونا.

 ورونا لجنة لدراسة اثر جائحة ك  .1
, ومن    2020/ 5/5تاريخ    2020/ 2712طلبت النقابة من دولة رئيس الوزراء بكتابها  رقم  

مختلف   تضم  موسعة  لجنة  تشكيل  ضرورة  الى  واالسكان  العامة  االشغال  وزير  معالي 
االطراف من الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة للعمل وفق آلية وجدول زمني محدد 

و  الحيثيات  بجميع  والخدمات للنظر  المقاوالت  بشقيه  اإلنشاءات  بقطاع  المتعلقة  القضايا 
الهندسية إلنقاذ هذا القطاع من األزمة التي يمر بها وتحفيزه للعودة الى دوره الحيوي كمحرك 

 اقتصادي كبير . 
علما بان النقابة عضو في لجنة وضع خطة للتصدي الثر وباء كورونا على قطاع االسكان  

) محور قطاع البنية التحتية    2020نة مراجعة تقرير حالة البالد لعام  االردني وعضو في لج 
بمراجعة   النقابة  قامت  حيث   , واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  اعده  الذي  واالسكان( 

 مخرجات تقارير اللجنتين اعاله وابدت العديد من المالحظات عليهما . 
 تمديد شهادات التصنيف  .2

ا وتعطيل  التجول  حظر  تاريخ  نظرا العالن  من  اعتبارا  والخاص  العام  القطاعين  في  لعمل 
التجديد للجنة التصنيف    3/2020/ 21 التقدم بطلبات  المقاولين من  , مما حال دون تمكن 

بدائرة العطاءات الحكومية طالبت النقابة بتمديد مدة شهادات تصنيف المقاولين التي تنتهي  
حتى     7/2020/ 31ك حتى تاريخ  ولم يتم تجديدها وذل   2020/ 1/1صالحيتها بعد تاريخ  

  يتمكن المقاولون من ممارسة نشاطاتهم المعتادة بمجال المقاوالت. 
محضر اجتماع اثر قانون الدفاع واالوامر بموجبه وتعليمات وزير االشغال العامة واالسكان   .3

 بخصوصه: 
رقم   واالسكان   العامة  االشغال  وزير  معالي  كتاب  الى  تاريخ    1/12377/ 63باالشارة 

الموجه لعطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية وعطوفة امين عام وزارة    4/2020/ 23
االشغال العامة واالسكان , الذي تضمن الطلب منهم العمل بتوصيات محضر اجتماع اثر  
العامة  االشغال  وزارة  مع  الموقعة  وااللتزامات  العقود  على  بموجبه  واالوامر  الدفاع  قانون 

, فقد خاطبت النقابة دولة     20/4/2020بديوان الراي والتشريع بتاريخ    واالسكان الذي عقد 
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"جملة  المحضر    بهذا  الواردة  للتوصيات  رفضها  مبينة  الوزير  ومعالي  الوزراء  رئيس 
المتعاقدة  العقدية لألطراف  بالحقوق  وإجحافه  النية  ومبدأ حسن  القانون  لمخالفته   " وتفصيآل 

واكد  الوطني  باالقتصاد  مع  وإضراره  ينسجم  ال  توصيات  من  المحضر  في  ورد  ما  ان  ت 
مضامين العقد وآلياته , وال يلزم اطراف العقد بشىء حيث انهم هم انفسهم الذين يملكون حق  
التراضي او تغيير شروط العقد او االحتكام الى العقد او القانون في حل خالفاتهم , وال يحق  

, وط او راي  تفسير  اي  الوزيرالي طرف آخر فرض عليهم  النقابة من معالي  اعادة    لبت 
المقاولين   ينطبق على  اليه ال  المشار  المحضر  ما ورد في  الى ان  المعنية  الجهات  توجيه 
الذين يحتكموا في خالفاتهم التعاقدية الى العقد والقانون دون ان يجحف ذلك بحقوق اي من  

 اطراف التعاقد.
 قطاع المقاوالت من القطاعات االكثر تضررا .4

الد باال أمر  بتعديل  المتعلق  الوزراء  رئيس  دولة  بالغ  الى  )شارة  رقم  اناط  6فاع  والذي   ,  )
الصناعة والتجارة والتموين تحديد قائمة القطاعات االكثر تضررا، وحيث وزير  العمل و   بوزير

, حيث يعاني القطاع من قبل ومن بعد  وانهاكاً  ان قطاع المقاوالت من أكثر القطاعات تضرراً 
أزمة كورونا واالثار المدمرة لها من ازمة خانقة وشح في العمل وتدني في االسعار استفحال  

العمل   فرص  في  أصحاب   وتأخيرومحدودية  قبل  من  الماليه  المستحقات  دفع  في 
العمل  وزير  من  كل  لمخاطبة  واالسكان  العامة  االشغال  وزير  معالي  النقابة  العمل,طالبت 

ع المقاوالت ضمن قائمة القطاعات االكثر تضررا والتي ووزير الصناعة والتجارة الدراج قطا
 ينطبق عليها بالغ دولة رئيس الوزراء المشار اليه.

 برامج البنك المركزي لدعم القطاعات اإلقتصادية  .5
األردنية   المقاوالت  شركات  من  كبيرا  عددا  ان  مبينة  الوزراء  رئيس  دولة  النقابة  خاطبت 

ا بالشركات  البنوك  قبل  من  العمالة والمصنفة  من  األكبر  العدد  بتشغيل  تقوم  والتي  لكبرى 
لدعم  المركزي  البنك  برامج  من  أي  من  االستفادة  تستطيع  ال  المختلفة  بفئاتها  المختلفة 
وعلى   أنه   حيث  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تمويل  برنامج  وهما  اإلقتصادية  القطاعات 

عدد  يقل  التي  الشركات  ليشمل  البرنامج  توسعة  من  )   الرغم  عن  فيها  عامل(    200العمال 
إليها   المشار  المقاوالت  شركات  فإن  دينار(  ماليين  )خمسة  من  أقل  السنوي  العمل  وحجم 
أعاله ما زالت غير قادرة على االستفادة من هذا البرنامج لعدم انطباق هذه الشروط عليها,  

قطاعات اإلقتصادية  كما ان هذه الشركات ال تستطيع االستفادة من البرنامج التمويلي لدعم ال
لعدم شمول قطاع اإلنشاءات به. حيث طلبت النقابة أن يشمل البرنامجين قطاع اإلنشاءات  

 بالكامل وبدون استثناءات 
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 تمديد المدة للمشاريع المتاثرة من توقف االعمال  .6
يبين فيها حق المقاولين   المطالبة باصدار تعميم من قبل وزير االشغال العامة واالسكان , 

يد المدة للمشاريع التي تأثرت جزئيا او كليا بالتعطل بسبب جائحة كورونا وااللتزام بامر  بتمد 
القطاعين   في  لكل مشروع  المدة  بدراسة  للمهندس  الصالحية  واعطاء  بذلك,  الخاص  الدفاع 

 العام والخاص.
 االوامر التغييرية :  .7

البعض  بها  قام  التي  المغرضة  الحمالت  الى  المقاولين  نقابة  االعالم    تصدت  وسائل  عبر 
ووسائل التواصل االجتماعي حول اعتبار االوامر التغييرية في العطاءات االنشائية بانها باب  
خالل  من  الحملة  هذه  الى  النقابة  تصدت  حيث   , للمقاولين  والتنفيعات  الفساد  ابواب  من 

االذاعة اصدار المقاالت والبيانات الصحفية او عبر اللقاءات الصحفية ومن خالل محطات  
في   وملحة  وهي ضرورة  المشروع  من  يتجزأ  ال  جزء  التغييرية  االوامر  ان  مبينة  والتلفزيون 
الديناميكية   العمل  لصاحب  تتيح  انها  حيث   , منها  والمعقدة  الكبيرة  خاصة  المقاوالت  عقود 
لتالفي اي نقص او خطأ في التصميم وكذلك تعطيه الحرية في اضافة اي فكرة او تعديل  

تكون في مصلحة المشروع والهدف منها هو تجنب الحاجة البرام عقد جديد كلما ممكن ان  
 ظهرت الحاجة الى تغييرات اثناء التنفيذ.

 مستحقات المقاولين لدى وزارة الصحة .8
المالية  وخصوصًا   مستحقاتهم  دفع  في  التأخير  او  البطىء  المقاولين من  من  عدد  اشتكى 

بعة لوزارة الصحة حيث يتقدم المقاولون بمطالباتهم المالية  المقاولين العاملين في المشاريع التا 
الى وزارة االشغال العامة واالسكان بصفتها صاحب العمل واالصل ان تدفع هذه المطالبات  
العامة  االشغال  وزارة  ان  اال  بالعقد  المحددة  الزمنية  الفترات  وخالل  العقد  لشروط  وفقًا 

ين الى وزارة الصحة ، من أجل دفع هذه المستحقات  واالسكان تقوم بتحويل مطالبات المقاول
الشيكات  اصدار  الصحة  وزارة  ترفض  حيث   ، الصحة  وزارة  من  تصدر  شيكات  بموجب 
بين اجراءات وزارة االشغال   المقاول معلقًا  نقل عهدة مالية ، ويبقى  وتصر على ما يسمى 

اصدار الشيكات اال  العامة واالسكان واصرارها على اصدار الشيكات ورفض وزارة الصحة  
بعد اجراء المناقالت المالية ، مما يؤدي الى التأخير في صرف مستحقات المقاولين وبالتالي  
الى عدم تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتأخير في انجاز المشاريع , حيث خاطبت  

ة ليتم ايجاد الحلول  وزير االشغال العامة واالسكان ووزير الصحو   وزير الماليةالنقابة كل من 
المناسبة لتمكين المقاولين من الحصول على مستحقاتهم في وزارة الصحة باسرع وقت ممكن, 
حيث استجابت وزارة الصحة لمطالب المقاولين وتم تخصيص وتحويل المستحقات الى وزارة  

 االشغال ودفعها للمقاولين . 
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 عقد المقاولة في القطاع الخاص  .9
ال  مجلس  قرارات  ان  الموحدة حيث  المقاولة  عقود  تطبيق  حيث  من  واضحة  كانت  وزراء 

للمشاريع االنشائية على كافة المشاريع الهندسية في المملكة االردنية الهاشمية ، دون استثناء  
وحيث ان قرارات مجلس الوزراء من القواعد اآلمرة ، وحيث ان معالي وزير االشغال العامة 

االجراءا كافة  باتخاذ  نسب  الموحد  واالسكان  المقاولة  عقد  لتطبيق  والقانونية  االدارية  ت 
للمشاريع االنشائية على القطاع الخاص طالبت نقابة المقاولين بان يتم الزام القطاع الخاص 
في  االنشائية  المشاريع  في  الموحد  المقاولة  عقد  وتطبيق  الوزراء  مجلس  قرارات  بتطبيق 

لجنة تشكلت  فقد  ذلك  على  وبناء   , الخاص  الحكومية   القطاع  العطاءات  دائرة  في  خاصة 
ونظام   الوطني  البناء  قانون  تضمنه  ما  االعتبار  بعين  يأخذ  خاص  للقطاع  عقد  الصدار 
االبنية ونظام الرقابة والتفتيش والتعليمات ذات العالقة حيث تقوم اللجنة على اعداد هذا العقد 

 العتماده حسب االصول . 
 اسس استالم المشاريع في مجال الطرق  .10

لتوحيد تعليمات واجراءات واسس ش كل معالي وزير االشغال العامة واالسكان لجنة خاصة 
تعديل   الى  وتوصلت  نقاشت  عديدة  اجتماعات  اللجنة  عقد  وقد   , الطرق  مشاريع  استالم 
اللجنة فترة طويلة بسبب جائحة كورونا   واعتماد العديد من االسس ولكن توقفت اجتماعات 

 تماعاتها للخروج باسس وتعليمات نهائية مناسبة لكل المشاريع. ونامل ان تعاود اللجنة اج
 المشاريع الهندسية لنقابة مقاولي االنشاءات: .11

 -المبنى االستثماري لنقابة مقاولي االنشاءات  بيادر وادي السير : -
عمان   امانة  قبل  من  موافقة  واخذ  للمبنى  التصميمية   المخططات  اعداد  من  االنتهاء  تم 

شروع واالتفاق على االرتدادات واالستعماالت كما هي موجود في التصميم،  الكبرى على الم
بصدد  زلنا  ما  اننا  االجراء علما  قيد  وهي  النهائية  بالمخططات  المهندسين  نقابة  تزويد  وتم 

 الحصول على التراخيص الالزمة لطرح العطاء.
 -العقبة  :مبنى نقابة مقاولي االنشاءات  -

المخ اعداد  من  االنتهاء  المهندسين  تم  لنقابة  وتزويدها  المعمارية  و  التصميمية  ططات 
االردنيين والنقابة بصدد طرح المبنى في الجريدة  اال ان جائحة كورونا وعدم اقرار الموازنة 

قررت النقابة تأجيل جميع المشاريع االستثمارية واالقتصار على الحصول على     2019لعام  
 التراخيص الالزمة لطرحها الحقا . 

 : ب المقاولين"قطاع النشاءات يمر بظروف استثنائية صعبة تهدد استمراريتهنقي •
بظروف    اوضح يمر  المقاوالت  قطاع  أن  اليعقوب  أحمد  المهندس  المقاولين  ستثنائية  إنقيب 

 . أن ما يمر به القطاع هو سابقة لم تحدث سبقاً  أصبحت اليوم تهدد هذا القطاع وجوديًا، مبيناً 
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يتعرض له اليوم المقاول األردني من هجمة عنيفه هو أمر مرفوض مبينا  وبين اليعقوب، أن ما  
أن المقاول األردني صاحب يد بيضاء وشريك أساسي في بناء وإعمار الوطن ولم يدخر جهدًا 
في يوم من األيام بالوقوف إلى جانب الوطن وأبناءه في مختلف المفاصل الصعبة، والتي كان 

في جائحة الكورونا، معتبرًا أن المقاول األردني لطالما كان وجهًا  آخرها موقف المقاولين النبيل  
 مشرقًا وسفيرًا أردنيًا في مختلف دول المنطقة والعالم.

حتى    –وقال أدرك وأظن أن كافة المعنيين في القطاع يدركون، بأن ما يمر به قطاع المقاوالت  
ن المقاول األردني اليوم يقف على  كان له آثار كارثية على القطاع، وأ  -وقبل جائحة الكورونا  

في حال لم يكن هناك تدخل حكومي   -ال سمح هللا    –مفترق طرق قد يؤدي إلى انهيار القطاع  
 إلنصاف القطاع في كافة القضايا العالقة التي تخصه. 

وبين اليعقوب، وجهنا الدعوة سابقا لتشكيل لجنة على أعلى المستويات لدراسة كافة هموم قطاع  
واإلسكان  اإلنشاء العامة  األشغال  وزير  أن  مبينًا  المدمرة،  كورونا  جائحة  بعد  خصوصا  ات 

العموش،   واإلسكان    –المهندس فالح  العامة  لألشغال  وزيرا  موقعه  التي   –بحكم  المظلة  يمثل 
يعمل ضمن إطارها المقاول، متفهُم لمطالب المقاولين المحقة، ويقدر ما يعانيه المقاول ومدرُك 

مطالب  تلك    لكافة  أن  مبينًا  سنوات،  منذ  القديمة  المشاكل  ويسعى خصوصا  المحقة  المقاولين 
 القضايا يجب البت فيها من خالل العقد والتحكيم. 

