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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الزمالء االفاضل، أعضاء الهيئة العامة المحترمين
السادة الحضور الكرام ،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،

االردنيني  االن�شاءات  مقاويل  نقابة  جمل�س  اع�شاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�شي  عن  باال�شالة  ي�شرفني    
الثالث والع�شرون ان اتقدم منكم بتحية اردنية ملوؤها االكبار واالجالل والتقدير، كما ي�شرين ان ارحب بكم 
يف اجتماعنا ال�شنوي الذي ن�شتعر�س فيه م�شرية اجناز املجل�س خالل عام 2018، والذي �شكل قاعدة بناء 

لالرتقاء والتميز يف اخلدمات املقدمة للمقاولني.

الزمالء االفاضل
ال�شيا�شات  وفعالية  كفاءة  على  تدل  نوعية  نتائج  لت�شجل  النقابة  امام  عائقا  تكن  مل   2018 العام  يف  االن�شاءات  مقاويل  عا�شها  التي  التحديات  ان 
اال�شتثمارية التي تطبقها، حيث فر�شت على املجل�س اإتباع �شيا�شات واإجراءات جديدة، وو�شع اخلطط واالإجراءات للحد من االآثار ال�شلبية على القطاع، 
اأ�شا�شها التعاون بني القطاعني العام واخلا�س وكافة اجلهات ذات العالقة بالقطاع، وتعاملنا مع هذه اجلهات ك�شريك حقيقي واأ�شا�شي وعلى راأ�شها 
وزارة اال�شغال العامة واالإ�شكان راعي القطاع، وقد ا�شتطعنا بحمد اهلل ورعايته مواجهة الكثري من التحديات وجتاوز املرحلة ال�شعبة، كي ينه�س قطاع 

املقاوالت بدوره كقطاع اإقت�شادي حمرك مل�شرية التنمية االإقت�شادية والعمرانية واحل�شارية، والو�شول الى االإ�شتقرار االإقت�شادي املن�شود. 

الزمالء االفاضل 
لقد واجه املجتمع االردين خالل عام 2018  العديد من الق�شايا ال�شادمة، التي تركت اآثارًا  ثقيلة على املجتمع وعلى االقت�شاد الوطني، ولعل 
من اهمها فاجعة البحر امليت و قانون �شريبة الدخل ، الذي طالت  اآثاره  كل القطاعات االقت�شادية ب�شكل عام وقطاع االن�شاءات ب�شكل خا�س 
، واأثرت على اإمكانيات النهو�س والتطور فيه مامل يتم اتخاذ اجراءات �شريعة النقاذه ، االمر الذي و�شع جمل�س النقابة يف مواجهة كل هذه 
التحديات للتخفيف من حدة االثار ال�شلبية التي  تعر�س لها القطاع كونه يعترب الركيزة اال�شا�شية يف قيادة قاطرة النمو االقت�شادي واالجتماعي 
املن�شود.  مما حدا باملجل�س الى العمل امل�شني الذي تطلب العزم و املرونة مكثفًا حتركاته يف كافة االجتاهات و على خمتلف اال�شعدة و بالتن�شيق 
مع ال�شركاء يف القطاعني العام واخلا�س وخا�شة مع راعي القطاع وزارة اال�شغال العامة واال�شكان، حل�شد الطاقات لو�شع القطاع على اجندة 
االن�شاءات  املا�شة النعا�س قطاع  اأكدت احلاجة  التي  امل�شتويات  اعلى  انتباه  ولفتت  الدولة  امل�شتويات يف  كافة  �شملت حتركاته  احلكومة، حيث 

للخروج من االزمة االقت�شادية ا�شوة بتجارب ناجحة للعديد من  الدول التي مرت بازمات اقت�شادية خانقة .

الزمالء االفاضل  
لقد عمل املجل�س على تعزيز الت�شاركية لتحقيق ما ي�شبوا اليه اع�شاء النقابة يف املجاالت املختلفة ففي جمال الت�شريعات و بالتعاون مع وزارة 
2018  لي�شكل عالمة  فا�شلة يف  24 ل�شنة  االأ�شغال العامة واالإ�شكان وبقية ال�شركاء يف القطاع مت ا�شدار قانون البناء الوطني املعدل رقم 
تاريخ تطور قطاع االن�شاءات االردين حيث عالج  القانون االختالالت التي كانت يف اأعمال بع�س اجلهات املخالفة و�شكل رادعا لكافة االأطراف 
التي تتغول على قطاع املقاوالت ، كما اأنه ي�شهم يف احلفاظ على �شالمة املباين وجودتها بتطبيق املوا�شفات والكودات اإ�شافًة اإلى حماية اأرواح 
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املواطنني واأموالهم، حيث انه يحدد م�شوؤلية كل من املالك واملهند�س واملقاول يف التحقق من االلتزام  باملوا�شفات الفنية يف الت�شميم والتنفيذ 
وعدم خمالفة الكودات وما يرد يف رخ�شة االعمار حتت طائلة العقوبة امل�شددة والزال العمل امل�شرتك جاريا مع راعي القطاع وزارة اال�شغال 

العامة واال�شكان ال�شدار تعليمات تنفيذ القانون .

الزمالء االفاضل ،،،
مع  اللقاءات  العديد من  باجراء  النقابة  قام جمل�س  فقد   االردين  االقت�شاد  له  تعر�س  ما  اهم  يعد من  والذي  الدخل  قانون �شريبة  ب�شدد 
ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية للتخفيف من اآثار هذا القانون واحلد من تغول ال�شريبة على  القطاع حيث طالب املجل�س بتمديد االعفاء من 
الغرامات ال�شريبية لعدم قدرة املقاولني على حت�شيل م�شتحقاتهم املالية، وان يعامل قطاع االن�شاءات ا�شوة بال�شناعة واحل�شول على احلوافز 
املقدمة لها، حيث ان القطاع االن�شائي هو �شناعة كباقي ال�شناعات وقد مت موؤخرا اتفاق املجل�س مع دائرة �شريبة الدخل واملبيعات على ت�شكيل 

جلنة م�شرتكة لدرا�شة وحل الق�شايا التي تواجه املقاولني مع ال�شريبة .

الزمالء االفاضل
ال زالت ق�شية امل�شتحقات املالية تتكرر �شنويا دون حل ناجع فهي توؤرق النقابة واحلكومة على حد �شواء، فقد نا�شد املجل�س رئي�س احلكومة 
وطالب وزير املالية �شرف كافة م�شتحقات املقاولني على اجلهات احلكومية باأ�شرع وقت ممكن مو�شحَا ان التاأخر يف �شرف م�شتحقات املقاولني 
ا�شبح يهدد م�شالح املقاولني وينذر باإغالق العديد من ال�شركات وت�شريد اآالف العاملني لدى املقاولني والقطاعات امل�شاندة لهم، كما انه  يعر�س 
اخلزينة خل�شائر جراء تاأخري الدفع للمقاولني ويوؤثر على م�شرية اإجناز موؤ�شرات اال�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية التي مت اطالقها 

برعاية جاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل ورعاة  .

الزمالء االفاضل 
لقد كانت  حادثة البحر امليت من ا�شعب ما واجهة الوطن، وكادت ان ت�شع املقاول االردين يف موقع االتهام، لوال اأن  النقابة �شارعت بت�شكيل 
البنية التحتية يف منطقة البحر امليت، حيث كان  جلنة خا�شة من اخلرباء من مقاويل الطرق واجل�شور الذين قاموا بدرا�شة ميدانية لواقع 
لدرا�شتها اثرًا كبريًا يف لفت انتباه اجلهات املعنية الى اخلطورة املحدقة بطريق البحر امليت، االمر الذي اكد ح�شور ودور النقابة املهني كبيت 
اخلربة و�شاحبة االخت�شا�س ي�شعب ا�شتثنائها، حيث كانت النقابة طرفًا ا�شا�شيًا، �شمن  اللجان التي �شكلت وانيط بها درا�شة الواقعة والقيام 

مع زميالتها بدورها املهني والوطني العام.

الزمالء االفاضل
ب�شدد ت�شدير املقاوالت  وامل�شاركة يف م�شاريع اعادة االعمار يف املنطقة، فقد عمل املجل�س ومن خالل زيارات ميدانية لكل من ال�شقيقتني 
العراق و�شوريا، على عقد العديد من اللقاءات املثمرة مع امل�شوؤولني يف الدولتني، ا�شافة الى التن�شيق مع نظرائنا املقاولني فيهما، موؤكدين ان 
املقاول االردين االكرث تاأهيال  لتنفيذ م�شاريع اعادة االعمار، حيث اخلربات املرتاكمة حمليا وامل�شهود لها يف دول اجلوار العربي، ا�شافة الى 
القرب اجلغرايف بني عمان ودم�شق وبغداد واالن�شجام التاريخي لل�شعبني، كما ان املجل�س الزال يعمل  الن�شاء هيئة لت�شدير املقاوالت تعمل على 
تطويع  الق�شايا التي حتول دون انطالقة للعمل يف خارج حدوده، ومنها حل م�شاألة تاأمني امل�شاريع اخلارجية �شد املخاطر وكذلك الكفاالت 

البنكية م�شتندين الى جناعة  التجربة الرتكية واللبنانية التي ا�شتفادات من دعم مقاوليها للعمل يف اخلارج .
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الزمالء االفاضل
ويف جمال العمالة والتدريب املهني ولرفد قطاع االن�شاءات بالكوادر ال�شابة املوؤهلة مهنيا، و�شمن ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س، فقد 
قامت النقابة مب�شاركة وزارة العمل بتاأ�شي�س جمل�س ال�شراكة يف قطاع االن�شاءات الذي يتولى بحث حاجة قطاع االن�شاءات من العمالة وحتديد 
االليات الالزمة لتدريب وت�شغيل ال�شباب االردنيني املتحفز للعمل مبا يحد من م�شاكل الفقر والبطالة التي توؤرق ال�شباب االردين، ويف خطوة 

متقدمة تهدف لتح�شني حياة االردنيني فقد مت اطالق برنامج خدمة وطن، مببادرة من وزير العمل وبرعاية من دولة رئي�س الوزراء.

الزمالء االفاضل 
وعلى ال�شعيد الوطني فقد �شارك املجل�س العديد من الن�شاطات الوطنية املحلية واحت�شنت النقابة الكثري من الفعاليات التي تهم جمتمعنا 
العرب املركزية ق�شية فل�شطني، موؤكدين على دعم مقاومة االحتالل ال�شهيوين  بكل الطرق  راأ�شها ق�شية  العربية واالإ�شالمية وعلى  وامتنا 
والو�شائل املتاحة واإزالة احل�شار اجلائر عن اأهل غزة راف�شني  كل ا�شكال التطبيع مع العدو ال�شهيوين ملتزمني بالثوابت الوطنية وان القد�س 

عا�شمة عربية ا�شالمية ابدية لدولة فل�شطني امل�شتقلة، �شاء من �شاء واأبى من اأبى .

الزمالء االفاضل
وختامًا ال يفوتني التوجه بال�شكر والعرفان الى ال�شادة اع�شاء الهيئة العامة، والذين اآزرونا انا وزمالئي اع�شاء جمل�س النقابة وجلان الفروع 
لتحقيق ما مت اجنازه على  الذين قدموا دعمهم وجهودهم  والفروع على جهودهم،  املركز  النقابة يف  ان�شى موظفي  ان  الفنية، دون  واللجان 
مدى هذا العام، كما ان ال�شكر مو�شول لكافة ال�شركاء يف القطاعني العام واخلا�س وعلى را�شهم راعي القطاع وزارة اال�شغال العامة واال�شكان 

ومديرياتها التي كان لها دورا كبريا يف م�شاندة النقابة لتحقيق االجنازات .

حمى اهلل االردن و�سعبه يف ظل قائد امل�سرية جاللة امللك عبد اهلل الثاين املفدى

واهلل ويل التوفيق
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النقـابـة في سطور

تاأ�ش�شت النقابة عام 1972 و�شدر قانون مقاويل االإن�شاءات رقم )13( ل�شنة 1987 يف االأول من ني�شان عام 1987 حيث �شدرت االإرادة 
امللكية ال�شامية مبقت�شى املادة )31( من الد�شتور وبناءًا على ما قرره جمل�شا االأعيان والنواب بامل�شادقة على قانون رقم 4 ل�شنة 2014 قانون 
1990  و�شدرت االإرادة  اأول   16 كانون  1990 بتاريخ  مّعدل لقانون مقاويل االإن�شاءات االأردنيني و�شدر نظامها الداخلي رقم )31( ل�شنة 

امللكية ال�شامية بامل�شادقة على نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني  نظام رقم )165( ل�شنة 2016

وح�سب ن�ص املادة )19( من القانون فاإن النقابة تتكون من  :

الهيئـة العامـة 

وهي اأعلى �شلطة يف النقابة، تتاألف الهيئة العامة للنقابة من االأع�شاء العاملني امل�شجلني فيها وامل�شددين للر�شوم املرتتبة عليهم، وتتولى الهيئة 
العامة ممار�شة ال�شالحيات واملهام التالية:

اإقرار م�شاريع القوانني واالأنظمة اخلا�شة بالنقابة.  •  
ت�شديق احل�شابات ال�شنوية اخلتامية للنقابة بعد االإطالع على تقرير مدقق احل�شابات.  •  

مناق�شة التقرير ال�شنوي عن اأعمال املجل�س.  •  
اإنتخاب مدقق ح�شابات قانوين للنقابة.  •  
اإنتخاب النقيب ونائبه واأع�شاء املجل�س.  •  

درا�شة االأمور التي تقدم اليها من املجل�س واإ�شدار القرارات املنا�شبة ب�شاأنها ومناق�شة االإقرتاحات التي يقدمها االأع�شاء �شريطة اأن   •  
تكون قد بلغت للمجل�س خطيًا قبل موعد اإجتماع الهيئة العامة ب�شبعة اأيام على االأقل.

ُتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها ال�شنوي العادي يف املوعد الذي يحدده املجل�س خالل �شهر اآذار من ال�شنة.
للهيئة العامة عقد اإجتماع غري عادي اأو اأكرث خالل ال�شنة كلما دعت ال�شرورة اإلى ذلك بدعوة من املجل�س اأو النقيب اأو بناًء على طلب عدد ال 
يقل عن ربع اأع�شاء الهيئة العامة ممن �شددوا الر�شوم للنقابة، وال يجوز البحث يف االإجتماع غري العادي للهيئة العامة يف غري االأمور املدرجة 

يف كتاب الدعوة.
تتخذ الهيئة العامة قراراتها باالإجماع اأو باالأغلبية املطلقة للحا�شرين من اأع�شائها، ويف حالة ت�شاوي االأ�شوات يرجح اجلانب الذي �شوت معه 

رئي�س االإجتماع.

مجلـس النقابـة 

يتاألف املجل�س من النقيب ونائب النقيب وثمانية اأع�شاء اأربعة منهم من االأع�شاء العاملني امل�شنفني يف الفئات الثالث االأولى وفقًا لتعليمات 
الت�شنيف املعمول بها، وثالثة من امل�شنفني يف الفئتني الرابعة واخلام�شة وع�شو واحد من الفئة ال�شاد�شة.

جتري االإنتخابات للنقيب ونائب النقيب واأع�شاء املجل�س املمثلني للفئات اخلم�س االأولى باالإقرتاع ال�شري وذلك يف اليوم ال�شابع الذي ياأتي بعد 
اليوم املحدد الإجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد يف ال�شنة التي يجب اإجراء االنتخابات فيها وذلك بح�شور الوزير اأو من ميثله، وتفتح �شناديق 
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االإقرتاع يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح يوم االنتخابات وتغلق يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة من م�شاء ذلك اليوم.
اأ. تكون والية املجل�س ملدة ثالث �شنوات اإعتبارًا من تاريخ اإنتخابه.

ب.ال يجوز اإعادة اإنتخاب النقيب اأو نائبه الأكرث من دورتني متتاليتني اال بعد انق�شاء دورة واحدة على االأقل بعد انتهاء الدورة الثانية الأي منهما.
ج. ال يجوز اإعادة اإنتخاب ع�شو املجل�س الأكرث من ثالث دورات متتالية اإال بعد انق�شاء دورة واحدة على االأقل بعد انتهاء الدورة الثالثة.

ميار�ص املجل�ص ال�سالحيات واملهام التالية :

املحافظة على اآداب ممار�شة املهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة وم�شاحلها وكرامة اأع�شائها و�شائر العاملني فيها.  •  
النظر يف طلبات الع�شوية للنقابة واإتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.  •  

االأخرى  والواردات  الر�شوم  ال�شادرة مبقت�شاه وحت�شيل  واالأنظمة  القانون  هذا  الأحكام  وفقًا  واملالية  االإدارية  النقابة  �شوؤون  اإدارة   •  
امل�شتحقة للنقابة واإدارة اأموالها وموجوداتها وا�شتثمارها.

اإعداد املوازنة ال�شنوية للنقابة وامليزانية لل�شنة املنتهية ورفعها اإلى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير الالزمة لبيان الو�شع املايل للنقابة.  •  
دعوة الهيئة العامة اإلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.  •  

الف�شل يف اخلالفات املهنية التي تقع بني اأع�شاء النقابة وامل�شاركة يف حل املنازعات املهنية بني االأع�شاء من جهة وا�شحاب االأعمال   •  
من جهة اأخرى.

اإتخاذ االإجراءات التاأديبية الالزمة بحق االأع�شاء وفقًا الأحكام هذا القانون واالأنظمة ال�شادرة مبقت�شاه.  •  
اإعداد م�شاريع القوانني واالأنظمة اخلا�شة بالنقابة واملتعلقة مبهنة املقاوالت ورفعها الى الوزير بعد اإقرارها من الهيئة العامة لل�شري   •  

باجراءات اإقرارها اأ�شوليًا .

سياسة الجودة

تلتزم نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني برفع م�شتوى املهنة علميًا وعمليًا، والدفاع 
عن م�شالح االأع�شاء وتنظيم مزاولة املهنة، وذلك من خالل تقدمي خدمات تفوق 
التقنيات  اأحدث  واإ�شتخدام  االأداء  بتطوير  الكامل  واالإلتزام  املقاولني،  توقعات 

ل�شمان اجلودة.
وكافة  النقابة  ومدير  النقابة  وجمل�س  بالنقيب  ممثلًة  النقابة  اإدارة  تطبق  كما 
 ،ISO 9001:2015املوظفني �شيا�شة اجلودة من خالل تطبيق نظام اإدارة اجلودة

لتحقيق اأهداف النقابة وخططها االإ�شرتاتيجية.

رؤيـة النقابـة

ت�شعى نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني لتكون الرائدة يف تنظيم قطاع االإن�شاءات 
باأعلى  ملتزمة  ودوليًا  املقاوالت عربيًا  لت�شدير  ومتميزًا  فاعاًل  االأردن، ومركزًا  يف 

معايري اجلودة والتطوير امل�شتمر.
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رسـالـة النقابـة

تعمل نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني على رفع م�شتوى املهنة علميًا وعمليًا، والدفاع عن م�شالح االأع�شاء وتنظيم مزاولة املهنة، وت�شهم يف 
زيادة فعالية العمالة الوطنية عن طريق ت�شغيلها وتدريبها.

اإلى دعم االإقت�شاد االأردين من خالل ممار�شة دورها يف امل�شوؤولية املجتمعية والتنمية امل�شتدامة، وخلق فر�س  كما ت�شعى النقابة   
العمل واالإلتزام مبنظومة قيمية حتدد هويتنا املوؤ�ش�شية.

قيـم النقابـة

قيم النقابة العليا ت�سمل:

العدالة : التي حتكم العالقات والتعامالت بني اأفراد النقابة.  •  
ال�صفافية وامل�صاءلة: و�صوح املعايري يف النظم املو�صوعة للتمكن من ممار�صة امل�صاءلة وامل�صداقية يف تطبيق كافة املعايري داخل   •  

النقابة وخارجها.

اأدواته  وروؤ�صائه ومروؤو�صيه، ومع  نف�صه وزمالئه  النقابة وتعامل كل موظف مع  والعمل يف  والأمانة: عنوان احلياة  امل�صوؤولية   •  
ومعداته واأ�صحاب العمل مب�صوؤولية واأمانة ويج�صدهما فعلياً كمعيار كلي ل�صلوكه.

التعاون والتميز والطموح والتناف�س ال�صريف: هو الذي يجب اأن ي�صود عالقات العمل، ل التناف�س غري ال�صريف، واأن الطاقة   •  
والأقوى،  الأجدر  لنكون  البع�س  بع�صنا  ولي�س بني  العمل،  نف�س جمال  �صتكون موجهة نحو مناف�صينا يف  ال�صريفة  التناف�صية 

ونحقق روؤيتنا ور�صالتنا.

أهـداف النقابـة

تعمل النقابة على حتقيق االأهداف التالية:

تنظيم مزاولة مهنة املقاوالت والعمل على رفع م�شتواها علميًا وعمليًا.  •  
التعاون مع اجلهات املخت�شة لتطوير و�شائل واأ�شاليب تخطيط امل�شاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ االأعمال االإن�شائية   •  

املتعلقة بها.
ت�شجيع اإ�شتثمار روؤو�س االأموال يف اإن�شاء ال�شناعات امل�شاندة الأعمال املقاوالت وتقدمي اخلدمات لها.  •  

التعاون مع اجلهات املخت�شة يف االأمور املتعلقة باأعمال املقاوالت مبا يف ذلك تطوير عقد املقاولة املوحد وحل اخلالفات املهنية املتعلقة   •  
بالت�شميم واالإ�شراف وتطوير اجلوانب املهنية والفنية يف املقاوالت.

الدفاع عن م�شالح االأع�شاء واملحافظة على تقاليد و�شرف مزاولة املهنة.  •  
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اإلتحادات والهيئات التي تشارك النقابة بعضويتها : 

اأواًل : ع�سوية االإحتادات والهيئات العربية والدولية التالية : -

1 -  اإحتاد املقاولني العرب . 
2 -  اإحتاد مقاويل الدول اال�شالمية . 

3 -  غرفة التحكيم العربية . 
4 -  اللجنه العربية الدولية الإعمار غزة . 

ثانيًا : ع�سوية جمال�ص االدارة التالية : 

جمل�س ادارة غرفة الَتحكيم العربية .  -  
جمل�س ادارة جمعية املحكمني االردنيني .  -  

جمل�س ادارة �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني .  -  
جمل�س البناء الوطني / وزارة اال�شغال العامة واال�شكان.  -  

جمل�س النقباء/ جممع النقابات املهنية .  -  
جمل�س اإدارة ال�شركة املهنية.  -  

جمل�س اإدارة ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب.  -  
جمل�س اإدارة اجلمعية االردنية للوقاية من حوادث الطرق.  -  

جمل�س اإدارة جمعية البنوك .  -  
جمل�س اإدارة مركز تدريب املهند�شني / نقابة املهند�شني .  -  

ثالثًا : اللجان التي ت�سارك النقابة بع�سويتها 

جلنة ت�شنيف املقاولني / دائرة العطاءات احلكومّية.  -  
جلنة ترخي�س املقاولني / دائرة العطاءات احلكومّية.  -  

جلنة تاأهيل املكاتب الهند�شية / دائرة العطاءات احلكومّية.  -  
جلنة العقود االإن�شائية - عقد املقاولة املوحد / دائرة العطاءات احلكومّية.  -  

جلنة ال�شراكة مع القطاع اخلا�س / وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان.  -  
جلنة تطبيق املادة )16( من قانون مقاويل االإن�شاءات / وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان   -  

اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني االردين / وزارة االأ�شغال العامة .  -  
جلنة تطوير االإ�شراف الهند�شي وتطبيقه / نقابة املهند�شني .  -  
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جلنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع مع العدو ال�شهيوين / جممع النقابات املهنية .  -  
اللجنة العليا الإعمار غزة  -  

جلنة التحكيم للم�شاريع املتناف�شة على جائزة وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان / وزارة االأ�شغال العامه .  -  
اللجنة التح�شريية ملوؤمتر الهند�شة املدنية ال�شابع/ نقابة املهند�شني االأردنيني.  -  

جلنة تعاميم تعديل اأ�شعار املحروقات / وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان.  -  
اللجنة الفنية لت�شدير املقاوالت واخلدمات الهند�شية االإ�شت�شارية / وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان.  -  

اللجنة الفنية لعمل درا�شة لكمية املحروقات مل�شاريع املياه وال�شرف ال�شحي / وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان.  -  
جلنة �ضباط الرتباط /املركز الوطني لدارة الأزمات .   -  

امل�شاركة يف جلان التحقيق املنبثقة عن جلنة الت�شنيف �شواء للمقاولني اأو املكاتب الهند�شية / وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان .   -  
جلنة االعرتا�شات على العقود والعطاءات   -  
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إجتماعات الهيئة العامة للنقابة واالنتخابات 

إجتماع الهيئة العامة السنوي

عقدت الهيئة العامة لنقابة املقاولني اجتماعها ال�شنوي العادي بتاريخ 23/3/2018 برئا�شة نقيب املقاولني ال�شابق وائل ر�شاد طوقان وح�شور 
اع�شاء جمل�س النقابة ومندوب وزارة االأ�شغال العامة واال�شكان ع�شام اجلبور واأقرت التقريران االداري واملايل الذي ت�شمن امليزانية العمومة 
مدقق  باختيار  اجلديد  املجل�س  تفوي�س  ومت   ، والع�شرون  الثاين  النقابة  2018 العمال جمل�س  لعام  التقديرية  واملوازنة   2017 لعام  للنقابة 

ح�شابات قانوين  للنقابة للعام 2018 .
كل من عطااهلل  وع�شوية  وائل طوقان  ال�شيد  برئا�شة  القادم  النقابة  ملجل�س   23 الدورة  انتخابات  على  االإ�شراف  العامة جلنة  الهيئة  واأقرت 
 ، احتياط   ع�ضوا  كلوب  �ضخر  واملهند�س  الطبيب  زهري  واملهند�س  هاين،  بني  وماجد  امل�ضرقي  عالء  واملهند�س  الهر�س  واإ�ضماعيل  الطراونة 
20 الف ، كما اأو�شت درا�شة اأو�شاع فروع النقابة يف املحافظات  كما او�شت الهيئة العامة جمل�س النقابة القادم بدعم نادي املقاولني مببلغ 

وتخ�شي�س مبلغ لبناء فرع يف ال�شلط.
واأ�شادت الهيئة العامة باإجنازات وعمل جمل�س النقابة، ويذكر ان اجتماع الهيئة العامة قد عقد مبن ح�شر من اع�شاء الهيئة العامة امل�شددين 

لر�شوم النقابة وامل�شنفني من قبل وزارة اال�شغال والبالغ عددهم 1465 ع�شو من املقاولني والذين يحق لهم 
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اجتماع الهيئة العامة وانتخابات الفئة السادسة اشغال عامة

عقدت الهيئة العامة للفئة ال�شاد�شة ا�شغال عامة اجتماعها ال�شنوي بتاريخ 16/2/2018 والبالغ عددهم 246 ع�شو ، ومت فتح باب الرت�شيح 
النتخاب ممثل ع�شو الفئة ال�شاد�شة باملجل�س الثالث والع�شرون وتر�شح كل من جمال احلوامده ، ح�شني املناع�شه ، حممد ابو عجالن ، ابراهيم 
الرت�شيح  على  اال�شراف  جلنة  انتخاب  مت  وتعديالته  االن�شاءات  مقاويل  قانون  من  )27/هـ(  املادة  عليها  ن�شت  ما  الى  وا�شتنادًا   ، اجلعار 
واالقرتاع وفرز اال�شوات واعالن النتيجة وتكونت اللجنة من التاليه ا�شمائهم عالء اخلوالده ، حممد مف�شي الغامن ، ح�شام النعيمات ، حممد 

عبد احلراح�شه ، عامر خالف 
جرت انتخابات ممثل الفئة ال�شاد�شة باملجل�س الثالث والع�شرين حيث اقرتع 155 ع�شوا من الهيئة العامة للفئة ال�شاد�شة  ، وح�شل كل من 
حممد ابو عجالن وابراهيم اجلعار على 58 �شوتُا وا�شتنادُا الى املادة 17 من النظام الداخلي رقم 31 ل�شنة 1990 وتعديالته اذا ت�شاوت 
اال�شوات بني املر�شحني يتم اختيار الفائز منهم بالقرعه التي جتريها جلنة اال�شراف على االنتخابات ، واجرت اللجنة القرعة واأعلنت جلنة 
اال�شراف على االنتخابات فوز ال�شيد حممد ابو عجالن ممثل الفئة ال�شاد�شة ا�شغال عامة يف املجل�س الثالث والع�شرين لنقابة املقاولني يف دورته 

اجلديدة 2018-2021  
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انتخابات المجلس الثالث والعشرون 

2018 باإدارة جلنة اال�شراف على االنتخابات والتي اقرتها الهيئة العامة   /30/3 جرت انتخابات جمل�س النقابة الثالث والع�شرون بتاريخ  
وبرئا�شة ال�شيد وائل طوقان، والتي ا�شفرت عن فوز املهند�س احمد اليعقوب نقيبا واملهند�س اأمين اخل�شريي نائبا لنقيب املقاولني .

 كما فاز بع�شوية املجل�س عن الفئات )3-1( كل من املهند�س رفيق مراد واملهند�س عبداحلكيم الب�شتنجي ، واملهند�س عزمي الزريقات وفوؤاد الدويري 
وعن الفئتني الرابعة واخلام�شة، فاز كل من حممد الكوز ويا�شني الطراونة و�شائد ال�شايب .

النقابة  يف  امل�شجلني  العامة العاملني  الهيئة  اع�شاء  من   1464 ا�شل  من   1153 املقرتعني  عدد  بلغ  حيث   79% االقرتاع  ن�شبة  بلغت  وقد 
امل�شنفني وامل�شددين ال�شرتاكاتهم ال�شنوية قبل االول من اآذار 28 2018 عماًل باأحكام املادة )21( من قانون معدل لقانون مقاويل االن�شاءات.

إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لصندوق التكافل االجتماعي 

عقدت الهيئة العامة ل�شندوق التكافل االجتماعي اإجتماعها ال�شنوي العادي بتاريخ 14/9/2018 حيث مت مناق�شة كافة الق�شايا التي تهم 
اأع�شاء الهيئة العامة ل�شندوق التكافل ومناق�شة التقريرين االداري واملايل واإقرارهما حيث مت االإي�شاح الأع�شاء الهيئة العامة ل�شندوق التكافل 
ما مت �شرفه من م�شتحقات مالية لورثة الزمالء املقاولني الذين وافتهم املنية ، وبيان اأعداد امل�شرتكني يف ال�شندوق ومن ثم اإقرار التقريرين 

يف نهاية االإجتماع.
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انتخابات اللجان االستشارية لفروع النقابة :-

انتخابات اللجنة اال�ست�سارية لفرع الكرك

جرت انتخابات اللجنة اال�شت�شارية لفرع الكرك بتاريخ 23/6/2018   برئا�شة �شعادة نائب النقيب املهند�س امين اخل�شريي وع�شوية ع�شو 
املجل�س ال�شيد يا�شني الطراونه وع�شو املجل�س ال�شيد فوؤاد الدويري 

فاز مبن�شب امني �شر اللجنة اال�شت�شارية ال�شيد يو�شف عبد الوهاب الطراونه 
فاز بع�شوية اللجنة بالتزكية كل من  اكرم يعقوب املدانات ،جماهد فائق الكروم ، عادل حممد ال�شرايره ، احمد �شاهر الطراونه،

حممد حممد م�شلح الطراونه

انتخابات اللجنة اال�ست�سارية لفرع الطفيلة 

النقابة  �شر  وامني  امين اخل�شريي  املهند�س  النقيب  نائب  �شعادة  برئا�شة   25/6/2018 الطفيلة  لفرع  اال�شت�شارية  اللجنة  انتخابات  جرت 
املهند�س عزمي زريقات 

فاز مبن�شب امني �شر اللجنة اال�شت�شارية ال�شيد عبد اهلل املعابرة
فاز بع�شوية اللجنة بالتزكية كل من عوده اهلل فالح القطيطات ، عبد اهلل الربعي ، احمد داودية ، طارق العوران ،حيدر املراحله

انتخابات اللجنة اال�ست�سارية لفرع معان

جرت انتخابات اللجنة اال�شت�شارية لفرع نقابة املقاولني يف معان.يوم  27/06/2018 
وفاز اأع�شاء اللجنة اال�شت�شارية بالتزكية لعدم وجود مر�شحني اآخرين، وهم كل من:-

عبداهلل عقله النعيمات مبركز امني �شر اللجنة اال�شت�شارية
وع�شوية كل من �شباح فالح ابو �شحية ، رامي مو�شى ال�شبلي ،اأحمد يا�شني �شالح،ح�شام �شليمان حمدوين ،وع�شو الفئة ال�شاد�شة بالل عبد 

املعطي اأبو هاللة

انتخابات اللجنة اال�ست�سارية لفرع العقبة 

جرت انتخابات اللجنة اال�شت�شارية لفرع نقابة املقاولني يف العقبة 28/6/2018 . 
وفاز اأع�شاء اللجنة اال�شت�شارية بالتزكية وعلى النحو االتي :

املهند�س زهري طبيب امني �شر اللجنة اال�شت�شارية
نائب امني ال�شر حممد يا�شر ِعَو�س اهلل 

وكل من االع�شاء عماد جرادات ، احمد توفيق �شعد ، �شالح حممود ابو كبا�س ، حممد عي�شى ال�شبعات ،حممد عطا اهلل �شامل الطراونه
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انتخابات اللجنة اال�ست�سارية لفرع ماأدبا 

جرت انتخابات اللجنة اال�شت�شارية لفرع نقابة املقاولني يف مادبا يوم 30/6/2018
وفاز اأع�شاء اللجنة اال�شت�شارية بالتزكية وعلى النحو االتي :

�شند حدادين امني �شر اللجنة اال�شت�شارية 
ب�شار اجلمعاين نائب امني ال�شر 

وع�ضوية كل من عليان الهروط ،عي�ضى �ضهاب،م. كمال الروا�ضدة،ع�ضو الفئة ال�ضاد�ضة علي الرواحنة

انتخابات اللجنة اال�ست�سارية لفرع الزرقاء 

جرت انتخابات اللجنة اال�شت�شارية لفرع نقابة املقاولني يف الزرقاء يوم  2/7/2018
وفاز اأع�شاء اللجنة اال�شت�شارية بالتزكية على النحو االتي :

فايز املحارمة اأمني ال�شر اللجنة اال�شت�شارية 
تي�شري دولة نائب امني ال�شر

وكل من االع�شاء اأمني عبد القادر،موفق اأبو عبيد،عبد الكرمي �شالمة ،ع�شو الفئة ال�شاد�شة مازن عمارين

انتخابات اللجنة اال�ست�سارية لفرع البلقاء

جرت  انتخابات اللجنة اال�شت�شارية لفرع نقابة املقاولني يف البلقاء
وفاز اأع�شاء اللجنة اال�شت�شارية بالتزكية على النحو االتي :

املهند�س فالح العبادي اأمني ال�شر اللجنة اال�شت�شارية
ال�شيد حممد احلديدي نائب امني ال�شر

وكل من االع�شاء منري الن�شور،نا�شر ابو رمان،طارق العوامره،ع�شو الفئة ال�شاد�شة جعفر ابو رمان
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مركز النقابة وفروعها

العنوان العنوان الربيدي فاك�ص هاتف املحافظةالفرع الرقم

1

املركز الرئي�شي     

دائرة التفتي�س 
 راأ�س العني 

عمان

عمان

 5929461
 065928931

 0795309257
0777637080

 064642605

 5928704

064644137

 850324
عمان 11185 

االردن 

عمان –دير غبار �شارع الها�شميني 

عمان –را�س العني

2
حمافظات ال�شمال

اربد، جر�س، عجلون 
املفرق 

027101638 اربد
 0797346350

2619 اربد 027101190 
اربد – مقابل امل�شت�شفى التخ�ش�شي 

غرب النفق 

الكركحمافظة الكرك 3
 032340150

 0796394567
 0777331099

108 الكرك 032340149 
الكرك – املرج بالقرب من م�شت�شفى 

ال�شالم 

53 032250476 032250476 الطفيلةحمافظة الطفيلة 4
الطفيلة – منطقة العي�س حي الزريقات 

 .

854 053247631053247631 ماأدباحمافظة ماأدبا 5
حي ن�شر دوار الطيارة بجانب قاعدة 

احمد قطي�س االزايدة 

032031519032031519 العقبةحمافظة العقبة 6
428 الرمز 

الربيدي 77110 

 sos العقبة – �شارع قرى االطفال
مبنى احتاد اجلمعيات اخلريية فوق 

عمرو لل�شرياميك . 

053987772 053987771 الزرقاءحمافظة الزرقاء7
حي رمزي قرب دائرة الرتخي�س مقابل 

جمعية عنبتا عمارة رقم 32 

236 032133245 معانحمافظة معان8
معان - خلف مبنى بلدية معان الكربى 

بجانب غرفة جتارة معان 

053552528053552528 البلقاءحمافظة البلقاء9
 1152 بريد

 ال�شلط 19110 
�شارع ال�شوانية بالقرب من م�شافة 

ع�شرية احليا�شات .
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اللقاءات 

 اميانًا من جمل�س النقابة ب�شرورة التعاون مع املوؤ�ش�شات والهيئات املمثلة للقطاعات االقت�شادية الهامة واحليوية والتفاعل امل�شتمر مع املوؤ�ش�شات 
الر�شمية ذات العالقة بقطاع املقاوالت والتباحث معها يف الق�شايا التي تهم املقاولني وتوؤثر على عمل قطاع املقاوالت االأردين فقد التقى جمل�س 
النقابة مع امل�شوؤولني واأ�شحاب القرار يف احلكومة والقطاع الر�شمي من اأجل حل الق�شايا واملعوقات التي تواجه القطاع واملقاولني خالل العام 

املن�شرم وا�شتطاع املجل�س حل معظم هذه الق�شايا وال زال حتى االآن يتابع الق�شايا التي مل حتل .

لقـاء جمل�ص النقبـاء مـع جـاللة امللك عبـداهلل الثاين املعظم 

قام جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم بلقاء جمل�س النقباء حيث �شارك �شعادة النقيب املهند�س احمد اليعقوب وطلب دعم جاللته للقطاع  ، 
كما اأو�شح نقيب املقاولني خالل م�شاركته بلقاء جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم مع جمل�س النقباء ، اإن النقابة �شتقدم روؤيتها جلاللة امللك 
حول �شبل النهو�س بقطاع االن�شاءات وت�شدير املقاوالت وزيادة م�شاهمته يف حت�شني الو�شع االقت�شادي يف اململكة ا�شافة الى تقدمي  درا�شة حول 

�شبل النهو�س بقطاع املقاوالت وتعزيز م�شاهمته يف االقت�شاد، 

لقاء مع معايل نائب رئي�ص الوزراء 

مت عقد لقاء بني نقيب واع�شاء جمل�س النقابة مع معايل نائب رئي�س الوزراء لبحث هموم وم�شاكل املقاولني

لقاء نقيب واع�ساء جمل�ص النقابة بدولة رئي�ص جمل�ص االعيان 

اجتماع �سعادة النقيب مع جمل�ص االعيان حول تعديالت قانون البناء الوطني 16/4/2018

لقاء املجل�ص مع اع�ساء جمل�ص جمعية امل�ستثمرين يف قطاع اال�سكان 16/4/2018

لقاء مع معايل وزير املالية

لقاء مع امني عام وزارة املالية 

لقاء مع امني عام وزارة الرتبية والتعليم

لقاء �سعادة النقيب مع وفد من نادي الوحدات 

قام وفد من نادي الوحدات برئا�شة نائب الرئي�س املهند�س علي خليفه بزيارة نقابة املقاولني مهنئني املجل�س بفوزهم باالنتخابات وبحث اطر 
التعاون مع النقابة.

لقاء النقيب وعدد من اع�ساء املجل�ص ملجل�ص ادارة ال�سركة الفرن�سية للتاأمني 

لقاء نقيب واع�ساء جمل�ص النقابة مع مدير عام املوؤ�س�سة العامة لال�سكان والتطوير احل�سري

لقاء مع ادارة �سركة مياه الريموك  بخ�سو�ص ق�سايا مقاويل حمافظات ال�سمال /مقاويل  املياه وال�سرف ال�سحي العاملني 
مع �سركة مياه الريموك 

مت عقد لقاء مع ادارة �شركة مياه الريموك بتاريخ  9/5/2018  لبحث ومناق�شة املوا�شيع اخلا�شة بق�شايا املقاولني التي تواجه مقاويل املياه 
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وال�شرف ال�شحي للعاملني مع �شركة مياه الريموك والتي تلخ�شت باالتي:-
تنظيم �شرف امل�شتحقات املالية �شهريًا 

توفري املواد املطلوبة من القطع واملوا�شري يف اربد وكافة املحافظات
اعتماد املقاولني امل�شنفني من وزارة اال�شغال العامة واال�شكان الول مرة فقط للعمل يف �شركة مياه الريموك
ت�شكيل جلنة م�شرتكة جتتمع ب�شكل دوري حلل امل�شاكل العالقة مع �شركة مياه الريموك مع ت�شمية املندوبني 

العمل على تفعيل املكتب املوحد
تو�شيح عمل نظام االوراكل 

بع�شويتها  ت�شم  ت�شكيل جلنة م�شرتكة  املوافقة على  ، ومتت  الق�شايا  وامل�شاعدة حل  التعاون  واأبدوا  املطروحه  الق�شايا  املناق�شة جلميع  متت 
من قبل النقابة حازم �شديفات ، احمد حممود علي ابو علي ، حممود ال�شخنيني على اأن تقوم �شركة مياه الريموك بت�شمية مندوبيهم باللجنة 

امل�شرتكة ،واملوافقة على عقد اجتماعات دورية وعند احلاجة .

م�ساركة النقابة باجلل�سة احلوارية مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص بغرفة جتارة االردن حول قانون �سريبة الدخل اجلديد

15/5/2018 لبحث تداعيات م�شروع قانون �شريبة الدخل اجلديد،  نظمت غرفة جتارة االردن لقاء مع موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س بتاريخ 
والذي  يت�شمن بنودا ايجابية واخرى حتتاج الى تعديالت واخرى يجب الغاوؤها كونها توؤثر على النمو االقت�شادي وحتفيز اال�شتثمار وقد ت�شر 

بالعملية االقت�شادية مبجملها.
العبء  وتوزيع  ال�شادرات  على  الدخل  و�شريبة  امل�شقفات  وتقا�شي  ال�شريبي  واالقرار  اخلا�س  القطاع  حماورة  اهمية  حول  االآراء  وتركزت 
ال�شريبي على الدخل ، و�شرورة تبني الفاتورة ال�شريبية والتوقف عن تعديل ال�شرائح يف ظل تباطوؤ النمو االقت�شادية وحالة الركود التي متر بها 
اال�شواق. باال�شافة الى توحيد �شفوف القطاع اخلا�س للتعامل مع الق�شايا والقوانني والت�شريعات التي تهم م�شلحة االقت�شاد الوطني.باال�شافة 

الى �شرورة الرتكيز على جاذب اال�شتثمارات وتب�شيط االجراءات على امل�شتثمرين 

لقاء نقيب املقاولني مع جلنة اخلدمات للطرق والنقل يف جمل�ص النواب ملناق�سة م�سروع اخلط ال�سحراي:

لقاء نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب بلجنة اخلدمات النيابية الذي خ�ش�س ملناق�شة م�شروع الطريق ال�شحراوي للتاكيد على �شرورة 
ابقاء العمل بامل�شرب الثالث باالجتاهني يف الطريق ال�شحراوي حيث مت طرح م�شاكل املقاولني املالية والبطئ يف تنفيذ العمل ال�شباب مالية ومت 
العدول عن الغاء جزء من العطاءات حيث ان هذا االلغاء �شيكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة نتيجة العطل وال�شرر ، ومت احل�شول على وعد 

بدفع م�شتحقات املقاولني املرتتبة على احلكومة با�شرع وقت ممكن .

م�ساركة �سعادة النقيب يف لقاء الوفد االملاين يف غرفة �سناعة عمان بتاريخ 21/6/2018

م�ساركة �سعادة النقيب يف لقاء الوفد ال�سعودي دعوة من غرفة جتارة االردن بتاريخ 23/6/2018

م�ساركة �سعادة النقيب يف حفل افتتاح اجتماعات احتادات املهند�سني العرب بتاريخ 23/6/2018

لقاء �سعادة النقيب مع نقيب املحامني للنقا�ص حول اتفاقية التعاون امل�سرتكة 30/6/2018

لقاء الوفد ال�سعودي بدعوة من غرفة جتارة االردن بتاريخ 23/6/2018
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لقاء رئي�ص واأع�ساء غرفة جتارة بيت حلم بغرفة �سناعة عمان 8/7/2018

مت عقد لقاء بني وفد من نقابة املقاولني ممثاًل باملهند�س رفيق مراد امني �شندوق النقابة واأع�شاء املجل�س م. عبد احلليم الب�شتنجي وحممد 
�شامل الكوز مع رئي�س واأع�شاء غرفة جتارة بيت حلم يف غرفة �شناعة عمان بح�شور رئي�س جلنة املعار�س وع�شو جمل�س الغرفة ال�شيد فتحي 
اجلغبري ، ومت خالل اللقاء بحث معر�س ال�شناعات االردنية يف بيت حلم مل�شاركة �شركات املقاوالت االردنية يف املعر�س والت�شهيالت واالمتيازات 

يف املعر�س ،  ، وقدم رئي�س غرفة جتارة بيت حلم د.�شمري حزبون يف نهاية اللقاء درع لنقابة املقاولني .

الفل�سطيني برئي�ص واأع�ساء جمعية  العامة واال�سكان ومعايل وزير اال�سغال  النقابة ومعايل وزير اال�سغال  لقاء جمل�ص 
م�ستثمري قطاع اال�سكان 

قام وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان م. يحيى الك�شبي ونظريه الفل�شطيني الدكتور م.مفيد احل�شاينة ونقيب واأع�شاء جمل�س النقابة بلقاء رئي�س 
جمعية م�شتثمري قطاع اال�شكان  م.زهري العمري واأع�شاء اجلمعية بح�شور كل من امني عام وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان م.عمار غرايبه 

ومدير دائرة العطاءات احلكومية .
حيث اأكد معايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان اأنه ب�شفته راعيا لقطاع االإ�شكان �شيبذل كل جهد م�شتطاع لتحفيز هذا القطاع الهام ب�شفته 
اأحد املحركات الرئي�شية لالإقت�شادي الوطني، كما اأكد على اأهمية ت�شافر جهود كافة اجلهات يف �شبيل توفري ال�شكن املالئم لالأ�شر الفقرية 
وذات الدخل املحدود. واإ�شتعداد الوزارة لتقدمي كل الدعم املمكن لالأ�شقاء الفل�شطينيني، مبا يف ذلك اخلربات االأردنية يف قطاعي االإن�شاءات 

واالإ�شكان.
واأ�شاد املهند�س احمد اليعقوب بال�شراكة والتعاون امل�شتمر ما بني النقابة واجلمعية ملا فيه م�شلحة اجلميع. 

وقال املهند�س زهري العمري ان اجلمعية تعول  كثريا على دعم وم�شاندة وزير اال�شغال م.يحيى الك�شبي للت�شدي للكثري من امل�شاكل والتحديات 
اأ�شا�شيا من حمركات االإقت�شاد الوطني  اللذان ي�شكالن حمركا  التي تواجه قطاع االإن�شاءات ب�شكل عام وقطاع االإ�شكان على وجه التحديد، 
مبجمله. واأ�شار اإلى اجلهود التي تقوم بها اجلمعية ونقابتي املهند�شني واملقاولني االأردنيني يف جمال اإعمار غزة وترميم بيوت املقد�شيني ودعم 

�شمودهم يف القد�س ال�شريف عا�شمة فل�شطني االأبدية.

لقاء جمل�ص نقابة املقاولني بلجنة االقت�ساد النيابية مبجل�ص النواب ملناق�سة قانون �سريبة الدخل 

التقى جمل�س نقابة املقاولني باللجنة االقت�شادية اال�شتثمارية النيابية حيث اأكد نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعقوب اأن النقابة 
ملتزمة بقرار جمل�س النقباء بو�شفها ع�شٌو اأ�شيل يف املجل�س الذي يعرّب عن موقف كل النقابات املهنية مبا فها نقابة املقاولني االأردنيني ، وعر�س 
النقيب خالل اجتماع جمل�س النقابة مع اللجنة االقت�شادية اال�شتثمارية النيابية اأبرز مالحظات قطاع االن�شاءات على م�شروع القانون، واأهمها 
�شرورة معاجلة التهرب ال�شريبي الق�شدي لباقي القطاعات، الفتا اإلى اأن قطاع االن�شاءات ملتزم بدفع ال�شريبة ومل ي�شجل عليه اأي تهرب. 

اإ�شافة اإلى التاأكيد على اأن قطاع االن�شاءات قطاع �شناعي يخدم اال�شتثمار ولي�س قطاعًا خدميًا.
هذه  تدور يف  التي  االإقت�شادية  للظروف  املقاولني مالم�شة  نقابة  اأن  واأكد  االأردن  الفقرية يف  والطبقة  املتو�شطة  الطبقة  النقيب عن  وحتّدث 
الطبقات يف كافة املحافظات واأن اأي م�شا�س بالطبقة الفقرية هو م�شا�س بقطاع االن�شاءات الأن غالبيتهم يعملون يف هذا القطاع. ونا�شد نقيب 
املقاولني  جمل�س النواب االأردين اأن ياأخذ بعني االإعتبار االأو�شاع ال�شعبة التي يعانيها قطاع االإن�شاءات يف االأردن مو�شحًا اأنه قد اآن االأوان للرفع 

من �شوية هذا القطاع لتحريك اإقت�شاد الوطن.
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لقاء نقيب واع�ساء جمل�ص النقابة مع جلنة عمان اخل�سراء :

حيث مت بحث اأوجه التعاون بني جلنة عمان خ�شراء 2020 ونقابة املقاولني واكد نقيب املقاويل االن�شاءات االأردنيني املهند�س احمد اليعقوب 
على اجلهد التطوعي الذي تقوم بة جلنة عمان خ�شراء 2020 باأطالق احلمالت لتخ�شري مداخل وخمارج حمافظات االردن وزيادة الرقعة 
للجنة  املتوا�شل  الدعم  �شتقدم  النقابة  ان  الى  وا�شار   . االردن  البيئي جلميع حمافظات  الواقع  تعك�س  مبادرة وطنية  وباأعتبارها   ، اخل�شراء 
ت�شهدها  التي  التطورات  يف  ال�شيما   ، فيها  اخل�شراء  امل�شاحات  لزيادة  املحافظات  وجميع  عمان  العا�شمة  خلدمة  جنب  الى  جنبا  و�شتكون 

املحافظات والعا�شمة عمان يف جميع املجاالت

اجتماع مع اع�ساء الهيئة العامة لفرع حمافظات ال�سمال

تنمية املحافظات ومت  املتحدثون على �شرورة  اكد  ال�شمال حيث  العامة لفرع حمافظات  الهيئة  النقابة واحل�شور من  جرى حوار بني جمل�س 
مناق�شة عقود املكاتب الهند�شية ومراقبة ال�شوق لو�شع حد للتختيم وتفعيل قانون البناء الوطني املعدل ، وناق�س املتحدثون دور النقابة بخ�شو�س 
املقاول الفرعي ، ووجه املتحدثون الى دعوة الجتماع بني النقابة واملكاتب الهند�شية ، كما طالب املتحدثون الى دعوة لعقد اجتماع بني النقابة 

واملكاتب الهند�شية ، وقدم �شعادة النقيب املهند�س احمد اليعقوب الى مقرتح ميثاق �شرف بني املقاولني .

لقاء جمل�ص النقابة باللجان اال�ست�سارية لفروع النقابة  

اللجان  واع�شاء  روؤ�شاء  مع  اجتماعا  النقابة  مركز  يف  اخل�شريي  امين  املهند�س  النقيب  نائب  �شعادة  برئا�شة  املقاولني  نقابة  جمل�س  عقد 
اال�شت�شارية لفروع النقابة يف حمافظات اململكة.

ومت خالل االجتماع بحث تفعيل دور اللجان كاأذرع م�شاعدة على حتقيق �شيا�شات وا�شرتاتيجيات جمل�س النقابة وروؤيته، و�شبل تطوير العمل 
املوؤ�ش�شي للنقابة وحت�شني جودة اخلدمات املقدمة للمقاولني اع�شاء الهيئة العامة.

وبني نائب النقيب ان ا�شرتاتيجية املجل�س تق�شي بتمكني اللجان اال�شت�شارية من اتخاذ القرار املنا�شب والعمل بروح الفريق الواحد يف املركز 
امل�شاركة يف  من  املقاولني ومتكينها  والزمالء  النقابة  ومتثيل  للجان  الالزمة  ال�شالحيات  واإعطاء  الفروع  دور  تو�شيع  واملحافظات من خالل 

فعاليات املحافظات املختلفة الر�شمية واملهنية واملنا�شبات الوطنية وكذلك م�شاندة املجتمع املحلي .
واكد �شعادة نائب النقيب املهند�س امين اخل�شريي ان املجل�س �شكل جلنة منه تعمل على تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي الإن�شاء هيئة 

مركزية من النقباء ال�شابقني مبينا اهمية تنظيم عمل فروع النقابة وتفعيل الالمركزية يف اإدارة النقابة.
وطالب املجل�س جلان الفروع تقدمي خطة عمل تو�شح ن�شاطات الفرع وحتدد احتياجاته من الناحية الفنية واملالية واالدارية وامكانية تعزيز موارد 
الفرع املالية ، واقر املجل�س درا�شة كافة الطلبات الواردة مبا فيها عمل ال�شيانة الالزمة ملباين الفروع التي حتتاج لذلك، ا�شافة الى درا�شة ان�شاء 
مباين على االرا�شي التي متلكها النقابة يف املحافظات التي لي�س لها مبنى خا�س  كما قرر املجل�س العمل على تطوير اداء املوظفني يف املركز والفروع 

ودعمهم بالربامج التدريبية وتطوير نظام هيكلة املوظفني يف النقابة وتاأطري العمل الت�شاركي ما بني املجل�س والفروع والهيئة العامة.

لقاءات جانبية ما بني �سعادة النقيب والوفود امل�ساركة باملعر�ص الدويل للبناء واالن�ساء وال�سناعات الهند�سية

 مت عقد عدة لقاءات مع الوفود امل�شاركة باملعر�س الدويل للبناء واالن�شاء وال�شناعات الهند�شية ومن هذه الوفود الوفد الليبي حيث مت االتفاق 
على زيادة التعاون وكذلك مت لقاء مع الوفد الفل�شطيني برئا�شة رئي�س احتاد املقاولني الفل�شطينيني  ومت االتفاق على ترتيب زيارة الى مدينة 

رام اهلل بفل�شطني .
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النشاطات 

حفل ا�ستقبال تهاين باملجل�ص الثالث والع�سرون 

من  لكل  والعرفان  بال�شكر  املجل�س  تقدم  حيث  والع�شرون  الثالث  املجل�س  واع�شاء  نقيب  بفوز  والتربيكات  التهاين  لتقبل  حفل  اقامة النقابة 
منحوهم الثقة من اع�شاء الهيئة العامة 

انتخابات احتاد املقاولني العرب 

�شاركت نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني ممثلة بنقيبها املهند�س احمد اليعقوب بانتخابات رئي�س واأع�شاء جمل�س احتاد املقاولني العرب ، 
واأ�شفرت نتائج االنتخابات عن فوز ال�شيد علي ال�شنايف نقيب املقاولني العراقيني برئا�شة احتاد املقاولني العرب ، وقال نقيب املقاولني املهند�س 
العالقات  بحكم  لالردن  انت�شارا  العراق  فوز  يرى يف  االردن  ان  االقت�شادية  الوحدة  مقر  العام يف  االجتماع  كلمته خالل  اليعقوب يف  احمد 
التاريخية بني العراق واالردن ، وكذلك اكد نقيب املقاولني العراقيني علي ال�شنايف حر�شه على العالقات االردنية العراقية و�شرورة ان يكون 

لالردن جهد ودور يف ا�شناد العراق يف اعادة االعمار والبناء
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حفل تاأبني املرحوم خليل حدادين

جرى يف مبنى نقابة املقاولني حفل تاأبني للمرحوم خليل حدادين ، وتقاطر اليه نقباء و�شيا�شيون وبرملانيون اردنيون وح�شور جماهريي منقطع 
النظري غ�شت بهم جنبات املدرج م�شتذكرين دور الفقيد يف املطالبة والدفاع عن وجود النقابات وا�شتقاللها عن ال�شلطة ، نقيبا مميزا  .  

حيث اأطلق نقيب مقاويل االن�شاءات االردنيني ال�شابق وائل ر�شاد طوقان ا�شم النقيب اال�شبق وال�شيا�شي االردين الراحل خليل حدادين على 
مدرج مبنى النقابة يف عمان يف حفل تاأبني فقيد الوطن الربملاين وال�شيا�شي والنقابي الكبري املقاول خليل حدادين .

وقال نقيب املقاولني يف كلمة القاها باإ�شم جمل�س النقابة ومنت�شبي القطاع لقد فقدنا رجال من رجاالت الوطن وقامة عروبية �شاخمة زميل 
لنا كمقاولني ونقيب للنقابة ،برحيل خليل فقد قطاع االن�شاءات واالقت�شاد االردين ب�شكل خا�س واحلركة الوطنية االردنية ب�شكل عام  رمزًا 
من رموز الوطن ذو مبداأ وفكر قومي ، عايل الهمة يف العمل واالإجناز وطني غيور يع�شق االردن ال يوؤمن باالقليمية املقيتة ، نذر حياته لل�شاأن 
العام ، واأ�شاف فقدنا رجال نعجز عن اإح�شاء مناقبه  فكان نقيبا للمقاولني �شاركناه قائدا وموجها ومعلما لقطاع االن�شاءات ومتابعا لتطوراته 

واالقت�شاد االردين وق�شاياه، مل يئل جهدا يف اإعالء �شروح الوطن العمرانية مزاوجا يف بناء ال�شروح العمرانية واالن�شانية .

زيارة احلدود ال�سمالية وال�سرقية للقوات امل�سلحة االأردنية 

مفو�شًا عن �شعادة نقيب املقاولني م احمد اليعقوب وبرفقة رئي�س جمل�س النقباء والنقباء �شارك �شعادة نائب امني ال�شر ال�شيد فوؤاد الدويري 
9/10/2018 حيث كان يف ا�شتقبال الوفد م�شاعد رئي�س هيئة االأركان  بزيارة احلدود ال�شمالية وال�شرقية للقوات امل�شلحة االأردنية بتاريخ 
امل�شرتكة للعمليات والتدريب اللواء الركن م�شلح فالح املعايطه وقائد املنطقة ال�شرقية ، وا�شتملت الزيارة على جوالت حدوديه وايجاز عن 
االأدوار واملهام التي تقوم بها القوات امل�شلحة واآليات تنفيذ واجباتها واجلهود الكبرية يف اإطار تاأمني احلدود متهيدًا الإعادة فتح احلدود بني 

ال�شقيقتني االأردن و�شوريا .