وتساءل اليعقوب، حول كل هذا اللغط حول األوامر التغيرية والتي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من أي  
 والمعقدة منها.  مشروع وهي ضرورة ملحة في عقود المقاوالت خصوصا الكبيرة

تشكل   أنها  دفعها خصوصا  التواني عن  بتأدية ضرائبهم وعدم  المقاولين  إلزام  اليعقوب،  وطالب 
مبلغ مقطوع متفق عليه، وفي حال وجود أي شبهه على أن يتم التأكد منها كما قالت الحكومة، 

اء بقيمة الحجز  واالكتفاء باقتصار اإلجراءات المتبعة بالحجز على المشروع المنظور أمام القض 
حجز  إجراء  وعدم  وضمانات  ومحتجزات  كفاالت  وجود  ظل  في  خاصة  المشروع  نفس  وعلى 
تحفظي شامل على المقاول وهو ما  يؤدي بالضرورة إلى تعطيل مشاريع كبرى  خاصة تلك التي  

 لم ينتهي العمل فيها بعد، باإلضافة للبت بهذه القضايا بشكل سريع لتفادي مزيد من الخسائر.
بين أن الحجز على كافة المشاريع يؤدي إلى تعطيل حركة االقتصاد الوطني وتوقف العمل في  و 

مشاريع بنى تحتية مهمة وملحة وذات أولوية وتعطيل كافة القطاعات المساندة التي تعمل مع  
  المقاولين ) من البنوك والموظفين والمقاولين الفرعيين والموردين واالعتمادات والقطاعات الشريكة 
األخرى( ويؤدي إلى عجز المقاول عن المضي في تنفيذ بقية المشاريع األمر الذي يسبب ضررا  
بالغ باالقتصاد الوطني، مبينا أن الوزير العموش وعد بالتواصل مع كافة الجهات المعنية لحل 
هذه القضية بشكل جذري، لما لها من تأثيرات مضرة على عمل الوزارة التنموي وعلى االقتصاد 

 وطني بشكل عام. ال
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وأكد اليعقوب، على ما ذهب إليه الوزير العموش في حديثه عن األوامر التغيرية التي ال يمكن  
الحديث عن شبهة فساد حولها بالمطلق مبينا أن األوامر التغيرية تتيح لصاحب العمل الديناميكية  

نتج عنه وفر كبير  لتالفي أي نقص أو خطأ في التصميم وتلبية أي متطلب إضافي األمر الذي ي
تؤدي  التصميمية  المخططات  تعديل  أو  الطارئة  المتطلبات  تلبية  أن  حيث  من  الوزارة  على 
طرح  وإعادة  الحالي   المقاول  عقد  إنهاء  إلى  التغيري  األمر  إصدار  عدم  حال  في  بالضرورة 

 العطاء مع المتطلبات الجديدة األمر الذي يضاعف كلفة المشروع على الوزارة. 
يعقوب مع الوزارة على تشكيل لجنة مشتركة لتوضيح األمر التغيري باإلضافة إلى إلزام واتفق ال

مقترح    تطبيق عقد مقاولة خاص مستمد من عقد المقاولة الموحد في القطاع الخاص بعد اعتماد 
باإلضافة إلى توسيع فرص التنافس على العطاءات بين المقاولين من  متكامل من قبل النقابة,  

العطاءات، وتشكيل لجنة خاصة قريبا من جميع الجهات المعنية للعمل على تحفيز    خالل تجزئة
 قطاع اإلنشاءات وتقديم التوصيات والحلول لكل القضايا العالقة فيه. 

في  النزاعات  فض  ومجلس  والتحكيم  العقد  إلى  اللجوء  هو  القضايا  هذه  في  الفيصل  أن  وأكد 
ة بنزاهة وعدالة القضاء األردني، وضرورة عقد ندوة في  العقود مبينا في الوقت ذاته ثقتنا المطلق

موجهة   تهمة  تكون  ال  حتى  اإلنشائية  المشاريع  في  التغيرية  األوامر  حول  القادمة  األسابيع 
 .للمقاول

هي    2020-6-29ندوة حول  االوامر التغييرية هي عقد المقاولة بين الضرورة والتشكيك    •
 .النقابة

 : م الدورة السابعة للسالمة المهنية عن بعدمركز تدريب المقاولين يختت  •
الحظر فترة  المقاولين خالل  تدريب  بجهود مركز  اليعقوب  احمد  المهندس  المقاولين  نقيب    اشاد 
التي سببها فايروس كورونا وتحقيقه انجازات تدريبيه لخدمة الزمالء المقاولين وكوادرهم حيث عقد  

التدر  الدورات  من  عدد  المقاولين  تدريب  والصحه مركز  السالمه  مجال  في  المتخصصه  يبيه 
في   الفني  وجهازه  المقاول  مستوى  رفع  في  يساهم  مما  واالوبئة  االمراض  من  للوقاية  المهنيه 
المجال العلمي والعملي . وقال رئيس مجلس ادارة مركز تدريب المقاولين المهندس وائل طوقان  

صصة بالسالمة والصحة المهنية والوقاية  ( والمتخ7ان مركز تدريب المقاولين اختتم الدورة رقم )
بين   ما  الواقعه  الفترة  خالل  بعد  عن  االتصال  بواسطة  واالوبئة  االمراض    2020/ 17/3من 

مقاول ومهندس وفني من كوادر المقاولين وبدون مقابل    350لعدد يقارب    2020/  5/ 23ولغاية  
وب  بسبب  العمل  عن  التوقف  فترة  استغالل  تم  انه  واضاف  الترتيب  )مجانا(.  في  كورونا  اء 

تم استئناف   المقاولين وكوادرهم، في حال  بالفائدة على  تعود  والتنسيق لعمل دورات متخصصة 
العمل بالمشاريع االنشائية وذلك تحقيقا لمتطلبات وشروط السالمة والصحه المهنيه في المشاريع  

مجلس   بين  ما  بالتنسيق  الدورات  هذه  لعقد  التخطيط  تم  وقد  ومركز االنشائية.  المقاولين  نقابة 
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هذه   من  استفاد  حيث  كوادرهم  و  المقاولين  التدريبية  الدورات  هذه  من  ليستفيد  المقاولين  تدريب 
مشارك و تم عقدها من خالل مركز  350( دورات ما يقارب من  7الدورات والتي بلغ مجموعها )

نجاحا كبيرا    حققت   لدورات تدريب المقاولين وبتقنية االتصال اإللكتروني عن بعد. واشار ان هذه ا
الدورات  عقد  على  حرص  المركز  وان  والمشاركة،  والحضور  المادة  حيث  من  المقاييس  وبكل 

العم عن  والتوقف  التجول  حضر  فترة  ظروفخالل  بسبب  المسائيه  وبالفترة  كورونا    ل  جائحة 
لطريقه المثلى  ، ليتم استغالل وقت المقاولين باواوامر الدفاع الصادرة عن الحكومه بحظر التجول
طوقان انه تم منح المشاركين شهادات   كما اكد لالستفادة من هذا الوقت وتحقيق الفائدة المرجوة.  

من   االمتحان  متطلبات  وحققو  بالدورات  الخاص  اإللكتروني  االمتحان  اجتازو  لمن  الكترونيه 
ومفاهيم  بوسائل  متخصصه  مواضيع  عدة  على  الدورات  اشتملت  حيث   . ومشاركه    تسجيل 

السالمه   أدوات  مع  التعامل  وكيفية  والعالمي  الوطني  المستوى  على  المهنيه  والصحه  السالمه 
والتطهير والتعقيم واحصائيات عالميه ومحليه باالصابات وانواعها ومن ثم الدخول بشكل مفصل  
حول جائحة كورونا وكيفيةالتعامل مع هذا الفايروس وطرق انتقاله واعراضه والوقاية منه وطرق 

لتخلص من النفايات. وأكد نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب على استمرار عقد الدورات ا
على ضرورة   واكد   . المقاولين  تدريب  المقاوالت من خالل مركز  قطاع  يخدم  بما  المتخصصه 
عودة العمل في قطاع المقاوالت دون شرط او قيد وفي كافة المحافظات ومنح الحرية للمقاولين  

في الحركة في جميع المحافظات وفي كافة االوقات كون هناك تباعد جسدي للعماله   وكوادرهم
في المشاريع وتطبيق كامل لوسائل السالمه والصحه المهنيه في هذه المشاريع باالضافة للدورات 

 المتخصصه للوقاية من االمراض واالوبئة التي عقدت لكوادر المقاولين .
 :عادة اعمار لبنانمقاولين تسخر كاهة إمكاناتها ال •

اعربت نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين عن استعدادها لتسخير كافة طاقاتها من اجل مساعدة 
 بيروت مؤخرا . ميناء الشعب اللبناني في تخطي آثار االنفجار الهائل الذي وقع في

فير اللبناني في  وقال نقيب المقاولين االردنيين المهندس احمد اليعقوب في برقية بعث بها الى الس
مؤكدا  محنته  في  اللبناني  الشعب  مع  العامة  هيئتها  اعضاء  وكافة  النقابة  تضامن  عن  عمان 
ما  اعمار   واعادة  الشقيق  لبنان  اللبناني  وتسخير خبراتها في خدمة  الشعب  النقابة مع  وقوف 

 سببه االنفجار من دمار
 ن.ريب المقاوليتوقيو مذكرة  تفاهم بين مؤسسة التدريب المهني ومركز تد •

تدريب   مركز  لتمكين  المهني  التدريب  مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  المقاولين  تدريب  مركز  وقع 
المقاولين من استغالل واستخدام مباني مشاغل االبنيه في مركز تدريب مهني عين الباشا لعقد  
ودورات   الميكانيكيه  والقصارة  الحديث  الطوبار  انظمة  مجال  في  متخصصه  فنيه  دورات 

 خصصه في رفع كفاءة كوادر الزمالء المقاولين .مت
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 :المقاولين" ضرورة تطبي  العقود الموحدة •

شددت نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين، على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص  
 ء عقود المقاولة الموحدة للمشاريع اإلنشائية على كافة المشاريع الهندسية في المملكة دون استثنا

إن قرارات مجلس  خاص لصحيفة الرأي  وقال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب في تصريح  
العموش  فالح  المهندس  واإلسكان  العامة  األشغال  وزير  أن  اآلمرة، مضيفا  القواعد  من  الوزراء 

ائية  نسب باتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية والقانونية بتطبيق عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنش
 على القطاع الخاص.

ودعا اليعقوب، تكثيف الرقابة على كافة المشاريع اإلنشائية وعدم إصدار رخصة اإلنشاءات قبل  
المواطن   تحمي  األصول  وفق  آمنة  مشاريع  تنفيذ  لضمان  القانون،  وفق  مصنف  مقاول  تعيين 

 بالدرجة األولى وكافة أطراف العقد. 
جراءات الرقابة والتفتيش على اإلعمار في وقت سابق، وشدد اليعقوب، أنه وبعد إصدار نظام إ

اإلنشاءات   مقاولي  قانون  من  الثامنة  والمادة  الوطني  البناء  قانون  تطبيق  لتفعيل  باإلضافة 
بتنفيذ   وحدهم  أصوليا  والمسجلين  المصنفين  المقاولين  قيام  في  يساهم  ان  شأنه  من  األردنيين، 

و  السماسرة  قيام  من  والحد  اإلعمار  تنفيذ أعمال  من  المقاوالت  مهنة  على  والدخالء  المتاجرين 
أعمال اإلنشاءات وعدم بيع العطاءات من قبل البعض باإلضافة إلى إصدار شهادة المطابقة من  

 المقاول كما جاء بقرار سابق في نظام األبنية الصادر في الفترة السابقة. 
للمشاري الموحدة  المقاولة  تطبيق عقود  أن  على  اليعقوب،  المواطنين من  وأكد  تمكن  اإلنشائية  ع 

وتحمي  العيوب  من  وخال  آمن  بشكل  المطلوبة  الهندسية  بالمواصفات  منتج  على  الحصول 
بتنفيذ   المصنف  المقاول  دور  على  التأكيد  خالل  من  المشرف  والمهندس  والمواطن  المقاول 
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اإلسكان لرفع سوية األعمال. وأوضح، أن النقابة تعمل بتشاركية عالية مع وزارة األشغال العامة و 
البناء بما يخدم المقاولين وأصحاب العمل والوطن لتصويب العمل في قطاع المقاوالت، مشددًا  
على اتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وكل من تسوله نفسه بالعبث بهذا القطاع. وأشار الى  

ول المقاول على  أن أمانة عمان الكبرى والبلديات تشترط لغايات إصدار رخصة اإلنشاءات حص
براءة الذمة من دائرة ضريبة الدخل، منوها انه لن يتم إصدار أي رخصة من قبل أمانة عمان  

 الكبرى أو البلديات دون براءة ذمة.
وفقا   األعمال  بتنفيذ  ملزم  المقاول  فإن  الخاص  المقاوالت  عقد  وبموجب  أنه  اليعقوب،  وبين 

الصادر  الفنية  والمواصفات  الهندسية  وقانون  للمخططات  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  عن  ة 
البناء الوطني، كما أنه ملزم بتلقي التعليمات من المهندس االستشاري المشرف، وتسليم األعمال  
المنصوص عليها في   المسؤوليات  يتحمل  المقاول  أن  العقد, كما  المتفق عليها في  المدة  خالل 

ضمان المنشأة من كل عيب او تهدم لمدة عشر    القانون المدني فيما يتعلق بالضمان العشري أي
سنوات من تاريخ التسليم حتى لو كان العيب ناشئا عن األرض، وال يجوز لمقاول أن يتنازل عن  
العقد، أو إحالة تنفيذ األعمال إلى آخرين لم يتم ذكرهم في اتفاقية عقد المقاولة مع ضمان حسن  

مقاول أي  وإحالة  المقاول،  من  المقدم  إن    األداء  حين  في  المهنة,  ممارسة  لجنة  إلى  مخالف 
الرخص  وتوفير  اإلشراف،  وجهاز  والمواصفات  المخططات  بتوفير  ملزم  العمل«  »صاحب 
تصرفه  تحت  ووضعه  المقاول  أنجزه  متى  العمل  باستالم  ملزم  أنه  كما  العمل  وموقع  القانونية 

عمال، وتعديالت األسعار بالزيادة  وملزم بدفع المستحقات المالية المترتبة للمقاول بدل انجاز األ
أن   تبين  للمقاول  ضمانات  وتقديم  العقد  عليه  ينص  ما  وحسب  »التعويضات«،  والنقصان 

صاحب العمل مطابقة لمتطلبات الجودة من خالل إجراء فحوص   هاي الخدمات والمواد التي يشتر 
 .مخبرية وضبط الجودة

 : تخص عمل المقاولين اليعقوب: لجنة لبحث آلية حل المشاكل العالقة التي •
الكسبي   م.يحيى  واالسكان  العامة  االشغال  وزير  اليعقوب  أحمد  المهندس  المقاولين  نقيب  التقى 

مجلس النقابة، حيث قدموا التهاني    منووزير المياه والري د.معتصم سعيدان، بحضور اعضاء  
 للوزيرين بالثقة الملكية السامية بتوليهما مهامهما. 

ق بحل  اليعقوب  الوزارات وطالب  قبل  من  المتخذة  االجراءات  وتسهيل  العالقة  المقاولين  ضايا 
وقضايا   النقابة  مطالب  مع  تجاوبهما  على  الوزيران  وشكر  المقاولين،  عمل  لتسريع  المعنية 

 المقاولين. 
المقاوالت   قطاع  بدعم  معنية  الحكومة  أن  الكسبي  يحيى  المهندس  العامة  االشغال  وزير  وأكد 

الذي يتطلب تعاون كافة األطراف وعلى رأسها وزارة األشغال و نقابة مقاولي  والنهوض به، األمر 
 االنشاءات االردنيين. 
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البحث عن فرص  و  تطوره  و  القطاع  بتحسن  معنية  مكوناتها  بكل  الدولة  أن  الكسبي  واضاف 
التي تحرك عجلة   الهامة  القطاعات  انه من  الدولية، خصوصا  الى االسواق االقليمية و  دخوله 

 تصاد الوطني وتشغل آالف المهندسين و والعمال والفنيين والعديد من القطاعات المساندة. اإلق
بين   الشراكة  مبدأ  تجسد  بصورة  للحكومة  وفاعل  حقيقي  شريك  المقاولين   أن  الكسبي  قال  و 

 القطاعين العام و الخاص، مشددا على أهمية معالجة أية إختالالت في آليات العمل القائمة. 
المقاولة   عقد  و  االعمار  على  الرقابة  اجراءات  نظام  تعليمات  أهمية صدور  الى  الكسبي  ولفت 

 للقطاع الخاص والبدء في تطبيقه على ارض الواقع. 
ودعا اليعقوب الوزارة الى التجاوب مع مطالب المقاولين فيما يخص التأخر في إجراءات لجان  

مديد المدة الزمنية للمشاريع و ذلك بسبب جائحة  االستالم للمشاريع كذلك ضرورة إصدار تعميم بت
 كورونا وأيام الصيف و خاصة المشاريع التي تنفذ بالمحافظات.

بمقتضى   الصادرة  االعمار  اعمال  على  والتفتيش  الرقابة  اجراءات  نظام  بتعليمات  يتعلق  وفيما 
وتشكيل اللجان  ، طالب اليعقوب بالبدء بوضع اليات لتفعيل النظام  2020لسنة    52النظام رقم  

 المنبثقة عنه . 
وفيما يتعلق بشهادة المطابقة طالبت النقابة برد اعتراض جمعية المستثمرين على اصدار شهادة 
المطابقة من قبل المقاولين والعمل على وضع الية مناسبة الصدار شهادة المطابقة لتكون هوية  

 بناء . 
ال القطاع  في  المقاولة  عقد  اعتماد  ضرورة  على  الوزراء، واكدت  مجلس  قرارات  حسب  خاص 

 وتفعيل اجتماع اللجنة المشكلة لوضع عقد مقاولة للمشاريع الصغيرة في القطاع الخاص 
 من قانون مقاولى االنشاءات. 16وتعديل المادة 

الحكومية   العطاءات  دائرة  من  مشتركة  لجنة  ان  اليعقوب  قال  السعرية،  بالمعادلة  يتعلق  وفيما 
ت بدراسة االبعاد المالية واالجرائية المتوقعة في حال تطبيق المعادلة السعرية ونقابة المقاولين قام

الحالة العطاءات على انسب االسعار، ونسبت بذلك لوزير االشغال العامة واالسكان، مؤكدا ان 
 قطاع االنشاءات بحاجة الى اعادة النظر في منهجيته وتحفيزه وانعاشه خاصة في ازمة كورونا. 

الي قضايا  واستعرض  بكافة  ملف  الوزير  بتسليم  وقام  القطاع،  تواجه  التي  التحديات  أهم  عقوب 
 المقاولين، حيث وعد الوزير بدراسة الملف من خالل اصحاب العالقة بالوزارة. 

التي تخص  العالقة  المشاكل  آلية حل  الجانبان على تشكيل لجنة لبحث  اتفق  اللقاء  نهاية  وفي 
 لقاءات بشكل دوري لتطوير العمل ومعالجة الثغرات أوال بأول. عمل المقاولين ومواصلة هذه ال

كما التقى النقيب واعضاء في مجلس النقابة وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، وقدموا  
 التهاني للوزير بالثقة الملكية السامية بتسلمه مهام الوزارة.
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الوزير قضاياهم    واكد  في  المقاولين  جميع  انصاف  سيتم  هذه  انه  خالل  من  الوزارة  مع  العالقة 
 اللجنة. 

في   للوزارة  األيمن  الساعد  يعتبرون  الذين  للمقاولين  الشركاء  اهم   الوزارة هي  ان  اليعقوب  وقال 
 تنفيذ مشاريعها و بأعلى المواصفات وبكفاءة واقتدار مما ينعكس بااليجاب على الوطن. 

الجها لكافة  األيمن  الذراع  هم  المقاولين  ان  المشاريع  واضاف  اهم  تنفذ  وبسواعدهم  الحكومية  ت 
 التي هي عصب التطور في القطاع العام  

كما شدد اليعقوب على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وصف البند، مما يساهم في طرح  
عطاءات بمواصفات واضحه تساعد في تسعيرة العطاء بطريقة عادلة بين المقاولين عند طرحة.  

القضا العمل على  المالية وخصوصًا  كذلك  المقاولين واالسراع بصرف مستحقاتهم  العالقة مع  يا 
في مشاريع الالمركزية في البلديات او المشاريع التابعه لشركة مياة اليرموك ، كما اكد ضرورة 

 وجود مكتب موحد في شركة مياه اليرموك لتنفيذ العطاءات المطروحة بطريقه عادلة. 
على   االتفاق  اللقاء  خالل  الشركات  وتم  ومدراء  الوزارة  دوائر  مدراء  ليضم  الحق  اجتماع  عقد 

التابعه لها لحل جميع الخالفات  والتي تهدف الى ايجاد شراكة مثالية اسوًة بالشراكة بين نقابة  
المقاولين ووزارة االشغال العامة واالسكان، وبما يعود ذلك بااليجاب على دفع عجلة االقتصاد 

 .الوطني

 
 : ن صدور تعليمات الرقابة والتفتي  على اعمال االعمارالمقاولين تثم •

العامة  االشغال  وزارة  و  الوزراء  مجلس  جهود  اليعقوب  احمد  المهندس  المقاولين  نقيب  ثمن  
لسنة   االعمار  اعمال  على  والتفتيش  الرقابة  اجراءات  تعليمات  اصدار  في    2020واالسكان 

 بالجريدة الرسمية 
ال جودة  الى ضمان  تهدف  االعمال  والتي  مطابقة  خالل  من  الهندسي  العمل  سوية  ورفع  عمل 

 المنفذة مع المواصفات الفنية والكودات الهندسية ومتطلبات السالمة العامة في المشاريع. 
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 حيث تتولى لجان التفتيش  الرقابة على  المشاريع .
ين في تنفيذ  كما تؤكد التعليمات بان تنفيذ المشاريع  ستكون من خالل مقاولين مسجلين ومصنف

 هذه االعمال، وبذلك سوف يتم القضاء على ظاهرة العقود الصورية

 
 

بعد ظهور حالة اصابة بفايروس كورونا الحد كوادر  التزاما بأوامر الدفاع الصادرة عن الدوله و  •
قامت النقابة بتعليق الدوام في مبنى الرئيسي    2020/ 19/10نقابة المقاولين يوم االثنين الموافق  

بالتنسيق  مع  في عم والخارج  الداخل  النقابة من  مباني  تعقيم  تم  وقد  السبت   لغاية صباح  ان 
التابعة   الوبائي  التقصي  فرق  قامت  كذلك  المعتمد  البروتوكول  وحسب  الكبرى  عمان  امانة 
للخدمات الطبية الملكيه  باجراء الفحوصات الخاصة بفايروس  كورونا لكافة موظفي النقابة يوم  

الجهات المختصة من تعقيم كافة  من  .و تم التنسيق والطلب    21/10/2020موافق  االربعاء ال
 مباني الفروع وعمل الفحوصات الالزمه حماية للموظفين والمراجعين على حد سواء.
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 :قطاع المقاوالت دخل هي مرحلة االنكماش االقترادي •
اإل  بين أن  األردنيين  المقاولين  نقيب  نائب  الخضيري  ايمن  السابقة  المهندس  الحكومية  جراءات 

قطاع   في  اإلنتاج  تراجع  بعد  سواء  حد  على  الصحي  والقطاع  األردني  باالقتصاد  أضرت 
 المقاوالت األردني بقيمه  تزيد على مليار دينار أردني حسب تصريحه . 

% من الناتج المحلي اإلجمالي ، حيث  10 - 8أن قطاع المقاوالت يساهم بما نسبته   كذلك بين 
ال على  يشارك  تزيد  سنويه  بحصة  تقارب   2قطاع  شهريه  إنتاجيه  وبطاقه  أردني  دينار  مليار 

 مليون دينار .  150-200
الى   بنسبة وصلت  تعطل  المقاوالت  قطاع  ان  الـ    70واضاف  مدى  على  السابقة    %7  أشهر 

% فقط من طاقته االنتاجية وعليه فإن إنتاجه قد تراجع بقيمة ال    30  -10حيث عمل القطاع بـ  
حاجز  ت تجاوزت  بخسائر  وعاد  دينار«،  مليار   « عن  العاملين   100قل  على  دينار  مليون 

بالقطاع؛ ما أدخل القطاع في مرحلة » انكماش اقتصادي« ، وأثر سلبا على شريحة كبيرة من  
 المقاولين والعاملين لديهم والمهن المساندة أيضا والتي تزيد على مائة مهنة. 

ع أثر على إيرادات الحكومة المتأتية من ضريبة الدخل التي كانت  وأكد الخضيري أن هذا التراج
موارد   « من  تحصيلها  المفترض  من  كان  التي  المبيعات  وضريبة  المقاولين  على  ستستحق 

 مليون دينار أردني« . 200القطاع« و مدخالت انتاجه والمهن المساندة له وبقيمة تصل الى » 
النقيب وطالب   قطاع    الحكومه  نائب  اإلنفاق  وضع   « من خالل  أولوياتها  سلم  على  المقاوالت 

على القطاع وضخ السيولة فيه  والبدء الفوري بتسديد مستحقات المقاولين المتراكمة منذ ما قبل 
المالية    جائحة  السنة  نهاية  قبل  وصرفها  في    2020كورونا  عطاءات  على طرح  والعمل   ....

وإنقاذ   االقتصاد  لتحريك  المحافظات  تب جميع  طالب ما  كما  القطاع،  صحة  من  الحكومة    قى 
بفتح   الشابة  جاد بقيادتها  القضايا    حوار  لبحث  المتخصصة  وكوادرها  المقاولين  نقابة  مع 

وآلية   كورونا  ألحداث  والمالي  الزمني  األثر  دراسة  رأسها  وعلى  القطاع  تهم  التي  والتحديات 
 .تعويض المقاولين عن أضرارهم نتاج ذلك

 : بار قطاع المقاوالت ضمن القطاعات المتضررةوزير العمل: ندرس اعت  •
المقاوالت ضمن   قطاع  ادراج  على  ستعمل  الوزارة  ان  القطامين  معن  الدكتور  العمل  وزير  قال 

 القطاعات المتضررة نتيجة جائحة كورونا.  
المقاولين   نقيب  برئاسة  المقاولين  نقابة  مجلس  من  وفدا  اليوم  لقائه  خالل  القطامين  واضاف 

مد اليعقوب انه سوف يتم عرض التحديات التي تواجه قطاع االنشاءات على اللجنة  المهندس أح
المختصة  والمعتمدة في تحديد القطاعات المتاثرة والمتضررة بسبب جائحة كورونا خالل العام 

 قطاع االنشاءات من القطاعات المتضررة وذلك بحسب ما تراه اللجنة مناسبا.   المنصرم، العتبار
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الي جائحة  واستعرض  بسبب  ومحليا  دوليًا  االنشاءات  قطاع  تواجة  التي  المشاكل  اهم  عقوب 
 الكورونا التي تمر بها البالد من خالل تقديم دراسة دوليه بذلك.

وبين اليعقوب اهمية اعتبار قطاع االنشاءات من القطاعات االكثر تضررًا بسبب جائحة كورونا، 
القطاع من دور فاعل في تحريك عجلة لهذا  "   لما  بـ  انه مرتبط  "  150االقتصاد االردني حيث 

 مهنة رديفة.  
جديدة  عدم طرح عطاءات  في ظل  المقاولين  مستحقات  في صرف  التأخير  ان  اليعقوب  وقال 

تطبيق   2021للعام   اهمية  على  مشددا  وانهياره،  القطاع  هذا  اضعاف  في  كبير  دور  لها 
 ما اصابهم من ضرر في هذه المرحلة.التعديالت وتخفيض الضريبة او اعفاء المقاولين منها ل

العام    القطاعين  في  المقاولين  لكافة  المدة  تمديد  تعميم  اصدار  في  االسراع  بضرورة  وطالب 
والخاص بسبب التعطل الذي لحق المقاولين في تنفيذ مشاريعهم والتاخر في تسليمها بسبب ايام  

 الحظر الكثيرة لقطاع المقاوالت والقطاعات المساندة. 
ان النقابة على استعداد كامل للتعاون بتقديم الدراسات التي تثبت تضرر قطاع المقاوالت     وقال

 واالستئناس بها ان احتاجت اللجنة ذلك. 
وقدم اليعقوب عدد من االقتراحات للتقليل من تاثير جائحة كورونا على القطاع من ابرزها عمل  

للعامين   للنهوض   2020,  2019اعفاءات ضريبية  دفع   للقطاع   بأعبائة االخرى واالسراع في 
 المستحقات المالية للمقاولين المستحقة لدى كافة الجهات الحكومية. 

وايضا   القطاع  لتشغيل  تحتية  وبنية  انشائية  مشاريع  وطرح  اقتصادية  حزم  عمل  إلى  باالضافة 
المقاولين      ومنح  االقساط  وتأجيل  للمقاولين  الفائدة  نسب  تخفيض  البنوك  من   الطلب 

 . التسهيالت المناسبة للخروج من االزمة
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 :سلطة وادي االردن  -سلطة المياه  -وزارة المياه والري  •
 بهدف تنشيط قطاع المقاوالت وتحقيق العدالة 

المياه والصرف  المقاولين المحليين بعطاءات  المياه والري يوعز بدراسة شمول كافة فئات  وزير 
 الصحي

الدك والري  المياه  وزير  نقيب اجتمع  مع  والري  المياه  بوزارة  مكتبه  في  سعيدان  معتصم  تور 
المقاولين االردنيين م. احمد اليعقوب بحضور أمين عام سلطة المياه بالوكالة م. احمد عليمات  
الجهود  ضمن  المقاوالت  قطاع  وتنشيط  تحفيز  الى  الهادفة  القضايا  من  عدد  بحث  تم  حيث 

اد الوطني وتوفير عدد من فرص العمل في مختلف الحكومية الرامية الى تحريك عجلة االقتص
 مناطق ومحافظات المملكة بما يحقق المصلحة الوطنية العامة .

وبين الوزير ان الحكومة لديها أولوية في تحقيق الحماية الصحية ومعاجلة كافة الجوانب الناتجة  
و  الوطني  باالقتصاد  للنهوض  امكانياتها  بكل  تسعى  فانها  كورونا  جائحة  في  عن  النمو  تحقيق 

 مختلف المجاالت ومنها قطاع المقاوالت . 
مقاول  اكثر من  المياه وشمول  قطاع  في  العطاءات  بتوزيع  المقاولين  نقيب  على مطالبة  وبناء 
بتنفيذ العطاءات التي يمكن تجزئتها وتنفيذها من قبل اكثر من مقاول أوعز وزير المياه والري 

المعنيين  الى  سعيدان  معتصم  حسب   الدكتور  العطاءات  بتنفيذ  المقاولين  فئات  كافة  بشمول 
التصنيف المعتمد من قبل نقابة المقاولين االردنيين و البدء بدراسة العطاءات التي يمكن ان تنفذ 
المقاول   يتمكن  بحيث  مقاول  من  اكثر  على  مستقبال  كحزم  لطرحها  مقاول  من  اكثر  قبل  من 

من المشاركة بتنفيذ عطاءات قطاع المياه والصرف االردني المحلي من جميع الفئات التصنيفية  
 الصحي .

بين   الشراكة  تعزيز  على  ستعمل  االجراء  هذا  خالل  ومن  الوزارة  ان  سعيدان  الدكتور  واضاف 
وكذلك  تنفيذها  وحسن  المنفذة  المشاريع  انجاز  اداء  مستوى  وتحسين  والخاص  العام  القطاعين 

الن  ومعايير  العدالة  وتحقيق  المخاطر  احكام  تقليل  وفق  المقاولين  مختلف  بين  والشفافية  زاهة 
الهام   الحيوي  القطاع  هذا  رفعة  فيه  لما  البناءة  جهودها  ستواصل  الوزارة  ان  مؤكدا  القانون 

 والنهوض به .
من ناحيته ثمن نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب استجابة وزير المياه والري لمطالب نقابة  

مؤكدا االردنيين  وتحقيق    المقاولين  المحلي  للمقاول  الحماية  تعزيز  شأنه  من  االجراء  هذا  ان 
العدالة وتمكينه من اداء دوره وواجبه بمسؤولية وعدالة نحو وطنه ويحفز هذا القطاع بما ينعكس  
على تشغيل مزيد من االيدي العاملة من ابناء الوطن مؤكدا انهم سيواصلون جهودهم للنهوض  

 . ومراعاة ما من شأنه خدمة الوطن والمصلحة العامةبواجباتهم بمسؤولية ووطنية  
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 دوائر النقابة هعاليات ونشاطات 
 

 الدائرة القانونية  
 

المشاركة في اللجان الداخلية التي يشكلها المجلس سندا للنظام الداخلي للنقابة ومن ضمنها   .1
عمل على حل القضايا والخالفات العقدية والقانونبة  لجنة الشكاوي و اللجنة القانونية لغايات ال

التي تواجة المقاولين و اصحاب العمل اثناء مراحل تنفيذ العمل وكذلك تقديم الراي القانوني  
 اللجان . 

 (   41)  عدد الشكاوى المقدمة للنقابة  •
 (  17)       عدد الشكاوى قيد النظر  •
 (8)   عدد الشكاوى التي تم حلها  •

رأي القانوني حول التعديالت الواجبة على القانون والنظام الداخلي للنقابة وكذلك اي  إبداء ال .2
تعديالت مطلوبة  على صندوق التكافل اإلجتماعي ومن ثم ارسالها الى الجهة المعنية للسير 

 باجراءات التعديل اصوليا بعد المصادقة عليها من قبل الهئبة العامة. 
ي يشكلها المجلس سواء لجان التحقيق المنصوص عليها في  المشاركة في لجان التحقيق الت .3

من القانون  او مع  موظفي النقابة في حال ثبوت ارتكابهم الي مخالفة تخص    43المادة  
 العمل لضمان تقديم الخدمة المطلوبة العضاء الهئية العامة  . 

جهة  لدي كافة   متابعة القضايا التي ترفعها النقابة ضد اي جهة  و/او ترفع ضدها من اي .4
 المحاكم االردنية( .

لمجلس    .5 المطلوبة  القانونية  االستشارات  و  االستفسارات  كافة  على  وإلعضاء   النقابة الرد 
 الهئية العامة . 

و  .6 االتفاقيات  جميع  المعنية  صياغة  الجهات  كافة  مع  النقابة  تبرمها  التي  التفاهم  مذكرات 
 وقيعها حسب االصول لضمان حقوق النقابة. لغايات اعطائها الصبغة القانونية السليمة وت

متابعة كافة القوانين والعقود  التي تخص القطاع و تقديم التوصيات الالزمة للمجلس للتعديل  .7
 ان وجد لما فيه مصلحة النقابة وكذلك مصلحة اعضاء الهيئة العامة. 