زيارة �سعادة النقيب واع�ساء املجل�ص وجلنة دعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني اجلرحى من غزة 

قام �شعادة نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب واع�شاء جمل�س النقابة وجلنة دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني بزيارة اجلرحى يف مدينة 
احل�شني الطبية من انتفا�شة اهلنا يف غزة �شد الكيان الغا�شم واكد �شعادة النقيب على تغطية نواق�س االدويه بامل�شت�شفيات احلكومية بغزة 
والتي وردت  للنقابه  ومت تغطيتها كلها من خالل تربع بقيمة 100 الف دوالر وان نقابة املقاولني م�شتمره يف تقدمي كل الدعم ل�شمود �شعبنا 

الفل�شطيني .
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 زيارة جرحى اجلي�ص واالأجهزة االأمنية على اأ�سرة ال�سفاء يف مدينة احل�سني الطبية

واأمني  اليعقوب ونائب نقيب املقاولني املهند�س امين اخل�شريي  زار وفد من نقابة املقاولني االردنيني برئا�شة نقيب املقاولني املهند�س احمد 
�شندوق النقابة املهند�س رفيق مراد وع�شو املجل�س حممد ابو عجالن وعدد من اع�شاء الهيئة العامة للمقاولني جرحى اجلي�س واالأجهزة االأمنية 

على اأ�شرة ال�شفاء يف مدينة احل�شني الطبية، 
واطماأن الوفد على �شحة املرتبات االأمنية الذين ا�شيبوا نتيجة احلوادث االإجرامية التي ا�شتهدفت االأردنيني يف الفحي�س وال�شلط 

حيث عرب م. احمد اليعقوب عن بالغ التقدير والعرفان للت�شحيات التي قدمتها خمتلف مرتبات االأجهزة االأمنية للحفاظ على اال�شتقرار واالأمن 
يف االأردن، واأن قلوب االأردنيني تلهج بالدعاء الى اهلل لهم بال�شفاء العاجل.

واكد ان ثقة ما حدث �شيزيد االأردنيني اإ�شرارا على التم�شك بوحدتهم الوطنية واالإلتفاف حول قيادتهم الها�شمية واأجهزتهم االأمنية وجي�شهم 
العربي امل�شطفوي فاملواطن اأينما كان جندي يف خندق الوطن .

كما عرب عن اجلهود والت�شحيات التي تقدمها قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا االأمنية والتي نرفع راأ�شنا بها، ولكل موقف يدعم احلفاظ على اأمن 
الوطن ولكل من �شاأنه دعم االأجهزة االأمنية وكافة منت�شبيها ،وا�شاف اإن م�شاب اهل ال�شهداء م�شاب االردنيني جميعا، متمنيا ال�شفاء العاجل 

للم�شابني الذين برهنوا ب�شالة و�شجاعة يف دفاعهم عن ثرى االأردن الطهور.

امل�ساركة باطالق جائزة االمارات للطاقة عام 2020 حتت �سعار »تعزيز االبتكار لطاقة م�ستدامة«.

�شارك نقيب املقاولني االردنيني املهند�س احمد اليعقوب واع�شاء جلنة الكهورميكانيك والطاقة مبوؤمتر جائزة االإمارات للطاقة 2020 والتي 
عقدت حتـت رعاية نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم،

وجاء اختيار االردن الطالق جائزة االإمارات للطاقة 2020، نظرا للخربات العملية والكفاءات الب�شرية التي ميتلكها يف هذا املجال ، كما اأن 
نقابة املقاولني االردنيني تعمل على التخطيط الفعال لقطاع الطاقة، وتعزيز فعالية التكلفة وجودة اخلدمات املقدمة المداد الطاقة، وتاأمني 

الطاقة الالزمة من اجل ا�شتمرار م�شرية التنمية امل�شتدامة. 
حيث ت�شمل اجلائزة على العديد من الفئات التي ت�شم اأف�شل املمار�شات العاملية واالأفكار االبداعية، والتي �شت�شاعد على روؤى ر�شيدة، من �شاأنها 

الو�شول الى حلول وا�شاليب جديد ت�شمن حتقيق التنمية امل�شتدامة.

م�ساركة النقيب يف حفل و�سع حجر اال�سا�ص مل�سروع مبنى اال�سعاف والطوارئ يف م�ست�سفى الب�سري حتت رعاية رئي�ص الوزراء.

وفد من نقابة املقاولني الى مدينة الب�سرة /العراق  26/9/2018 بدعوة من احتاد املقاولني العراقيني 

زيارة �سعادة النقيب الى فل�سطني 

حفل االفطار الرم�ساين اخلريي ال�سنوي  لالأيتام

اأقامت نقابة املقاولني برعاية �شركة ح�شني عطية حفل االفطار الرم�شاين اخلريي ل 400 يتيم من جمعيات خمتلفة يف العا�شمة وت�شمن احلفل 
فقرات ترفيهية لالطفال ويف نهاية احلفل كرم نقيب املقاولني عدد من اجلمعيات امل�شاركة كما قدم الهدايا والعيديات على االطفال .

ومت جمع التربعات النقدية  ب�شهر رم�شان املبارك وتوزيع امل�شاعدات املالية والعينية على االيتام ، وقد مت كفالة 44 يتيما بواقع 300 دينار لكل 
يتيم تربع بها املقاولون.
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كما اأقامت النقابة حفل االفطار الرم�شاين  ال�شنوي لاليتام مبحافظة مادبا وحمافظة الزرقاء وحمافظات ال�شمال .

افطار للجنة االأيتام يف نادي الوحدات لفتيان الوحدات

لهم  الدعم  وتقدمي  الف�شيل  ال�شهر  يف  باالأيتام  اخلا�شة  االعمال  ودعم  ح�شور  يف  النقيب   �شعادة  بها  يقوم  التي   الن�شاطات  �شل�شلة  �شمن 
خليل  النائب  برعاية  احلفل  وكان  الوحدات  لفتيان  الوحدات  نادي  يف  االأيتام  للجنة  افطار  حفل  ح�شر  احلرمان  معاناة  وتخفيف  وتكرميهم 
عطية   واكد م. احمد اليعقوب �شرورة الوقوف دائمًا مع هذه ال�شريحة من اأبناء املجتمع فر�س واجب من اجل دعمها ورعايتها طيلة ايام العام 

والتقت�شر فقط على االأيام الف�شيلة التي نعي�شها كونها �شريحة مهمة وواعدة يف املجتمع .

حفل افطار االيتام ال�سنوي لنادي املقاولني 

اقام نادي املقاولني بتاريخ 7/6/2018 حفل افطار االيتام ال�شنوي حتت رعاية معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان املهند�س �شامي هل�شه ومب�شاركة 
550 يتيم من عدة جمعيات خريية حول اململكة وا�شتمل احلفل على العديد من الفقرات الرتفيهية املنوعة التي ر�شمت الب�شمة على وجوه االطفال

م�ساركة اع�ساء من جمل�ص النقابة بافطار الهيئة العليا العمار غزة بتاريخ 10/6/2018 جلمع التربعات لقطاع غزة

م�ساركة �سعادة النقيب يف حفل اليوم الوطني لل�سفارة االيطالية بتاريخ 20/6/2018

نقابة املقاولني حتتفل بيوم املراأه العاملي وعيد االم
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حفل ا�ستقبال املجل�ص التهاين مبنا�سبة عيد اال�سحى املبارك 

التهاين مبنا�شبة عيد االأ�شحى املبارك واأعرب نقيب املقاولني املهند�س احمد  اأقام جمل�س نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني حفل ا�شتقبال 
اليعقوب عن متنياته لكافة زمالء املهنة بدوام ال�شحة وال�شعادة، واأن يعيده اهلل �شبحانه وتعالى على االردن و�شعبه وقيادته وعلى االأمتني العربية 
واالإ�شالمية باليمن والربكات ، وعرب احلا�شرون عن �شعادتهم بهذه البادرة الطيبة من جمل�س النقابة لهذا اللقاء ملا يج�شده من تعميق للعالقات 

االجتماعية واإدامة التوا�شل بني اع�شاء النقابة ورفع الروح اال�شرية بينهم .

زيارة معايدة الأهايل االأ�سرى بتاريخ 17/6/2018

امل�ساركة باطالق اجليل اجلديد من حفارات كاتربرلر 

�شارك �شعادة نائب امني ال�شر ال�شيد فوؤاد الدويري حفل اطالق اجليل اجلديد من حفارات كاتربلر حيث اطلع احل�شور على اآخر التكنولوجيا 
ب�شناعة احلفارات .

م�ساركة �سعادة النقيب يف حفل افتتاح اجتماعات احتادات املهند�سني
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المعارض والمؤتمرات

موؤمتر ا�سرتاتيجيات التعاون بني نقابات واالحتادات العربية للمقاوالت

نظمت نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني ووزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان االأردنية ومب�شاركة اأكرث من 12 رئي�س احتاد مقاوالت عربى، موؤمتر 
ا�شرتاتيجيات التعاون بني نقابات واالحتادات العربية للمقاوالت. وت�شمن املوؤمتر احتفالية لتكرمي فهد احلمادى، رئي�س احتاد املقاولني العرب 
ال�شابق ، وذلك على دوره فى تقدمي اخلدمات والدرا�شات واال�شت�شارات لقطاع املقاوالت فى الوطن العربى ، وكانت تو�شيات املوؤمتر تتخل�س 
املقاول  ومنح  املقاوالت،  ت�شدير  دور وحدة  وتفعيل  واحدة  املقاوالت وح�شرها مبرجعية عربية  بت�شدير  املعنية  املرجعيات  توحيد  باأنه يجب 
العربى �شمانات من البنوك املحلية، واإعفاء االأرباح الناجمة عن هذه امل�شاريع التى يقوم بها املقاولني من �شريبة الدخل والعمل على تدريب 

املقاول العربى.

املعر�ص الدويل الثاين ع�سر لالن�ساء والبناء وال�سناعات الهند�سية 

مندوًبا عن دولة  رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز افتتح معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان املهند�س يحيى الك�شبي فعاليات املعر�س الدويل 
الثاين ع�شر للبناء واالن�شاءات وال�شناعات الهند�شية 2018 والذي يتزامن مع امللتقى الثاين العمار العراق ودول ال�شراع يف املنطقة. 

وقال املهند�س يحيى الك�شبي ان االردن بقيادة جاللة امللك ا�شبح مالذا لال�شتثمار وذلك من خالل ايجاد بيئة ا�شتثمارية منوذجية متطورة 
توؤمن باجلودة والنوعية كخيار لال�شتمرار والبقاء وتعزز التوا�شل واالنفتاح مع اجلميع .

وبني ان اقامة هذا املعر�س ال�شنوي وبهذه امل�شاركة والنوعية من ال�شركات املحلية والدولية ملوؤ�شر على ان قطاع البناء والهند�شة واال�شكان ينمو 
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ويتطور وذلك بف�شل جهود ابناء االردن املخل�شني  وبرعاية قيادتنا الها�شمية وقال ان احلكومة اعتمدت خطة حتفيز النمو االقت�شادي االردين 
لالعوام 2022-2018 والتي كانت احد حماورها قطاع الهند�شة والبناء واال�شكان وارتكزت ال�شيا�شات العامة لهذا القطاع �شمن اخلطة على 
توظيف اف�شل املعايري واملمار�شات الدولية اجلديدة وتكمني وتعزيز العالقة والت�شاركية بني م�شتثمري هذا القطاع للنهو�س به والو�شول للعاملية 
وبناء قطاع ان�شائي م�شلح بالتكنولوجيا احلديثة قادرا على املناف�شة يف ظل االئتالفات العاملية الكبرية التي تتحكم باقت�شاد العامل وم�شاريعه 

وبحيث يكون امل�شتثمر امل�شنع واملقاول االردين قادرا على امل�شاركة الفاعلة يف اعادة االعمار لدول اجلوار. 
وقال نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب الى ان نقابة املقاولني يف كل عام تتطلع الى اللقاء مع اطراف العمل يف قطاع املقاوالت الذي يعترب 
املحرك الرئي�شي لالقت�شاد الوطني ، للعمل �شويا على و�شع حلول وا�شرتاتيجات لقطاع املقاوالت الذي �شهد خالل االعوام املا�شيه تراجعًا كبريًا 

يف العمل ويف حجم امل�شاريع املنفذة و�شح يف طرح العطاءات احلكومية.
وقال ان نقابة املقاولني تتبعت كل ال�شبل املتاحة للم�شاهمة يف بناء واعمار بلدنا لبنة لبنة وب�شواعد مقاولني عانقوا عنان ال�شماء باجنازاتهم 

اآملني ومنتظرين امل�شاهمه يف بناء دول اجلوار العربي ال�شقيق.
واكد ان �شركات املقاوالت االأردنية االأكرث قدرة من حيث االإمكانيات واخلربات التي توؤهلها للقيام بدور اأ�شا�شي يف اإعادة اإعمار دول اجلوار 
العربي، واأكد  على  �شرورة التن�شيق يف هذا املجال مع االأ�شقاء املقاولني يف تلك الدول والعمل على اإيجاد �شيغ للتعاون مع ت�شهيالت حقيقية 

خا�ضة يف امل�ضاريع املمولة من اخلارج وتب�ضيط �ضروط التاأهيل ليتاح للمقاول الأردين امل�ضاركة يف هذه امل�ضاريع.

موؤمتر اعادة االعمار يف العراق ودول ال�سراع باملنطقة

برعاية معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان مت انعقاد امللتقى الثاين الإعادة اإعمار دول ال�شراع يف املنطقة وامل�شاحب للمعر�س الدويل الثاين 
ع�شر للبناء واالن�شاءات وال�شناعات الهند�شية بح�شور ح�شد من رجال اعمال واقت�شاديون وخمت�شون اأردنيون وعرب، والذين اأكدوا ان االأردن 

موؤهل للم�شاهمة بقوة يف اإعادة اإعمار الدول العربية التي ت�شررت من النزاعات. 
ومت بحث حتديات العمل يف �شوريا والعراق، وبرامج متويل امل�شاريع، واالمكانيات التجارية وال�شناعية يف الدول العربية ودورها يف اإعادة اإعمار 
دول ال�شراع، وا�شرتاتيجية ال�شراكة واآلية العمل امل�شرتك بني اجلهات الر�شمية واملخت�شة وال�شركات اخلا�شة، واثر االإعمار على اال�شتقرار 

ال�شيا�شي يف مناطق ال�شراع.

املوؤمتر الرابع لال�ستثمار يف االنبار  

برعاية حكومة االنبار املحلية اأقيمت فعاليات املوؤمتر الدويل الرابع لال�شتثمار ومب�شاركة �شعادة نقيب املقاولني و�شعادة نائب نقيب املقاولني 
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وامني ال�شندوق  باملوؤمتر الرابع لال�شتثمار يف االنبار 18-17 /10/2018 وبح�شور عدد من امل�شوؤولني يف احلكومة املركزية وممثلي ال�شركات 
اال�شتثمارية العربية والعاملية«.

ومت خالل املوؤمتر عر�س املئات من الفر�س اال�شتثمارية يف خمتلف القطاعات وكان مطار االنبار الدويل �شمن اولوية اهتمام حكومة االنبار 
املحلية، ف�شاًل عن اهتمامها بقطاع الكهرباء وال�شحة والقطاع النفطي والغاز الطبيعي«.

وابدوا رغبتهم العالية باال�شتثمار يف املحافظة من اجل امل�شاهمة يف اعادة اعمارها يف ظل توفر االر�س اخل�شبة لال�شتثمار فيها وخ�شو�شا يف 
املناطق املحررة بهدف �شمان اإعادة اال�شتقرار للعائدين اليها«.

املوؤمتر ال�سنوي اخلام�ص للهند�سة وامل�ساحة يف فل�سطني

�شاركت نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني برئا�شة �شعادة امني �شندوق نقابة املقاولني االردنيني املهند�س رفيق مراد يف املوؤمتر ال�شنوي اخلام�س 
للهند�شة وامل�شاحة يف فل�شطني23/10/ 2018 وقال ان م�شاركة النقابة يف املوؤمتر ينبع من حر�شنا على التنمية املرجوة والتي نطمح فيها 
بالتعاون بني البلدين . واأكد على ان املوؤمتر يو�شح ويطور املفاهيم واحلاجات امللحة للم�شوح والت�شميات الدقيقة التي ا�شبحت متطلبا لكل عمل 

هند�شي من بناء او ج�شور او خدمات .
امور  فيها من  وما  االرا�شي  وم�شاحة  االرا�شي  وا�شتبدال  ال�شكان  توزيع  املرتبط يف  املكاين  التخطيط  ان حاجاتنا يف  رفيق مراد  م.  واو�شح 
تنظريية بني ال�شكان وتوزيع وت�شجيل االرا�شي . وبني ان يف حتقيق الفائدة املرجوة يف هذا العلم ال بد لنا من مواكبة التطورات والتقنيات يف 
جمال امل�شاحة والتخطيط . واكد على حر�شه بتقدمي البحوث والدرا�شات التي تخدمنا يف جمال امل�شاحة والتخطيط ، ووعد بان نقابة املقاولني 

م�شتعدة لتقدم كل الدعم وكل ا�شناد حقيقي املعنوي وغريه لتحقيق اهداف هذا املوؤمتر وغريه ومزيدا من امل�شاركات .

م�ساركة �سعادة النقيب مبهرجان “القد�ص عنوان العودة”..على االمة ان تنه�ص من جديد يوم 16/5/2018

معر�ص الزجاج والكري�ستال /ال�سفارة الت�سيكية 

ح�شر �شعادة نائب اأمني �شر نقابة املقاولني االأردنيني املهند�س فوؤاد الدويري بالنيابة عن نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعقوب وبح�شور ع�شو 
جمل�س النقابة حممد اأبو عجالن، معر�س “الزجاج والكري�شتال والذي اأقامته ال�شفارة الت�شيكية بعمان ، بهدف تبادل التعاون امل�شرتك بينهما.

معر�ص بغداد الدويل بدورته اخلام�سة واالربعون

�شاركت نقابة املقاولني االردنيني بوفد يراأ�شه  نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب و�شعادة نائب امني ال�شر فوؤاد الدويري يف معر�س بغداد 
الدويل بدورته ال45 من  10 – 12/ 11 2018 

�شركة مع كربى   700 اكرث من  والتموين طارق احلموري ومب�شاركة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  يراأ�شه  رفيع  ر�شمي  بوفد  االردن  �شاركت  حيث 
ال�شركات االردنية متثل قطاعات خمتلفة    

وكانت  امل�شاركة للعام احلايل متميزة وخمتلفة عن االأعوام ال�شابقة مما ي�شهم بزيادة فر�س التعاون واال�شتثمار بني ال�شركات العاملية والعراقية 
ومنو االقت�شاد العراقي ب�شكل كبري .

اال�شكان  وزراء  املرافق  النقابي  والوفد  الدويري،  فوؤاد  املهند�س  ال�شر  امني  ونائب  اليعقوب  احمد  املهند�س  االردنيني  املقاولني  نقيب  التقى 
وال�شناعة واملعادن العراقيني. وتبادل املهند�س احمد اليعقوب مع الوزراء العراقيني دور النقابة لدعم ال�شركات االردنية واعادة االعمار والبناء 

لدولة العراق، ودعم قطاع املقاوالت واالن�شاءات يف كل من االردن والعراق.
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وا�شاد �شعادة النقيب على التعاون امل�شرتك لدى حكومة البلدين وتقدمي كل الدعم لهما، ملا يتمتع به البلدين ال�شقيقني من عالقات مت�شابكة 
امل�شالح. واكد على تعزيز وتعميق روابط العالقات االقت�شادية بني اململكة االردنية الها�شمية وجمهورية العراق.

 قمة التعاون االقت�سادي الرتكي –العربي للبناء واال�ستثمار العقاري 

املهند�س  الهند�شية  املكاتب  هيئة  ورئي�س  اليعقوب  احمد  املهند�س  النقيب  �شعادة  يراأ�شه  االردنيني  االن�شاءات  مقاويل  نقابة  من  وفد  �شارك 
عبداهلل غو�شه، ونائب نقيب املهند�شيني املهند�س فوزي م�شعد ورئي�س جمعية امل�شتثمرين اال�شبق كمال العواملة ونخبة من اع�شاء نقابة املقاولني 
االأردنيني، وم�شاركة عربية وا�شعة من خمتلف القطاعات االقت�شادية، قمة التعاون االقت�شادي الرتكي – العربي للبناء واال�شتثمار العقاري، 
التي اقيمت برعاية جمعية التعاون امل�شرتك للبلدان الرتكية العربية )تراب( وبح�شور و�شل الى اكرث من 1500 �شركة ورجل اعمال وم�شتثمر 

من خمتلف الدول العربية الى جانب 200 �شركة عار�شة تركية .
– العربي للبناء واال�شتثمار العقاري، تهدف الى  وقال نقيب املقاولني االردنيني املهند�س احمد اليعقوب ان قمة التعاون االقت�شادي الرتكي 
وتفعيل  واملهني  والزراعي  وال�شناعي  والتجاري  االقت�شادي  للتعاون  فر�س  توفري  وتركيا عن طريق  االردن  بني  االقت�شادية  العالقات  تطوير 
اال�شتثمارات امل�شرتكة بني البلدين ، وبني اأن القمة تهدف اي�شا الى تعزيز التعاون بني البلدين، خا�شة ان امل�شتثمرين االتراك حري�شون على 
اقامة �شراكات اقت�شادية ناجحة مع نظرائهم العرب يف خمتلف املجاالت االقت�شادية، موؤكدا من خالل هذه القمة قوة العالقات بني تركيا 

واالردن.
وا�شتعر�شت القمة اهم ما جاءت به التكنولوجيا يف جمال االن�شاءات والبناء، وابراز ما حققته تركيا يف جمال الديكور والت�شميم الداخلي، 

خا�شت ان تركيا ا�شبحت من الدول املتطورة يف هذا املجال.

لقاء االعمال االردين ال�سوري امل�سرتك –معر�ص دم�سق الدويل 

�شارك وفد من نقابة املقاولني مكون من املهند�س فوؤاد الدويري  نائب اأمني ال�شـر وال�شيد حممد ابو عجالن ع�شو املجلـ�س  وال�شيد �شامل �شوي�س  
ع�شو الهيئة العامـة/مقرر جلنة دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني  بلقاء االعمال االردين ال�شوري امل�شرتك باجلمهورية العربية ال�شورية ، حيث  
اأعرب نائب اأمني �شر نقابة املقاولني االأردنيني فوؤاد الدويري عن فخره بزيارة دم�شق وزيارة هذه الفعالية املهمة على �شعيد �شورية واملنطقة 

والعامل . وجاءت الزيارة بهدف توطيد العالقات بني �شورية واالأردن، وبحث اإمكانية ت�شكيل وفود من املقاولني لتبادل الزيارات

م�ساركة نقابة املقاولني يف الوفد االقت�سادي االردين الى �سوريا )7-10/5/2018(

�شارك اأع�شاء من نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني ممثاًل بكل من ال�شيد فوؤاد الدويري نائب امني ال�شر وال�شيد �شامل ال�شوي�س مقرر جلنة 
دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني بوفد اقت�شادي اأردين برئا�شة رئي�س غرفة �شناعة االأردن عدنان اأبو الراغب، اإلى العا�شمة ال�شورية )دم�شق( 
وي�شم الوفد، نقابة املقاولني باال�شافة الى غرف التجارة وال�شناعة ورجال االأعمال وعدًدا من ال�شناعيني، وتعترب الزيارة االأولى اإلى �شوريا منذ 
خم�س �شنوات، وتاأتي الزيارة بالتن�شيق مع اجلانب ال�شوري ممثال بغرفة �شناعة دم�شق حيث بحث اجلانبان فتح القنوات التجارية وال�شناعية 
بني البلدين ، والتقى الوفد الذي لقي ترحيبا كبريا من اجلانب ال�شوري بوزراء النقل وال�شناعة واالقت�شاد والتجارة اخلارجية، ا�شافة الى عدد 
من اجلهات االقت�شادية وال�شناعية ال�شورية ، والتقى الوفد مع وزراء النقل وال�شناعة واالقت�شاد يف احلكومة ال�شورية ، اإ�شافة اإلى لقاءات مع 
احتاد امل�شدرين ال�شوريني، وقد اأكد وزير ال�شناعة والتجارة ال�شوري على اإعادة تفعيل عالقات التعاون االقت�شادي وال�شناعي والتجاري بني 
االأردن و�شورية  واقامة ا�شتثمارات �شناعية م�شرتكة او خا�شة لال�شتفادة من الفر�س اال�شتثمارية املتاحة يف �شورية يف اقامة ا�شتثمارات اأردنية 
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خا�شة اأو م�شرتكة مع القطاع العام اأو اخلا�س  يف خمتلف املجاالت و خا�شة مع بدء فرتة التعايف االقت�شادي التي ت�شهدها �شورية .
قام عدد من اأع�شاء الوفد االقت�شادي االأردين اإلى املركز الدويل للتدريب وتنمية املهارات االإعالمية  ، كما التقى وفد نقابة املقاولني باأمني 
�شر وعدد من اأع�شاء جمل�س نقابة املقاولني ال�شوريني لبحث �شبل التعاون امل�شرتك ما بني املقاول االردين واملقاول ال�شوري خ�شو�شًا باأن هذه 

العالقة كانت متجذرة قبل االحداث الدامية يف ال�شقيقه �شوريا .

منتدى دو�سنبة الدويل بجمهورية طاجيك�ستان

�شارك وفد اردين برئا�شة �شعادة امني ال�شر املهند�س عزمي زريقات وكل من نائب امني ال�شر ال�شيد فوؤاد الدويري وع�شو املجل�س املهند�س عبد 
احلليم الب�شتنجي الى جمهورية طاجيك�شتان للم�شاركة بفعاليات للم�شاركه مبنتدى دو�شنبة الدويل وبح�شور 22 دوله اجنبيه حتت رعايه فخامه 

رئي�س جمهورية طاجيك�شتان، اإمام على رحمان .
حيث اتت زيارة الوفد تاكيدا الهداف اتاحة فر�س االعمال والتجارة يف طاجيك�شتان وادراكا لبحث �شبل التجارة امل�شرتكة بني ا�شحاب االعمال 

االردنيني ونظرائهم يف طاجيك�شتان .
والتقى الوفد خالل زيارتهم مع نائب رئي�س الوزراء الطاجيك�شتان وجمل�س الوزراء يف جل�شة ال�شتكمال ورقة العمل التي وقعت بني الدولتني يف 
�شهر 12 نهاية عام 2018 بح�شور رئي�س الوزراء ووزير ال�شياحة ووزير الزراعة ووزير التجارة ورئي�س غرفة جتارة طاجيك�شتان ورئي�س هيئة 

اال�شتثمار .
وقام الوفد االأردين بزيارات ميدانية لعدة �شركات ومواقع عمل مع احتاد املقاولني الطاجيكي ، ومت بحث �شبل التعاون وتبادل االأعمال واخلربات 

العملية بني الطرفني واالإتفاق على تبادل الزيارات لنقابات املقاولني بني البلدين.

معر�ص مركز الرتاث القل�سطيني 

،  وا�شتمل املعر�س  الفل�شطيني  والذي يقام يف دار نقابة املقاولني �شنويا برعاية ودعم نقابة املقاولني  افتتح نقيب املقاولني معر�س الرتاث 
عرو�س للدبكة الفل�شطينية واالفالم ، اإلى جانب ركن للكتاب ي�شم كتبًا واإ�شدارات تتناول الق�شية الفل�شطينية ، ا�شافة العديد من املطرزات 

واالأثواب الفل�شطينية واال�شغال اليدوية واملاأكوالت ال�شعبية وغريها من املنتجات الفل�شطينية.
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الوفـود اخلارجيـة

اإميانًا من جمل�س النقابة برفع وحت�شني العالقات مع الدول العربية ال�شقيقة واالأجنبية ال�شديقة  كذلك العالقات مع الهيئات العربية والدولية 
ذات العالقة لت�شجيع تبادل اخلربات والكفاءات واالئتالفات بني املقاولني االأردنيني ونظرائهم يف الدول العربية واالأجنبية مبا يدعم فر�س 
النفاذ الأ�شواق هذه الدول  يف جمال اأعمال االن�شاءات واملقاوالت، من اأجل ذلك  كثف املجل�س جهوده يف جمال ا�شتقبال الوفود الر�شمية  القادمة 
من هذه الدول وكذلك امل�شاركة يف الوفود الر�شمية التي زارت لعقد اإتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون م�شرتك معها ونذكر على �شبيل املثال ال 

احل�شر جهود جمل�س النقابة بهذا اخل�شو�س .

رئي�ص احتاد املقاولني العرب 

زار رئي�س احتاد املقاولني العرب ال�شيد علي ال�شنايف االردن يف حمطته االولى بعد فوزه برئا�شة احتاد املقاولني العرب ، وعرب عن �شكره لالردن 
وملبادرة نقابة املقاولني يف تقدمي ال�شند للعراق يف ازمة مياه الب�شرة حيث قررت نقابة املقاولني ار�شال وفد من اخلرباء وال�شركات املعنية 

بقطاع املياه وال�شرف ال�شحي الى العراق للم�شاعدة يف انهاء ازمة مياه الب�شرة وو�شع اخلربات االردنية حتت ت�شرف اال�شقاء يف العراق . 