لى قسم تصديق  متابعة كافة الوكاالت العدلية الممنوحة من مالك العمل للغير والتي تقدم ا .8
العقود لغايات التاكد من قانونيتها لضمان صحة توقيع عقود المقاولة بين االطراف وبشكلها  

 القانوني من اجل ضمان حقوق اعضاء الهيئة العامة المترتبة لهم على الطرف االخر. 
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يش  المشاركة في اعمال اللجان الخارجية وكان اخرها المشاركة في وضع نظام الرقابة والتفت  .9
, وكذلك تمت المشاركة في وضع تعليمات تنفيذية لهذا   2020/ 15/3والذي صدر بتاريخ  

 النطام وصدرت مؤخرا .
المشاركة في لجان التي تعقد في الوزارات المعنية وكان منها لجنة االشراف على تطبيق   .10

 االلزامية تشغيل العمالة المحلية من ابناء المحافظات .  2016لسنة   131نظام  
النظام    تم  .11 بموجب  المشكلة  الشكاوى  لجنة  عمل  طريقة  توضح  خاصة  تعليمات  اعداد 

وتعديالته وتم اقرارها من قبل مجلس   1990لسنة    31الداخلي لنقابة مقاولي االنشاءات رقم  
   14/10/2019النقابة بتاريخ 

النظام  تم   .12 بموجب  المشكلة  الداخلية  اللجان  عمل  طريقة  توضح  خاصة  تعليمات  اعداد 
وتعديالته وتم اقرارها من قبل مجلس   1990لسنة    31اخلي لنقابة مقاولي االنشاءات رقم  الد 

 14/10/2019النقابة بتاريخ 
والخاصة  تم   .13 المستهلكة  والمواد  الكهربائبة  واالجهزة  االثاث  واتالف  جرد  تعليمات  اعداد 

   7/2018/ 1بتاريخ  بالنقابة مقاولي االنشاءات االردنيين , وتم اقرارها من قبل مجلس النقابة
الالزمة تم   .14 غير  القديمة  والسجالت  الملفات  محتويات  واتالف  جرد  تعليمات  اعداد 

لالستعمال والخاصة بالنقابة مقاولي االنشاءات االردنيين , وتم اقرارها من قبل مجلس النقابة  
   2018/ 1/7بتاريخ  

 
 الدائرة الدارية : 

 قسم شؤون الموظفين : 
عام   في  مقاولي  اال   2020تم  نقابة  في  العاملين  كافة  ورواتب  وظائف  هيكلة  من  نتهاء 

 االنشاءات االردنيين بالتعاون مع شركة الحلول القياسية المتكاملة.
 إنجازات مدير مكتب النقيب 

متابعة وترتيب كافة التحضيرات الالزمة للفعاليات واإلجتماعات ولقاءات سعادة النقيب   تمت 
ا الوفود  المجلس مع  إلى ترتيب عقد جلوأعضاء  باإلضافة  المجلس سلداخلية والخارجية  ات 

 الدورية والمواعيد الالزمة للنقيب وأعضاء المجلس.
 دائرة الجودة والمتابعة 

لشهادة  .1 المانحة  الشركة  به  قامت  الذي  الخارجي  التدقيق  في  والمشاركة  والتحضير  اإلعداد 
ات العمل الموثقه لجزء من  والذي شمل اجراء   2020/ 02/ 17بتاريخ    SGSاآليزو شركة  

 . 9001:2015دوائر وأقسام النقابه و نتج عنه اإلستمرار في منح شهادة  اآليزو  
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إجراء التدقيق الداخلي على إجراءات العمل الموثقه والتأكد من مطابقة اإلجراءات المعتمده  .2
اجراء   تم  المعتمده حيث  للنماذج  الموظفين  وإستخدام  الجوده  داخ  25لنظام  لي على  تدقيق 

 اجراءات العمل الموثقه .
متابعة حاالت عدم المطابقه التي تم رصدها اثناء عن التدقيق الداخلي و وضع االجراءات  .3

تؤثر على   معيقات  العمل وتالفي حدوث اي  لتصحيح مسار  الالزمه  والوقائيه  التصحيحيه 
 جودة الخدمه ، ومتابعتها لضمان عدم تكرارها مستقبال .

المقاو  .4 رضى  خالل  قياس  ومن  االيميالت  خالل  من  وذلك  االستبيان  توزيع  خالل  من  لين 
للنقابة ، حيث بلغت نسبة الرضا لهذا العام ) التابعه    ٪ 64.27مواقع التواصل االجتماعي 

 )عن ُمجَمل الخدمات التي تقدمها النقابة . 
اخلي ومتابعة  التجهيز واالعداد الجتماع مراجعة االداره ومناقشة نتائج التدقيق الخارجي والد  .5

 نتائج التوصيات  . 
التحسين   .6 مدى  لقياس  مرجعية  قيمة  ستشكل  التي  العمل  إلجراءات  االداء  مؤشرات  متابعة 

 والتطوير في الخدمات المقدمه للمنتسبي النقابة . 
وبالتعاون مع   .7 النقابة  العمل في  اجراءات  لمختلف  المخاطر  الرباعي ودراسة  التحليل  اجراء 

 راجعتها بشكل دوري أثناء إجراء عمليات التدقيق الداخلي .الدوائر واالقسام وم
النقابة على الموقع االلكتروني  بهدف تسهيل االطالع على االجراءات  .8 نشر دليل خدمات 

 والخدمات المقدمه من النقابة .
   والدراسات سعاراأل دائرة

سعار المحروقات أد ومن خالل العمل مع لجان تعديل  سعار والدراسات والعقو تابعت دائرة األ .1
اإل وزيروالمواد  معالي  شكلها  التي  واإلاأل  نشائية  العامة  المقاولة شغال  عقد  بموجب  سكان 

و/أ المباشرة  بالمشاركة  إلوذلك  فيها  النقابة  مندوبي  خالل  من  الخاصة  و  التعاميم  صدار 
األ  في  بتغيرات  التغيرات  تحديد  ومتابعة  اإلأسعار  المواد  متابسعار  خالل  من  عة  نشائية 

 .مراسالت والكتب والمالحظات عليهاعداد الإ و  لمصنعين والموردين لهذه المواد ا
األ .2 دائرة  بمراقامت  والعقود  والدراسات  األسعار  تعديالت  تعاميم  بعد  جعة  صدارها  إسعار 

دقة  أوالت من  و و صأكد  فيها  الواردة  والشروط  القيم  اإ حة  التعديالت جراء  لمخاطبات وطلب 
 . مرن لزم األإبشأنها 

الدا .3 وتفريغها على  قامت  التعاميم  بحفظ  ونشره أئرة  المقاولين  وتوزيعها على  مدمجة  ا  قراص 
 .على الموقع االلكتروني للنقابة

ستفسارات بداء الرأي في القضايا واإلإ عداد ودراسة و إسعار والدراسات والعقود بقامت دائرة األ .4
األ تعديل  تعميم  وتطبقات  والفنية  وتمديدات  العقدية  التي وردت  سعار  من  إالمدة  النقابة  لى 
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لى الجهات ذات  إرسالها  إو الكتب الخاصة بها و أعداد الردود  إ و غيرهم حيث تم  أالمقاولين  
 العالقة . 

 ضريبة الدخل : .5
ن نسبة الربح أسعار والدراسات والعقود تبين  ة عقدية ورياضية من قبل دائرة األعداد دراسإ 

حسن الظروف أفي    ٪10ـعوام السابقة ال تتعدى الل األنشائية خالالحقيقية في المشاريع اإل 
المقطوعة, وبناء   قرار نظام الضريبة إجل  ألى دائرة ضريبة الدخل من  إوتقديم هذه الدراسة  

" نظام    2019لسنة    (156قرت نظام الضريبة المقطوعة وصدر نظام رقم )أعلى ذلك فقد  
لنظام اإل المادة ت ونسب األيرادات الضريبية والسجالت والمستندامعدل  رباح" حيث نصت 

يرادات المستحقة  ( من اإل٪10ربح صافي ال تقل عن )   عتماد نسبةإ نه يتم  أ( منه على  3)
حسب أ المقبوضة  اإل  و  المقاوالت  لقطاع  الحال  واألمقتضى  الشروط  وضمن  حكام  نشائية 

 الواردة بالتعليمات . 
 :  تمديد المدة .6

يم الخاص صدار التعمجراءات والمراسالت إلد اإلسعار والدراسات والعقو تابعت دائرة األ -
اإل المشاريع  مدة  ع بتمديد  رقم  بسبب   2020/ 23/6تاريخ    39/1144-4-نشائية 

 .يوماً  68بواقع   2020/ 21/3ولغاية   2019/ 10/ 1حوال الجوية لشتاء للفترة من األ
اإلع تاب - الدائرة  إلة  والدراسات  والمراسالت  بتمديجراءات  الخاص  التعميم  مدة صدار  د 

(   35و   25بواقع )  17/11/2020تاريخ     2498-سعار أ-4-نشائية رقم عالمشاريع اإل
 . 2020/ 30/9ولغاية  6/2020/ 1رتفاع درجات الحرارة للفترة من إبسبب  يوماً 

دار تعميم تمديد مدة للمشاريع  صإ سكان بشغال العامة واإل طالبت النقابة معالي وزير األ -
كااإل التي  التننشائية  قيد  سريان  نت  فترة  خالل  الشامل  أفيذ  بالحظر  الدفاع  و أوامر 

الفعلي  التوقف  تفوق  بفترات زمنية  المدة  بتمديد  الجزئي بسبب جائحة كورونا والمطالبة 
الة التزود بالمواد والمستلزمات ونقص العم  خرأل مع مراعاة التوقفات الجزئية وتعن العم

المحافظات و  بين  التنقل  للعمال والمصدار تصاإشكالية  إومنع  التنقل  عادة  إ ظفين و و ريح 
 . عمال المنجزة قبل سريان الحظرأل صالح وتنفيذ اإ

دائرة األ - بمتابعة وتوضيح عدم صحة  ار والدراسات والسعقامت  العديد من  إعقود  متناع 
لتزام بتطبيق تعاميم وزير ة والمؤسسات الخاصة وغيرها من اإلالشركات المساهمة العام

واإلاأل العامة  اإلشغال  للمشاريع  المدة  تمديد  بخصوص  بحجة  سكان  من  أنشائية  نها 
اإل تم  حيث  الخاص,  الجهات  أجتماع  القطاع  هذه  من  العديد  مخاطبة  بهذه   إللزامهاو 

األالتعاميم الطلب من معالي وزير  وتم  واإل,  العامة  تلزم  سكان إلشغال  تعليمات  صدار 



54 

 

و  لذلك  المبررات  وبيان  المدة  بتعاميم  الخاص  النظر المالقطاع  قيد  زال  ال  وضوع 
 .والمراجعة

 : لجنة التنسيق المشتركة .7
جتماعات الدورية للجنة التنسيق المشتركة التي تضم جميع الجهات المالكة عمال اإلأ متابعة  

طة المياه وشركة مياهنا وشركة مانة عمان الكبرى وسلأشاريع وخدمات البنى التحتية مثل  لم
ودائر اإل المدني  والدفاع  األ  ةتصاالت  ووزارة  الكهرباء  وشركة  واإلالسير  العامة  سكان  شغال 
لى نقابة المقاولين وطرح قضايا المقاولين والتنسيقات المطلوبة حيث تمت مناقشة  إضافة  باإل 

نسيابي وتصاريح الحفر  ولية والعرضية ومواصفات الردم اإلمواضيع الكفاالت والمقاطع الط
مانة  أتماعات عديدة بين المجلس ومدراء  ج إتم عقد  , و سفلت الجديد والقديم والنظيففي اإل

واإل الكهرباء  وشركات  مياهنا  وشركة  قضاعمان  لمناقشة  وغيرها  المقاولين    تصاالت  يا 
عن تقديم  وعمل دورة تدريبية وتوضيحية للمقاولين    اإللكترونيةلى تصاريح الحفر  إضافة  باإل 

 . لكترونياإتصاريح الحفر 
 :المعادلة السعرية .8

ال لمعاليتمت  ب  كتابة  واالسكان  العامة  االشغال  عند  إ وزير  السعرية  المعادلة  حالة إعتماد 
مبينين   تطوير قطاع  إكانت    نهاأالعطاءات  ندوة  توصيات  بشهر اإلحدى  المنعقدة  نشاءات 

عام  آ من  األ  1996يار  الملكي  السمو  صاحب  رعاية  حيث تحت  طالل  بن  حسن  مير 
ب التنسيب  التنفإتضمنت  عطاءات  )الحالة  لتحديد  يذ  السعرية  للمعادلة  وفقًا  نسب  أمقاوالت( 

فرسعااأل لذلك  ونتيجة  تطويإ,  ندوة  توصيات  تفعيل  تؤكد على ضرورة  المقاولين  نقابة  ر  ن 
اإل  بقطاع  المتعلقة  األ  حالة إنشاءات جميعها وخاصة  أنسب  التنفيذية على  سعار  العطاءات 

السعريةوا للمعادلة  وفقًا  حددت  تشكيلتي  تم  وقد  األ,  بوزارة  لجنة  واإلل  العامة  سكان  شغال 
المعادلة   تطبيق  في  الفنية  والجوانب  المالي  المدى  وبيان  السعرية  المعادلة  مقترح  لدراسة 

حيث  سعريةال وبينت  أ,  دراستها  اللجنة  األأنهت  العن  المالي  قيمة  ثر  على  المباشر  ام 
اإل و المشاريع  بأجمالية محدود وضئيل  السإ وصت  المعادلة  العطاءات إعرية في  عتماد  حالة 

األأعلى   تنسب  وال  األسعار  وزير  معالي  تراجع  النقابة  واألزال  العامة  بهذا  شغال  سكان 
 .دلة السعرية في المشاريع القادمةعتماد المعاإ مكانية إالنظر بب ة الخصوص حيث وعد معالي

 :  امتحان الجاهزية .9
متحان الجاهزية إد دورات ورغم جائحة كورونا من عق 2020ستمرت النقابة خالل عام إ

جراءات السالمة العامة إتخاذ كافة إشاءات ولكن في فترات متباعدة مع نللعمل بقطاع اإل
كز تدريب المقاولين  متحان من مر رة الصحة هذا وقد تم نقل مركز اإلوالتقيد بتعليمات وزا

 . لى مركز النقابة بدير غبارإبوادي السير 
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جتياز  إ( والذي يؤكد على ضرورة  7لمادة )ا  2012ن لسنة  وفقًا لتعليمات ترخيص المقاولي •
نشاءات  شاءات المقرر من نقابة مقاولي اإلنالعام لجاهزية العمل في قطاع اإل  متحاناإل
اإلاأل طلبات  تسجيل  يتم  نموذج  ردنيين  لكلآمتحان حسب  معين   في   يزو  يرغب  من 
متحان  عيد المقرره من لجنة اإلعلى الموا متحان بناءًا  نتساب للنقابة وتحديد موعد لإلاإل

 . سبوعين( أالمتخصصة )تم تحديده يوم سبت كل 
 : ( موزعين كالتالي227) 2020متحان في عام  لغ عدد المسجلين لإل بحيث  •

 104ول مره  أعدد الناجحين من  -
 84عاده  عدد الناجحين بعد اإل  -
 39عدد المسجلين الجدد لغاية تاريخه  -
 . 2020دوره في عام   15متحان  ء اإلجرانعقدت إل إعدد الدورات التي  -

 . شغال ودور ديوان المحاسبةع في مديريات األستالم المشاريإخر أت .10
نشائية  ستالم المشاريع اإلإالمحاسبة لمناقشة آليات ومعوقات  جتماع مع رئيس ديوان  إ  عقد  تم

واصفات للمنشائية وفقًا  ساسي للتأكد من تنفيذ المشاريع اإلودور ديوان المحاسبة الرقابي واأل
 .يع من أجلهانشئت هذه المشار أوالمخططات والغايات التي 

ستالم المشاريع المنتهية في مديريات  إ قاولين من التأخر في تشكيل لجان  ولمناقشة شكوى الم
و/أواأل اإلع  شغال  لغاية  المشكلة  اللجان  قيام  محددة دم  مواعيد  بتحديد  القيام  من  ستالم 

المحا ديوان  المحددة و/سبة ع بسبب غياب مندوب  المواعيد  و بسبب عدم  أن الحضور في 
و  أم خاصة  أو تغيبهم ألسباب  أستالم  ب ديوان المحاسبة لتغطية لجان اإلعداد مناديإ فاية  ك
   .رتباطهم بأعمال طارئةإل

صالح العيوب حيث يتعين على صاحب العمل ابالغ المقاول إشعار بوكذلك لمناقشة فترة اإل
ا لم يصل جراء الصيانة الالزمة, ومإ ن وجد ليقوم المقاول بأعيب  و  أي ضرر  أعن    رسمياً 

جراء  إالصيانة فال يكون المقاول ملزم بشعار من قبل صاحب العمل خالل فترة  المقاول اإل
 .داءصدار شهادة األإعادة كفالة الصيانة للمقاول و إ نتهاء فترة الصيانة ويجب إالصيانة بعد 

ر في خيألى التإسباب التي تؤدي  سكان باألغال العامة واإلشكما تم مخاطبة معالي وزير األ
 .شغال في مختلف المحافظات ستالم مشاريع مديريات األ إ
 :  شهادة المطابقة .11

رد   - اإلإ تم  بقطاع  المستثمرين  جمعية  األعتراض  وزير  لدى  العامة  سكان  شغال 
مانة  أة في  بني مقاولين وفق نظام األدار شهادة المطابقة من قبل الإصسكان على  واإل

لتكون  لية مناسبة إلآعمان والعمل على وضع   النظام  المطابقة وفق  صدار شهادة 
 هوية بناء. 
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شعار رسمي إلى صاحب العمل هي بمثابة  إة المطابقة التي يصدرها المقاول  شهاد  -
والمواصفات  الشروط  والمشروع حسب  االعمال  بانجاز  قام  قد  بأنه  فيها  يشهد  منه 

نه وتحت االشراف الهندسي ، ليلزم المقاول صاحب العمل والمخططات المطلوبة م
مالحظات  اي  ابداء  و/أو  االشغال  تسلم  شهادة  واصدار  المشروع  استالم  على 
المبنى  لهوية  ضمان  وهي  المشروع  وتسليم  انجازها  من  المقاول  ليتمكن  جوهرية 

المسؤ  المقاول  يتحمل  حيث  العمل   لصاحب  حق  وهي  للمواصفات  ولية  ومطابقته 
 لقانونية عن عمله في حال تناقضت هذه الشهادة مع الواقع .ا

ال يوجد هناك اي تعارض او تناقض بين شهادة المطابقة التي يصدرها المقاول بانه انجز 
ان   فيها  يشهد  التي  المهندس  التي يصدرها  المطابقة  وبين شهادة  االصول  االعمال حسب 

ب االصول ال بل ان اصدار شهادتين من  المقاول قد نفذ االعمال تحت اشرافه الهندسي حس
تاكيد اضافي وضمانة لجودة وسالمة  المشرف ( هو  المنفذ والمهندس  المقاول  مصدرين ) 

 المنشأة .
 : رسوم طوابع الواردات  .12

أو   يشكل عطاء  منها  بند  بنود منفصلة وكأن كل  بانها  العطاء  بنود  التعامل مع  يتم  حيث 
( من  1  –( الفقرة )ب    6ابع الواردات في المادة )  معاملة منفصلة, لقد ورد في قانون طو 

القانون أن الرسوم تستوفى على العقود أو العطاءات أي أن القانون ينظر الى العقد كوحدة   
واحدة متكاملة وليس الى اجزاء أو بنود منفصلة وبالتالي فان االصل أن يتم استيفاء رسوم 

از العطاء , اننا لم نجد في القانون االشارة الى  طوابع الواردات على القيمة النهائية عند انج
انه يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات عن بنود العطاءات التي زادت كمياتها في العطاء بندا 
بندا وانه ال يتم النظر في البنود التي الغيت أو نقصت  كمياتها في العطاء , علمًا بان هذه  

وابع كاملة عند االحالة وبالتالي فاننا نطالب في نهاية  البنود الملغاة قد سددت عنها رسوم الط
قيمة   عن  الواردات  طوابع  رسوم   استيفاء  يتم  بان  له  المالي  الملف  اغالق  وعند  العطاء 
االوامر التغييرية المستحدثة عند االتفاق عليها وعن قيمة الفرق بين القيمة النهائية للعطاء 

 م الطوابع عند االحالة فقط . وقيمة العقد المقبولة المحصل عنها رسو 
 :  العقود ردي ت

المالك استوفت جميع شروط و االجراءات بين المقاول مصنف لدى النقابة و  هي كل اتفاقية موقعه ما
حسب احكام وتعليمات النظام الداخلي لنقابة مقاولي االنشاءات االردنين لغايات استكمال اجراءات 

 الترخيص في الجهة المعنية .
 : العقود  لتردي  المتبعة اتاالجراء
 يقوم موظفي قسم التصديق بإستالم العقود الموقعة بين المقاول والمالك لتصديقها.  .1



57 

 

المقاول   .2 وتصنيف  والسعر  المساحة  حيث  من  المعاملة  بتدقيق  التصديق  قسم  موظفي  يقوم 
له   وعدد مشاريع المقاول وكادر المقاول حسب التعليمات بحيث ال يتجاوز الحصة المقرره

التسامح   حدود  زيادة  سلطة  النقابة  ولمجلس   ، والدرجة  التصنيف  النقابة حسب  مجلس  من 
 . للمستويات االدارية االدنى منه سواءًا  مارسها بذاته او فوضها

 يتم التأكد من شخصية ووثائق المقاول والمالك.  .3
عدد )ى  يتم تدقيق المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع من حيث المساحه و وصف المبن .4

 الطوابق ( .
 في حال إستيفاء المعاملة لكافة الشروط يتم البدء بإجراءات التصديق . .5
العقود  .6 تصديق  اللجنة  الى  تحويله  يتم  العقد  على  مشكالت  او  تجاوز  اي  هناك  كان  اذا 

 . المعنية التي تقرر اجازه العقد او رفضه او الى مجلس النقابة 
 . وواحدة للحفظ لدى دائرة التفتيشن واحدة للمقاول يتم إصدار شهادة تصديق عقد من نسختي  .7
 : كالتالي هي و الترخيص لغايات المردقة العقود

 .عقد مقاولة   4324عدد العقود المصدقة لدى دائرة التفتيش  •
 . 2م    3.732.381مجموع المساحات العقود مسجلة بلغت  •
 .دينار   599.433مجموع بدل االتعاب عن العقود بلغ   •
 : المقاولين تخدما دائرة

 االنتساب  قسم  
 -: كالتالي  مفصلة شركة (197)  2020 عام  للنقابة المنتسبة الشركات  عدد   مجموع بلغ

 شركة. (139)  العضوية على  حصلت  التي الجديدة االردنية الشركات/المؤسسات  عدد  .1
  تكمل   ولم  (13)  العضوية  على  حصلت   التي  الجديدة  االردنية  الشركات/المؤسسات   عدد  .2

 .االشغال وزارة   في التصنيف ات اجراء
 شركة. (2) سجلت   التي االجنبية الشركات  عدد  .3
 شركة. (2) سجلت  التي العربية الشركات  عدد  .4
  بعد  طلبها على بناءاً  او الرسوم تسديد  لعدم فصلها بعد  عضويتها  اعادة تم التي  الشركات  عدد  .5

 شركة.  (23) االصول حسب  المجلس قرار
 شركات. (18) العكس او  مؤسسة الى شركة من اتحويله تم التي الشركات  عدد  .6

 عضويتها   المنتهية الشركات 
 

  شركة   (0و) اردنية  شركة  (22)   2020  لعام   النقابة  من  عضويتها المنتهية  الشركات   عدد  بلغ .1
 طلبها. على  بناءً  واحده اجنبية

 نيةارد  شركة  (133) الرسوم تسديد  لعدم  النقابة من المنفصلة والمؤسسات  الشركات  عدد  بلغ .2
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( شركة / مؤسسة مقاوالت اردنية بعد اتخاذ المجلس 193تم دراسة وقبول عضوية ) 2020خالل عام  

 قرارات بذلك وقد توزع االعضاء الجدد وفقًا للمجاالت التالية : 

 عدد الشركات المجال 
 68 االبنية 
 5 الطرق 

 10 المياه والصرف الصحي 
 16 كهروميكانيك 

 53 سادسة /  اخرى  اشغال

 18 العكس   او شركة  الى مؤسسه من تحويل

 23 الفصل  بعد العضوية اعادة

 193 المجموع 

 

 
 

 (   2020-2018جدول ورسم بياني يبين الشركات المنتسبة خالل االعوام ) 
  2018 2019 2020 

 163 249 226 الشركات االردنية

 2 4 4 الشركات العربية

 2 1 12 الشركات االجنبية 

 197 254 242 ليالمجموع الك
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 ( بناءًا على طلبها2020-2018جدول ورسم بياني يبيبن الشركات المنتهية عضويتها خالل االعوام )

 2018 2019 2020 

 22 8 14 الشركات االردنية

 0 0 0 الشركات العربية

 0 1 0 الشركات االجنبية 

 22 9 14 المجموع الكلي 
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  : العقود  توثيق قسم
 2020  عام العطاءات  وثيقت : أوال

  التي   الخبرة  حجم  يوثق  كونه  المقاول  عمل   في  اساسيا  ركنا  يشكل  العطاءات   وتوثيق  تسجيل
 .  الخاص  القطاع او العام القطاع في سواء المنجزة مشاريعه خالل من يراكمها

 الى  اخرى   اختصاصات   واضافة  تصنيفه  بفئة  لالرتقاء  المقاول  تأهيل  يعني  الموثقة  الخبرة  تراكم
 .  تصنيفه

  عمل  بحجم  عطاءا  (2026)    بالنقابة  توثيقها  تم   التي  الخاص   القطاع  عطاءات   عدد   بلغ .1
 .دينار مليون  (299) مقداره

 مقدارة  عمل  بحجم  (2277)  بالنقابة  تسجيلها  تم  التي  العام  القطاع  عطاءات   عدد   بلغ .2
 .  دينار مليون  (781)

 2020 عام الشركات  على  والتعديالت  التغييرات  : ثانيا
 :_  كالتالي مفصلة شركة (36)  عليها  تعديل اجراء تم التي الشركات  عدد  بلغ •

 .شركة (24) شريك وانسحاب  شريك دخول .1
 . شركات  (2) تضامن الى بسيطة توصية من تحويل .2
 .(1) محدودة مسؤولية ذات  الى تضامن من تحويل .3
 .شركة (2)  بسيطة توصية  الى تضامن من تحويل .4
 .شركات  (3)  تجاري   اسم على الحصول .5
 شركة (4) الشركة اسم تغيير .6

  (23اعلى)  فئـة  على  لحصولها  عامة  السادسـة/اشغال  الفئة  من  شطبها  تم   التي  الشركات  •
 شركة.

 : 2020 عام طرحها والمعاد  المخالفة العطاءات  متابعة : ثالثا
  اإلنشائية   الت بالمقاو   المتعلقة  للعطاءات   الدعوة  متابعة  طريقة  توضيح  إلى  يهدف  العطاءات   متابعة  إن

  السارية   المقاولين  تصنيف  تعليمات   في  المحددة  والسقوف  الحكومية  العطاءات   طرح  يمات لتعل  تطبيقا 
 . والمساواة  للعدالة  تحقيقاً  وذلك المفعول

 . عطاء (220)  اليومية الصحف في المطروحة العطاءات  عدد  بلغ .1
 . عطاء  (11) منها المخالفة العطاءات  عدد  .2
 عطاءات   (2) بلغ طرحها ةالمعاد  العطاءات  عدد  .3
 متابعتها:  تمت  التي المخالفة العطاءات  .4

 . اتصال (6)  عددها  بلغ هاتفية  اتصاالت  .أ
 .كتاب  ( 31عددها)  بلغ رسمية تب ك .ب 
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 كتب   على  رداً   للعطاءات   الطارحة   الرسمية  الجهات   من  الواردة  الكتب   عدد   بلغ .ج
 .كتب  (12)  المتابعة

 
 2020 عام المتابعة ءاتالعطا ونسب مجموع يبين جدول              

 طرحها  المعادة العطاءات نسبة المخالفة  العطاءات نسبة المعادة العطاءات عدد المخالفة  العطاءات عدد العطاءات عدد مجموع
220 11 2 5%  ٪0.9 
 

 حسب   خطيا طلبهم  على بناءا ومؤسسات  لشركات  عضوية انهاء  كتب  (18) استقبال تم •

 .العضوية بانهاء كتب  صدارا وتم  االنشاءات  مقاولي قانون 
 : 2020 عام الخبرات  احتساب  : رابعا

  وتم   شركة  (35)  لـ  الشركة  في   الباقون   والشركاء  المنسحبون   للشركاء  خبرات   احتساب   تم 
 تصنيف   في  النظر  العادة  الحكومية  العطاءات   لدائرة  موجهه  بالحصص   لهم  كتب   اصدار

 .  2012 لعام التصنيف تعليمات  حسب  الشركات  هذه
 :  2020 عام الشركات  تصنيف مسا:خا
  والراغبين  2020 عام الصادرة  المقاولين   تصنيف  لتعليمات   وفقاً   المصنفين  المقاولين  طلبات   تدقيق   يتم

 :  يلي مما التأكد  يتم  حيث  اختصاص  اضافة أو  الترفيع أو التصنيف بتجديد 
 .  ومعدات  وخبرات  وادارية  فنية وكوادر عناوين من  سليم بشكل الطلب  تعبئة •
 وكتاب   للمكتب   المهن  ورخصة  الشركة  تسجيل  شهادة  مثل  المطلوبة  الوثائق  من  التأكد   يتم •

 .  المقاولين نقابة رسوم دفع وشهادة الشركة لدى العامل الهندسي بالكادر المهندسين نقابة
 . شركة (891) ملفاتها تدقيق  وتم تصنيفها جددت  التي الشركات  عدد  بلغ

 2020 عام االعلى الفئات  الى المقاول تصنيف ترفيع حال في السادسة شطب  كتب  عمل سادسا:
 سادسة شطب  كتاب   (18 اصدار) تم •
  مايتعلق   وخاصةً   الفنية   الشؤون   ادارة  مدير   و  الدائرة   مدير  من   مني   تطلب   التي  الكتب   اعداد   :   سابعا

 .  كتاب  (46) عددها  وبلغ النقابة مجلس بقرارات 
  االنجليزية   باللغة  )نسخة  النقابة  في  المسجلة  االجنبية   للشركات   السنوية  الرسوم  دفع  كتب   عمل  :  ثامنا

 كتاب.  (41) عددها وبلغ  ( العربية باللغة ونسخة
 :  المقاولين خدمات  قسم
 الدخل   لضريبة  و االشغال  لوزارة   الخبرة  كشوف  طلبات   من  المقاولين  طلبات   جميع  يلبي الي  القسم  هو

  عليها   بناءا  التي  و  المقاول  لدى  لتتراكم  الخبرة  كشف  في  تدخل  التي  العطاءات   وتوثيق  وتسجيل
  يحتاج  دائرة  الي  الكتب   وتوجيه  العمالة  استقدام  وطلبات   االشغال  وزارة  لدى   التصنيف  ترفيع  يطلب 

 .  طلبه حسب  المقاول
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 االنجاز    المقاولين خدمات قسم مهام  
 2026 .   العقود  تصديق عطاءات  غير والفرعية الرئيسية  الخاصة  العطاءات تسجيل 1
 2277 .   العقود  تصديق عطاءات غير  من والفرعية الرئيسية الحكومية  العطاءات تسجيل 2
 1213    .  العقود  تصديق لمقاولي  المساحات  كشوفات اصدار 3
  صدور   بعد   انواعها  بجميع  والفرعية  الرئيسية   الخاصة  للعطاءات   توثيق  كتب   اصدار  4

 عليها.  التوثيق  لجنة موافقة
450 

 715 .   الشركات  طلب حسب  للمقاولين العضوية  شهادات  اراصد 5
  الكلي  الكشف   )طباعة  وتشمل   االشغال  لوزارة   للمقاولين   الخبرة  كشوفات   اصدار  6

  اصدار   ثم  حدة   على  كال  الموثقة   غير   و  فقط   الموثقة  كشف  طباعة  ثم  بالمجاميع
 .   لها(  التغطية كتاب

913 

 لغايات   معين  لعطاء  تقديمها  و  البنوك  لغايات  للمقاولين  الخبرة   كشوفات  اصدار 7
 .  للمقاول  اعطائها و بختمها  نقوم  وانما كتاب بها  يصدر  ال وهذه التأهيل 

1430 
 

 1262 .   يريدونها  التي السنوات وفي  المقاولين  طلب حسب الدخل  ضريبة  كشوفات إصدار 8
  على   جنبية واال  والعربية  االردنية   الجديدة  الشركات  وتسجيل  الكترونية  ملفات   فتح 9

 .   4 واجنبية 133 محلية -النظام   على فيها المفوضين  توقيع وادخال النظام 
137 

 254 .  المقاوالت  لشركات  المقاولين وعناوين معلومات وتحديث  تعديل 10
  و   الشركات  على  التغيرات  حسب  النظام   على  الشركات  على  التعديالت  اجراء 11

 .  للشركة التاريخية البيانات  على عديالت الت وترحيل التجاري  السجل في المفوضين 
261 

 
  اي   او   العقود  لتصديق  او  العمل  لحجم   كانت  سوءا   القسم   من  تطلب  التي  تقارير  اعداد 12

 شهري(.   أخرى)معدل معلومات
18 

 44 لالمانة.  لها  هدم  تصاريح  واصدار الهدم عقود  تسجيل 13
 891 .  النظام   على االشغال  وزارة  من الصادرة التصنيف   شهادات  ادخال 14
  بناءا   التاريخية  البيانات   نظام  على  تعديل  عليها  حصل  التي  الشركات  تصنيف   ترحيل 15