لقاء جمل�ص النقابة  بال�سفرية العراقية �سفية ال�سهيل يف مبنى النقابة  

قامت ال�شفرية العراقية �شفية �شهيل بزيارة  الى دار نقابة املقاولني ولقائها نقيب املقاولني م.احمد اليعقوب واع�شاء جمل�س النقابة ، قالت 
ال�شفرية العراقية يف عمان �شفية ال�شهيل ان قطاع االن�شاءات االردين من القطاعات الواعدة واملهمة، م�شرية الى اهمية العمل والتعاون ما 
بني االردن والعراق وخا�شة ان املرحلة املقبلة هي مرحلة اعادة االعمار والبناء وبالتايل فال بد من وجود �شراكة مهمة ما بني نقابة املقاولني 

االردنيني ونقابة املهند�شني ونظريتها العراقية.
وا�شافت �شعادة ال�شفرية خالل زيارتها الى دار نقابة املقاولني على اهمية عقد لقاءات م�شتمرة والقيام بزيارات الى عموم املحافظات العراقية، 
الى  العودة  ودون  دوالر  مليون   250 يقل عن  ال  مبا�شرة ومبا  مل�شاريع  التوقيع على عطاءات  با�شتطاعته  املحافظة  املحافظ وجمل�س  ان  حيث 

احلكومة املركزية.
ونوهت ان قطاع املقاوالت االردين يح�شى ب�شمعة وكفاءة عالية وان له م�شاهمات خمتلفة يف هذا ال�شان يف عدة دول، وتطرقت ال�شهيل الى 
املباردة التي قدمتها نقابة املقاولني والوفد املرافق لها يف جمال م�شاريع ادارة املياة خالل زيارة حمافظة الب�شرة م�شرية بالتجربة االردنية وما 

حققه االردن من جناحات واجنازات يف هذا املجال وامكانية ا�شتفادة العراق من هذه التجربة.
ولفتت ان عموم العراق ينتظر بناء واعادة اعمار يف خمتلف القطاعات وعلى را�شها البنى التحتية وان االردن يعد احد اهم الدول يف هذا املجال 

واخلربات االردنية لديها من الكفاءة ما يوهلها للقيام مبثل هذه امل�شاريع يف الفرتة املقبلة.
و�شددت على �شرورة اال�شتفادة من التجربة االردنية وخا�شة ما يتعلق بامل�شاريع ذات االولوية والتي يتم طرحها على ح�شاب امل�شاريع الرا�شمالية 

ويتم توفري خم�ش�شات لها من خالل املوازنة العامة او من خالل املنح وامل�شاعدات اخلارحية.
اداري  ا�شالح  وان هنالك خطط  االجانب  املقاولني  او  العراقيني  �شواء  املقاولني  م�شتحقات  لدفع  اليات  و�شعت  العراقية  ان احلكومة  وبينت 

لت�شديد االموال امل�شتحقة للمقاولني وغريهم.
وفيما يتعلق مب�شالة االمن ا�شارت ان كافة املدن العراقية حتت ال�شيطرة م�شرية ان بع�س املدن وخالل ازمة العراق كانت اآمنه ومن هذه املدن 

على �شبيل املثال الب�شرة والنجف وكربالء وغريها، 
بدوره قال نقيب املقاولني االردنيني املهند�س احمد اليعقوب ان االأردن والعراق ج�شدا واحدا له قلب واحد وامتداد يف اوا�شر القربى والن�شب، 
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وا�شاف الى ان اخلربات االأردنية تنتظر اال�شارة بالبدء يف اإعمار العراق العزيز وو�شع كافة اخلربات املتوفرة يف هذا االعمار.
بدوره قدم املهند�س فهد ابو جابر عر�شا عن واقع االزمة املائية يف حمافظة الب�شرة وعن ابرز التو�شيات وجماالت التعاون وذلك من خالل 
واملن�شاأت  العنا�شر  تنفيذ  واال�شراف على  للت�شميم  ا�شت�شارية  وتقدمي اعمال  املياه  ا�شرتاتيجية وخمطط �شمويل ملنظومة قطاع  و�شع خطط 

املائية يف الب�شرة وت�شكيل تالف من خربات ا�شت�شارية للعمل على موا�شيع ال�شيانة ورفع كفاءة املنظومة املائية.

 لقاء الوفد الت�سيكي

جرى لقاء مع خرباء اعادة �شناعة اخلر�شانة اال�شمنتية من جمهورية الت�شيك يف دار النقابة وبح�شور ال�شفري يوزيف كوت�شكي واع�شاء من 
جمل�س البناء االخ�شر وعدد من مدراء �شركات املقاوالت حول اعادة انتاج اخلر�شانة وا�شتخدامها يف عملية اعادة البناء ميثل تطوير لتقنيات 

البناء وانعكا�س ايجابي على البيئة واالقت�شاد االردين.
وقدم اخلرباء الت�شيك من �شركة )ERC-TECH (عر�شا اللية اإعادة تدوير اخلر�شانة من خملفات الهدم والركام حيث تتم العملية بتك�شري 
الركام واعادته الى مواده االولية )احل�شى واال�شمنت (، م�شريين الى عوائد اعادة التدوير ا�شافة الى الفوائد االقت�شادية حيث انخفا�س 
كلف االنتاج وتقليل ا�شتنزاف املوارد الطبيعية وتقليل كلفة نقل هذه املواد االأولية ، كما ان ذلك ي�شاهم يف تخفي�س كلف البناء من خالل هذه 
العملية وتقليل املواد اخلطرة مثل غاز ثاين اك�شيد الكربون الناجم عن م�شانع اال�شمنت ال�شار بالبيئة كما ان للخر�شانة املعاد تدويرها قوة 
م�شاوية وقدرة ت�شاهي اخلر�شانة اجلديدة ولها امكانية عزل حرارية اأف�شل من اجلديدة وانه ميكن ا�شتخدامها يف االبنية الرتفاع �شتة طوابق.
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كما اأكد نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب ان هنالك اأهمية ا�شتثنائية ل�شرورة اإ�شتحواذ قطاع االن�شاءات االردين على تقنية حديثة النتاج 
اخلر�شانة اال�شمنتية من تدوير خملفات البناء والهدم واإعادة ا�شتخدامها يف خمتلف �شنوف االبنية واجل�شور حمليا ويف منطقتنا العربية من 

خالل اأطنانًا من ركام االبنية التي ميكن تدويرها.

لقاء الوفد االيطايل 

االعمار  م�شاريع  وااليطالية يف  االردنية  املقاوالت  �شركات  بني  التعاون  لبحث  املقاولني  لنقابة  بزيارة  اإيطاليا  املقاولني يف  نقابة  وفد من  قام 
كري�شتينا  وال�شيدة  املهنية  وال�شحة  العامة  ال�شالمة  االيطايل  املعهد  رئي�شة  راديككي  برناردتيا  ال�شيدة  االيطايل من  الوفد  امل�شرتكة وت�شكل 
بارتولوت�شي من بلدية جوبيو ونقابة املقاولني لاليطاليني مورينو �شباتينا ،وح�شر اللقاء اع�شاء جمل�س نقابة املقاولني ، حيث مت التباحث يف 

تطوير ودعم مركز تدريب املقاولني االردنيني يف جمال ال�شالمة العامة وال�شحة. 
اعرب نقيب املقاولني االردنيني املهند�س احمد اليعقوب عن �شكره وتقديرة لنقابة املقاولني االيطاليني م�شيدًا بامل�شاندة االيطالية يف جمال 
ال�شالمة املهنية وال�شحة ودعمهم ملركز تدريب املقاولني االردنيني وموؤكدًا اهمية نقل اخلربات االيطالية لتدريب الفنيني االردنيني يف جمال 
ق�س وت�شنبع الرخام ،ودعا املهند�س اليعقوب �شركات املقاوالت االيطالية الى لقاء نظرائهم االردنيني وعمل حتالفات للم�شاركة يف م�شاريع 

اعادة االعمار يف دول اجلوار .
وقدم مدير النقابة ومدير مركز تدريب املقاولني املهند�س طارق الهريني للوفد الزائر ملحة عن م�شروع مركز تدريب املقاولني واالجنازات التي مت 
حتقيقها لرفد قطاع االن�شاءات مبخرجات التدريب ، مبينًا اهمية توفر الدعم الالزم لتنفيذ اخلطط لتطوير املركز وتزويده باملعدات او االدوات 
التدريبية الالزمة ا�شافة الى ا�شتكمال ان�شاء املبنى املزمع اقامة يف منطقة وادي ال�شري لتحقيق الربنامج الطموح ليكون مركز تدريب اقليمي 
يخدم قطاع االن�شاءات االردين واملنطقة ، م�شريا الى التوجه احلكومي يف االردن العتماد القطاع اخلا�س لعملية التدرييب والت�شغيل حيث ت�شلم 
 املركز بع�س املراكز التدريبية يف ال�شمال وجنوب وو�شط اململكة كما �شارك يف تطوير مناهج التدريب مبا يتالئم مع احتياجات �شوق العمل. 
وبدورها عربت ال�شيدة راديككي عن �شعادتها بهذه الزيارة وعربت ا�شتعدادها لدعم املركز لتحقيق غاياته .االمر الذي �شينعك�س بنتائج طيبه 
�شواء لل�شركات االأردنية اأو ال�شركات االإيطالية و�شتزيد من جمال التعاون بينهما، و�شت�شع معهد ال�شالمة العامة وال�شحة املهنية كل خرباتها 

يف خدمة نقابة املقاولني االأردنية واأع�شائها.
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وفد من رجال االأعمال االتراك 

ا�شتقبل جمل�س  نقابة املقاولني برئا�شة نائب النقيب املهند�س امين اخل�شريي يف مقر النقابة  وفد رجال االعمال  الرتكي برئا�شة رئي�س جمعية 
رجال اأعمال انقرة اكرم  اكادري والوفد املرافق  حيث اأكد نائب نقيب املقاولني املهند�س امين اخل�شريي على اأهمية  تعاون ال�شركات من الدول 
العربية واال�شالمية ال�شديقة لتنفيذ امل�شاريع املتاحة يف االردن والدول العربية موؤكدا على اأهمية هذه اللقاءات املبا�شرة التي تتيح لل�شركات 
التعرف على الفر�س وتوقيع اتفاقيات التعاون بني ال�شركات م�شيدا بالقدرات واإمكانيات �شركات املقاوالت االردنية وتطورها مما يجعلها االكرث 

تاأهيال الإعادة بناء الدول العربية املجاورة  التي تعر�شت للدمار جراء احلروب وخا�شة ال�شقيقتان  �شوريا والعراق .
من جانبهم  الوفد الرتكي ا�شاد بال�شعب االردين ودعا  نظرائه االردنيني لزيارة تركيا لالطالع على  امكانيات �شركات املقاوالت والتعاون مع 
االردنيني يف م�شاريع البنية التحتية من الطرق واملوا�شالت واالبنية اال�شكانية يف ظل  التوجه اجلديد لبالدهم  نحو تنمية عالقاتهم مع  بلدان 

ال�شرق االو�شط  م�شريا الى ان تركيا ا�شبحت  ثاين دولة يف العامل بعد الواليات املتحدة االمريكية .
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الندوات واأليام العلمية

ندوات تثقيفية حول قانون البناء الوطني املعدل

ندوة  للجنة العلمية – اأ�ش�س تطبيق معايري ال�شالمة املهنية داخل امل�شروع ودور املهند�س بال�شالمه املهنية 26/7 بفرع النقابة باربد  •  
ور�شة عمل اللجنة القانونية – حول قانون البناء الوطني املعدل  28/7 يف مبنى فرع النقابة بالكرك  •  

ندوة خا�شة بقانون البناء الوطني املعدل /فرع مادبا 14/8/2018  •  
ندوة خا�شة بقانون البناء الوطني املعدل /فرع البلقاء 15/8/2018  •  

ندوة اللجنة القانونية بخ�شو�س قانون البناء الوطني املعدل يف مقر فرع النقابة بالزرقاء 18/8/2018  •  
حما�شرة حول قانون البناء الوطني املعدل بفرع حمافظات ال�شمال 1/9/2018  •  

نظمت نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني / فرع الطفيلة ور�شة عمل حول قانون البناء الوطني والية ف�س النزاعات بالعقود ح�شب   •  
قانون التحكيم االردين 

ندوة » نظام االبنية بني الت�سريع والتطبيق «

اأقامت هيئة املكاتب وال�شركات الهند�شية يف نقابة املهند�شني االردنيني  ندوة بعنوان “نظام االبنية بني الت�شريع والتطبيق” يف اول حوار حول 
نظام االبنية يف مدينة عمان ونظام االبنية وتنظيم املدن والقرى ل�شرورة الو�شول الى نظام ابنية يراعي م�شالح الوطن واملواطنني وم�شلحة 

امل�شتثمر واملقاول واملهند�س معًا.
حيث اكد نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب ان هنالك تراجعا ملمو�شا يف يف قطاع االن�شاءات .

املحا�سرة العلمية حول اخلر�سانة امل�سبقة ال�سد باال�سرتاك مع ال�سركة البحرينية strong force – MGC W.L.L  يوم 
8/9/2018

ندوة يوم القد�ص /الق�سية الفل�سطينية روؤية ا�سرتاتيجية م�ستقبلية 

برعاية رئي�س الوزراء ال�شابق د. عدنان بدران مت عقد ندوة يوم القد�س التا�شعة والع�شرين ” الق�شية الفل�شطينية روؤية ا�شرتاتيجية م�شتقبلية” 
والتي عقدت يف دار نقابة املقاولني.

وقال نقيب املقاولني م. احمد اليعقوب اإننا يف نقابِة املقاولني االأردنيني وانطالقًا من قناعِتنا باأَهميِة القياِم بواجِبنا الوطنِي والقومِي واالإ�شالمِي، 
وبا�شِم جميِع اأبناِء هذا القطاع وموؤ�ش�شاِته وداعميه، فقد باَدْرنا ومنُذ ع�شراِت ال�شنني وقدْمنا كَل الدعِم واملوؤازرِة املمكنِة وال�شروريِة الأهِلنا 
واإخواِننا يف فل�شطني، واأْن نكوَن دائما م�شاهمنَي يف احلفاِظ على هويِتنا وق�شيِتنا، واأْن ن�شارَك يف رفِع الظلِم عن اأهِلنا املرابطنَي يف فل�شطني، 
اأوالِدنا  ت�شتح�شَر ق�شيَتنا وتر�شَخها يف عقوِل  اأن  �شاأِنها  التي من  الفعالياِت  واأْن ندعَم كَل  الظامل،  ال�شموِد يف وجِه املحتِل  وم�شاعدِتهم على 
وبناِتنا، واأن ن�شاعَد دائما يف مقاومِة املحتِل بكِل ال�شبِل املمكنة ، وا�شاف �شنبقى الداعمنَي واملوؤازريَن الإخواِننا واأهِلنا، نبذُل الغايل والنفي�َس 

نا ال�شليبة، و�شتبقى القد�ُس عا�شمَة فل�شطنَي االأبديَة رغم اأنِف العدِو و م�شانديه. الإخوِتنا واأر�شِ
اأما د. عدنان بدران اأكد على اأهمية وقوف معظم دول العامل مع ال�شرعية الدولية وقرارات االمم املتحدة وبحقوق ال�شعب الفل�شطيني بزوال 
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االحتالل عن االر�شي الفل�شطينية مبا فيها القد�س ال�شرقية م�شريا الى املوقف االردين الثابت و�شروة دعم الو�شاية الها�شمية على املقد�شات 
، واكد ان االردن  العامة لالمم املتحدة  الثاين يف خطابه امام اجلمعية  الثقايف كما ركز بذلك جاللة امللك عبداهلل  واملحافظة على الرتاث 
وبنظامه ال�شيا�شي وقيادته احلكيمة وخطابات جاللة امللك عبد اهلل الثاين اأمام هئية االمم املتحدة وامام قيادات العامل هو ال�شوت العريي 

الوحيد املوؤثر على امل�شرح العاملي يف حل الدولتني والو�شول الى حل عادل للق�شية الفل�شطينية.

ندوة “احلقوق التاريخية للم�سلمني وامل�سيحيني يف القد�ص وبطالن قرار ترامب

نظمت نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني / جلنة دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني ندوة “ احلقوق التاريخية للم�شلمني وامل�شيحيني يف القد�س 
والنائب خالد رم�شان  ر�شيدات  املحامني مازن  ونقيب  وائل طوقان  اال�شبق  املقاولني  نقيب  الندوة كل من  ترامب ، وحتدث يف  وبطالن قرار 
والنائب ال�شابق رولى احلروب ومطران القد�س عطاهلل حنا وادارها مقرر اللجنة املهند�س �شامل �شوي�س. وقال نقيب املقاولني اال�شبق وائل 
طوقان ان القرار املتهور وغري امل�شوؤول للرئي�س االمريكي بنقل �شفارة بالده الى القد�س من �شاأنه ا�شعال املنطقة برمتها كونه مل يراعي م�شاعر 
او رئي�س بل يحدده تاريخها وقد�شيتها وارادة وعزم  االمة العربية ب�شقيها اال�شالمية وامل�شيحية. وا�شاف ان م�شتقبل القد�س ال حتدده دولة 

االوفياء للق�شية الفل�شطينية التي �شتبقى حية يف �شمري االمة العربية. 
وقال املطران عطاهلل حنا ان اعالن ترامب امل�شوؤوم ال يقل خطورة عن وعد بلفور امل�شوؤوم، كونه يتجاهل احلقوق العربية اال�شالمية وامل�شيحية يف 
القد�س معتربا ان قرار ترامب ي�شكل اهانة لكل امل�شلمني وامل�شيحيني واحرار العامل. وا�شاد مبوقف االردن ملكا وحكومة و�شعبا، موؤكدا ان ال�شعب 

الفل�شطيني واملقد�شات لن تكون لقمة �شائغة لالحتالل.
وا�شتعر�س نقيب املحامني مازن ر�شيدات قرارات احتاد املحامني العرب خالل اجتماعه االخري يف القاهرة والذي تقرر خالله اللجوء للمحكمة 
واحتاد  للمحامني  الدويل  لالحتاد  واللجوء  االمريكية  الب�شائع  ومقاطعة  ترامب،  لقرار  للت�شدي  الدولية  العدل  وحمكمة  الدولية  اجلنائية 
وان  العربي  لل�شعب  النووية  القنبلة  هو  البطل  الفل�شطيني  ال�شعب  ان  وقال  املنا�شبة.  ال�شغط  و�شائل  كل  وا�شتخدام  املنظمات غري احلكومية 

فل�شطني لن يتم حتريرها اال من قبل هذا ال�شعب لذا يتوجب دعمه وم�شاندته.



48

نقابـة مقاولي اإلنشاءات األردنيين
التقرير السنوي

2018

الندوة التعريفية بنظام الت�سغيل املكثف للعمالة  من خالل امل�ساريع �سمن م�سروع اخلدمات البلدية والتكيف االجتماعي  

العمالة املكثفة يف  الت�شغيل من خالل  االإن�شاءات بعقد ندوة تعريفية حول نظام  بالتعاون مع نقابة مقاويل   ILO الدولية  العمل  قامت منظمة 
االأردن. حيث ح�شر الندوة نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعقوب باالإ�شافة ملدير م�شروع اخلدمات البلدية يف وزارة البلديات املهند�شة مليا 
القوا�شمي. حيث �شكر النقيب احل�شور من املقاولني والوزارة ومنظمة العمل الدولية على جهودهم يف تنمية املجتمعات املحلية من خالل املنح 

وامل�شاريع املقدمة يف م�شروع اخلدمات البلدة والتكيف االإجتماعي املمول من خالل عدد من املانحيني باإدارة البنك الدويل.
وخالل الندوة قدم م�شت�شار منظمة العمل الدولية لربنامج العمالة املكثفة ال�شيد جون كلفتون ومن�شق امل�شروع يف منظمة العمل الدولية املهند�س 
ب�شار �شمارنة �شرحا فنيا عن هذا النظام وارتباطه با�شرتاتيجية املنظمة لتحفيز خلق فر�س العمل من خالل امل�شاريع االإن�شائية وقطاع املقاوالت. 
 قال نقيب مقاويل االن�شاءات املهند�س احمد اليعقوب اإن قطاع االن�شاءات ي�شكل الرافعة اال�شا�س للتنمية ال�شاملة  واأن م�شروع اخلدمات البلدية 
املكثف للعمالة القائمة على ا�شتثمار القدرات املادية والب�شرية املحلية يف مواجهة البطالة ، يتوج كاأحد اأهم امل�شاريع التي تنفذها وزارة البلديات.

وحث نقيب املقاولني �شركات املقاوالت االردنية على امل�شاهمة الفاعلة يف اجناح امل�شاريع التي تفتح اآفاق عمل ل�شركات املقاوالت ، وتعود بالنفع 
على املجتمع املحلي وعلى واالقت�شاد الوطني ، من خالل امل�شاركة يف عطاءات امل�شاريع واملقدرة بقيمة 21 مليون دينار ممولة من البنك الدويل، 
لت�شتفيد منها 21 بلدية من البلديات املتاأثرة باللجوء ال�شوري وي�شتمر العمل به حتى نهاية 2020 . وا�شاف املهند�س احمد اليعقوب ان جمل�س 
باإن�شاء مركز تدريب املقاولني  الب�شرية املنتجة على تطوير ا�شرتاتيجيات العمل يف قطاع املقاوالت، وقام  اإعداد القوى  النقابة عمل يف اطار 
ليكون مركز تدريب اقليميا ، حيث �شاهم يف تنظيم �شوق العمل واعداد كوادر اردنية، ا�شافة الى اكرث من الف عامل �شوري يف خمتلف املجاالت 
املهنية املتعلقة بقطاع االن�شاءات. وبني ان النقابة تعمل يدا بيد مع وزارة ال�شوؤون البلدية الإجناح برامج التمكني التنموية، م�شيدا بدعم ال�شريك 

اال�شرتاتيجي منظمة العمل الدولية والدول املانحة.
مدير م�شروع اخلدمات البلدية والتكيف االجتماعي يف وزارة البلديات املهند�شة ملياء ال�شريف، قالت ان امل�شروع يعترب من امل�شاريع الريادية يف 
اململكة،يهدف الى توفري فر�س العمل وتطوير اخلدمات والبنية التحتية يف 26 بلدية تاأثرت باللجوء ال�شوري، مبينة انه مت طرح عطاءات بقيمة 
7 ماليني دينار مل�ضاريع تناف�ضية يف جمالت البنية والطرق ب�ضروط خا�ضة بالعمالة املكثفة، وان هذه امل�ضاريع تعود بالنفع على املجتمع املحلي 
وحتقق الفوائد االقت�شادية للمقاولني ، وا�شافت ان م�شروع نظام الت�شغيل املكثف للعمالة �شيعمل على بناء القدرات للبلديات واجلهات امل�شاركة 
من مقاولني ومهند�شي البلديات، وتدريبهم لتطبيق هذا النظام على امل�شاريع احلالية وامل�شتقبلية يف اطار خطة احلكومة يف التنمية االقت�شادية 
لالعوام 2018 – 2022 التي تهدف الى و�شع االردن على م�شار النمو امل�شتدام الذي ي�شمن التكيف االقت�شادي يف وجه اي ا�شطراب اقليمي.

ممثل �شندوق النقد الدويل جون كليفتون، اكد ان هذا الربنامج املمول مبنح دولية ت�شاعد االردن وتدعم برامج احلكومة التنموية وتعمل على 
حل م�شكلة البطالة، كما ي�شاعد املقاولني يف توفري م�شاريع جديدة ذات جدوى اقت�شادية، مبينا ان املق�شود يف الربنامج تكثيف العمل اليدوي 

الى جانب العمل االيل، بحيث ال يتم اق�شاء معدات �شركات املقاوالت عن العمل بل ت�شميم امل�شروع واآليات ا�شتيعاب عدد اكرب من العمال.

حما�سرة حول  التعديالت االخرية على قانون التحكيم

برعاية معايل وزير العدل الدكتور ب�شام التلهوين  عقدت جمعية املحكمني االردنيني بالتعاون مع نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني يف دار نقابة 
املقاولني ندوة حول  »التعديالت االخرية على قانون التحكيم« 

وقال معايل د. ب�شام التلهوين ان عقد مثل هذه الندوات ير�شخ مبداأ التحكيم والتوجه اليه كو�شيلة بديلة للق�شاء العادي والذي يحوز خ�شائ�س 
للح�شول على احلق،  النتائج املطلوبة واملرغوبة  لبيئة االعمال وحتقيق  االآمن  وانه ا�شبح املالذ   ، الوقت واجلهد  باأقل قدر ممكن من  متيزه 

ويو�شف باأنه »قانون وق�شاء امل�شتقبل«.
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العمل  �شوق  احتياجات  وتلبية  اال�شتثمارات  وجذب  االقت�شادي  القطاع  يف  الكبري  االثر  لها  التحكيم  قانون  على  طراأت  التي  التعديالت  ان  وا�شاف 
وا�شتقطاب اأطراف النزاعات اإلى اململكة لت�شوية نزاعاتهم، بحيث ي�شبح االأردن مركزا وطنيًا واقليميًا للتحكيم، منوهًا الى ان هذه التعديالت  تن�شجم 

مع روؤية اللجنة امللكية لتطوير الق�شاء  وتعزيز �شيادة القانون، يف تخفيف عبء الق�شايا على املحاكم، والتي ت�شتغرق وقتا طويال للف�شل فيها.
 واو�شح وزير العدل ان قانون التحكيم املعدل يعترب قانونا ع�شريا وموائما للقواعد العاملية وو�شع ملواكبة التطور الت�شريعي و�شد النواق�س يف 

القانون القدمي، حيث ين�شجم مع االتفاقيات الدولية .

الهند�سي احلكومي )BIM.gov( والتي نظمتها وزارة اال�سغال  القطاع  البناء يف  ادارة ومنذجة معلومات  ور�سة عمل نظام 
العامة واال�سكان وبدعم من نقابة املقاولني 

نظمت وزارة اال�شغال العامة واال�شكان ور�شة عمل نظام ادارة ومنذجة معلومات البناء يف القطاع الهند�شي احلكومي )BIM.gov( بدعم من 
نقابة املقاولني حيث بني املهند�س احمد اليعقوب نقيب املقاولني االردنيني  ، اأن النقابة ت�شعى الإظهار القدرات واالإمكانات التي و�شلت اليها 
التكنولوجيا يف ت�شخري العلم خلدمة قطاع املقاوالت والقطاعات االخرى.واكد اأن االإبداع واالإحرتاف يف العمل، ميزات يتحلى بها املقاول االردين 

الذي �شاهم يف بناء العديد من املن�شاآت احليوية يف عاملنا العربي من املحيط الى اخلليج.
وا�شار الى ان نقابة مقاويل االإن�شاءات االردنيني تبني تقنية منذجة معلومات املباين )BIM(، للتحكم من ادارة دورة احلياة الكاملة للم�شاريع 
االإن�شائية من بدايتها وحتى نهايتها، مبينا ان التقنية ت�شمن اجناز امل�شاريع يف مواعيدها وتوفري ادق التفا�شيل لالأعمال الهيكلية واالإن�شائية، 
باال�شافة للمتابعة احلثيثة ل�شري العمل، كما ت�شمن هذه التقنية حلوال الإدارة نظام مراقبة اجلودة لتنفيذ امل�شاريع والهند�شة القيمية وادارة 

املخاطر، واال�شراف على االعمال االن�شائية واملراجعة التدقيقية واال�شتعرا�شية ف�شال على تعزيز املعايري الت�شغيلية البيئية.
ولفت املهند�س احمد اليعقوب اأن من فوائد ا�شتخدام برامج منذجة معلومات البناء )BIM( كبديل عن برامج الر�شم مب�شاعدة احلا�شب االآيل، 
حل م�شكلة التوا�شل بني اطراف الت�شميم من مهند�س معماري واإن�شائي واالإلكرتوميكانيك من قبل اجلميع، وم�شاركة التعديالت املختلفة فيما 
بينهم، لتاليف اي تعار�س قد ي�شبب م�شاكل او اخطاء يف التنفيذ، واحل�شر الدقيق للمواد وذلك قبل بدء البناء، وعند عمل تعديل يف الت�شميم 

يتم التحديث يف احل�شر تلقائيا.

حما�سرة بعنوان اآلية احل�سول على املطالبات الناجحة يف م�ساريع املقاوالت

افتتح �شعادة نائب نقيب املقاولني املهند�س امين اخل�شريي حما�شرة بعنوان اآلية احل�شول على املطالبات الناجحة يف م�شاريع املقاوالت وتاأتي 
هذة املحا�شرة �شمن �شل�شلة حما�شرات يف فن ادارة العقود عقود املقاوالت نظمتها اللجنة القانونية يف النقابة بالتعاون مع �شركة م�شك الدارة 

امل�شاريع وقام بادارة احلوار مقرر اللجنة القانونية اال�شتاذ ع�شام الك�شا�شبة .
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 ندوة » ف�ص اخلالفات يف عقود املقاوالت« 

بالتعاون بني نقابة املقاولني ونقابة املهند�شني ونقابة املحامني مت عقد ندوة بعنوان ف�س اخلالفات يف عقود املقاوالت الر�شاء قواعد التحكيم 
وف�س اخلالفات يف العقود الهند�شية بحيث ي�شبح االأردن مركزا وطنيًا واقليميًا للتحكيم الهند�شي ا�شوة مبراكز التحكيم الدولية يف اخلارج 
بالفائدة على  العائد  العقد لف�س اخلالفات يف عقود املقاوالت، مبينا االثر الكبري  اليها اطراف  التي كثريا ما يلجاأ  خا�شة فرن�شا و�شوي�شرا 
مبداأ  على  التدريب  و�شرورة  العمل،  �شوق  احتياجات  وتلبية  اال�شتثمارات  وا�شتقطاب  ي�شاهم يف جذب  انه  االردين، حيث  واالقت�شاد  املقاول 
اإعادة  التحكيم والتوجه اليه كو�شيلة بديلة للق�شاء العادي لت�شوية نزاعاتهم، خا�شة اننا على ثورة عمرانية مقبلة يف املنطقة مع بدء عملية 

االعمار يف دول اجلوار خا�شة ال�شقيقتني �شوريا والعراق.
ومت ا�شتعرا�س مراحل تطور تطبيق عقد املقاولة املوحد يف االردن امل�شتند لبنود العقد العاملي فيديك 1999 الطبعة الرابعة والذي يوجب اللجوء 
الى التحكيم وجمل�س ف�س اخلالفات حيث نظم هذا العقد العالقة احلقوق والواجبات وال�شالحيات بني طريف وهما �شاحب العمل واملهند�س 

من جهة واملقاول من جهة اخرى .
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

اتفاقية  تعاون بني ال�سركة الوطنية للت�سغيل والتدريب ونقابة املقاولني 

العمالة  ومهارة  كفاءة  وتطوير  تدريب  بهدف  االأردنيني  االإن�شاءات  نقابة مقاويل  مع  تعاون  اتفاقية  والتدريب  للت�شغيل  الوطنية  ال�شركة  وقعت 
االأردنية يف قطاع االإن�شاءات باعتباره اأحد اأهم حمركات االقت�شاد الوطني.

وتتيح هذه االتفاقية للنقابة امل�شاهمة يف تطوير وا�شتخدام املرافق وامل�شاغل العائدة للوطنية للت�شغيل والتدريب، ويف تنفيذ برامج تدريبية على 
تخ�ش�شات حمددة مطلوبة ح�شب حاجة �شوق العمل املحلي.

ويت�شمن الربنامج التدريبي مكننة بع�س مهن قطاع املقاوالت، ويف مقدمتها مهنة الق�شارة من خالل اإتاحة الفر�شة لالأردنيني للتدريب وللتعامل 
مع التجهيزات التي �شيتم التو�شع يف ا�شتخدامها الأول مرة بهدف رفع اجلودة وتوفري الوقت واجلهد وزيادة االإنتاجية، ومتكني املتدربني من تنفيذ 

م�شاريع ت�شغيل ذاتية با�شتخدام التقنيات احلديثة يف مهن قطاع املقاوالت مبا يعود عليهم بالفائدة �شمن اآلية تنظم ذلك.
وتاأتي هذه االتفاقية ان�شجامًا مع برنامج الت�شغيل والتدريب الوطني الذي وافقت عليه احلكومة موخرًا والذي اأعلن عنه وزير العمل منت�شف 
اأع�شاء جمل�س االإدارة، ان  للت�شغيل والتدريب العميد الركن �شدقي الروا�شدة، بح�شور  اإدارة الوطنية  2018 ، واكد مدير عام جمل�س  عام 
هذه االتفاقية تاأتي يف اطار روؤية ال�شركة واإميانها باأهمية دور القطاع اخلا�س و�شرورة اإ�شراكه يف االإ�شراف على الربامج التدريبية لالأردنيني، 

وحت�شني جودتها وخمرجاتها بهدف رفع قابلية ومعدالت الت�شغيل.

مذكرة تفاهم بني نقابة املقاولني االردنيني واحتاد املقاولني العراقي

مت توقيع مذكرة تفاهم بني نقابة املقاولني االردنيني ممثلة بنقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب مع احتاد املقاولني العراقيني ممثلة برئي�شها 
املهند�س علي ال�شنايف، وبح�شور معايل وزير ال�شناعة والتجارة االردين الدكتور طارق احلموري ووزير التجارة العراقي ال�شفري االردين الدكتور 
املهند�س فوزي  املهند�شني  ونائب نقيب  الدويري  فوؤاد  املقاولني االردنيني  نقابة  ال�شر  ونائب امني  ال�شفارة يف بغداد،  الزعبي وطاقم  منت�شر 

م�شعد، وذلك للتعاون امل�شرتك للم�شاهمة يف اعادة االعمار والبناء لدولة العراق.
وح�شر من اجلانب العراقي وزراء املعادن والكهرباء ورئي�س هيئة اال�شتثمار ورئي�س ديوان رئا�شة اجلمهورية ونواب عراقيني ونقيب املهند�شني 

ورئي�س احتاد ال�شناعات العراقية ورجال االعمال ورئي�س جمل�س االعمال العراقي.
وتاأتي هذه االتفاقية انطالقا من رغبة الطرفني وتوجههما لتعزيز وتعميق روابط العالقات االقت�شادية بني البلدين ال�شقيقني، ولتقدمي اخلربات 
وت�شهيل مهمة �شركات املقاوالت لكال الطرفني، وكيفية امل�شاركة بها ودعم التعاون امل�شرتك لدى حكومة البلدين ، تق�شي مذكرة التفاهم على 
التعاون بني الفريقني وامل�شاهمة يف جمال اعادة االعمار والبناء لدولة العراق عرب التعاون امل�شرتك وتقدمي اخلربات وت�شهيل مهمة �شركات 
البلدين  لدى حكومة  امل�شرتك  التعاون  ودعم هذا  بها  امل�شاركة  وكيفية  امل�شاريع  لهذه  باملعلومات اخلا�شة  وتزويدهم  الطرفني  لكال  املقاوالت 

وتقدمي كل الدعم لهما واعطاءهم االولوية بذلك ملا يتمتع به البلدين ال�شقيقني من عالقات مت�شابكة امل�شالح.
لل�شركات  للم�شاركة بالعطاءات املنا�شبة  ال�شركات امل�شنفة وامل�شجلة لدى اجلهتني املتعاقدتني وتقدمي الدعم  ويتعاون اجلانبان على اعتماد 
املتخ�ش�شة، باال�شافة الى تبادل اخلربات يف جمال تطوير االنظمة والقوانني وتعليمات ت�شنيف املقاولني ونقل املعلومات واخلربات االدارية 
والفنية يف هذا املجال وتنظيم املعار�س والزيارات واللقاءات بني الفريقني. ويف املجاالت التدريبية يتم اعداد وتنظيم برامج ودورات تدريبية 

للفنيني واالداريني والعمالة املاهرة لتبادل املعرفة واخلربة خدمة الع�شاء الهيئة العامة لكال الطرفني.
وتخلل توقيع املذكرة منتدى رجال االعمال العراقيني واالردنيني، لبحث �شبل وفر�س التعاون املتبادل يف جماالت ال�شناعة والتجارة بني البلدين. 
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مذكرة تفاهم مع احتاد املقاولني الفل�سطينيني 

مت توقيع مذكرة تفاهم بني نقابة املقاولني االردنيني واحتاد املقاولني الفل�شطينني وذلك للتعاون امل�شرتك للم�شاهمة يف اعادة االعمار وذلك عرب 
التعاون امل�شرتك وتقدمي اخلربات وت�شهيل مهمة �شركات املقاوالت لكال الطرفني وتزويدهم باملعلومات اخلا�شة لهذه امل�شاريع وكيفية امل�شاركة 

بها ودعم هذا التعاون لدى حكومة البلدين 

تفعيل مذكرة التفاهم مع ال�سندوق االردين الها�سمي لرتميم امل�ساكن لال�سر الفقرية 

مت لقاء جمل�س النقابة مع �شمو االمرية ب�شمه يف مقر ال�شندوق االردين الها�شمي مركز االمرية ب�شمه وذلك لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت 
بعام 2017 لرتميم امل�شاكن لال�شر الفقرية وقد مت االتفاق على ا�شتمرارية املذكرة لثالث �شنوات مقبلة وبقيمة 25 الف دينار �شنويًا ال تدفع 

نقدا وامنا ترميم م�شاكن الفقراء وح�شب ما يتم تزويد النقابة بها 

مذكرة تفاهم لتدريب مهند�سني اأردنيني يف ايطاليا

وقعت كل من وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان ونقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني واملعهد االيطايل املخت�س بتدريب الكوادر الهند�شية وامل�شاندة، 
مذكرة تفاهم ثالثية لل�شالمة العامة خالل تنفيذ م�شاريع االإعمار، حيث يت�شمن الربنامج تاأهيل ٣٠ مهند�ضا و�ضباط �ضالمة عامة يف املعهد 
باإيطاليا مل�شاريع االإعمار باالأردن الربنامج ال�شالمة يف مناطق العمل ويف ا�شتخدام اإطفاء احلريق يف مناطق العمل، وتفادي اأي خماطر على 
العاملني مب�شاريع االإعمار، ومتابعة ال�شالمة العامة خالل تنفيذ اأعمال احلفريات يف املباين والطرق ويف رفع املواد على الرافعات، ويف املرور 

�شمن مناطق العمل.
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إنجـازات المجلـس

�شمن اجلهود املبذولة من  جمل�س النقابة ملتابعة الق�شايا التي تواجه قطاع املقاوالت واملقاولني يف ظل الركود الذي يعاين منه هذا القطاع قام 
جمل�س النقابه مبتابعة مواطن اخللل من خالل عقد لقاءات مع اجلهات املعنية من حكومية وقطاع خا�س وجهات خارجية لو�شع احللول املنا�شبة 

لتحريك قطاع املقاوالت وحل الق�شايا العالقة التي تهم هذا القطاع احليوي .
وفيما يلي نورد اهم االإجنازات التي حققها املجل�س : 

رئا�سة الوزراء

مت عقد عدة لقاءات مع دولة رئي�س الوزراء لبحث عدة امور ومطالب للمقاولني ، وكان هناك جتاوب من دولة الرئي�س مع مطالب ومالحظات 
النقابة  ملتابعة مطالب ومقرتحات  وزارية  بت�شكيل جلنة  النقابة  د.الرزاز على مقرتح  ووافق     ، واالن�شاءات  املقاوالت  بقطاع  املتعلقة  النقابة 
التي تهدف الى تن�شيط القطاع ودفع عجلة م�شاهمة يف التنمية االقت�شادية بعد ان عر�س م.احمد اليعقوب اأبرز التحديات التي تواجه قطاع 
انه قطاع  املقاوالت �شمن نطاق اخلدمات، رغم  الذي �شنف  الدخل  قانون �شريبة  االن�شاءات يف  وابرزها، اختالل ت�شنيف قطاع  املقاوالت 
�شناعي بامتياز، وان هذا االختالل افقد االردن فر�شة تدريب وت�شغيل حوايل 30 الف مواطن على ح�شاب املنظمات الدولية التي قامت بدعم 
ت�شغيل العمالة ال�شورية يف القطاع ال�شناعي وفقا لالتفاقيات التي وقعتها مع وزارة التخطيط ، واو�شح انه نتج عن هذا االختالل �شل�شلة معيقات 

للقطاع حالت دون ت�شدير قطاع املقاوالت يف اململكة، علما ان �شمعة املقاول االردين م�شهود لها عربيا وعامليا
وجتاوب دولة رئي�س الوزراء مع مقرتح ان�شاء هيئة لتطوير املقاوالت وااليعاز للجهات املعنية ب�شرورة االإ�شراع يف اإن�شائها. باال�شافة الى التطرق 
الف   30 احداث  القادر على  االن�شاءات  لقطاع  الناظمة  الت�شريعات  تطوير  الى  واحلاجة  العام،  القطاع  موؤ�ش�شات  املالية على  املطالبات  الى 
فر�شة عمل يف وقت ق�شري اذا ما �شمنت الت�شريعات تطبيق قانون البناء الوطني، وتطوير كودات البناء مبا ي�شمن ا�شتخدام الطوبار امليكانيكي 
وم�شروع الق�شارة امليكانيكية، ا�شافة الى الفوائد البيئية الناجتة عن ا�شتخدام هذه التقنيات احلديثة وتطبيقها يف امل�شاريع احلكومية، خا�شة 
وان حجم امتار البناء يف االردن ي�شل الى نحو 10 مليون مرت مربع �شنويا ويقوم قطاع االن�شاءات بت�شغيل 142 مهنة موازية وحليفة، وتبلغ 

م�شاهمته يف االقت�شاد الوطني %18 من الناجت املحلي.

جلنة ت�سدير املقاوالت 

ا�شبـح الرتكيز على ت�شدير املقاوالت واخلدمات اال�شت�شارية والهند�شية مطلبا وهدفا وغاية ت�شعى له كل اجلهات ذات العالقة ، وا�شبح من 
ال�شروري و�شعه وبقوة على اجندات احلكومة واولوياتها ، وان يكون �شمن هدف ا�شرتاتيجي للحكومة قريب وبعيد املدى ، وموؤطر من خالل عمل 
موؤ�ض�ضي حمكوم وم�ضبوط بقواعد واجراءات تنظم عملية ت�ضدير املقاولت وتوفر لها الدعم املبا�ضر )الت�ضريعي واملادي واللوج�ضتي ( الدائم 

والفاعل ، على غرار واقع احلال وجتارب الدول التي جنحت يف هذا امل�شمار مثل كوريا وتركيا وال�شني وم�شر وغريها. 
ومتت خماطبة دولة رئي�س الوزراء بهذه التو�شيات لدعم قطاع املقاوالت وطلب ت�شكيل جلنة للبحث عن االليات املطلوبة لدعم هذا القطاع ومنها 

عملية ت�شدير املقاوالت .

لقاء مع دولة رئي�ص الوزراء حول ال�سكن املي�سر ومطالب املقاولني 
احمد  م.  املقاولني  نقيب  ، حتدث  املحدود  الدخل  لذوي  �شكنية  ان�شاء مدن  ملناق�شة  املعنيني  الوزراء  الوزراء وح�شور  رئي�س  دولة  مع  لقاء  يف 
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 UN  ( اليعقوب عن جتربة النقابة يف ق�شية تاأمني �شكن اآمن لذوي الدخل املحدود حيث بني النقيب اأن النقابة وبالتن�شيق مع االمم املتحدة
HABETAT ( قامت النقابة من خالل هذا التن�شيق بان�شاء مناذج لوحدات �شكنية يف اربع مناطق يف اململكة هي عمان ، الكرك ، ال�شليل ، 
الرمثا ومت عر�س ال�شور اخلا�شة بهذه الوحدات والتي مت فر�شها من �شركة ايكيا حيث نالت هذه التجربة اعجاب دولة الرئي�س والفريق الوزاري 

الذي ح�شر ب�شبب الكلفة املتدنية لهذه النماذج .
ت�شليم دولة  العالقة حيث مت  والق�شايا  املقاوالت  املقاولني وقطاع  التي تخ�س  الق�شايا  الرئي�س حول  النقيب مع دولة  اللقاء حتدث  نهاية  ويف 

الرئي�س ملف متكامل حول جميع ق�شايا املقاولني يف الدوائر الر�شمية ومطالباتهم العالقة 

دائرة �سريبة الدخل 

قام جمل�س نقابة املقاولني بعقد اجتماع  مع مدير دائرة �شريبة الدخل واملبيعات ال�شيد ح�شام ابو علي يف دار النقابة، حيث مت بحث ق�شايا 
املقاولني املرتبطة بال�شريبة وامل�شتحقات والغرامات املالية ال�شابقة واحلالية املرتتبة عليهم.

ومعاملته  العاملي  الت�شنيف  ملعايري  وفقا  وذلك  خدميًا  ولي�س  �شناعيًا  قطاعًا  املقاوالت  قطاع  اعتبار  االجتماع  خالل  املقاولني  نقابة  وطالبت 
�شريبيًا على هذا االأ�شا�س وكما كان �شابقًا بحيث حتت�شب قيمة ال�شريبة بواقع 1.4 باملئة ولي�س 2.5 باملئة، من خالل تنزيل ن�شبة االرباح يف 
م�شاريع االن�شاءات من %25 الى ن�شبة %10-5 وفق درا�شات امل�شاريع التي لدى الدائرة والتي حتا�شب على ا�شا�س املوازنات واحل�شابات 
ال�شنوية حيث ان هذا االمر هو بيد مدير عام �شريبة الدخل واملبيعات حيث فو�شه القانون بتحديد الن�شب، موؤكدًا على �شرورة دعم قطاع 
املقاوالت واالن�شاءات الذي يعترب ركيزة حيوية من ركائز االقت�شاد الوطني، حيث بات القطاع يعاين من الركود والرتاجع بحجم العمل انعكا�شا 

لالأو�شاع االإقت�شادية حمليا وعامليا.
اأية  ا�شتحقاق  املقاولني يف حال  على  يكون احلجز  وباأن  عليهم،  امل�شتحقة  ال�شابقة  املالية  الغرامات  من  املقاولني  باإعفاء  النقابة  كما طالبت 
م�شتحقات مالية لل�شريبة م�شاويًا لقيمة املبالغ امل�شتحقة لل�شريبة ولي�س على كافة اأموالهم املنقولة وغري املنقولة وذلك حتى يتمكن املقاول من 

االإيفاء بااللتزامات املرتتبة عليه ل�شالح ال�شريبة .
من جانبها اأبدت دائرة �شريبة الدخل واملبيعات تعاونها وتفهمها ملطالب النقابة ومت ت�شكيل جلنة من جمل�س النقابة ودائرة ال�شريبة لدرا�شة 

حتديد الن�شبة ال�شحيحة لالرباح وفق الدرا�شات التي لديها.

وزارة االأ�سغال العامه واالإ�سكان 

قام جمل�س النقابة بعقد عدة لقاءات مع معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان لبحث جميع ق�شايا وم�شاكل املقاولني منها

م�ستحقات املقاولني

مت االتفاق مع معايل وزير االأ�شغال العامة واال�شكان على �شرورة االإ�شراع بتوفري ال�شيولة املالية الالزمة ل�شرف م�شتحقات املقاولني والبالغة56.3 
مليون دينار ، علمُا باأن النقابة زودت اجلهات املعنية بكافة الفواتري املتعلقة مب�شتحقات املقاولني ليتم �شرفها باأ�شرع وقت.

واأبدى معايل  الوزير ا�شتعداده على حل م�شكلة امل�شتحقات وانهاء كافة االجراءات املالية املطلوبة من جمل�س الوزراء، مو�شحا انه مت االتفاق على 
اآلية ل�شرف امل�شتحقات املتبقية وذلك من خالل توفري �شقف مايل “�شيولة مالية” وو�شع خطة ل�شرفها للمقاولني  وفقٌا لالقدمية ، باال�شافة 

الى وعود معايل الوزير بحل العديد من الق�شايا وامل�شاكل مبا يخدم املقاولني
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اتفاق على لقاءات دورية حلل ق�سايا املقاولني

مت االتفاق على عقد لقاء ا�شبوعي مع وزارة اال�شغال العامة الراعية لقطاع املقاوالت، وذلك حلل ق�شايا املقاولني بوجود ممثلني عنهم ، كان 
ذلك عند قيام معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان م.�شامي هل�شة بزيارة ملقر نقابة مقاويل االن�شاءات ولقاءه نقيب املقاولني م.احمد  اليعقوب 
وت�شدير  االجنبية  ال�شركات  مناف�شة  على  قادرة  كبرية  �شركات  يف  والتوحد  االئتالف  الى  ودعا  االردنيني  املقاولني  النقابة  جمل�س  واع�شاء 

املقاوالت االردنية ، وعمل وحدة متخ�ش�شة م�شرتكة بني النقابة والوزارة لت�شدير املقاوالت.
وا�شار انه �شيتم قريبا طرح عطاءات على امل�شتويني املتو�شط والكبري مل�شاريع خمتلفة يف خمتلف حمافظات اململكة، منها بقيمة 200 مليون 

لبناء مدار�س مراكز �شحية و�شيانة وتنفيذ الطرق، عدا عن عطاءات البا�س ال�شريع )اربعة عطاءات( والتي تقدر قيمتها مبئة مليون
وطالب نقيب املقاولني م.احمد اليعقوب بايجاد نظام ا�شغال للقطاع اخلا�س ي�شمن حقوق املالك واملقاول واملكتب الهند�شي، مبينا انه �شيكون 

هناك ات�شال دائم بني النقابة والوزارة بهذا اخل�شو�س.
ا�شاف ان النقابة ب�شدد درا�شة ال�شالحيات املمنوحة للفروع مبا يتوائم مع قانون الالمركزية، ، ودرا�شة املوا�شفات والكودات املخ�ش�شة 
للمقاوالت يف املحافظات مبا يتالئم مع طبيعة كل منطقة .واكد على اهمية التفتي�س امل�شرتك والذي يهدف الى و�شع حد للمخالفات يف القطاع.

م�سروع الطريق ال�سحراوي

قام �شعادة النقيب املهند�س احمد اليعقوب بتفقد م�شروع الطريق ال�شحراوي مع وزير اال�شغال العامة واال�شكان .  •
ومعايل وزير الداخلية والبا�شا مدير االمن العام والبا�شا مدير قوات الدرك والبا�شا مديـر الدفاع املدين ، واأاكد معايل وزير الداخليه باهمية 
هذا امل�شروع وانه يعترب من امل�شاريع التي تلم�س حياة اخواننا واهلنا و�شيكون متابع للم�شروع مع معايل وزير اال�شغال للتاأكد على �شري العمل يف 
امل�شروع ب�شكل جيد و �شليم ،واكد مدير الدفاع املدين انه بكل كاودره على ا�شتنفار تام خالل  فرتة امل�شروع وان ال�شالمه العامه و كوادر طبية 

متواجده على مدار ال�شاعه .

لقاء نقيب املقاولني مبعايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان ل�شرف م�شتحقات مقاويل الطريق ال�شحراوي .  •
الدفعات  توقفت عن �شرف  واملالية  واال�شكان  العامة  اال�شغال  بوزارتي  ان احلكومة ممثلة  الى  اليعقوب  احمد  املهند�س  املقاولني  نقيب  ا�شار 
للمقاولني املنفذين للطريق ال�شحراوي منذ �شهر �ضباط املا�شي، االمر الذي دفعهم الى اللجوء الى ا�شتخدام حقهم باإبطاء العمل ح�شب عقد 
“فيدك 1987” الذي يحكم العالقة التعاقدية بني املقاول و�شاحب العمل ، متهيدا لوقف االعمال كاملة يف هذا امل�شروع ، وبني ان هذا امل�شروع 
يخدم الدولة، ب�شفته طريقا له ُبعد امني واقت�شادي من حيث ربطه جنوب اململكة ب�شمالها، وا�شاف ان هذا التعطل ادى الى وقوع حوادث على 
الطريق راح �شحيتها عديد من ال�شحايا، وانعك�س ذلك اي�شا �شلبا على قطاع املقاولني الذين اجهزوا كل مواردهم املالية و�شقوفهم االئتمانية، 
وباتوا عاجزين عن دفع رواتب موظفيهم وم�شتحقات الوقود، وطالب نقيب املقاولني وزارة اال�شغال العامة واال�شكان راعية القطاع بامتام االمور 

التعاقدية واالوامر التغيريية وت�شديد كافة املطالبات املالية امل�شتحقة للمقاولني، وعدم ارهاق كاهل املقاول وحتميله اعباء ا�شافية .
واكد حر�س نقابة املقاولني الدائم على ا�شتمرار العمل واالنتاج، داعيا الى عدم التقاع�س الر�شمي يف دعم هذا القطاع احليوي الذي يقوم 

بت�شغيل 128 مهنة.
والتخطيط  املالية  التباحث مع وزارتي  بـ25 مليون دينار م�شتحقات ملقاويل الطريق ال�شحراوي، ومت  باأن هناك ما يقدر  الوزير  وعد معايل 

والتعاون الدويل لتوفري ال�شقوف املالية لهذه امل�شتحقات .
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عطاء تنفيذ تقاطعات ثالث على الطرق النافذة يف العا�سمة عمان »تقاطع االر�سال/احلرية وتقاطع مرج احلمام وتقاطع 
جاوا / خريبة ال�سوق« 

قامت وزارة اال�شغال العامة واال�شكان بطرح عطاء تقاطعات عمان الثالث على الطرق النافذة يف العا�شمة عمان املمول مبنحة �شعودية بطريقة 
اثارت حفيظة املقاولني بعد ا�ضرتاط ال�ضندوق ال�ضعودي ان يتم التنفيذ من خالل مقاوليني �ضعوديني  مما دعى الى عقد اجتماع مع مقاويل 
الطرق وتوجيه عدة كتب الى معايل وزير اال�شغال العامة ودولة رئي�س الوزراء يف حماولة العادة طرح هذا العطاء بطريقة ت�شمن حقوق املقاول 
املحلي يف تنفيذ امل�شروع خالل ائتالف اردين – �شعودي كما حدث يف منحة الطريق ال�شحراوي ، مطالنب ب�شرورة تق�شيم امل�شروع الى ثالثة 
عطاءات العطاء فر�شة لعدد اكرب من املقاولني م�شددا على �شرورة هذا االمر ملنع اختناق العا�شمة ، حتديدا وان طرح العطاءات الثالثة ملقاول 

واحد �شريفع من من�شوب اخلطورة حال التعرث او التاأخري .
لقاء �شعادة النقيب مع وزير اال�شغال حول وقف عطاءات ال�شيانة الدورية للطرق 25/6/2018   •  

متابعة املجل�س مو�شوع  تعديل اأ�شعار املحروقات واملواد االإن�شائية ومتابعة حتديد التغيريات يف اأ�شعار املواد االإن�شائية الإ�شدار التعاميم   •  
اخلا�شة بتغيريات اال�شعار . 

متابعة النق�س الذي ح�شل يف مادة اال�شفلت باال�شواق املحلية واإجراء املرا�شالت واللقاءات مع كل من معايل وزير االأ�شغال العامة   •  
واالإ�شكان ومدير عام �شركة م�شفاة البرتول ومعايل وزير الطاقة والرثوة املعدنية وقد مت حل الق�شايا العالقة بخ�شو�س نق�س مادة 
االإ�شفلت باالأ�شواق حيث تبني انها م�شكلة عابرة وال توؤثر على م�شرية العمل كونه مت اإبالغ النقابة من قبل م�شفاة البرتول بان هناك 

كميات اإنتاج وخمزون تكفي حاجة ال�شوق املحلي 
بحث ومتابعة الق�شايا التي توؤرق املقاولني ومنها مو�شوع تعديل اأ�شعار املحروقات واال�شفلت واالأثر املبا�شر لتقلبات ا�شعار املحروقات   •  
على املقاولني �شواء يف حال االإنخفا�س او االرتفاع واالأثر غري املبا�شر على كلف اإجناز م�شاريع الطرق،حيث اأن معايري ارتفاع ا�شعار 
املحروقات على املقاولني تختلف واقعيًا عن معايري اإنخفا�س االأ�شعار .حيث ا�شتكى املقاولني من عدم اإ�شتجابة ال�شوق النخفا�س اأ�شعار 
املحروقات  مما يوؤدي الى تكبد املقاولني لكلف وم�شاريف اإ�شافية تتمثل يف قيامهم  بدفع اأ�شعار مرتفعة الأثمان املواد وامل�شتلزمات 
فيما يقوم اأ�شحاب العمل ممثلني بوزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان باحل�شم على املقاولني وفق معايري احل�شم املعتمدة لدى الوزارة 

رغم ان االأ�شعار مل تنخف�س على املقاولني.
متابعة اإ�شدار التعاميم اخلا�شة مبدة امل�شاريع االإن�شائية للمو�شم ال�شتوي  •  

متابعة اإ�شدار التعاميم ال�شادرة عن معايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان فيما يخ�س اأ�شعار املواد االإن�شائية  .   •  
املوا�شفات الفنية للم�شاريع االإن�شائية   •  

ت�شارك النقابة مبندوبني باللجان الفنية التي تعمل مع وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان على تطوير وحتديث املوا�شفات الفنية للمباين وكذلك 
للطرق والكهروميكانيك باالإ�شافة الى حتديث وتطوير الكودات الفنية اخلا�شة بها، كذلك ت�شارك النقابة من خالل مندوبيها يف اللجان الفنية 

امل�شَكلة من قبل معايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان للك�شف على املباين التي ورد بها �شكاوى ملجل�س البناء الوطني .
االوامـر التغيرييـة  •  

تابعت النقابة جهود ت�شريع اإ�شدار االأوامر التغيريية لدى رئا�شة الوزراء ووزارة االأ�شغال حيث تقوم اللجنة امل�شكلة من قبل وزير االأ�شغال بالعمل 
على اإ�شدار االأوامر التغيريية يف ال�شركات االأجنبية التي تقوم بتنفيذ م�شاريع واالإ�شراع يف اإ�شدارها، كما تتابع النقابة االأوامر التغيريية املعلقة 

لدى اللجنة الوزارية لالأوامر التغيريية يف رئا�شة الوزراء.
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م�شاريع الطاقة املتجددة  •  
قامت النقابة مبتابعة ال�شركات االأجنبية التي اأحيل عليها م�شاريع الطاقة املتجددة حيث قامت النقابة باإلزام هذه ال�شركات بالتقيد مبا ن�س 
عليه قرار اللجنة الفنية مادة )16( وموافقة رئا�شة الوزراء بتنفيذ املقاول املحلي الن�شبة املقررة له ح�شب ما ورد يف قرار اللجنة الفنية لتنفيذ 
هذا امل�شروع ، كذلك قامت النقابة باإلزام بع�س ال�شركات االأجنبية التي تقوم بتنفيذ م�شاريع متخ�ش�شة يف جمال الطاقة بالت�شجيل بالنقابة 

اأ�شوليًا ومت حت�شيل ما ي�شتحق عليها من ر�شوم الت�شجيل بال�شركات االأجنبية والر�شوم امل�شتحقة على العطاءات املحالة عليها ا�شوليًا .

وزارة املياه والري 

مت عقد لقاء بني جمل�س النقابة ووزير املياه والري علي ظاهر الغزاوي لبحث الق�شايا التي تهم املقاولني ، متطلعا معايل الوزير الى مزيد من 
التعاون بني وزارة املياه والري ونقابة املقاولني وا�شاف ان احلكومة ت�شعى الى ت�شدير اخلربات االردنية يف قطاع املقاوالت اال�شواق املجاورة 

مبينا ان املقاول االردين م�شهود له باخلربة املتميزة على م�شتوى املنطقة والعامل .

وزارة البلديات

مت عقد لقاء مع معايل وزير ال�شوؤون البلديه والقروية املهند�س وليد امل�شري و�شعادة نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعقوب يف مبنى وزارة 
البلديات حيث مت  االتفاق على و�شع اآلية حلل كل الق�شايا العالقة بني املقاولني والوزارة والبلديات التابعه لوزارة البلديات وذلك من خالل 
ت�شكيل جلنه م�شرتكة من الوزارة والنقابة للوقوف على كافة الق�شايا العالقة �شعيا حللها بال�شرعة املمكنة. وجتاوبُا مع قرار جمل�س الوزراء فيما 

يخ�س �شرف م�شتحقات املقاولني املاليه لدى الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية .
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كما اكد اليعقوب انه جرى تر�شيم امل�شاكل العالقة وت�شنيفها �شمن حالتني االولى عقود املقاوالت املحالة ح�شب اال�شول والتي مل ير�شد لها 
اموال يف العام 2018 رغم انها حمالة منذ العام 2017 باال�شافة الى عطاءات حمالة ا�شوليا كان الواجب دفعها من موازنات البلديات ومل 

يتم دفع فواتريها ، واحلالة الثانية العطاءات غري املحالة بالطرق ال�شليمة والتي فيها خمالفات يف الية االحالة .
واأبدى معايل وزير ال�شوؤون البلدية والقروية تفهما ملطالب النقابة واملقاولني و�شارع باتخاذ االجراءات  الالزمة

ملعاجلة تاأخر �شرف م�شتحقات املقاولني منذ العام 2017 ، بحيث تقوم الوزارة بت�شديد هذه امل�شتحقات عن طريق بنك تنمية املدن والقرى 
�شواء كانت تلك املطالبات على الوزارة او على البلديات ، و�شتقوم الوزارة بح�شر املطالبات و�شرفها با�شرع وقت اما املطالبات العالقة منذ 
العام 2017 والبالغة 14 مليون دينار فقد ادرجت على ال�شرف بعد قرار جمل�س الوزراء باملوافقه على االلية التي اعتمدتها وزارة البلديات .