 االشغال.  وزارة من الصادرة التصنيف   شهادة  على
325 

  عليهم  المستحقة   الرسوم  يسدودا   لم  والذين  محلية  شركة  104  ل   فصل  كتب  عمل 17
  من   عضويتهم   انهاء  تم   وكذلك   لهم بفص  المجلس  قرار  بعد   2019  و  2018  لالعوام 
   االلكتروني  النظام 

133 

  2019+  2018  لالعوام   السنوية  رسومها  تسدد  لم   التي  للشركات  انذارات  كتب  عمل 18
 .   لفصلها تالفيا  المستحقات  تسديد  بضرورة 

145 

  )محلية   االلكتروني النظام على عضوية انهاء بطلب  المتقدمة الشركات  عضوية انهاء 19
 .   (0 نبيةواج  22

22 

 176  المحاكم  و   الضمان(  و  )الضريبة  الحكومية  الدوائر   خطابات  على  الرد  كتب   اصدار  20
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 .   المشاريع  و المقاولين عن المعلومات   يخص فيما جميعها
  التقرير   لتوزيع  العامة  وللهيئة   الرسمية  للمناسبات   المعايدة   لبطاقات   ليبل  طباعة 21

   انعقادها بعد العامة الهيئة محضر  لبعث ايضا  و السنوي 
4 

 2 شهري(.  )معدل  اخر  سبب   الي او  لالنتخابات العامة  الهيئة كشوفات إعداد 22
 2 شهريا(   مرة  )كم  االنتخابات ويوم  العامة  الهيئة اجتماعات  في الحضور تسجيل 23
 4303 .   المقاولين ملفات  في تسجيلها بعد  )معاملة(  العطاءات  أرشفة 24

 : معلومات ال تكنولوجيا دائرة
 والمعلومات: الشبكه أمن/ الشبكات  •
   الفيروسات   مضاد   من   كل  نسخ   تجديد   تم  والمعلومات   الشبكه  أمن  لخطة  استكماال .1

Kaspersky    تنزيل  واعادة  جهاز  75  لعدد  Center Security   عمل   بتنظيم  الخاص  
  ىعل  النظام  ومراقبة  بالبرنامج  الخاص   التحديث   وعمل  االجهزه  على   الفيروسات   مضاد 

  على   جديده  فيروسات   مضاد   نسخة  تنزيل  باعادة  قمنا  كما  امنيه,  ثغره   اي  ووجود   االجهزه
 القديمه.  النسخه من بدال Kaspersky 11.1.1.126 االجهزه جميع

  وتحميلها   aspersky security advancedالفيروسات  مضاد  من  مختلفه نسخه تخصيص  .2
 لها.  القصوى  الحمايه لتأمين النقابه خوادم على

  وذلك  سنوات   3  ولمدة   FIREWALL FORTIGATE  الحمايه  جدار  برنامج  نسخ  جديد ت .3
  المركز  على   وتوزيعه  االنرتنت   عمل  وتنظيم  اختراقات   اي  من  الداخليه  الشبكه  حمايه  لتأمين

 والفروع.
 والصيانه:   المساندهو  الدعم •
 والفروع   مركزال  في  موجوده  طرفيات   او  جهاز   ألي  الالزمه  الصيانه  بعمل  الشبكات   قسم  يقوم  .1

 االجراء.  يوثق  صيانه نموذج خالل من الالزم وعمل
 فني. خلل وجود  او االنقطاع حال يف  ومراقبتها والفروع للمركز االنترنت  خدمة ديمومة تأمين .2
 المختلفه.  والنشاطات  للفعاليات    show Data العرض  أجهزة تجهيز .3
   لديها. العامله باالنظمه الفروع  وعمل المركز مع جميعها النقابه فروع ربط تأمين .4
 اختصاصه   حسب   كل  بالشبكه  الخاص   DOMAIN  على   الموظفين   صالحية  من   التأكد  .5

 المعلومات.  أمن لضمان
 والفروع   المركز   من  لكل  العمل  حاجة  حسب   وطرفيات   جديده  حاسوب   اجهزه  شراء  يتم .6

   النقابه. أجهزة من  ٪80  من أكثر تحديث  تم حيث  االجهزه هذه وتجهيز
 جلسات   وتخزين   لحفظ  وبرنامج  كامل  وصوتيات   تصوير  بنظام   المجلس  قاعة  تجهيز  تم .7

  بذلك. خاص  بأرشيف وحفظها والصوره بالصوت  المجلس
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  ما   وتجهيز  النقابه   في  الرئيسي   المبنى   الى  السير  وادي  مبنى  من  الجاهزيه  امتحان  نقل  تم .8
 بذلك. يلزم

  بيئة   تحت   وتعمل  عالية  بكفاءة  جديدة  سيرفرات   بإضافة  السيرفرات   غرفة  تحديث   تم .9
2019 Server Windows القديمة.  السيرفرات  على البيانات  تخزين  سعة ورفع 

 الصدار  بياناتهم  و  المقاولين  اسماء  تجهيز  في  فاعل  بشكل  بالمساهمه  الدائره  قامت  .10
 .  كورونا ازمة بسبب  الحظر اثناء بتنقلهم  الخاصه التصاريح

  لتنظيم    والفروع  النقابه  بمركز  الخاصه  ت السيارا  حركة  لتعقب   متخصص   نظام  شراء  تم .11
 . والسواقين المركبه بحركة الالزمه التقارير واصدار ومراقبة

 البرمجيات:  قسم •
QL   و  C12 Oracle  بيئة  مع  للتوافق  التطبيقية  واألنظمة  البيانات   قاعدة  تحديث   تم .1

2020 Server . 
  اإللكترونية   الحكومة  مشروع   مع  المقاولين   بمعلومات   الخاصة  البيانات   قاعدة  ربط  تم .2

  أمانة   في  الحال  هو   كما  والتجارة   الصناعة  وزارة   خالل  من   المقاول  معلومات   عن  لالستعالم
 عمان.

  اإللكتروني   بالدفع  والخاص   مدفوعاتكم   شركة  مع  للربط  PORT VPN  وتعريف   فتح   تم .3
 األردنية.  الشركات  مع الحال هو كما األجنبية للشركات 

  والفروع  المركز   في  الموظفين  لجميع  الساعة  مدار  وعلى  وجستيالل  الدعم  خدمة  تقديم  يتم .4
 . العمل لديمومة تواجههم مشكلة أي لحل

 القصيره: النصيه الرسائل •
  المقاولين   الى  القصيره  النصيه  الرسائل  ارسال  على  االخيره  االونه  في  النقابه  اعتماد   زاد 

 الرسائل   واصبحت   ولين,المقا  احد   بوفاة   تعزية  او   نشاطات   او  مستجدات   باي  البالغهم
 من   المرسله  النصيه  الرسائل  مجموع  بلغ  اذ   المقاولين  مع  للتواصل  واالضمن  االسرع  الوسيله

  حزمه  شراء  تجديد   تم  ولقد   نصيه،  رساله  1427667  العام  نهاية  وحتى  2020  عام  بداية
 اخرى.   رساله مليون  بقيمة و جديده

 والعالم: العامة العالقات دائرة
 ات لجنة العالقات العامه واالعالم واللجنة االجتماعية. تنسيق اجتماع .1
جمع المعلومات واالتصال مع الجهات المختصه من اعالميين وصحفيين لتغطية المؤتمرات  .2

 والندوات واللقاءات  . 
 التحضير واالعداد للفعاليات التي تتم داخل النقابة بالتنسيق مع  رئيس قسم المشتريات  .3
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النقابة .4 الرسمية والمؤسسات والفروع والهيئة   توزيع اصدارات  الدوائر  من جريدة ومجلة على 
 العامه بحالة اصدارها فقط. 

 متابعة فعاليات النقابه في المركز والفروع واالحتفاظ بصور الفعاليات .   .5
متابعة اعالنات التهاني ودعوات اجتماعات الهيئة العامه واالعالن عن الندوات والمؤتمرات  .6

 ه. والتعاميم وخالف
متابعة الوفيات واعداد البرقيات واعالن النعي واالعالم عن الوفاه ونشر النعي في الصحف  .7

 ونشر اعالنات النقابه المدفوعه . 
 متابعة ما ينشر من اخبار تخص القطاع في وسائل االعالم المختلفه.  .8
الب .9 القوائم  )الوزارات تحديث  بالنقابة  الخاصة  االعيان،  امعات,الج  ,ريدية  ( السفارات   النواب، 

  لكل مستجد.
 ارسال البرقيات في المناسبات الوطنيه والرسميه واالعياد والتذكير بارسال رسائل نصيه.  .10
 متابعة الدعوات المرسله من النقابه للجهات المختلفه الفعاليات والنشاطات التي تهم النقابة. .11
توزيع  .12 ومتابعة  والفروع   الرئيسي  للمركز  الرسمية  بالصحف  اليومية    االشتراكات  الصحف 

 على المركز والفروع والمتابعة.
 متابعة التحضير لمعرض النقابة.  .13
 اعداد فواتير االعالنات وتدقيقها والمتابعه معهم بنشر اعالنات النقابه  .14
 2020  وفيات

 
 اعالم  80
 نعي   65
 برقيات تهاني   117
 اعالنات النقابه المدهوعه هي الرح   6
 عالنات مو شركة الخبراءاعداد كش  هواتير ا كش   15

 
 الدائرة المالية:

 -:31/10/2020الى  1/1/2020اعمال وانجازات مدير الدائره المالية اعتبارا من 
 االشراف وادارة كافة اعمال الدائرة المالية.  .1
 اعداد الرواتب الشهرية وتدقيقها وعمل القيود المحاسبة.   .2
للم .3 الصرف  مستندات  جميع  وتدقيق  بمراجعة  واصدار القيام  محاسبيا  وتوجيهه  والفروع    ركز 

 بها. الشيكات الخاصة 
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 اصدار الشيكات وتوقيعها امين الصندوق وسعادة النقيب وتشيكها والتأكد منها. .4
االجتماعي   .5 بالضمان  المتعلقة  االعمال  بجميع  والقيام  االجتماعي  الضمان  مؤسسة  مراجعة 

 موظفين.للموظفين من تجديد او وقف اشتراكات وتعديل رواتب ال
 انجاز اعمال ضريبة الدخل والمبيعات من شيكات ونماذج للموظفين.  .6
الشيكات  .7 استالم  من  البنوك  لدى  النقابة  بحسابات  المتعلقة  االمور  كافة  في  البنوك  مراجعة 

 الراجعة وكشوفات الحسابات وغيرها من المعامالت البنكية. 
 ى البنوك وعمل القيود الخاصة بها. تدقيق ومراجعة جميع سندات القبض للفروع وايداعاتها لد  .8
 .2020اعداد الميزانيات والموازنات الفعلية والتقديرية لعام   .9

 تدقيق شهادات دفع الرسوم والمصادقة عليها.  .10
 تدقيق طلبات االنتساب للمقاولين الجدد والتوقيع عليها.  .11
 ين. الرواتب وكل ما يتعلق بها من تنفيذ وتدقيق واجابة استفسارات وطلبات للموظف .12
 ايداع مقبوضات الصندوق النقدية والشيكات اليومية للمركز الرئيسي بالبنك.  .13
 تدقيق وتحليل مصاريف المركز والفروع وعمل القيود المحاسيبة.  .14
الشيكات  .15 وعمل  الحياة  وتأمين  االجتماعي  التكافل  مستحقات  صرف  معامالت  تدقيق 

 وتدقيقها. 
طري .16 عن  المحولة  المعامالت  جميع  بتنفيذ  نظام  القيام  للصرف    Work Flowق  سواًء 

 اوالتدقيق.
 اعداد وتدقيق امر الصرف المالي. .17
 متابعة الكفاالت البنكية و تواريخ انتهاءها واعالم الجهات ذات العالقة .  .18
 تنفيذ قرارات المجلس المالية واصدار الشيكات الخاصة بها ومتابعتها من ادارة الجودة. .19
للموظفي .20 الصحي  التأمين  حسابات  قيود  تدقيق  من  وماتتطلبة  الحياة  وتأمين  والمقاولين  ن 

 وتنظيم. 
الصرف  .21 ومستندات  القيود  وعمل  وتنفيذ  وتدقيق  صرف  من  للمركز  النثرية  السلفة  مسك 

 والترحيل والتوجية المحاسبي للصرفيات.
 متابعة الحسابات العامة العمال الدائرة المالية واجراء ما يلزم بشأنها.  .22
درة عن النقابة بعد التاكد من استكمال اجراءاتها الى المستفيدين  تسليم جميع الشيكات الصا .23

 منها. 
 تدقيق كشوفات الهيئة العامة المسددة للرسوم. .24
 عمل التسويات والمطابقات البنكية  .25
 وترحيالتها. 2019اقفال السنة المالية   .26
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 قسم المشتريات 

 اواًل : االعمال اليومية للقسم 
 ته والية صرف المواد .متابعة عمل المستودعات وموجودا .1
 متابعة استهالك المواد من قبل مستخدميها حسب االصول . .2
 عمل طلبات الشراء ومتابعة اعتمادها حسب الصالحيات . .3
عمل اوامر الصرف المالية بعد شراء المواد حسب االصول وضمن فواتير اصوليه  وحسب   .4

 صالحيات الشراء . 
 استدراج عروض اسعار للمواد المشتراه . .5
 رد المستودعات  والموجودات .ج .6
 تفصيل وتوضيح عروض االسعار ضمن جداول ومن ثم عرضها على لجنة المشتريات . .7
 تدقيق كشوفات المصاريف الشهرية وضبطها للمركز والفروع . .8
 تقييم المزودين للخدمات حسب نظام االيزو المعتمد   .9

   27/10/2020ولغاية تاري    1/1/2020ثانيًا : االعمال المنجزة هي قسم المشتريات من تاري   
 تم عقد ثمانية اجتماعات للجنة المشتريات .  .1
 وحسب االتي .  2019/ 12/ 31تم تجديد العقود المنتهية بتاريخ   .2
 . االلكترونية واالرشفة  الوثائق ادارة اتفاقية •
 . االتظمه صيانة اتفاقية •
 . والطابعات  التصوير االت  وخدمة صيانة •
 .  االعالميه الخدمات  •
 .  النقابه مبنى نظافة اقيةاتف •
 .  المفرق  مكتب  ايجار •
 .  عجلون   مكتب  ايجار •
 .  العقبه مكتب  ايجار •
 .  جرش مكتب  ايجار •
 .  واالعالن للدعاية  الخبراء شركة اتفاقية •
 .  الطبية والنفقات  التامينات  ادارة •
 . والفروع للمركز المباني تامين •
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 .  الحياة تامين عقد  •
 تأمين وترخيص سيارات النقابة .  .3
 طباعة التقرير السنوي . .4
 . طباعة عقد المقاولة الخاص  .5
 تعقيم مباني النقابه المركز والفروع . .6
 بيع مركبات . .7
 شراء مركبات للمركز الرئيسي . .8
 شراء اثاث واجهزة حاسوب  لفروع اربد والزرقاء  والكرك ومادبا  ومعان   .  .9

  مبلغ وقدره 27/10/2020ولغاية تاريخ  2020/ 1/1قيمة مشتريات النقابة من تاريخ   .10
 الف دينار . 222308.273

 ـــــــس (  273) مائتان واثنان وعشرون الفا وثالثمائة وثمانية دينار وهلـــــــ  

 قسم التأمين الرحي والحياة:
 قسم التأمين الرحي:

انطالقًا من حرص النقابة الدائم على تقديم افضل خدمات التامين الصحي العضائها الكرام ، وبعد 
راسة كافة العروض المقدمة من شركات التامين تم تجديد عقد التامين مع  الشركة االردنية الفرنسية  د 

للعام   الصحي  التامين  لتقديم خدمات  التعاقد معها  تم  + من  20202021+    2019للتامين حيث 
,  خالل شبكة طبية واسعة تلبي حاجات المشتركين  شاملة عالج السرطان وبدون استثناءات تذكر  

 عام  .  65كما ان العقد يسمح باالستمرار باالشتراك للمنتسبين الذين تجاوزوا سن  
 التامين على الحياة :  

على مصلحة   بالحرص  النقابة  من  مكتسباتهاستمرارًا  على  والمحافظة  له  المقاول  الكريم  وبالعيش   ،
  70ولم يتجاوزوا سن    ,ث الوفاه أو العجز الدائم من حاد والسرته، وتأمين دخل له والسرته في حالة  

، فان النقابة تقوم بالتامين على حياة اعضاء الهيئة العامة المسددين لرسوم عضوية للسنة الثالثة  عام
االشت قسط  الحياهومسددين  على  بالتامين  بأن  راك  علمًا  عام  كل  من  آذار  من  االول  قبل  وذلك   ,

 التغطيات الممنوحة كما يلي : 
 ( دينار في حالة. 30000)ة االولى الى الخامسة : ن الفئ. للدرجات العليا م1
 ( دينار في حالة. 10000):.  الدرجة السادسة 2
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 قسم التكاهل الجتماعي:
الرسمية  القنوات  ضمن  االردنيين  االنشاءات  لمقاولي  االجتماعي  التكافل  صندوق  نظام  اقرار  تم 

الماد  بمقتضى  السامية  الملكية  االرادة  الدستو   (31ة)وصدرت  بالموافقة  من  الوزراء  مجلس  وبقرار  ر 
   2017وتعديالته لسنة   2012/ 16/7بتاريخ  (54على اقراره نظام رقم )

انطالقًا من حرص النقابة على تامين اعضاء الهيئة العامة في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم  و 
في حماية تلك    بسبب حادث او مرض واليجاد تغطية اضافية لمكتسبات عضو الهيئة العامة وحقه

المكتسبات وحماية دخله في أي ظرف طارئ قد يودي الى انقطاع الدخل وخصوصًا في حالة الوفاة  
, حيث تجتمع الهيئة العامة لصندوق التكافل االجتماعي    تم تأسيس هذا النظام  والعجز ال سمح هللا

(  1/ج/6مادة رقم )اجتماعها السنوي العادي في النصف االول من شهر ايلول من كل سنة حسب ال
 من النظام.  