اأما ما يتعلق بالعطاءات التي مت اإحالتها من قبل روؤ�شاء البلديات دون توفر خم�ش�شات ماليه لها  مت االتفاق على ت�شكيل  جلنة م�شرتكة من 
تلك  قبول  وحال  العطاء  ل�ضروط  مطابقتها  ومدى  املنجزة  واالعمال  الفنية  الناحية  من  العطاءات  لدرا�شة  حمافظة  كل  يف  والنقابة  الوزارة 
العطاءات فنيا وتنفيذيا ف�شتقوم اللجنة امل�شرتكة بالتن�شيب با�شتالمها و�شرف م�شتحقاتها املاليه  وعك�س ذلك فاإن الوزارة لن تتحمل اية كلفة 

عن عطاء جرى طرحه بطريقة فردية وتنفيذه اي�شا بطريقة غري هند�شية وخمالف لل�ضروط واملوا�شفات .

وزارة العمل

قام معايل وزير العمل ال�شيد �شعيد مراد بزيارة ولقاء جمل�س نقابة املقاولني لبحث عدد من املو�شوعات ذات العالقة باإ�شتخدام العمالة الوافدة 
وتوفري فر�س العمل لالردنيني الإحاللهم حمل العمالة الوافدة يف قطاع االن�شاءات.

واكد معايل الوزير خالل اللقاء ان هذا قطاع االن�شاءات من ابرز القطاعات املحركة لدفة االقت�شاد االردين وعجلة التنمية مل�شاهمته الكبرية 
يف الناجت القومي املحلي مما ي�شتلزم ا�شتمرار الت�شاركية مع القطاع والعمل على تذليل ال�شعوبات واي معيقات تقف امام تقدم ومنو القطاع.

واأ�شاد نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب بجهود الوزارة التي تبذلها من اجل تنظيم �شوق العمل واحلد من م�شتوى البطالة بني ال�شباب 
االردين  مثمنا قرار الوزير بتجميد العمل بالتعميم رقم 339/2018 الذي �شدر موؤخرا عن الوزارة والقا�شي بتطبيق الن�شب املقررة للعمالة 

االردنية مقابل الوافدة.
و�شدد على دور القطاع اخلا�س ممثال يف النقابة بت�شغيل االردنيني يف قطاع االن�شاءات والذي يقوم بت�شغيل 142 مهنة موازية وم�شاندة حليفة، 
وتبلغ م�شاهمته يف االقت�شاد الوطني %8 من الناجت املحلي،  م�شريا الى اهمية ا�شراك النقابة يف تطوير الت�شريعات اخلا�شة ل�شبط اختالل 
�شوق العمل حيث ان النقابة تعمل مع �شركائها يف القطاع العام على حتديث ت�شنيف وتو�شيف املهن املرتبطة بقطاع  االن�شاءات والتي منها على 
�شبيل املثال ال احل�شر مهنة الق�شارة امليكانيكية التي بداأت النقابة بالتعاون مع منظمة العمل الدويل على تدريب العمال االردنيني ال�شتخدام 
االالت احلديثة واملتطورة يف هذا املجال ا�شافة الى  مهنة م�شرف ال�شالمة العامة حيث ا�شتطاعت النقابة ايجاد فر�شة عمل �شمن تطبيق قانون 
البناء الوطني  الذي يلزم املقاول بوجود م�شرف ال�شالمة يف كل م�شروع وتطوير كودات البناء مبا ي�شمن ا�شتخدام الطوبار امليكانيكي وم�شروع 
الق�شارة امليكانيكية، ا�شافة الى الفوائد البيئية الناجتة عن ا�شتخدام هذه التقنيات احلديثة وتطبيقها يف امل�شاريع احلكومية، خا�شة وان حجم 

امتار البناء يف االردن ي�شل الى نحو 7 مليون مرت مربع �شنويا والتي �شدر بها كتب ت�شديق عقود لغايات ا�شدار رخ�شة االن�شاءات
وقال �شعادة النقيب ان  النقابة ت�شعى لتوفري احدث ما تو�شل اليه العلم  يف مهنة  الق�شارة ، وقد قامت  بتجهيز املركز مبعدات واآالت الق�شارة 
امليكانيكية امل�شتخدمة  يف اكرث الدول تطورَا ، ليتم اإعداد  فنيي الق�شارة  وتاأهيلهم عمليا على ا�شتخدام الق�شاره اجلاهزة امليكانيكية  بالتعاون 

مع  منظمة العمل الدولية لتدريب مدربني على هذه االالت .
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كما اتفقت وزارة العمل ونقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني على ت�شكيل فريق عمل من النقابة والوزارة بحيث يتولى هذا الفريق و�شع اأ�ش�س 
واليات يتم من خالله تنظيم �شوق العمل والعمالة االردنية.

وقال وزير العمل �شمري مراد خالل لقائه نقيب املقاولني م.احمد اليعقوب واع�شاء جمل�س النقابة يف دار النقابة ان هذا الفريق �شتكون مهمته 
درا�شة عددا من املو�شوعات ذات العالقة با�شتخدام العمالة الوافدة وتوفري فر�س العمل لالردنيني يف قطاع االن�شاءات.

واكد على �شرورة تكاتف كافة اجلهود ما بني النقابة والوزارة وذلك لتذليل ال�شعوبات التي تواجه �شوق العمالة املحلي، الفتا اأن نقابة املقاولني 
تعد �شريك ا�شرتاتيجي يف م�شالة تنظيم �شوق العمل، وان قطاع االن�شاءات يعد من ابرز القطاعات املحركة لالقت�شاد االردين وعجلة التنمية 

مل�شاهمته الكبرية يف الناجت املحلي االجمايل من خالل ما يوفره من موارد ب�شرية تخدم م�شالح االردن من خالل االمكانيات املتوافرة.
و�شدد على اهمية اال�شتثمار يف العامل االردين ملا لذلك من اثر يف تقليل معدالت الفقر والبطالة، م�شريا الى �شرورة تو�شيع �شوق العمالة املحلية 
بحيث تراعي م�شالح العامل االردين وموهالته وخرباته يف الدرجة االولى، ومبا يودي الى تذليل ال�شعوبات واي معيقات تقف امام تقدمه وتطوره.
واكد نقيب املقاولني م. احمد اليعقوب على اهمية فتح باب ا�شتقدام العمالة الوافدة من دول اخرى مثل الهند وغريها من الدول االخرى، م�شريا ان 
دخل العامل الوافد باملعدل يقارب 1000 دينار/�شهر وهو اأعلى من دخل مهند�س بخربة 3 -5 �شنوات اأو املراقب الذي ي�شرف على العامل ويديره.

وبني ان اأجرة العامل الوافد ترتاوح بني 25 -45 دينار /يوم ح�شب طبيعة العمل، الفتا انه ويف حال ال�شماح بدخول العمالة اال�شيوية بديلة 
للعمالة الوافدة العربية �شي�شبح اأجر العامل اأقل مبعدل %50 من اأجر العامل الوافد حاليا.

اال  بها  الطوبار والق�شري كونه ال يعمل  الوافدة يف مهنة  العمالة  يتم �شخها خارج االردن من قبل  163 مليون دينار  وقال ان هنالك حوايل 
الوافدين .

حيث بلغت تكلفة العمالة %30 من حجم العمل ب�شبب االرتفاع الهائل الجور العمالة الوافدة مما اأدى الى الت�شييق على املقاول الفتا الى اهمية 
فتح باب اال�شتقدام ا�شوة بقطاع الزراعة واملخابز.

امانة عمان الكربى

قام معايل امني عمان الكربى املهند�س يو�شف ال�شواربة بزيارة مقر النقابة للمباركة ملجل�شها اجلديد وقد اأبدى اعتزازه باخلربات التي يتمتع 
بها املقاول االردين يف كافة القطاعات وما حققه من اجنازات خالل ال�شنوات ال�شابقة على امل�شتوى املحلي واالقليمي . واأكد على بحث اأدوات 
تفعيل قانون البناء الوطني من خالل دعم جلان التفتي�س امل�شرتكة ما بني االمانة واجلهات املعنية والكوادر الالزمة ل�شبط اأعمال االعمار يف 
حدود االمانة ، باال�شافة الى احلديث عن االجراءات والعقوبات الالزمة على املخالفني من خالل ال�شابطة العدلية واللجان التن�شيقية امل�شرتكة 
ال�شواربه على  املهند�س يو�شف  الكربى  اأمني عمان  ، ومت االتفاق مع معايل  االآمن واملمنهج داخل حدود االمانة  البناء  ا�شتمرارية  مبا ي�شمن 
�شرورة عقد لقاءات دورية حلل الق�شايا العالقة ما بني االمانة واع�شاء نقابة املقاولني ، وذلك من خالل اللجان امل�شرتكة ما بني االمانة والنقابة 

مبا يكفل معاجلة الق�شايا العالقة ومتابعتها ومتكنب النقابة من خدمة منت�شبيها بالطريقة املثلى . 

�سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة 

قام نائب نقيب املقاولني االردنيني املهند�س امين اخل�شريي بزيارة الى حمافظة العقبة مبنى �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة برفقة امني 
�شر املجل�س املهند�س عزمي زريقات واأمني ال�شندوق املهند�س رفيق مراد وع�شو املجل�س املهند�س عبد احلكيم الب�شتنجي ومقرر اللجنة القانونية 
اال�شتاذ ع�شام الك�شا�شبة واللجنة اال�شت�شارية يف العقبة وبع�س املقاولني ومت اللقاء مع نائب رئي�س �شلطة العقبة املهند�س عماد احلجازين وعطوفة 

املفو�س املايل واجلمارك املهند�س حممود خليفات ومت التباحث يف بع�س امل�شاكل التي تواجه قطاع االإن�شاءات واملقاولني يف العقبة .
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ومت االتفاق على ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني ال�شلطة والنقابة لتعزير اوا�شر العمل بني القطاع العام واخلا�س والنقابة وعمل لقاء �شهري بني 
ال�شلطة ، وطالب ب�شرورة �شرف م�شتحقات  للنقابة داخل مبنى  النقيب على �شرورة وجود مكتب  اأكد �شعادة نائب  النقابة وال�شلطة ، حيث 
املقاولني حيث ابدى املفو�س اال�شتجابة وااليعاز فورًا ، واأ�شار نائب النقيب املهند�س امين اخل�شريي الى وقف التغول على عقد املقاوله املوحد 
“فيديك”من قبل مهند�شي ال�شلطة وديوان املحا�شبة حيث ابدى املفو�س التعاون التام وااليعاز لبيان املالحظات وحلها ، كما اأكد نائب النقيب 
ان نقابة املقاولني على ا�شتعداد لعمل ور�شات تدريبه داخل العقبة يف عقد املقاولة املوحد وقانون البناء الوطني جلميع مهند�شي ال�شلطة وعلى 

ح�شاب النقابة بدون َاي تكلفة مادية على ال�شلطة حيث مت االإيعاز ملقرر اللجنة القانونية بذلك واإعداد الربنامج .
كما مت التعهد من قبل املفو�س مبا يتعلق مبو�شوع الطوابع على العطاءات فقط ت�شتويف على العطاءات املنفذة فقط وعدم الرجوع باأثر رجعي ، 

ومت االتفاق على مراجعة اإلية طرح العطاءات وا�شعار العطاءات وخا�شة الطرق
وتفقد �شعادة نائب النقيب بع�س امل�شاريع التي تخ�س املقاولني يف العقبة ومت االطالع على موقع م�شروع مبني النقابة اجلديد حيث اأوعز نائب 

النقيب على �شرورة ان يكون املبنى مزّود بالطاقة ال�شم�شية

لقاء جمل�ص نقابة املقاولني برئي�ص �سلطة منطقة العقبة اخلا�سة 

نا�شر  معايل  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  رئي�س  مع  اليعقوب  م.احمد  املقاولني  نقيب  برئا�شة  املقاولني  نقابة  من  وفد  اجتمع 
ال�شريدة يف العقبة ، بح�شور امني �شر نقابة املقاولني املهند�س عزمي الزريقات ونائب امني �شندوق النقابة ال�شيد يا�شني الطراونة واملهند�س 
زهري الطبيب اأمني �شر اللجنة اال�شت�شارية لفرع العقبة واملهند�س حممد عطا اهلل الطراونه ع�شو اللجنة اال�شت�شارية للعقبة واملهند�س اكثم 
الطراونه ومدير ميناء العقبة م. حممد املبي�شني واملفو�س املايل واالداري يف ال�شلطة الدكتور حممود خليفات والرئي�س التنفيذي ل�شركة تطوير 
العقبة ال�شيد غ�شان غامن ، ملناق�شة االمور التي تهم قطاع املقاوالت واالن�شاءات داخل منطقة العقبة االقت�شادية لتح�شني وتطوير جودة امل�شاريع 

وحتقيق االهداف .
حيث طالبت النقابة ادراج عقد “الفيديك” واحكامه على امل�شاريع وعدم وربطه بنظام اللوازم وامل�شرتيات اخلا�س بال�شلطة ، وادراج �شريبة الدخل 

ومميزات ال�شركات امل�شجلة لديها ، ومن ثم ازدواجية الكفاالت مل�شاريع البنية التحتية واثمان ن�شخ العطاءات مقارنة بدائرة العطاءات احلكومية .
ا�شتيفائها من املقاوليني امل�شجلني بالرغم من االعفاء الذي دام ثالثة ع�شر �شنة ،  التي مت  النقابة بر�شوم الطوابع  ومن جهة اخرى طالبت 

وامكانية تخ�ضي�س مكتب ارتباط لنقابة املقاولني داخل مبنى ال�ضلطة و�ضركة تطوير العقبة 
حيث مت االتفاق على عقد اجتماعات دورية وت�شكيل جلنة م�شرتكة لبحث وحل مطالب املقاولني ومنجزات اأداء ال�شركات واملوؤ�ش�شات يف العقبة 

لقطاع االن�شاءات .

هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

مت لقـاء بني �شعادة النقيب املهند�س وامني �شر النقابة املهند�س عزمي الزريقات وبح�شور عدد من اع�شاء املجل�س  مع نائب رئي�س جمل�س مفو�شي 
القطاع  تهم  امور  العدلية حيث مت مناق�شة عدة  ال�شابطة  املتجددة ومدير مديرية  والطاقة  الكهرباء  واملعادن ومدير مديرية  الطاقة  هيئة قطاع 
وخا�شة مقاويل الكهروميكانيك والطاقة املتجددة حيث مت التو�شل الى اتفاق لعقد اجتماع بني امل�شت�شار القانوين للنقابة اال�شتاذ مو�شى الن�شور 
واال�شتاذ �شالح اخلزاعلة مدير مديرية ال�شابطة العدلية لغايات ترتيب اآلية طرح العطاءات اخلا�شة بالطاقة املتجددة والكهروميكانيك مبا يتنا�شب 

مع قانون النقابة وعدم ال�شماح الي �شركة غري م�شنفة يف وزارة اال�شغال وغري م�شجلة يف النقابة بتنفيذ العطاءات اخلا�شة بالطاقة املتجددة .
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اجنازات جلنة الق�سايا العالقة من املجل�ص مع الوزارات

  ا�شتحدث املجل�س بالتن�شيق مع معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان جلنة خا�شة بالق�شايا العالقة لدى الوزارة والوزارات االخرى يف عام 
2018  وعقدت هذه اللجنة ما يقارب 20 اجتماعًا مع كافة الوزارات ، 10 اجتماعات منها مع وزارة اال�شغال العامة واال�شكان . وحيث قام 
اأع�شاء املجل�س واأع�شاء الهيئة العامة املكلفني بقرار املجل�س مبناق�شة  جميع الق�شايا املعرو�شة على جدول اأعمالها ب�شكل اأ�شبوعي وا�شتدعاء 

بع�س املقاولني الى االجتماع يف حال لزم االأمر ملحاولة الو�شول الى ت�شـوية ودية بني جميع االطراف، مع العلم باأن عدد الق�شايا الواردة 

للنقابة بلغت 72 ق�شية كانت كما يلي :-

2018 حالة ال�سكوى الرقم

35 1 عدد ال�شكاوي املنتهية  والتي مت حلها مع وزارة اال�شغال العامة واال�شكان

12 عدد ال�شكاوي التي مت حلها مع باقي الوزارات  2

 25 عدد ال�شكاوي التي ما زالت حتت املتابعه  3

اللجنة اال�ست�سارية لغايات تطوير قطاع االن�ساءات
ا�شتحدث جمل�س النقابة جلنة ا�شت�شارية ملجل�س النقابة ت�شم النقباء ال�شابقني لغايات تطوير القطاع واخلروج من االزمة االقت�شادية التي 
يعاين منها قطاع االن�شاءات ب�شكل عام حيث اكد نقيب املقاولني على قدرة القطاع بامل�شاهمة يف اخلروج من االزمة االقت�شادية، وعلى �شرورة 
انتاج قوانني جاذبة لال�شتثمار ولي�شت طاردة لها.وا�شار �شعادة النقيب ان الهيئة اال�شت�شارية قررت ت�شكيل جلنة لو�شع الدرا�شة ومقابلة رئي�س 
الوزراء مع بداية العام املقبل حلث احلكومة على و�شع قطاع املقاوالت على را�س اجندتها االقت�شادية، وو�شع حد حلالة التهمي�س التي يعي�شها 
القطاع حيث مت التاأكيد على �شرورة وجود مظلة حكومية لت�شدير املقاوالت، وان تقوم احلكومة بت�شديد م�شتحقات املقاولني،.واكدت اللجنة 
على �شرورة و�شع حد لتجاوز �شركات املقاوالت االجنبية على القوانني ذات العالقة باملهنة من خالل تنفيذها مل�شاريع داخل اململكة دون ا�شراك 
مقاول حملي او الت�شجيل يف النقابة.ودعت اللجنة الى متثيل النقابة يف الوفود االقت�شادية التي تزور الدول العربية واالجنبية بهدف االطالع 

على جتاربها وامكانية ت�شدير املقاوالت اليها .

جلنة الك�سف امليدين على طريق االغوار البحر امليت واملن�ساءت القائمة عليها : 

ملناق�شة حادثة   27/10/2018 بتاريخ   اجتماعا  املقاولني  نقابة  الطرق يف  النقابة وبح�شور جلنة  املقاولني عقد جمل�س  نقيب    بدعوة من 
البحر امليت وانهيار احد اجل�شور يف املنطقة واعداد التقارير الفنية والردود القانونية على ما ي�شاع من حتميل املقاول االردين م�شوؤولية عما 
حدث والتنوية الى الظروف واالعتبارات وامل�شاهدات واال�شتعانه بخربات املقاولني ، لو�شع كل اجلهات ذات العالقة بواقع احلال يف منطقة 
البحر امليت قبل وبعد هذه احلادثة ، والتنويه على املقاولني الذين �شيتقدموا للعطاءات املطروحة يف هذه املنطقة الأخذ االحتياطات والتاأكد من 
�شالمة وكفاية الوثائق والدرا�شات واملخططات املعدة لهذه امل�شاريع ذات الطبيعة والظروف اخلا�شة باال�شافة الى ابراز ما توفر لدى املقاولني 
من معلومات ودرا�شات ونقا�شات وم�شاريع نفذت وتتعلق باالودية التي ت�شب يف منطقة البحر امليت ، حيث مت تكليف جلنة فنية لزيارة املنطقة 
الع�شرة  كامل اجل�شور  امليدين احل�شي على  بالك�شف  اللجنة  قامت  ، حيث  امليت  البحر  واقع احلال يف منطقة  �شامل عن  فني  تقرير  واعداد 
والعبارات واملن�شاءات وحفر االنهدام وقدمت تقريرا �شامال معززا بال�شور واالدلة نوهت فيه الى خطورة الو�شع و�شرورة اال�شراع يف معاجلة 
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و�شيانة املن�شاءات واغالق الطريق ، قدمته لوزير اال�شغال العامة واال�شكان ولرئي�س الوزراء وجمل�س النواب ، حيث كان لهذا التقرير وال�شرح 
الذي بينته اللجنة اثره الكبري يف جملة االجراءات التي اتخذتها احلكومة يف املنطقة . 

�سيانة مبنى النقابة الرئي�سي يف دير غبار 

قام جمل�س النقابة من خالل جلنة فنية متخ�ش�شة وبا�شراف من جلنة اعادة هيكلة مبنى النقابة بعمل �شيانة �شاملة ملبنى النقابة الول مرة 
منذ ان�شائها ، و ا�شملت ال�شيانة جميع طوابق املبنى الرئي�شي للنقابة من طابق الت�شوية الثاين الى طابق الروؤوف ، حيث مت اعادة ترتيب املدخل 
الرئي�س للنقابة و املكاتب مع عمل ديكورات وجتديد و�شراء اثاث لها، ومت تخ�شي�س الطابق الثاين الجتماعات اللجان بعد �شيانتها وديكوراتها 

وتاثيثها بال�شكل الذي يليق باملقاول االردين

�سيانة مركز تدريب املقاولني يف وادي ال�سري 

قام جمل�س اللجنة الفنية املتخ�ش�شة وبا�شراف من جلنة اعادة هيكلة مبنى النقابة بعمل �شيانة �شاملة ملبنى مركز تدريب املقاولني يف وادي 
ال�شري بطابقيه الت�شوية و االول حيث مت جتهيز وتخ�شي�س جزء من املبنى لعقد امتحان اجلاهزية ودورات مركز تدريب املقاولني ومت جتهيزه 

باالثاث واالجهزة الالزمة .
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انجازات مركز تدريب المقاولين

دورة ا�ساليب تدريب املدربني ToT  مبهارات االت�سال والتوا�سل ومفهوم التدريب والتعليم املهني والطرائق التدريب احلديثة  

عقد مركز تدريب املقاولني وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية )ILO( دورة ا�شاليب تدريب املدربني ToT  مبهارات االت�شال والتوا�شل ومفهوم 
التدريب والتعليم املهني والطرائق التدريب احلديثة  والتي ا�شتمرت ملدة �شتة اأيام تدريبية باإ�شراف املهند�س حممد خري ار�شيد مدير مركز 
ومفهوم  والتوا�شل  االت�شال  مهارات  موا�شيع  الدورة  �شملت  حيث  التدريب،  مركز  مدير  الهريني  طارق  واملهند�س  اجلودة  و�شبط  االعتماد 
اهمية  و  املهنية  واالختبارات  الذهني(  الع�شف   ، ال�شمكة  ، هيكل  الذهنية  ) اخلرائط  التدريب احلديثة  والطرائق  املهني  والتعليم  التدريب 

التدريب ودوافعه .
وقام ال�شيد وائل ر�شاد طوقان رئي�س جمل�س ادارة مركز تدريب املقاولني بتخريج امل�شاركني حيث قام امني عام النقابة املهند�س طارق الهريني 
مدير مركز تدريب املقاولني بتوزيع �شهادات التخرج على امل�شاركني ال�شوريني يف دورة ا�شاليب تدريب املدربني ToT التي عقدها املركز ملجموعة 
 .ILO من املهنيني ال�شوريني املمار�شني للعمل يف ال�شوق االردين، بالتعاون مع مركز االعتماد و�شبط اجلودة وبدعم من منظمة العمل الدولية
وتاأتي هذه الدورة �شمن االن�شطة اال�شرتاتيجية التي ي�شعى اليها مركز تدريب النقابة ومركز االعتماد و�شبط اجلودة لالرتقاء بالتدريب املهني 
من خالل اعداد املدرب املهني ومتكينه بتقنيات وا�شاليب التدريب والتعليم املهني وكيفية االت�شال والتعامل مع المناط املختلفة للمتدربني، 
كون املدرب املهني يعترب الركيزة اال�شا�شية والداعمة للعملية التدريبية وهو من يعتمد عليه يف تنمية املوارد الب�شرية وميكنها باملهارات االدائية 
بالتدريب  االرتقاء  يعد  حيث  العمل،  �شوق  الى  للدخول  توؤهله  التي  النظرية  املعلومات  الى  ا�شافة  ال�شحيحة  ال�شلوكية  واالجتاهات  الالزمة 
والتعليم املهني والتقني اإلى م�شتوى يلبي احتياجات �شوق العمل االأردين واالأ�شواق االإقليمية اأحد اأهداف هذه الدورة، وذلك من خالل تدريب 

كفاءات مهنية قادرة على نقل خرباتهم ومعارفهم باف�شل الطرق والو�شائل املعينة .

دورة تدريب املدربني ToT يف جمال الطاقة املتجددة

عقد مركز تدريب املقاولني دورة تدريب املدربني ToT يف جمال الطاقة املتجددة والتي عقدها املركز يف مقر النقابة بعمان بالتعاون مع الوكالة 
االملانية للتعاون الدويل  GIZ ، وا�شتمرت  الدورة ثمانية اأيام بواقع 30 �شاعة تدريبية ، حيث مكنت املدربني من التعرف على اأنواع ومكونات 
النظام ال�شم�شي الكهرو�شوئي وتنفيذ االأعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية اخلا�شة باالأنظمة ال�شم�شية الكهرو�شوئية كما �شملت الدورة على 
تطبيق ال�شالمة وال�شحة املهنية عند العمل يف هذه االأنظمة ، وهذه الدورة ت�شكل الدفعة الثانية من برنامج اعداد املدربني املهنيني وتاأهيلهم 

،حيث كان مركز تدريب املقاولني قد خرج الدفعة االولى من املدربني املهنيني

ور�سة عمل العمالة يف قطاع االن�ساءات وحفل ت�سليم �سهادات مركز التدريب لعدد 500 مزاول  ملهنة يف قطاع املقاوالت و 30 
م�سريف �سالمة و�سحة مهنية 

برعاية معايل وزير العمل مت اقامة حفل لتخريج امل�شاركني بالدورات املتخ�ش�شة بقطاع االن�شاءات والتي عقدها مركز تدريب املقاولني بالتعاون 
تدريب  ادرة مركز  رئي�س جمل�س  نيابة عن  القاها  كلمة  املقاولني يف  تدريب  اأكد مدير مركز  ، حيث  النقابة   الدولية مبقر  العمل  مع منظمة 
املقاولني CTC وائل ر�شاد طوقان اهمية ا�شراك العامل يف ال�شركات االن�شائية مبظلة ال�شمان االجتماعي م�شريا الى ان املركز ومنظمة العمل 
الدولية قد قاما با�شراك 150 عامال اردنيا و�شوريا يف موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي من خالل �شركات املقاوالت ا�شافة الى عمل بولي�شة تاأمني 
ملدة عام يف �شركة تاأمني خا�شة للعمال ال�شوريني غري امل�شمولني يف ال�شمان االجتماعي ، وا�شاد  بالدعم الذي تقدمة منظمة العمل الدولية 
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البناء  ا�شاليب  على  واملدربة  املوؤهلة  االردنية  ال�شركات بالعمالة  رفد  على  يعمل  وطني   تدريب  غاياته كمركز  لتحقيق  املقاولني  تدريب  ملركز 
والتدريب والتاأهيل  العمايل  الوعي  رفع  مبينا الى �شرورة   ، امل�شاريع  تنفيذ  ادائهم يف  �شوية  لرفع  املحلي  املقاول  كادر  واعادة تاأهيل  احلديثة 
كفاءتهم  ورفع   ، العمل  ا�شحاب  متطلبات  ح�شب  العمل  الالزمة ملمار�شة  املهارات  واك�شابهم  االن�شاءات  قطاع  وال�شورية يف  للعمالة االردنية 

م�شاهمة يف اعدادهم الإعادة اإعمار �شوريا .
ويف كلمة توجيهية ملمثلة منظمة العمل الدولية الدكتورة مها قطاع بينت خاللها ب�شكل مف�شل اأوجه التعاون والعالقات الوطيدة بني املنظمة 
ومركز تدريب املقاولني والتي تاأطرت من خالل اتفاقية التعاون املربمة بينهما م�شرية الى افق وا�شع من التعاون م�شتقبال بني املنظمة واملركز 
كما قدم  العمل  ا�شابات  العمالية يف حال  التاأمينات  االجتماعي وخا�شة  ال�شمان  اال�شرتاك يف  اال�شتفادة من مزايا  اهمية  الى  كما تطرقت 
مر�شي ابو دامو�س ملحة عن قانون العمل االردين ومن موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي حتدث حممد فريحات عن اآلية ا�شراك العمال يف ال�شمان 

واال�شتفادة منها .
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حفل تخريج دورة تركيب انظمة الطاقة ال�سم�سية ودورة التمديدات 

برعاية معايل وزير العمل مت تخريج امل�شاركني بدورتي الطاقة ال�شم�شيه والتمديدات الكهربائية املنزليه حيث �شبق حفل التخريج جل�شة حوارية 
بعنوان )العاملني يف �شوق العمل وتنمية مهاراتهم وال�شراكة بني مزودي التدريب املهني وال�شركات يف القطاع اخلا�س( 

وقال نقيب املقاولني م.احمد اليعقوب ان مركز تدريب املقاولني قام خالل عام على تا�شي�شه بتدريب وتخريج نحو 700 متدربا، اخرهم تدريب 
وتخريج 170 متدربا دورة “تركيب انظمة الطاقة ال�شم�شية” ودورة “التمديدات الكهربائية املنزلية” ودعا الى تفعيل قانون تنظيم العمل 
املهني، وحتفيز العاملني يف القطاع احل�شول على اجازة مزاولة املهنة املن�شو�س عليها يف القانون من خالل مركز االعتماد و�شبط اجلودة، 

وحتفيزهم على امل�شاركة يف يف الدورات التي يعقدها مركز تدريب املقاولني وال�شركة الوطنية للتدريب والت�شغيل وموؤ�ش�شة التدريب املهني.
وبني ان مركز تدريب املقاولني قام بالتعاون مع مركز االعتماد و�شبط اجلودة بتدريب مدربني عاملني لدى �شركات املقاوالت للقيام بتدريب 
واعادة تاهيل كوادر ال�شركات، كما قام بتدربني مدربني يف جماالت متخ�ش�شة من اهمها تدريب م�شرفني �شالمة و�شحة مهنية لغايات امل�شاريع 

ومتطلباتها العقدية، حيث مت عقد دورتني يف النقابة وثالثة يف ايطاليا.
150 متدربا يف جمال ال�شالمه وال�شحه املهنيه للعمل يف  وا�شار ان النقابة قامت بالتعاون مع وزارة اال�شغال العامة واال�شكان بتدريب نحو 

امل�شاريع الكربى مثل الطريق ال�شحراوي، عدا عن تدريب خريجي موؤ�ش�شة التدريب املهني.
واو�شح ان التطور ال�شريع يف قطاع الطاقة ومنو احلاجة لها يرتب حاجة لتدريب عدد من الفنيني يف هذا املجال، وان التطور ال�شريع يف التقنية 

وا�شاليب البناء بحاجة الى مواكبة وتنمية وتدريب العاملني فيها، مثل مكننة مهنة الق�شارة وانظمة الطوبار احلديثة. 
وقال مدير مركز تدريب املقاولني ان مركز تدريب املقاولني حقق اإجنازات يف فرتة قيا�شيه بتدريب وتاأهيل فنيني يف �شتى املجاالت يف قطاع 
الإن�ضاءات من تدريب مدربني وتدريب م�ضريف و�ضباط �ضالمه و�ضحه مهنية بالإ�ضافة اإلى تدريب الفنيني يف جمال الطاقة املتجددة والتمديدات 
الكهربائية وفحو�شات مزاولة املهنه وبدعم من جهات دوليه مثل GIZ وILO ، واأ�شاف ان برامج التدريب تنعك�س اإيجابا على قطاع املقاوالت 

ومواكبة تطورات العمل يف القطاع. 

زيارة وفد من منظمة العمل الدولية لنقابة املقاولني لبحث توقيع اتفاقية تدريب

مت زيارة وفد من منظمة العمل الدولية نقابة املقاولني لبحث تطوير برنامج تدريب العمالة يف قطاع االن�شاءات يف االردن، ا�شتعدادا لتوقيع 
اتفاقية م�شرتكة لتدريب العاملني يف قطاع االن�شاءات يف مركز تدريب املقاولني يف عمان وفروعه يف املحافظات، مبا يخدم م�شالح الوطن ورفد 

منت�شبي النقابة من �شركات املقاوالت بالعمالة الفنية املوؤهلة واملدربة على احدث االت تكنلوجيا البناء. 
تدريب  مركز  مدير  الهريني  واملهند�س طارق  والتدريب  للت�شغيل  الوطنية  ال�شركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  احلبا�شنة  ماجد  ال�شيد  اللقاء  وح�شر 

املقاولني ومن منظمة العمل الدكتورة مها قطاع مها قّطاع من�شقة �شوؤون الالجئني ال�شوريني يف االأردن وال�شيد احمد بدارين .
واأكد النقيب على اهمية ت�شافر اجلهود الإطالق م�شروع التدريب مطلع العام القادم بالتعاون البناء ما بني النقابة ومنظمة العمل الدولية من 

خالل االتفاقية املزمع توقيعها، االمر الذي �شيكون لة اكرب االثر على قطاع املقاوالت لالإ�شتمرار حتقيق التنمية حمليا واقليميا .
واأ�شاد ال�شيد باترك بالدور الريادي الذي تلعبه نقابة املقاولني الإ�شهامهم يف اإجناح الربنامج يف تطوير واإمناء قطاع املقاوالت واملبادرات التي 

تقدمها، م�شريا الى اأن املنظمة ت�شاند كل ما من �شاأنه تنظيم �شوق العمل وتوفري العمل الالئق للعمال .
كما اأكد ال�شيد ماجد احلبا�شنة رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة الوطنية للت�شغيل على اهمية الربامج التي يعقدها مركز تدريب نقابة املقاولني 
يف خمتلف املجاالت املهنية املتعلقة بقطاع االن�شاءات وعقد الدورات املتخ�ش�شة لرفع �شوية املهنة وتلبية الحتياجات املقاولني والعاملني يف 

�شركات املقاوالت.
كما اأ�شارت الدكتورة مها قّطاع من�شقة �شوؤون الالجئني ال�شوريني يف االأردن التابعة ملنظمة العمل الدولية  الى اأن املنظمة بالتعاون مع النقابة 
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ومركز تدريب املقاولني قد ا�شفر عن تنفيذ العديد من االأن�شطة والربامج الذي نتج عنه ت�شغيل وتدريب عمال اردنيني و�شوريني يف املجاالت 
املختلفة ومت اعدادهم وتاأهيلهم يف مواقع العمل لي�شاهموا يف اعادة بناء �شوريا .

زيارة وفد »الوكالة الفرن�سية للتنمية« ومنظمة العمل الدولية 12/11/2018 

عقد نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب وممثلي من الوكالة الفرن�شية للتنمية وممثلي من منظمة العمل الدولية، وبح�شور امني عام وزارة 
اآفاق  املهند�س عمار الغرايبة، اجتماع يف دار نقابة املقاولني االردنيني لبحث �شبل العمل امل�شرتك يف التدريب بقطاع االن�شاءات ، ، ومت فتح 

التعاون مع الوكالة الفرن�شية يف جمال التدريب بامل�شتقبل.

اطالق املوقع االلكرتوين بناء )benaa   )www.benaa.org بن�سخته اجلديدة

اأطلقت نقابة املقاولني بالتعاون مع الوكالة االأملانية للتعاون الدويل موقع بناء االلكرتوين بن�شخته اجلديدة 
،)www.benaa.org.jo( “بناء”  املن�شة االلكرتونية  ان�شاء  2014 ومتخ�س عنه  بداأ منذ عام  االأملانية  والوكالة  النقابة  القائم بني  التعاون   ان 
وهذا املوقع �شيكون املرجعية لكل مقاول باحث عن كوادر فنية مدربة، ومرجعية لكل فني باحث عن وظيفة، ويخدم ال�شركات التي تبحث عن 
اآلية التوظيف والتدريب مبا يوؤدي الى اخت�شار الوقت والتكاليف.  ايدي عاملة فنية ماهرة وموؤهلة ، وتطوير موقع بناء يحقق نقلة نوعية يف 
و�شتعمل النقابة على التطوير امل�شتمر للموقع مبا يخدم كافة االطراف من باحثني عن عمل و�شركات، بحيث يكون مرجعيه لكافة املعنيني من 

باحثني عن عمل وم�شغلني لهم ملا لهذه اخلدمه االلكرتونيه التي حتاكي التطور يف �شوق العمل من ايجابيات . 
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فعاليات ونشاطات دوائر النقابة

الدائرة القانونية 

امل�شاركة يف جلنة ال�شكاوي ويف حل ق�شايا وخالفات املقاولني املختلفة بحيث بلغ عدد ال�شكاوي التي مت عر�شها على جلنة ال�شكاوي   •  
من تاريخ 1/1/ 2018 وحتى تاريخ 31/12/2018  )51( �شكوى مق�شمة كاالتي: 

)9( �شكاوي مت حلها ب�شكل ودي ومت عمل خمال�شات نهائية بني اطراف ال�شكوى. 

)8( �شكاوي طلب فيهما االطراف عدم ال�شري بها من خالل جلنة ال�شكاوى لرغبتهما يف اللجوء الى الق�شاء. 

)2( �شكوى مت ردها لعدم اأحقية امل�شتكي بطلبة .  

)28( �شكوى ما زالت قيد املتابعة.    

)4( �شكاوي حولت الى جلان حتقيق.  

امل�شاركة يف جلان التحقيق التي ي�شكلها املجل�س، �شواء جلان التحقيق مع املقاولني او مع املوظفني .  •  

اإبداء الراأي القانوين يف خطوات متابعة تعديل نظام �شندوق التكافل االجتماعي واعتماده ب�شكله النهائي.  •  

متابعة الق�شايا التي ترفعها النقابة و/او ترفع �شدها لدي املحاكم االردنية(.  •  

الرد على كافة اال�شتف�شارات و اال�شت�شارات القانونية املطلوبة ملجل�س النقابة �شواء كتابية او �شفوية.  •  

لغايات اعطائها  التفاهم  النقابة مع كافة اجلهات املعنية وكذلك مذكرات  التي تعقدها  مراجعة وتدقيق وتعديل جميع االتفاقيات   •  
ال�شبغة القانونية ال�شليمة وتوقيعها ح�شب اال�شول ل�شمان حقوق النقابة.

امل�شاركة يف اللجنة القانونية لغايات البحث يف امل�شاكل العقدية التي تهم اع�شاء الهيئة العامة اثناء تنفيذ العمل و تقدمي التو�شيات   •  
اللالزمة للمجل�س للتعديل ان وجد ملا فيه م�شلحة النقابة وكذلك م�شلحة اع�شاء الهيئة العامة.

متابعة كافة الوكاالت التي تقدم من مالك العمل لق�شم ت�شديق العقود لغايات التاكد من �شحتها لي�شار الى توقيع عقود املقاولة بني   •  
االطراف ب�شكل قانوين وح�شب اال�شول من اجل �شمان حقوق اع�شاء الهيئة العامة املرتتبة لهم على الطرف االخر.            

انجازات مدير مكتب النقيب 

متت متابعة وترتيب كافة التح�شريات الالزمة للفعاليات واالجتماعات ولقاءات �شعادة النقيب واع�شاء املجل�س مع الوفود الداخلية واخلارجية 
باال�شافة ترتيب عقد جل�شات املجل�س الدورية واملواعيد الالزمة للنقيب واع�شاء املجل�س

دائرة الجودة والمتابعة

مت االنتقال لال�شدار اجلديد لنظام االيزو املعتمد يف النقابة  ISO 9001:2015 وبالتعاون مع �شركة طالل ابو غزاله لال�شت�شارات مما اتاح 
فر�شة جيده  ملراجعة وتطوير جميع اجراءات العمل مبا يتوافق مع متطلبات املوا�شفة اجلديده واملتمثلة بتحديد املخاطر املتوقعه التي تعيق 

النقابه من حتقيق اهدافها وو�شع موؤ�شرات لقيا�س االداء وحتليل البيئة الداخليه واخلارجيه للنقابة ب�شكل عام .
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االعداد والتح�شري وامل�شاركة يف التدقيق اخلارجي الذي قامت به ال�شركة املانحة لل�شهادة SGSبتاريخ 27/2/2018 والذي �شمل   •  
جميع  اجراءات العمل املوثقه لدوائر واق�شام النقابه و نتج عنه االنتقال لال�شدار االحدث لاليزو 9001:2015 وا�شتمرارية ل�شهادة 

االيزو وملدة ثالث �شنوات وبدون اية خمالفات او مالحظات .

مت تدريب عدد من املوظفني من كافة الدوائر على اجراء التدقيق الداخلي وا�شراكهم يف اجراء جزء من عمليات التدقيق الداخلي   •  
وتوجيههم ودعمهم للم�شاهمة يف فعالية نظام اإدارة اجلودة .

املوظفني  وا�شتخدام  اجلوده  لنظام  املعتمده  االجراءات  مطابقة  من  والتاأكد  املوثقه  العمل  اجراءات  على  الداخلي  التدقيق  اجراء   •  
للنماذج املعتمده حيث مت اجراء 33 تدقيق داخلي على اجراءات العمل املوثقه .

متابعة حاالت عدم املطابقه التي مت ر�شدها اثناء عن التدقيق الداخلي وعددها 12 حالة وو�شع االجراءات الت�شحيحيه والوقائيه   •  
الالزمه لت�شحيح م�شار العمل وتاليف حدوث اي معيقات توؤثر على جودة اخلدمه ، ومتابعتها ل�شمان عدم تكرارها م�شتقباًل ومت 

اغالق 8  حاالت عدم مطابقة  .

قيا�س ر�شى املقاولني من خالل توزيع اال�شتبيان وذلك من خالل االمييالت ومن خالل مواقع التوا�شل االجتماعي التابعه للنقابة   •  
التي  اخلدمات  جممل  عن   71.8% العام  لهذا  الر�شا  ن�شبة  بلغت  ، حيث  للمقاولني  املبا�شره  و من�شات تقدمي اخلدمه  والفروع 

تقدمها النقابة . 

التجهيز واالعداد الجتماع مراجعة االداره ومناق�شة نتائج التدقيق اخلارجي والداخلي ومتابعة نتائج التو�شيات  .  •  

متابعة اجناز االهداف املعتمده للنقابه والتي مت و�شعها االهداف بالتن�شيق مع الدوائر املعنيه و و�شع جدول لتنفيذها ومتابعة �شري   •  
العمل ومراحل التنفيذ .

 دائرة االسعار والدراسات 

املتابعة والعمل مع جلان تعديل ا�شعار املحروقات واملواد االن�شائية التي �شكلها معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان مبوجب عقد   •  
املقاولة وذلك بامل�شاركة املبا�شرة و/اأو من خالل مندوبي النقابة فيها ال�شدار التعاميم اخلا�شة بتغريات اال�شعار ومتابعة حتديد 
التغريات يف ا�شعار املواد االن�شائية من خالل متابعة امل�شنعني واملوردين لهذه املواد . واعداد املرا�شالت والكتب واملالحظات عليها .

مراجعة التعاميم بعد ا�شدارها والتاكد من دقة او �شحة القيم وال�ضروط الواردة فيها واجراء املخاطبات وطلب التعديالت ب�ضاأنها ان   •  
لزم االمر.

املتابعة وامل�شاركة يف جميع الدرا�شات التي جتري / او اجريت من خالل اللجان التي �شكلها وزير اال�شغال العامة واال�شكان او اللجان   •  
الداخلية يف النقابة  لتحديد مقدار التغريات ومعامالت التغري على عنا�شر الكلفة وخا�شة ا�شتهالك املحروقات للبنود االن�شائية يف 
جماالت الطرق واملياه وال�شرف ال�شحي �شواء مل�شاريع متخ�ش�شة او ب�شكل عام ، وطالبت النقابة با�شتكمال الدرا�شات اخلا�شة 

بتحديد املعامالت اخلا�شة با�شتهالك ال�شوالر لتنفيذ خطوط الت�ضالت والكوابل الكهربائية والعمال امل�ضابهة .

اعداد ودرا�شة وابداء الراأي يف الق�شايا واال�شتف�شارات العقدية والفنية وتطبقات تعميم تعديل اال�شعار ومتديدات املدة التي وردت   •  
الى النقابة من املقاولني او غريهم حيث مت اعداد الردود او الكتب اخلا�شة بها وار�شالها الى اجلهات ذات العالقة . 

متابعة االجراءات واملرا�شالت ال�شدار التعميم اخلا�س بتمديد مدة امل�شاريع االن�شائية رقم 63/1/18222 تاريخ 24/4/2018   •  
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واملرا�شالت  االجراءات  ومتابعة   ، يوما   50 بواقع   30/4/2018 ولغاية   1/10/2017 من  للفرتة  ل�شتاء  اجلوية  االحوال  ب�شبب 
30 يوما  9/12/2018 بواقع  التعميم اخلا�س بتمديد مدة امل�شاريع االن�شائية رقم ع1798-39-4- تاريخ  والدرا�شات ال�شدار 

ب�شبب ارتفاع درجات احلرارة للفرتة من 1/5/2018 ولغاية 30/10/2018

ت�شكيل جلنة فنية لتطوير وتعديل مواد  االمتحان اجلاهزية بعد �شدور قانون التحكيم املعدل  وقانون البناء الوطني املعدل والرتكيز   •  
على متطلبات ال�شالمة املهنية واالن�شائية . 

العا�شمة واللجنة الت�شريية  امل�شاركة يف فعاليات املركز الوطني لالمن وادارة االزمات كذلك امل�شاركة يف جلنة الطوارء ملحافظة   •  
العادة اعمال �شوريا وا�شافة الى امل�شاركة يف فعاليات املباين اخل�شراء .

المعادلة السعرية

متت خماطبة ملعايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان باعتماد املعادلة ال�شعرية عند احالة العطاءات مبينني انتهاكات احدى تو�شيات ندوة تطوير 
قطاع االن�شاءات املنعقدة ب�شهر ايار من عام 1996 حتت رعاية �شاحب ال�شمو امللكي االمري ح�شن بن طالل  حيث ت�شمنت التن�شيب باحالة 
عطاءات التنفيذ )املقاوالت( وفقًا للمعادلة ال�شعرية  لتحديد ان�شب اال�شعار ، ونتيجة لذلك فان نقابة املقاولني توؤكد على �شرورة تفعيل تو�شيات 
ندوة تطوير قطاع االن�شاءات جميعها  وخا�شة املتعلقة باحالة العطاءات التنفيذية على اأن�شب اال�شعار حيث قامت نقابة املقاولني باجراء درا�شة 
تطبيقية على املعادلة ال�شعرية ووجدت انه من املنا�شب تعديل احلدود يف املعادلة ال�شعرية لتتالئم مع املقاوالت وذلك بتعريف ال�شعر ال�شاذ 
الذي �شوف يخرج من حدود التناف�س بال�شعر بالذي يزيد او يقل عن %20 من ال�شعر الو�شطي ، وتتم االحالة على ال�شعر االقرب الى 95% 

من املعدل  .
وحيث ان الواقع العملي اثبت احلاجة املا�شة لتغيري النهج  واحداث التغيري يف االحالة على ان�شب اال�شعار ، فقد طالبت النقابة وزير اال�شغال 
العامة واال�شكان  الى �شرورة توجيه اللجان الفنية يف العطاءات  لتحديد وتفعيل مفهوم ان�شب اال�شعار الواردة باملادة )6/ج( من نظام اال�شغال 

احلكومية عند احالة عطاءات التنفيذ وذلك ح�شب املعادلة ال�شعرية اعاله .

دائرة التفتيش 

ق�سم التفتي�ص:

     انطالقا من حر�س النقابة على القيام بدورها ب�شبط العمل يف قطاع االن�شاءات ورفع �شوية مهنة املقاوالت وتنظيمها وحر�شا على م�شالح 
االع�شاء تقوم دائرة التفتي�س بعمل جوالت  تفتي�شيه ميدانيه للتاأكد من �شري العمل يف امل�شاريع قيد االإن�شاء على اكمل وجه ومن عدم وجود اي 

خمالفات ان�شائيه او جتاوزات من قبل املالك اأو املقاول حلمايتهما م�شتقباًل يقوم ق�شم التفتي�س باإجراء بالك�شوفات التالية :

اواًل: ك�سوفات التفتي�ص الروتيني

التزامهم  املقاولني املخالفني بعدم  امل�شاريع  قيد االن�شاء ب�شكل منفرد وم�شتقل لر�شد  بالك�شف على  املقاولني  التفتي�س  يف نقابة  يقوم ق�شم 
بالتنفيذ ور�شد املقاولني غري امل�شنفني او م�شجلني  والقائمني بالتنفيذ للم�شاريع وانذارهم والزامهم ب�شرورة ت�شويب و�شعهم . 
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عدد امل�شاريع التي مت الك�شف عليها من  تاريخ 1/1/2018 الى 31/12/2018= 120 م�شروع.
عدد امل�شاريع التي وجد فيها املقاول خمالفًا )بعدم تواجده اأو من ميثله ر�شميًا يف املوقع (  = 80 م�شروع.

ثانيًا: الك�سف على ف�سخ العقود 

عدد امل�شاريع التي مت الك�شف عليها لغايات ف�شخ العقد والتاأكد من واقع احلال  35 م�شروع  وقد مت اإر�شال كتب ف�شخ العقود للمناطق التابعة لها 
امل�شاريع يف اأمانة عمان الكربى الإلغاء الرخ�شة حلني ت�شويب اأمور امل�شروع من قبل املالك واإعادة ت�شجيله على مقاول جديد.

ثالثًا : امل�ساركة يف اجتماعات جلان ال�سالمة العامة التابعة للمت�سرفيات واألوية حمافظة العا�سمة وك�سوفات جمل�ص البناء الوطني.

رابعًا : الك�سف على خمال�سات امل�ساريع املنتهيه وت�سجيلها :

عدد امل�شاريع التي تبني بعد الك�شف اأنها قائمة = 98 م�شروع 
عدد امل�شاريع التي تبني بعد الك�شف اأنها  غري قائمة = 20 م�شروع 

رابعًا : جلان التفتي�ص امل�سرتك: 

الك�شف على امل�شاريع ال�شادر بها رخ�س اإن�شائية من مناطق اأمانة عَمان الكربى والتاأكد من �شري العمل بها ح�شب االأ�شول، يتم التاأكد يف املوقع 
من عدم وجود اأية خمالفات اأو جتاوزات يف املواقع كل ح�شب اخت�شا�شه، واإلزام املقاولني ومالكي امل�شاريع ب�شرورة ت�شويب اأو�شاعهم يف حال 

وجود خمالفات اأو جتاوزات .
عدد امل�شاريع واملخالفات التي مت الك�شف عليها من قبل جلنة التفتي�س امل�شرتك 

العدد    البيان                                                                                                       

1636     عدد امل�شاريع التي مت الك�شف عليها من قبل جلان التفتي�س امل�شرتكة                              

886     عدد امل�شاريع املطابقة لكودة البناء الوطني                                                          

489     عدد امل�شاريع املخالفة                                                                                 

390     عدد املخالفات املحررة )املقاول املنفذ للم�شروع غري امل�شجل يف عقد املقاولة(              

9     عدم تواجد خمططات هند�شية يف املوقع                                                              

300     الفحو�شات املخربية غري موجودة يف املوقع                                                       

37      اأذونات ال�شب غري موجودة يف املوقع                                                               
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ت�سديق العقود :

هي كل اتفاقية موقعه ما بني املقاول م�ضنف لدى النقابة و املالك ا�ضتوفت جميع �ضروط والجراءات ح�ضب احكام وتعليمات النظام الداخلي 
لنقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني لغايات ا�شتكمال اجراءات الرتخي�س يف اجلهة املعنية 

العقود امل�شدقة لغايات الرتخي�س وهي كالتايل :
 

اجمايل العقود امل�صدقة لدى النقابة :

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه   
للعقود بالدينار

    امل�شاحات باملرت 
املربـع

   الن�شف 
    بااللف بالدينار

   بدل اتعاب ت�شديق 
   العقود بالدينار

   اجمايل عائدات 
الت�شديق بالدينار

3،935      244،957،349      5،000،169    
م2

8،303.446     874،361.850     
       دينار

 962،664.296      

 

و هي موزعه على حمافظات اململكة كاالتي  :

  العقود امل�صدقة التابعه لمانة عمان الكربى :

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه
للعقود بالدينار

امل�شاحات
باملرت املربع

الن�شف بااللف بالدينار 

3،228196،500،622
       

4،016،647
م2

69،735.558
               

العقود امل�صدقه التابعه ملحافظة اربد :

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه
للعقود بالدينار

امل�شاحات
باملرت املربع

الن�شف بااللف بالدينار 

20513،447،345      375،594             6،423.693

العقود امل�صدقه التابعه ملحافظة الكرك :

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه
للعقود بالدينار

امل�شاحات
باملرت املربع

الن�شف بااللف بالدينار 

351،176،62547،065588.313
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العقود امل�صدقة التابعه ملحافظة العقبة:

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه
للعقود بالدينار

امل�شاحات
باملرت املربع

الن�شف بااللف بالدينار 

22816،203،918160،8162،741.463

العقود امل�صدقة التابعة ملحافظة املفرق :

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه
للعقود بالدينار

امل�شاحات
باملرت املربع

الن�شف بااللف بالدينار 

18920،955310،437460.478

العقود امل�صدقة التابعة ملحافظة الزرقاء :

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه
للعقود بالدينار

امل�شاحات
باملرت املربع

الن�شف بااللف بالدينار 

978،467،638176،6414،233.819

العقود امل�صدقة التابعة ملحافظة البلقاء :

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه
للعقود بالدينار

امل�شاحات
باملرت املربع

الن�شف بااللف بالدينار 

947،019،471151،5953،509.735

العقود امل�صدقة التابعة ملحافظة معان :

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه
للعقود بالدينار

امل�شاحات
باملرت املربع

الن�شف بااللف بالدينار 

272،6502،90636.325
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العقود امل�صدقة التابعة ملحافظة ماأدبا :

عدد العقود 
امل�شدقة

القيمه االجماليه
للعقود بالدينار

امل�شاحات
باملرت املربع

الن�شف بااللف بالدينار 

281،148،12537،468574.063

املبلغ الجمايل لعائدات النقابة من تطبيق املادة )8( :

بلغت قيمة ر�شوم ت�شديق العقود  ) 874،361.850(  دينار. 
بلغت قيمة الن�شف بااللف جلميع امل�شاريع امل�شجلة لدى النقابة )88،303.446( دينار 

املبلغ االجمايل لعائدات دائرة التفتي�س ) 962،664.296( دينار.
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دائرة خدمات المقاولين :

  ق�سم االنت�ساب

 بلغ جمموع عدد ال�سركات املنت�سبة للنقابة عام 2018 )252( �سركة مف�سلة كالتايل :-

عدد ال�شركات/املوؤ�ش�شات االردنية اجلديدة التي ح�شلت على الع�شوية )681( ومن �شمنها املوؤ�ش�شات الفردية التي مت حتويلها الى   •  
�شركة.

عدد ال�شركات/املوؤ�ش�شات االردنية اجلديدة التي ح�شلت على الع�شوية )01( ومل تكمل اجراءات الت�شنيف يف وزارة اال�شغال  •  
عدد ال�شركات االجنبية التي �شجلت )21( �شركة.  •  

عدد ال�شركات العربية التي �شجلت )4( �شركة.  •  
عدد ال�شركات التي مت اعادة ع�شويتها بعد ف�شلها لعدم ت�شديد الر�شوم او بناءًا على طلبها بعد قرار املجل�س ح�شب اال�شول )11( �شركة.  •  

عدد ال�شركات التي مت حتويلها من �شركة الى موؤ�ش�شة او العك�س )92( �شركات.  •  

ال�سركات املنتهية ع�سويتها 

بلغ عدد ال�شركات املنتهية ع�شويتها من النقابة لعام 8102 )41( �شركة اردنية و)0( �شركة اجنبية   •  
بلغ عدد ال�شركات واملوؤ�ش�شات املنف�شلة من النقابة لعدم ت�شديد الر�شوم )221( �شركة اردنية   •  

امتحان اجلاهزية   

بلغ عدد امل�شجلني لالمتحان يف عام 2018 ) 279 ( موزعني كالتايل :
عدد الناجحني من اول مره 104

عدد الناجحني بعد االعاده الول مره 115
عدد امل�شجلني اجلدد لغاية تاريخه 60

عدد الدورات التي انعقدت الجراء االمتحان 23 دوره يف عام 2018.

جدول ور�سم بياين يبني ال�سركات املنت�سبة خالل االعوام ) 2016-2018 (

 201620172018

192265226ال�شركات االردنية

94-ال�شركات العربية

131212ال�شركات االجنبية

205286242املجموع الكلي
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خالل عام 2018 مت درا�شة وقبول ع�شوية )226( �شركة / موؤ�ش�شة مقاوالت اردنية
بعد اتخاذ املجل�س قرارات بذلك وقد توزع االع�شاء اجلدد وفقًا للمجاالت التالية :

عدد ال�سركاتاملجال

80االبنية

16الطرق

17املياه وال�شرف ال�شحي

19كهروميكانيك

54ا�شغال اخرى / �شاد�شة

29حتويل من موؤ�ش�شه الى �شركة او العك�س

11اعادة الع�شوية بعد الف�شل

226املجموع

ق�سم توثيق العقود : 

اأوال : توثيق العطاءات عام 2018 

ت�شجيل وتوثيق العطاءات ي�شكل ركنا ا�شا�شيا يف عمل املقاول كونه يوثق حجم اخلربة التي يراكمها من خالل م�شاريعه املنجزة �شواء يف القطاع 
العام او القطاع اخلا�س ، تراكم اخلربة املوثقة يعني تاأهيل املقاول لالرتقاء بفئة ت�شنيفه وا�شافة اخت�شا�شات اخرى الى ت�شنيفه .

1- بلـغ عـدد عطـاءات القطـاع اخلـا�س التي مت توثيقها بالنقابة )1399( عطاءا بحجم عمل مقداره )462( مليون دينار .
2- بلغ عدد عطاءات القطاع العام التي مت ت�شجيلها بالنقابة )2681( بحجم عمل مقدارة )1213( مليون دينار 
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ثانيا : التغيريات والتعديالت على ال�سركات عام 2018 : 

بلغ عدد ال�شركات التي مت اجراء تعديل عليها )35( �شركة مف�شلة كالتايل :_  •  
1. دخول �شريك وان�شحاب �شريك )23( �شركة

2. حتويل من تو�شية ب�شيطة الى ت�شامن )2( �شركات
3. حتويل من ت�شامن الى ذات م�شوؤولية حمدودة )1( �شركات

4. حتويل من ت�شامن الى تو�شية ب�شيطة )2( �شركة
5. احل�شول على ا�شم جتاري )3( �شركات

6. تغيري ا�شم ال�شركة )23( �شركة
ال�شركات التي مت �شطبها من الفئة ال�شاد�شـة/ا�شغال عامة حل�شولها على فئـة اعلى)21( �شركة.  •  

ثالثا : متابعة العطاءات املخالفة واملعاد طرحها عام 2018:

اإن متابعة العطاءات يهدف اإلى تو�شيح طريقة متابعة الدعوة للعطاءات املتعلقة باملقاوالت االإن�شائية تطبيقا لتعليمات طرح العطاءات احلكومية 
وال�شقوف املحددة يف تعليمات ت�شنيف املقاولني ال�شارية املفعول وذلك حتقيقًا للعدالة وامل�شاواة .