شهري و   كما وبشكل  االجتماعي  التكافل  صندوق  ادارة  لجنة  االمور و     تجتمع  كل  خاللها  تناقش 
 المستجدة على الصندوق من طلبات اشتراك او طلبات مقدمة من اعضاء الصندوق .

 
ادارة الصندوق  بدعوة من رئيس لجنة  غير عادية لصندوق التكافل   تمت الدعوة الجتماع هيئة عامة

)  2020/ 6/3بتاريخ   حضر  اصل  30حيث  من  للصندوق  العامة  الهيئة  اعضاء  من  عضوا   )
على  1562) االطالع  االجتماع  خالل  من  تم  وقد   , االجتماع  حضور  لهم  يحق  ممن  عضوا   )

القرار   المختصه  الحكومية  الجهات  الى  رفعه  تم  حيث  واقرارها  النظام  لتعديل  المقترحة  التعديالت 
 يالت واصدارها قانونيا وحسب االصول .التعد 
 . 31/01/2020مشترك حتى تاريخ  2720بلغ عدد المشتركين في صندوق التكافل  •
الفترة   • خالل  التكافل  لصندوق  المنتسبين  من  الوفيات  عدد  الى   2020/ 1/1بلغ 

 . ( حالة وفاة15)  2020/ 10/ 31
ال • اثناء  المتقدمين بطلبات االستفادة من مستحقات  تم الصرف    54حياة  بلغ عدد     42طلبا 

 طلبا. 
 قسم الخدمات المساندة : 

اتخاذ االجراءات القياسية بعد ظهور حاالت كورونا في نقابة مقاولي االنشاءات االردنيين وهي تم 
اجـــراءات الموظـــف المصـــاب واجـــراءات المؤسســـة وحســـب تعليمـــات المركـــز الـــوطني لألمـــن وإدارة 

 ة(األزمات )خلية عملية ادارة األزم
 ن خالل كوادر أمانة عمان الكبرى. تم تعقيم مبنى مركز نقابة المقاولين في عمان م  .1
تم تعقيم جميع مباني فروع النقابة في كافة محافظات المملكة من خالل بلديات المحافظات  .2

 ووزارة الزراعه التابعة للمحافظات.
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مر  .3 في  االردنين  االنشاءات  مقاولي  نقابة  في  العاملين  كافة  فحص  والمكاتب تم  النقابة  كز 
 الخارجية والتأكد من نتائج فحوصاتهم.

 
 هروع النقابة

 هرع محاهظات الشمال 
 

القيام باالعمال االعتيادية اليومية من استقبال المقاولين وتقديم الخدمــات التي يطلبونها من   •
الرسميه واخــذ ما يتعلق بتص الــوارده في الصحف  ريحات  الفرع وتصوير العطاءات اليوميه 

وزير االشغال العامه واالسكان وتصريحات التي يدلــي بها نقيب المقاولين بما يخص قطــاع 
 المقاوالت واطـــالع المقاولين عليها من خالل تطبيق  الواتساب.

والمصادقــــه   • والمالك  المقـــاول  بين  المقاوله  اجراءات تصديق  وتحضير عقد  االشراف على 
فيما العقد   توقيع  الى    على  الفرع الرسالـــه  لــدى  المحاسب  قبل  واستيفــاء رسومه من  بينهم 

تــــم تصديق ) (عقـــد مقاوله للمشاريع  333دائرة الرقابة والتفتيش الصدار العقد ،علمــًا بأنه  
 . 2020الصغيره للقطاع الخاص لعام 

مـن • المقاول  على  المترتبــة  المالية  المستحقــات  بتحصيل  الفــرع  وسداد    يقوم  سنويـــه  رسوم 
االلتزامــات المترتبه عليه لصندوق التكافــــل وما يترتب عليه من رســـوم نص بااللف  والقيام  
والتجديــــد   الضريبه  لغاية  خبره  وشهادات  وعضويه  رســــوم  بشهادات  طلبه  حال  في  بتزويده 

 التصنيف لدى وزاره االشغال العامة واالسكان. 
قسم العالقات العامة واالعالم في المركز عن الوفيات من خــالل ارسال    يقوم الفرع بإبالغ •

 البيانات الخاصه بحاله الوفاه التي تخص مقاولي في محافظات الشمال.
لدى وزارة االشغال   • التصنيف  تـخص  التي  والشــــروط  التعليمات  لدينـا  للمراجعين  الفرع  يقــدم 

 العامه واالنتساب لدى النقابة .
إ • لالسراع  تــم  تصنيفة  شهادة  تنتهي  الـــذي  المقاول  لمتابعة  للمقاولين  قصيرة  رسائل  رسال 

عليه  يتراكـم  الذي  والمقاول   ، للتجديد  المطلوبه  بالوثائق  لتزويده  الفرع  ومراجعة  بتجديدها 
الرسوم السنويــــه ومتابعة كــل مقاول يترتب عليه الدفع لصندوق التكافل بإرسال رسائـــل بين  

 حين واالخر. ال
بدفع ما يترتب عليه واستيقاء  • الجاهزيه وذلك  التقدم  بطلب المتحان  الفـــرع  يتـــم من خالل 

على  والعمل  الجاهزيه  امتحان  بمـــادة  وتزويده  االمتحـــــان  لطلب  للمتقدم  المطلوبــــــه  االوراق 
 التنسيق مع موظف االنتساب لتحديد موعد االمتحان للشخص المتقدم. 

 وم الفرع بأرشفة الكتب الواردة والصادره من والى الفرع بنسختين ورقية والكترونية. يق •
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منذ   • الفرع  ان  ،حيث  ومرافقها  الفرع  مبنى  وتعقيم   تم رش  الكبرى  اربد  بلدية  مع  بالتعاون 
( وذلك بوضع ملصقات ورقيه بااللتزام  11جائحة كورونا ملتزم بتعليمات قانون الدفاع رقم) 

الجس وقفازات بالتباعد  معقمات  النقابة  مدخل  على  ووضع  والقفازات  الكمامات  ولبس  دي 
 وكمامات للمراجعين .   

 
 هرع محاهظة البلقاء

الهيئة العامة لمحافظة البلقاء بخصوص معوقات تطبيق    اعضاءالفرع بمتابعة كافة مالحظات  يقوم  
ظة بضرورة االلتزام بالقوانين و  قانون البناء الوطني المعدل و تمت مخاطبة البلديات التابعة للمحاف

التعليمات وعدم اعطاء رخص االبنية لغير المقاولين المصنفين واستصدار كتب من النقابة المركز 
قانون   تطبيق  لتفعيل  ماحص  و  الباشا  والفحيص وعين  الكبرى  السلط  بلدية  الى  كذلك   الفرع  ومن 

 البناء الوطني و تعديالته. 
لعام    52حات وتعليمات نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على االعمار رقم  تزويد النقابة المركز بمقتر 

2020. 
المقاولين  ال  يقوم  بمساعدة  او  بفرع  الواتساب  عن طريق  او  وجاهيًا  بسرعة  المعلومة  على  الحصول 

متلقي   ظرف  كان  مهما  المعلومة  وصول  على  وللحرص  الخدمة  انجاز  لتسريع  الهاتفي  باالتصال 
 الخدمة. 

جتماع بعدد من مقاولي الصرف الصحي في مبنى محافظة البلقاء وطرح المشكلة القائمة من  تم اال
والخاصة  المياه  سلطة  عطاءات  عن  السلط  مقاولي  مستحقات  صرف  عدم  وهي  الماضي  العام 

و عدم اجراء المناقالت الالزمة العطاء المقاولين    2019بمجلس محافظة البلقاء )الالمركزية( لعام  
  .2019، 2018عن عطاءات  المطالبات دفع حقوقهم و 

 
 المـــــــــــاليــــــــــة 

مبلغ   • بمجمل  الكترونيا  المالية  القبض  المالي االلكتروني وقطع سندات  النظام  )العمل على 
 ( 2020دينارًا لعام  18472.242

االجتماعي  • التكافل  صندوق  ومستحقات  المقاولين  على  المترتبة  السنوية  الرسوم    استيفاء 
 واستصدار سندات قبض اصوليا 

ايداع المبالغ المقبوضة من المقاولين في البنك واعداد كشوفات تتضمن السند باالضافه الى   •
 فيشه االيداع وارسالها الى الدائرة الماليه في المركز بالبريد تباعاً 

  شهور وايداعه بالبنك وارسال  4تحصيل ايجار ديوان عشيرة الحاليقه المستحق عليهم كل   •
 فيشة االيداع للدائرة الماليه في المركز بالبريد تباعاً 
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شهادة  • الصدار  المترتيه  الرسوم  تحصيل  ويتم    ، الجاهزيه  المتحان  التقدم  رسوم  استيفاء 
االمتحان العام لجاهزية العمل في  المقاوالت وايداع الرسوم لدى البنك وارسال سند القبض  

 كز الكترونيا للدائرة المالية وقسم االنتساب وورقيا بالبريد. وفيشة االيداع للدائرة الماليه في المر 
 تزويد المقاولين المصنفين والمسددين لكافة الرسوم بشهادات دفع رسوم •

 خدمات المقاولين 
والمقاول  .1 المالك  بين  الخاص  للقطاع  الصغيرة  للمشاريع  العقود  ومتابعة تصديق  تجهيز 

 دة بين المالك والمقاول لدينا في الفرع. ومعاملة فسخ عقد واح عقد مقاولة ،  20عدد 
تزويد المقاولين المصنفين والمسددين لكافة الرسوم بشهادات كشف خبرات ومتابعة كتب  .2

 ضريبة الدخل الصادرة من النقابة .
 تقديم كافة الخدمات لمقاولي الفرع بالتنسيق مع المركز الرئيسي   .3
ال .4 واالرشادات  التعليمات  بكافة  المقاولين  والترخيص  تزويد  والتجديد  بالتصنيف  متعلقة 

الشريك  انسحاب  بتعليمات  المقاولين  وتزويد  الحكومية  العطاءات  دائرة  لدى  مره  الول 
 واضافة شريك جديد للشركة وكيفية اعادة تصنيف الشركة بعد وفاة صاحبها. 

ب في ارشاد المقاولين الجدد الى اجراءات وتعليمات امتحان الجاهزية وما يتعلق باالنتسا .5
 النقابة  

االنتساب  .6 لقسم  المركز  الى  الكترونيا  النسخه  وارسال  الجاهزيه  امتحان  طلبات  اعداد 
 وورقيا بالبريد 

 متابعة سير عمل رخص المهن للمقاولين المصنفين والمسجلين في النقابة.  .7
 
 الزرقاء محاهظة هرع 

التنسيق    1/2020/ 15 • الفرع  تم  الوصالت   بين  بخصوص  الزرقاء  بلدية  المنزلية    وبين 
 واالتفاق معهم باالفراج عن فواتير المقاولين حسب االصول.

في   2020/ 4/3 • والتباحث  التداول  تم  الزرقاء  لفرع  االستشارية  اللجنة  اجتماع  خالل  من 
موضوع التكافل للمقاولين وقد تم االقتراح من المجلس ان يتم تخفيض عمر الزميل المقاول 

( للتكافل  تخ70المستحق  الى  سنة  لسن)(  مدة  65فيضه  المبلغ خالل  من  استفادة  وذلك   )
 حياته ومساعدته في ظل الظروف الحالية.

تفعيل قانون البناء الوطني االردني الساري المفعول من خالل التفتيش المستمر على كافة  •
 مشاريع مناطق المحافظة الخاصة والعامة. 
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العا • المحافظة  في  الصحي  الصرف  مقاولي  شكوى  في  التباحث  اسعار تم  في  النظر  دة 
التخاذ   الكريم  مجلسكم  الى  ارسالها  تم  حيث  حاليا  بها  المعمول  للمياه  المنزلية  الوصالت 

 اجراءات بما ترونه مناسبا. 
سعادة رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني وسعادة نقيب  عقد اجتماع يضم كل من   •

الزرقاء فرع  سر  وأمين  اليعقوب  احمد  المهندس  بحضور    السيد   المقاولين  المحارمه  فايز 
الزرقاء   فرع  مجلس  باالتفاقيات    لبحث  اعضاء  ارتباطها  ومدى  االبنية  تراخيص  امور 
 الموصى بها وطريقة تنفيذها.

الكشف عن تفاصيل قطعة االرض المراد شرائها وعمل المبنى الجديد لفرع الزرقاء من قبل   •
ســامي فــن  الزرقــر  محارمهاء  ــرع  وك)م.فايز  بنــ(  ذلك  المهندس   اءاــان  النقيــــب  طلــــب  علــى 

اليعقوب  ه  احمد  آالن  وغير  شعبي  حي  ضمن  مقام  الفرع  الخدمات  ذا  عن  وبعيد  من 
 الرئيسية. 

رئيس   • دولة  مع  النقابة  عن  مندوبا  محارمه(  )م.فايز  الزرقاء  فرع  سر  امين  مشاركة  تمت 
ا محافظ  وعطوفة  العامة  االشغال  وزير  ومعالي  في الوزراء  المجد  مدينة  افتتاح  في  لزرقاء 

 الزرقاء باالضافة الى افتتاح مول بوابة الزرقاء. 
التفتيش   • المدني في  المهندسين والبلدية والدفاع  نقابة المقاولين ونقابة  المشترك بين  التفتيش 

 على كافة المشاريع المقامة في محافظة الزرقاء وتشمل : 
المنحة االماراتية مقابل الجامعة الهاشمية    -ية  عمارة للقوات المسلحة االردن  99مشروع   .1

 وإلزامهم بالتراخيص ودفع الرسوم حسب االصول. 
موارد  .2 مؤسسة  مهندسي  مع  المشترك  كافة   -التفتيش  على  العزيز  عبد  الملك  مدينة 

 المشاريع المقامة في منطقة الشرق . 
حتفاالت وطنية ودينية  مشاركة الفرع في مختلف الفعاليات واالنشطة في محافظة الزرقاء : ا •

 اجتماعية في المحافظة.
واستعمال   • والخارج  الداخل  من  الفرع  لتعقيم  الضرورية  الالزمة  االجراءات  كافة  اتخاذ 

 الكمامات والحرص على االلتزام في التباعد حسب اوامر الدفاع .   
  

 هرع محاهظة مادبا  
  تقديم الخدمات للمقاولين من دفع رسوم وتكافل .1
  . ن المقاولين واطالعهم على نشاطات الفرعالتواصل م .2
 .متابعة العطاءات  .3
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تخص   .4 التي  المشتركة  المواضيع  ومناقشة  الفرع  قاعة  في  المملكة  بلديات  روؤساء  اجتماع 
 المحافظات.

هيثم   .5 القاضي  مادبا  األسري/  والتوفيق  والوساطة  االصالح  مكتب  لرئيس  ثقافية  ندوة  عقد 
 . والتوافق االسري منهج متكامل( الحسليمان الشيحان بعنوان )االص

تغطية   .6 العاملين على  واالعالميين  للصحفيين  تدريبا  بعقد  لالنتخابات  المستقلة  الهيئة  قامت 
 . محافظة مادبا في مقر فرع النقابةالعملية االنتخابية في 

رة  لقاء للهيئة المستقلة لالنتخابات مع المجتمع المحلي لمحافظة مادبا حيث اقام اللقاء الدكتو  .7
، ويهدف اللقاء الى التحدث حول دور الشركاء الحاج حسن وهي عضو مفوضية للهيئةسمر  

 . العملية االنتخابية في تجويد 
استظافة الدكتور ابراهيم عقل مدير معهد العناية بصحة األسرة التابع لمؤسسة نور الحسين   .8

م وتأتي  واالجتماعية  النفسية  الخدمات  تلقين  الواتي  السيدات  من  بمشاركة  كنوع  شاركتهن 
 .لتالي رفع مستوي تقدير الذات لهنالتمكين االجتماعي والنفسي للسيدات وبا

تهميش   .9 في  كبير  دور  لها  الحكومة  ان  المجلس  هذا  )يؤمن  بعنوان  مناظرة  الشباب  عقد 
 . االردني الهاشمي للتنمية البشرية( التابع للصندوق االردني في الحياة العامة

لعرض   .10 حوارية  جلسة  للدر عقد  الفنيق  مركز  اجراها  التي  الدراسة  االقتصادية  نتائج  اسات 
التخصص والوظيفة  االجتماعية التي تؤثر على اختيار  حول المعوقات والعوامل  والمعلوماتية  

 .مادباية( مركز االميرة بسمة/المناسبة )الصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشر 
بأقامة اح .11 الخيرية  السماء  نور  الثاني  قامت جمعية  الملك عبدهللا  بمناسبة عيد جاللة  تفال 

 . رعاية معالي وزير الشباب حفظه هللا ورعاه في قاعة نقابة الفرع وتحت 
( التي تعمل تحت مظلة ا بالتعاون مع مبادرة )همه ولمهمشاركة موظفيين النقابة فرع مادب .12

مدينة مادبا بمشاركة   الجمعية االردنية للسياحة الوافده حملة نظافة وفصل النفايات في وسط
 د. بالل النسور محافظ مادبا.

13. ( المستقبل  رؤي  ملتقي  )مسيرة  اقام  بعنوان  النقابة  فرع  بمقر  شبابي  لقاء  بعقد  انهض( 
 ( وطني برؤي تطلعات الشباب االردنياالصالح ال

اقامة محاضرة تعريفية عن الطاقة البديلة لنشر ثقافة ادارة الطاقة وماهية الطاقة المتجددة  .14
ا وبالتالي على  والفرد  البيئة  علي  )وتأثيرها  مادبا  محافظ  تحت رعاية  بالل لمجتمع  عطوفة 

 ( في مقر الفرع.النسور االكرم
 
 الكر محاهظة هرع 

 استكمال اعمال الصيانة لفرع الكرك. . 1
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تصديق عقود القطاع الخاص مع المقاولين المصنفين ومتابعه مشاريعهم وإصدار شهادات   . 2
 العقود.   

 ش على مشاريع القطاع الخاص وتطبيق بنود قانون البناء الوطني على المخالفين.التفتي . 3
 استقبال المقاولين الجدد وإرشادهم لالنتساب ومتابعه تصنيفهم.  . 4
توقف العمل خالل فتره االغالق  تماشيا مع اوامر الدفاع واالستمرار في العمل عن بعد  . 5

 لبعض الموظفين. 
وتجهيزه   . 6 المسرح  تأثيث  ببالط  استكمال  الواجهات  تبليط  واستكمال  والداتاشو  بالصوتيات 

 وديكور.
الطوارئ  . 7 للجنة  االجتماعات  كافه  وحضور  الكرك  محافظه  في  الطوارئ  بلجنة  المشاركه 

 واالستعداد من قبل النقابه لتجهيز مكان في حاله االجالء واألخالء ضمن المحافظه.
المقاو  . 8 الزمالء  لتوفير االليات من قبل  الطرق كل ضمن منطقته  االستعداد  لين اختصاص 

 في لجنه طوارئ محافظه الكرك. 
 متابعه اصدار كشوفات الخبرات للزمالء المقاولين للضريبة والبنوك.  . 9

المشاركه في االعياد الوطنيه من خالل اليافطات والتهاني من خالل االعالنات وحضور   . 10
 . الفعاليات في المحافظه 

 . لبعض الفعاليات الشعبيه في المحافظه استضافه الفرع من خالل قاعة الفرع . 11
 . تبليغ المقاولين بالتعاميم وكافه التبليغات الصادره من مركز النقابه . 12
المقاولين   . 13 على  المحالة  المشاريع  بكشوفات  النقابه  لتزويد  الرسميه  الدوائر  مع  المتابعه 

 . وتحصيل رسوم النصف بااللف عليها
المقاولين   . 14 وشكاوي  معامالت  كافه  نظام استقبال  خالل  من  المركز  مع  البوابه    والمتابعة 

 االلكترونيه.
 .القيام بالكشف على المشاريع المنجزه من خالل مفتشي الفرع . 15
 . القيام بزيارة شركه البوتاس والطلب منهم التقيد بسقوف العطاءات المحالة على المقاولين . 16
م السنوية والعضوية  الطلب من الشركات االجنبيه العامله في محافظه الكرك بتسديد الرسو  . 17

 . ومتابعه مشاريعهم
قبل   . 18 من  الفرع  حسابات  وتدقيق  للمركز  وإرسالها  الفواتير  وتوثيق  الفرع  صرفيات  تنظيم 

النقابه الرئيسي وإرفاق   الفيش مع سندات القبض المحاسبه وايداع المبالغ يوميا في حساب 
 الى المركز. 

 لفعاليات التي تقام بالمجمع. التواصل مع مجمع النقابات المهنية والمشاركة في ا . 19
 لعقود وكافة االمور المتعلقة بها. التنسيق مع فرع نقابة المهندسين بخصوص ا . 20
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التنسيق مع كافة البلديات في محافظة الكرك بخصوص متابعة المشاريع المقامة كل ضمن   . 21
 البلدية المختصة . 

 
 الطفيلةمحاهظة هرع 

 بتـاريح األردنيـين اإلنشـاءات  مقـاولي نقابـة نظمـت  والفـروع األم النقابـة بـين التواصـل من  كنوع •
 إدارة مهـــارات  عـــن تدريبيـــه ،دورة األم النقابـــة مركـــز فـــي يـــومين مـــدار وعلـــى 11/1/2020

 التحــق حيــث  ( افــرا ) العربيــه البشــريه المــوارد  محترفــي جمعيــة مــع بالتعــاون  البشــرية المــوارد 
 العبيدين. فهد  الفرع مدير بالدورة

 ومهنيـة حرفيـه .بكـل األردنيين اإلنشاءات  مقاولي نقابة قبل من  كورونا  حةجائ  مع  التعامل  تم •
 يالـدوام  الفـرع مـدير قيـام خـالل مـن األم النقابـة  مـع  يالتنسـيق  الفـرع  فـي  العمل  توزيع  تم  حيث 
ــي ــة الفـــرع فـ ــام طيلـ ــبوع ايـ ــا االسـ ــاقي امـ ــوظفين بـ ــا المـ ــات  وخصوصـ ــات  الموظفـ ــد  االمهـ ــم فقـ  تـ

ــل ــن التواصـ ــا معهـ ــد   هاتفيـ ــةا عنـ ــرورة لحاجـ ــع والضـ ــتالط لمنـ ــات  االخـ ــا والتجمعـ ــى وحفاظـ  علـ
 العامه. السالمه بقواعد  وااللتزام الفرع تعقيم خالل من العامة السالمه

 جائحـة بسـبب  الشـامل الحظـر فتـرة اثنـاء تصـاريح علـى الحصـول في الطفيلة مقاولي  مساعدة •
 . ومعداتهم الياتهم وتأمين مشاريعهم الى الوصول لتسهيل كورونا

 جائحـة اجـل مـن نقابـة بهـا فامـت  التـي التبرعـات  حملـة  فـي  الطفيلـة  مقـاولي  مـن  عـدد   مساهمة •
 . الصحة وزارة لرفد  التبرعات  جمع خالل من كورونا

ــاركة • ــي المشـ ــة فـ ــوارئ  خطـ ــل الطـ ــتاء لفصـ ــن الشـ ــاع خـــالل مـ ــين اجتمـ ــر امـ ــيد  السـ ــدهللا السـ  عبـ
 االختصـاص  ذات  الحكوميـة دوائروالـ المحافظـة بـين ما وبالتنسيق الطفيلة محافظ مع  المعابره

 غرفـة خـالل مـن التنسـيق يـتم وبمـا الطرق  مقاولي خالل من االليات  بتقديم الفرع  سيقوم  حيث 
 المحافظة. دار في  الطوارئ،

 للمقـــاولين الخبــرة كشـــوفات  واصــدار للمقـــاولين والفرعيــة الرئيســـية الحكوميــة العطـــاءات  توثيــق •
 . التصنيف اجل من او  وكالبن او الدخل ضريبة دائرة يخص  ما  سواء

 فـي المـوظفين بين المراسالت  لتسهيل االلكترونية البوابة نظام خالل من  جاريا  العمل  يزال  ما •
 ايضــا، المــوظفين معــامالت  وتســهيل ،الفــرع لمقــاولين الممكنــه بالســرعة الخدمــة لتقــديم المركــز
 . ملحوظ بشكل والوقت  الجهد  اختصار في ساهم  الذي االمر

 ٪20 ومقـدارها االجتمـاعي التكافـل سلفة على الطفيلة  مقاولي  من  عدد   حصول  في  المساعدة •
 ممــن للنقابــة الــداخلي النظــام مــن12 المــادة نصــوص  علــيهم تنطبــق وممــن التكافــل قيمــة مــن

 عاما. (15 ) مدة الصندوق  في اشتراكه ومضى عاما (75) ال عمرهم تجاوز
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 واشـتراكات  سـنوية رسـوم مـن ومؤسساتهم مشركاته على يترتب   ما  لتسديد   الفرع  مقاولي  متابعة •
 الحياة. على والتأمين الصحي التأمين في يرغب  من واشراك اجتماعي وتكافل

 تخــص  استفســارات  اي علــى والــرد  المقــاولين مــن المــراجعين كاســتقبال المعتــاد  اليــومي العمــل •
ــا احنياجـــاتهم وتلبيـــة عملهـــم،  لفـــرع.ا واحتياجـــات  الفـــرع مـــوظفي ،ومتابعـــة عملهـــم يخـــص  فيمـ

 فيها. تنشر التي للعطاءات  المفاولين لمتابعة الصحف في واالشتراك
 

 معان محاهظة هرع
 وتقــديم المقــاولين الســاده اســتقبال مــن اليوميــه االعتياديــه باالعمــال بموظفيــه ممــثال الفــرع قــام •

 .يطلبونها التي  الخدمات 
 ممـــثال لصــيانها علــى سالمجلــ ونشــكر معــان" "فــرع فــرعال صــيانة بــي الرئيســيه النقابــه القيــام •

    .النقيب  سعادةب
 التـي االمـور حـول استفسـاراتهم علـى والـرد  عمان في والنقابة المقاولين السادة بين  ما  التنسيق •

  .اعمالهم تهم
 فــي قيمــة التــي البشــريه المــوارد  دورة فــي معــان فــرع بتمثيــل عميــره اخــو حمــزه الفــرع مــدير قيـام •

 .عمان في النقابه
 .عمان في النقابة عن تصدر التي بالتعاميم قاولينالم السادة ابالغ •
 خـــالل مـــن التهـــاني ونشـــر المحافظـــة فـــي والدينيـــه الوطنيـــة واالحـــتفالت  العيـــاد  فـــي المشـــاركة •

 .المحليه االعالنات 
 علــى والــرد  كورونــا جاحــة بســبب  الحجــر فتـرة طيلــة والنقابــه المقــاولين متابعــة الفــرع مــدير قيـام •

 القــرارات  المحافظــة فــي المقــاولين علــى وتعمــيم النقابــه مــع تواصــلو  المقــاولين مــن االستفســارة
 .النقابه مع للمقاولين التصاريح ومتابعة العمل

ــدير مشـــاركة • ــة لـــي منـــدوب  الفـــرع مـ ــاولين نقابـ ــي المقـ ــة فـ ــام ) لجنـ ــة نظـ ــة تشـــغيل الزاميـ  العمالـ
 .( المنفذة االعمار مشاريع في المحافظة ناءاب من االردنية

 مشــاريع علــى وتفتــيش  المحافظــة فــي المشــاريع بعــض  علــى االشــغال مــع الفــرع مــدير تفتــيش •
 .العامه سالمهو  المحلي المجتمع مع وتفاعلها النقابه في شتركيتها من وتاكد  الطاقه

      المحافظة في االشغال مدير و المحافظ مع االجتماعات  في النقابه بتمثيل الفرع مدير قيام •
 بعـدم البلـديات  ومخاطبـة المحافظـات  فـي  الفـروع  دور  تفعيل  اجل  من  الرئيسية  النقابة  مخاطبة •

      .المرخصين االللمقاولين للمهن رخصة اي عطاء
 فـي الموجوده للشركات  عطاء اي احالة عدم اجل من  هاتفيا  وجفكو  الفوسفات   شركة  مخاطبة •

  .المرخصين للمقاولين اال المحافظه
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 فـي لمخـاطبتهم معـان فـي العاملـة للشـركات   معـان  محافظـة  مقاولي  كشوفات   بارسال  الفرع  قام •
     .الشركات  لدى عطاءات  وجود  حال

 جالثلـو  ازالـة اعمال في المقاولين والسادة المحافظة في الطواري  لجنة مع وبالتنسيق  الفرع  قام  •
 .الشتاء فصل خالل االمطار ومياه

 مـن معـان محـافظ وعطوفة البلدية رائيس مع معان فرع لي  االستشارية  الهيئة  اعضاء  اجتماع •
 .المحافظة في البنيه المخالفات  اجل

 بجانــب  فرعــي شــارع بفــتح معــان تجــارة وغرفــة المهندســين ونقابــة الكبــرى  معــان بلديــة مخاطبــة •
 .الدوائر للجميع خدمة ليكون  النقابه

 
 العقبةمحاهظة  

 . الرسمية والجهات  النقابة مركز عن الصادرة والنشاطات  بالتعاميم المقاولين تبليغ •
 . المقاولين قبل من والمنفذة المحالة المشاريع بكشوفات  الفرع لتزويد  الرسمية الدوائر مخاطبة •
 استصــدار بخصــوص  الشــامل الحظــر فتــرة اثنــاء المقــاولين المفــاولين معظــم مــع التواصــل تــم •

 . النقابه مركز مع بالتنسيق المشاريع في لديهم وللعاملين لهم تنقل تصاريح
 العقبـــة وســـلطة العقبـــة محافظـــة حـــدود  فـــي الرســـمية واالعيـــاد  الوطنيـــة ات بالمناســـب المشـــاركة •

 الخاصة االقتصادية
 رسـوم تسـديد  مـن ، خـاص  بشـكل العامـة  والهيئـة  عـام  بشـكل  للمقاول  االساسية  الخدمات   تقديم •

 . والمقبوضات  الصرفيات  كشوف وتنظيم االجتماعي ،والتكافل الصحي التأمين ومتابعة
 وتجـاوزات  العطـاءات  طـرح ومخالفـات  االعمـار مشـاريع بخصـوص  ولينالمقـا شـكاوى   استقبال •

  النقابة مركز مع بالتنسيق بخصوصها والكتابة الخاصة  والشركات  الرسمية  الدوائر
ــام • ــية بجـــوالت  القيـ ــاريع مختلـــف علـــى تفتيشـ ــذ  التـــي المشـ ــن تنفـ ــاولين قبـــل مـ ــد  المقـ ــن والتأكيـ  مـ

 رع.الف في التفتيش مهندس قبل من وانجازهم تصنيفهم
 من  الكترونيا القبض  سندات  واصدار للنقابة وارسالها وتدقيقها العقود  تصديق طلبات   استقبال •

 . المالي النظام خالل
 مـن االنجـاز نسـبة بيـان لغايـات  وذلـك التنفيـذ  قيـد  والتـي المنجـزة  المشـاريع  عـن  بالكشـف  القيام •

 المهنيـه والسـالمه الصـحه بمعـايير التقيـد  ضـرورة علـى  والتاكيد   الفرع  في  التفتيش  مهندس  قبل
 الصـحه علـى حفاظـا العمل مواقع في االجتماعي  التباعد   واساليب   الوقايه  ادوات   اتباع  وكذلك
 . العامه

 مــع التنفيــذ  عطــاء وكــذلك والمصــمم الخاصــة العقبــة ســلطة مــع الفــرع مبنــى تــرخيص  متابعــة •
 عمان.– المركز النقابة مع بالتنسيق المصمم



79 

 

 والفـرع االم النقابة بين مشتركة دائمة لجنةفنيه  تشكيل  وتم  لخاصةا  العقبة  سلطة  مع  التواصل •
 . بالقطاع المتعلقة االمور كافة  لدارسة والسلطة

 العقبـة ومحافظـة العقبـة تطـوير شـركة العقبـة فـي المعنية  الدوائر  كافة  مع  واالتصال  التواصل •
 . العقبة في االشغال ومديرية

ــتركه بجـــوالت  القيـــام • ــين ونقابـــة والعمـــل والمحافظـــه العامـــه الاالشـــغ منـــدوبي مـــع مشـ  المهندسـ
 . االعمار مشاريع في المحافظه البناء التشغيل الزامية بنظام االلتزام لمتابعة

 العقبه. في العامله االجنبيه الشركات  متابعة •
 .العقبه سرايا ائتالف مع عملوا الذين والموردين المقاولين شكاوى  متابعة •