1. بلغ عدد العطاءات املطروحة يف ال�شحف اليومية )225( عطاء
2. عدد العطاءات املخالفة منها )12( عطاء

3. عدد العطاءات املعادة طرحها بلغ )4( عطاءات
4. العطاءات املخالفة التي متت متابعتها:

اأ. ات�شاالت هاتفية بلغ عددها )6( ات�شال
ب. كتب ر�شمية بلغ عددها )8( كتاب

ج. بلغ عدد الكتب الواردة من اجلهات الر�شمية الطارحة للعطاءات ردا على كتب املتابعة )3( كتب .

جدول يبني جمموع ون�سب العطاءات املتابعة عام 2018

عدد
العطاءات

عدد العطاءات
املخالفة

عدد العطاءات
املعادة

ن�شبة العطاءات
املخالفة

ن�شبة العطاءات
املعادة طرحها

225124% 5% 1.7
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رابعا: ت�سنيف ال�سركات عام 2018 :

يتم تدقيق طلبات املقاولني امل�شنفني وفقًا لتعليمات ت�شنيف املقاولني ال�شادرة عام 2012 والراغبني بتجديد الت�شنيف اأو الرتفيع اأو ا�شافة اخت�شا�س .
بلغ عدد ال�شركات التي جددت ت�شنيفها ومت تدقيق ملفاتها )373( �شركة .

خام�سا : احت�ساب اخلربات :

مت احت�شاب خربات لل�شركاء املن�شحبني وال�شركاء الباقون يف ال�شركة لـ )32( �شركة ومت ا�شدار كتب لهم باحل�ش�س موجهه لدائرة العطاءات 
احلكومية العادة النظر يف ت�شنيف هذه ال�شركات ح�شب تعليمات الت�شنيف لعام 2012 .

ق�سم خدمات املقاولني 
هو الق�شم الذي يلبي جميع طلبات املقاولني من طلبات ك�شوف اخلربة لوزارة اال�شغال و ل�شريبة الدخل وت�شجيل وتوثيق العطاءات التي تدخل 
يف ك�شف اخلربات للمقاول وبناءا عليها يطلب ترفيع الت�شنيف لدى وزارة اال�شغال وطلبات ا�شتقدام العمالة وتوجيه الكتب الي دائرة يحتاج 

املقاول ح�شب طلبه .

العدداجنازات ق�سم خدمات املقاولني

2020ت�شجيل العطاءات اخلا�شة الرئي�شية والفرعية غري عطاءات ت�شديق العقود1

2696ت�شجيل العطاءات احلكومية الرئي�شية والفرعية من غري عطاءات ت�شديق العقود .2

1623ا�شدار ك�شوفات امل�شاحات ملقاويل ت�شديق العقود .3

4
ا�شدار كتب توثيق للعطاءات اخلا�شة الرئي�شية والفرعية بجميع

485 انواعها بعد �شدور موافقة جلنة التوثيق عليها.

730ا�شدار �شهادات الع�شوية للمقاولني ح�شب طلب ال�شركات .5

6
ا�شدار ك�شوفات اخلربة للمقاولني لوزارة اال�شغال وت�شمل )طباعة الك�شف الكلي باملجاميع ثم طباعة ك�شف املوثقة 

1040فقط وغري املوثقة كال على حدة ثم ا�شدار كتاب التغطية لها( .

7
ا�شدار ك�شوفات اخلربة للمقاولني لغايات البنوك  وتقدميها لعطاء معني لغايات التاأهيل وهذه ال ي�شدر بها كتاب 

1350وامنا نقوم بختمها واعطائها للمقاول .

1235اإ�شدار ك�شوفات �شريبة الدخل ح�شب طلب املقاولني ويف ال�شنوات التي يريدونها .8

9
اعداد تقارير التي تطلب من الق�شم �شوءا كانت حلجم العمل 

24او لت�شديق العقود او اي معلومات اأخرى)معدل �شهري(.

14انهاء ع�شوية ال�شركات املتقدمة بطلب انهاء ع�شوية على النظام االلكرتوين .10

11
ا�شدار كتب الرد على خطابات الدوائر احلكومية )ال�شريبة و ال�شمان(

111 و املحاكم جميعها فيما يخ�س املعلومات عن املقاولني و امل�شاريع .
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دائرة تكنولوجيا المعلومات

ق�سم الربجميات :

مت االإنتهاء والبداأ من بداية عام 2018 بالعمل على تقدمي واجناز جميع اخلدمات املقدمة للمقاولني من خالل النافذة الواحدة اأي   •  
من مكان واحد والتعامل مع موظف واحد لتقدمي الت�شهيالت للمقاول مبا يكفل  اجناز اخلدمة ب�شهولة و�شرعة .

مت تفعيل جميع �شناديق النقابة يف املركز والفروع الإ�شتقبال املقاولني والقب�س واإ�شدار �شند القب�س من خالل فروع النقابة الئي يتجه   •  
اإليه املقاول.

مت تفعيل تظام خدمة الر�شائل االإلكرتونية الإعالم املقاول بـاالأتي:  •  
ا( اأ�شتالم ر�شال ن�شية مبا�شرة واأليا عن القيام بدفع اأي مبلغ م�شتحق يف اأي �شندوق.

ب( اإر�شال ر�شالة ن�شية األيا تعلم املقاول مبا يرتتب عليه من ذمة ل�شندوق التكافل اإن وجدت.
ج( اإر�شال ر�شالة ن�شية األيا تعلم املقاول مبا يرتتب عليه من ذمة ل�شندوق التاأمني اإن وجدت.

د(  اإر�شال ر�شالة ن�شية األيا تعلم املقاول مبا يرتتب عليه من �شيكات مرجتعة اإن وجدت .
مت االنتهاء من الربط االلكرتوين مع امانة عمان الكربى حيث اأتاح الربط خدمة اال�شتعالم الكرتونيٌا من خالل فتح �شا�شات ا�شتعالم   •  

ب�شكل م�شرتك لال�شتعالم عن جميع اخلدمات امل�شرتكة والتي تهم كل جهه �شواء نقابة املقاولني اأو امانة عمان الكربى .

ق�سم ال�سبكات :

اأمن ال�سبكه واملعلومات 

من اأهم اهداف الق�شم و اأولوياته االهتمام باأمن ال�شبكه و املعلومات  و لذلك يقوم الق�شم با�شتمرار مبواكبة اأي حتديث اأو تطوير على االنظمه 
العامله يف هذه املجال و حتديثها با�شتمرار   .

ا�شتكماال خلطة اأمن ال�شبكه واملعلومات مت جتديد ن�شخ كل من م�شاد الفريو�شات  Kaspersky  لعدد 75 جهاز وتنزيل ن�شخة م�شاد   •  
فريو�شات جديده على جميع االجهزه Kaspersky 11.0.0.64  وهي ن�شخة حمدثة  ، واعادة تنزيل Security Center  اخلا�س 

بتنظيم عمل م�شاد الفريو�شات على االجهزه وعمل التحديث اخلا�س بالربنامج ومراقبة النظام على االجهزه، 
اال�شتمرار با�شتخدام برنامج جدار احلمايه  Fortigate 100E  لتاأمني ال�شبكه الداخليه من اي ثغرات او اخرتاقات خارجيه و   •  

كذلك �شبط ا�شتخدامات االنرتنت و حتديد ا�شتهالكها وا�شتخراج تقارير عند اللزوم بذلك 
اعادة ت�شميم ال�شبكة الداخلية والبنيه التحتيه يف النقابه ) Infrastructure Network ( مت اعادة ت�شميم ال�شبكه الداخليه يف   •  
النقابه تزامنُا مع م�شروع �شيانة وحتديث مبنى النقابة واعادة توزيع املكاتب بطريقه جديده وعمل الق�شم على مواكبة اف�شل ا�شاليب 

التكنولوجيا احلديثه واأجود انواع املواد امل�شتخدمه مبا يواكب تغيريات الع�شر و يلبي حاجة امل�شتقبل و لت�شمل االعمال ما يلي :
 Raised( الى موقع جديد مبركز النقابة و ت�شميم الغرفه و جتهيزها من ناحية تبليط ) DATA CENTER (مت نقل غرفة ال�شريفر  •  

.  UBS و جتهيز مزود طاقه كامل للغرفه يف حال انف�شال التيار الكهربائي  ) Floor

تغيري جميع انواع SWITCHS واعادة توزيعها على طوابق املبنى من خالل كبائن جديده  لتنظيم ال�شبكه و زيادة الكفاءه و ال�شرعه   •  
يف عمل االنظمه 
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 hp عدد 15 جهاز نوع  Access point  وتوزيعنا لتغطي جميع مواقع النقابة ومت �شراء   WIFI تغطية مبنى النقابه كامل بخدمة  •  
aruba مكفوله مدى احلياه .

زياده عدد النقاط من 60 نقطه ات�شال �شبكه قدميا لت�شبح اكرث من 150 نقطة ات�ضال جديده  وت�ضميم نقاط ار�ضيه ح�ضب حاجة   •  
العمل حيث ان اعمال ال�ضيانه ا�ضتدعت توزيع نقاط جديده  يف املكاتب ومناطق جديده للعمل مثل منطقة النافذه الواحده

مت ت�شميم �شبكه جديدة يف مركز تدريب املقاولني مبنطقة وادي ال�شري  متزامنة مع اعمال �شيانة مبنى مركز تدريب املقاولني وجتهيز   •  
   MPLS  و ربط املبنى مع مركز النقابه الكرتونيا بخدمة   WIFI قاعات التدريب و ت�شميم �شبكة امتحان اجلاهزيه و تاأمينها بخدمة

) املايكرويف ( و ب�شرعة 4 ميجا ، وتاأ�ضي�س نقاط داخليه لعمل DATA SHOW   يف جميع القاعات اخلا�شه لهذا الغر�س .

الدعم و امل�سانده  وال�سيانه 

عمل ال�شيانه الالزمه الأي جهاز او طرفيات موجوده يف املركز و الفروع   •  
متابعة امل�شاكل التي حت�شل على برنامج �شاعة الدوام ) الب�شمه ( للمركز والفروع  وتعريف ب�شمات للموظفني اجلدد   •  

تاأمني دميومة خدمة االنرتنت للمركز والفروع و مراقبتها يف حال االنقطاع او وجود خلل فني   •  
جتهيز اأجهزة العر�س Data show   للفعاليات و الن�شاطات املختلفه .  •  

تاأمني ربط فروع النقابه جميعها مع املركز و عمل الفروع باالنظمه العامله لديها علما ان هذا العام الثاين من تقدمي خدمة الربط MPLS للفروع .   •  
القيام بزيارات ميدانيه ملعظم الفروع واالطالع على حال ال�شبكه لديهم وعمل الالزم لهم واعادة تعريف الب�شمات جلميع املوظفني .  •  

امتحان اجلاهزية االلكرتوين

يتم االعداد والتجهيز الكرتونيًا للمتقدمني لالمتحان لكل دورة يتم عقدها حيث مت عقد 23 دورة يف امتحان اجلاهزية االلكرتوين لعام 2018
 بلغ عدد الناجحون من اأول مرة  104 متقدم.

 عدد الناجحون املعيدين 115 متقدم.

انظمة املراقبة يف مركز النقابة والفروع .

مت حتديث انظمة املراقبة يف مركز النقابة لتغطية جميع مداخل النقابة الداخلية واخلارجية متزامنة مع م�شروع حتديث و�شيانة مركز النقابة 
بعام 2018 وذلك حفاظًا على اأمن ممتلكات النقابة 

مت تزويد مركز تدريب املقاولني بانظمة مراقبة حديثة وربط الكامريات مع مركز النقابة ملتابعتها والتاأكد من دميومة عملها والعودة للت�شجيالت 
وقت احلاجة عند حدوث اأي خلل ي�شتدعي الرجوع اليها يف جميع املواقع من مركز النقابة وفروعها ومركز تدريب املقاولني .

 : )GPS( نظام تتبع املركبات

اال�شتمرار بربط جميع مركبات النقابة بنظام لتتبع للمركبات ملعرفة م�شار و�شرعة املركبة على مدار ال�شاعة وحتديث وحتديد املوقع اجلغرايف 
التي  للم�شارات  التخطيط  وامل�شاعدة  يف   ، للمركبة  الغري �شرورية  اال�شتخدامات  باحلد من  الوقود  ا�شتهالك  ولتقليل   ، وقت  اأي  للمركبة يف 

�شت�شلكها املركبة يف مناطق العمل املحددة والتحقق ومقارنتها فيما بعد بامل�شار الذي �شلكته املركبة.
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ق�سم املوقع االلكرتوين :

املوقع االإلكرتوين  .www.jcca.orgهو  نافذة نقابة املقاولني الكرتونيا” ويتم العمل اليومي على اإدامة وحتديث حمتويات املوقع االإلكرتوين 
التفاهم  ، ا�شافة مذكرات  التعاميم ، حتديث ا�شعار املواد االن�شائية  ، العطاءات املطروحة بال�شحف ، اعالنات النقابة،  اأخبار النقابة  من 
واملالحق بني نقابة املقاولني واجلهات االخرى. اإ�شافة ما ي�شتجد من حتديثات على القوانني والت�شريعات املختلفة .ا�شافة التهاين واملنا�شبات 

والوفيات اخلا�شة باع�شاء الهيئة العامة واملوظفني . 
عمل عدد من االأفالم الوثائقية التي تخ�س ن�شاطات النقابة والعرو�س التقدميية ورفعها على املوقع.  •  

ا�شافة مناذج الكرتونية لالإ�شتبانات ومناذج اجلودة ومناذج لتحديث معلومات املقاولني.  •  
ا�شافة  بكيفية  وتعريفهم  املوقع  يف  املقاوالت  �شركات  لت�شجيل  وحتديثاته   benaa.org.jo »بناء«  االلكرتوين  للموقع  باب  ا�شافة   •  

الوظائف ، وتتم متابعة كافة اال�شتف�شارات من املقاولني او الباحثني عن عمل مع ال�شركات واجلهات املخت�شة 
حتديث قاعدة البحث عن مقاول يف املوقع االإلكرتوين من قاعدة بيانات املقاولني ب�شكل دوري والعمل على ا�شالح اي خلل يظهر خالل   •  

التحديث.
متابعة الربيد االلكرتوين الر�شمي   info@jcca.gov.jo ب�شكل يومي والوارد للنقابة ، والرد على اال�شتف�شارات واخلدمات املر�شلة   •  

بالربيد ، وتقدمي الدعم الفني للموظفني مبا يخ�س الربيد االكرتوين الداخلي واخلارجي للموظفني ومتابعة امل�شاكل وحلها .
اال�شرتاك جمانا مبواقع الكرتونية عرب الربيد االإلكرتوين Mailing list لكافة جماالت تهم النقابة.  •  

متابعة العمل على مواقع التوا�شل االجتماعي Facebook، Twitter، Google+، YouTube، LinkedIn الهميتها يف زيادة   •  
التعريف بالنقابة ومنجزاتها باملجتمع املحلي والعربي ، ومن اهم االجنازات زيادة ن�شبة الزيارات للموقع االلكرتوين وارتفاع الرتتيب 
يف حمركات البحث ، ومواكبة التطور يف تقدمي اخلدمات الكرتونيُا ، وارتفاع عدد الفيديوهات املرفوعة على قناة اليوتيوب للتعرف 

على اجنازات النقابة 
بلغ عدد زوار املوقع االلكرتوين مبا يقارب 350000 زائر    •  

االر�سفة االلكرتونية 

ا�شتمرارُا ال�شتكمال  م�شروع االر�شفة االألكرتونية  الر�شفة جميع  الوثائق وامللفات املوجودة بالنقابة الكرتونيًا مت  اأر�شفة ما يلي منذ بداية عام 
 2018

1-ار�شفة 600 ملف من ملفات املقاولني بكل ما حتتويه من وثائق 
2- ار�شفة 3270 وثيقة بواقع 28384 �شفحة .

 SMSنظام الر�سائل اخللوية

مت ار�شال )1.600.000( ر�شالة منذ بداية عام 2018 للمقاولني من نظام الر�شائل  اخللوية الإعالم املقاولني عن موا�شيع خمتلفة كتبليغ 
 حاالت الوفيات ، االبالغ عن مواعيد انعقاد امتحان اجلاهزية ، التبليغ عن اأر�شدة التكافل امل�شتحقة  واإجتماعات ال�شندوق ، اإعالنات النقابة ،

اإجتماع اللجان النقابية  واأية فعاليات اأخرى .
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 Workflow نظام البوابة االإلكرتونية

املركز  174 م�شتخدم يف  يقارب  والذي يحتوي على ما  املوظفني  واملرا�شالت بني  االإلكرتونية  البوابة  العمل على نظام  الدائرة مبتابعة  تقوم 
والفروع  واإ�شالح كل ما يطراأ من اأعطال وخلل على نظام البوابة االإلكرتونية ل�شمان دميومة  املرا�شالت االإلكرتونية بني جميع  موظفي النقابة 
يف املركز وفروع النقابة  وكذلك نظام االأر�شفة االإلكرتونية ونظام ال�شادر والوارد بالديوان ودائرة التفتي�س  ومتابعة امل�شاكل و حلها بال�شرعة 

الق�شوى .
 باال�شافة الى تعديل البيانات اخلا�شة باملوظفني من نقل �شالحيات وغريها يف حال �شدور تنقالت بني املوظفني والتاأكد من اأر�شدة االإجازات 

واملغادرات للموظفني 
عمل ن�شخ اإحتياطية ) Backup( وب�شكل يومي لقاعدة البيانات لنظام املرا�شالت الداخلي .

عمل ن�شخ من االأقرا�س امل�شغوطة CD مبا يخ�س التعاميم ال�شادرة من معايل وزارة اال�شغال العامة واال�شكان وكذلك ا�شعار املواد االن�شائية 
وما يطراأ من حتديث عليها با�شتمرار من دائرة الدرا�شات واالأ�شعار والعقود  لتزويد املقاولني بها ورفعها على املوقع االلكرتوين . وكذلك عمل 

اقرا�س م�شغوطة من مادة اإمتحان اجلاهزية ليتم تزويد املتقدمني الإمتحان اجلاهزية باملادة املخ�ش�شة باالمتحان .
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أعداد المقاولين المسجلين والمصنفين  لعام 2018

 

اعداد امل�سنفني من امل�سجلنياعداد امل�سجلني 

25151921الفئة االولى الى اخلام�شة     

595449الفئة �شاد�شة ا�شغال عامة        

اعداد المقاولين االردنيين المسجلين

ح�سب املحافظات

عدد املقاولني املحافظة

1774 العا�شمـة

307 ال�شمـال

251 الكـرك

78 الطفيلـة

41 العقبـة

95 املفـرق

210 الزرقـاء

28 عجلـون

148 البلقـاء

34 جـر�س

58 معـان

86 مـادبـا

3110 املجموع
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حجم العمل ح�سب املجال باملليون دينار من 2013-2018

  اخـرى)ا�سغال متخ�س�سة(كهروميكانيكميـاه و�سـرف �سحـيطـرقاأبنيـةال�سنـه

20131299.8177.9144.7545.3549.3

2014915.5335.5220.2709.4253.8

2015805.1179.3109.699.254.7

130.668.2463.1644�س2016580.9

2017723.8144.1162.5247.515.8

2018680.587.342.6210.164
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حجم العمل باملليون ح�سب املحافظات لعام 2018

قيمة امل�سروع / مليون دينار اأردين عدد امل�ساريع املحافظة

780 4230 العا�شمة

42.9 270 العقبة

33.5 278 اربد

38.4 206 الزرقاء

29.2 186 البلقاء

27.9 103 املفرق

6.3 68 مادبا

20.7 97 الكرك

96.6 45 معان

6.6 39 جر�س

1 7 الطفيلة

1.4 16 عجلون

1084.5 5545 املجموع

خا�صحكومي

373432.3ال�شركات املحلية

56.8222.4ال�شركات االجنبية

حجم عمل ال�شركات لعام 2018 )باملليون دينار( 
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حجم عمل ال�سركات التي احيلت عطاءاتها عام 2018

القيمة )باملليون دينار(املجال

680.5ابنية

87.3طرق

42.6كهروميكانيك

210.1مياه و�شرف �شحي

64ا�شغال اخرى
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قسم اإلعالم والعالقات العامة

1 – التن�شيق الجتماعات جلنة العالقات العامه واالعالم حيث بلغت عدد االجتماعات 13 خالل العام 2018 . 
2 - جمع املعلومات واالت�شال مع اجلهات املخت�شه بحالة مت توجية دعوة للنقابة للح�شور او امل�شاركة يف املوؤمترات الندوات او لقاء الوفود 

الزائرة لالردن.
3 - التح�شري واالعداد للفعاليات التي تتم داخل النقابة .

واملقاولني  والنقابه  القطاع  تهم  التي  واالخبار  الن�شاطات  ويت�شمن   االلكرتونية   املن�شه  نظام  على  وو�شعه  ال�شحفي  التقرير  اعداد   -  4
وق�شاياهم بعد عر�شة على �شعادة النقيب.

5 -  متابعة فعاليات النقابه يف املركز والفروع واعداد االخبار ال�شحفية وتزويد رئي�س املوقع االلكرتوين ليتم رفعها  على املوقع االلكرتوين 
للنقابة . 

6 - متابعة االعالنات اخلا�شة بالتهاين ، دعوات اجتماعات الهيئة العامه ، الندوات واملوؤمترات .

7 - اعداد الربقيات واعالن النعي واالعالم عن الوفاه ون�شر النعي يف ال�شحف  .

8 - متابعة ما ين�شر من اخبار تخ�س القطاع يف و�شائل االعالم املختلفه.

9 - اإعداد واإر�شال الربقيات وبطاقات املعايدة يف املنا�شبات الوطنيه والر�شميه واالعياد .

10 - متابعة الدعوات املر�شله من النقابه للجهات املختلفه الفعاليات والن�شاطات التي تهم النقابة
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قسم المشتريات 

عمل طلبات ال�شراء ومتابعة توقيعها ح�شب ال�شالحيات .  •  
عمل اوامر ال�شرف املايل بعد �شراء املواد ح�شب اال�شول وح�شب املوافقات يف طلبات ال�شراء .  •  

ا�شتدراج عرو�س ا�شعار الأغلب املواد امل�شرتاه وعر�شها على جلنة امل�شرتيات   •  
تدقيق ك�شوفات امل�شاريف ال�شهرية للفروع واملركز   •  

متابعة العقود للجهات املوردة خلدمات النقابة وعر�شها على جلنة امل�شرتيات التخاذ التن�شيبات لعر�شها على جمل�س النقابة .  •  
بلغت قيمة م�شرتيات النقابة من تاريخ 1/1/2018 ولغاية تاريخ 31/12/2018   •  

)244،916.572(  دينار  )مائتان واربعة واربعون الفا وت�شعمائة و�شتة ع�شر دينارا و572 فل�شا (  وقدره   •  مبلغ   

قسم التامين الصحي والحياه 

اأوال : التامني ال�سحي : 

انطالقًا من حر�س النقابة الدائم على تقدمي اف�شل خدمات التامني ال�شحي الع�شائها الكرام ، وبعد درا�شة كافة العرو�س املقدمة من �شركات 
التامني مت جتديد عقد التامني مع  ال�شركة االردنية الفرن�شية للتامني حيث مت التعاقد معها لتقدمي خدمات التامني ال�شحي للعام 2016 + 

+20172018 من خالل �شبكة طبية وا�شعة تلبي حاجات امل�شرتكني .

جدول يو�سح اعداد امل�سرتكني يف برنامج التامني ال�سحي خلم�سة اعوام . 

كلفة العالج بالدينارالق�سط ال�سنوي بالدينارعدد امل�سرتكنيال�سنة

20141160387000426000

20151270450000520000

20161190490000575729

20171179485000333923

 406355.7 حتى تاريخ 2018113046484431/8/2018
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ثانيا:  التامني على احلياة : 

ا�شتمرارًا من النقابة باحلر�س على م�شلحة املقاول واملحافظة على مكت�شباته ، وبالعي�س الكرمي له وال�شرته ، وتاأمني دخل له وال�شرته يف حالة 
الوفاه اأو العجز الدائم من حادث ، فان النقابة تقوم بالتامني على حياة اع�شاء الهيئة العامة امل�شددين لر�شوم ع�شوية لل�شنة الثالثة وقبل االول 

من اآذار من كل عام علمًا باأن التغطيات املمنوحة كما يلي : 
1. للفئات العليا من الفئة االولى الى اخلام�شة :       )30000( دينار يف حالة الوفاة الطبيعية .
2. الفئة ال�شاد�شة اأ�شغال عامة :                               )10000( دينار يف حالة الوفاة الطبيعية .

جدول الوفيات والتعوي�سات خلم�سة اعوام

عدد الوفياتالق�سط بالدينارالعام
جمموع التعوي�سات

املدفوعة
التعوي�سات قيد

التح�سيل

2014287639.431000000

201531000092700000

201626600071200000

2017288000618000030000

2018     295000513000030000

قسم التكافل االجتماعي

انطالقًا من حر�س النقابة على تامني اع�شاء الهيئة العامة يف حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم ب�شبب حادث او مر�س واليجاد تغطية ا�شافية 
ملكت�شبات ع�شو الهيئة العامة وحقه يف حماية تلك املكت�شبات وحماية دخله يف اأي ظرف طارئ قد يوؤدي الى انقطاع الدخل وخ�شو�شًا يف حالة 
الوفاة والعجز ال �شمح اهلل ، مت عقد اجتماع الهيئة العامة ل�شندوق التكافل االجتماعي ال�شنوي العادي بتاريخ 21/9/2018 ملناق�شة التقرير 

االداري واملايل لل�شندوق ومت اإقراره من الهيئة العامة ل�شندوق التكافل االجتماعي 
بلغ عددها اع�شاء امل�شرتكني يف �شندوق التكافل حتى تاريخ 31/12/2018 )2777( م�شرتك  •  
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جدول تعوي�سات �سندوق التكافل االجتماعي خلم�سة اأعوام 

العـام
عدد حاالت

الوفيات
عدد حاالت

 العجز
جمموع التعوي�سات  املدفوعة للوفاة

)بالدينار( 

2014170936525.92

20151821172643.052

201620010408020.24

20172221538564

20181811079200

اللجان الداخلية 

جلنة ال�سكاوي

21 اجتماعا عدا االجتماعات التي كانت تعقد خارج مبنى النقابة مبكاتب اع�شاء اللجنة او مكاتب  2018 بعقد   قامت  اللجنة خالل عام 
امل�شتكي و/اأو امل�شتكي عليه حيث قامت اللجنة خالل هذه االجتماعات مبناق�شة جميع ال�شكاوي املعرو�شة على جدول اأعمالها وا�شتدعاء اطراف 
على  والوقوف  للم�شاريع  ميدانية  بزيارات  اللجنة  وقامت  الطرفني  حق  ي�شمن  ودي  حل  الى  الو�شول  ملحاولة  االأحيان  من  كثري  يف  ال�شكاوي 
حلل  اللجنة  مع  التعاون  العامة  الهيئة  اع�شاء  من  اللجنة  وطلبت   ، للنقابة  و�شولها  قبل  ال�شكاوي  من  الكثري  حل  مت  لذلك   ، الو�شع  حقيقة 
 امل�شاكل بالطرق الودية واالكتفاء بها ، مع العلم باأن عدد ال�شكاوي التي قامت اللجنة مبتابعتها خالل هذا العام 51 �شكوى  كانت كما يلي  :

201620172018حالة ال�سكوىالرقم

21129عدد ال�شكاوي املنتهية والتي مت حلها بالطرق الودية1

10108عدد ال�شكاوي التي مت حتويلها للق�شاء او التحكيم2

582عدد ال�شكاوي التي مت ردها لعدم اأحقيتها3

260عدد ال�شكاوي التي مت حفظها لعدم تعاون  امل�شتكي اأو امل�شتكي عليه 4

5
عدد ال�شكاوي التي مل يتم الو�شول فيها الى حل ير�شي الطرفني وقامت 

030اللجنة بدورها بحفظ ال�شكوى  

161328عدد ال�شكاوي قيد املتابعة6

004عدد ال�شكاوي التي حولت الى جلان حتقيق 7
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 جلنة االأبنية  

عقدت اللجنة ) 5 ( اجتماعَا خالل عام 2018
من االمور التي مت حتقيقها من خالل هذه اللجنة :                                                        

1-  العمل على تفعيل نظام االبنية للقطاع اخلا�س على ار�س الواقع  .
2- العمل على مناق�شة املعادلة ال�شعرية وبانتظار االتفاق حول الية املعادلة ال�شعرية .   

جلنة الكهروميكانيك

لقد اخذت جلنة الكهروميكانيك على عاتقها الدفاع عن حقوق مقاويل الكهروميكانيك وتوفري فر�س ا�شراكهم يف العطاءات التي تطرح والتي 
يكون فيها ن�شبة الكهروميكانيك تزيد عن %50 من قيمة العطاءات .

قامت جلنة الكهروميكانيك من خالل اجتماعاتها بعدة ن�شاطات من اهمها:-
عملت اللجنة ومن خالل جمل�س النقابة  على ح�شر عطاءات الطاقة املتجددة يف مقاويل الكهروميكانيك والطاقة املتجددة واحلد   •  

من توغل ال�شركات املتخ�ش�شة على مقاويل الكهروميكانيك واحلد من م�شاركتهم وماف�شتهم يف عطاءات الطاقة املتجددة .
العمل على اأن يكون مقاول الكهروميكانيك م�شمى اأو موؤتلف يف العقد .  •  

اأعمال  فيها  يكون  التي  احلكومية  العطاءات  يف  الكهروميكانيك  مقاويل  ا�شراك  على  النقابة  جمل�س  خالل  ومن  اللجنة  عملت   •  
الكهروميكانيك من اأهم االعمال وذلك من خالل االئتالف مع مقاول االبنية اأو جتزاأة العطاء الى اعمال مدنية واعمال كهروميكانيكية 

2018

2017

2016
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جلنة العقود والتحكيم

مت عقد 4 اجتماعات للجنة يف عام 2018 ، وفيما يلي ابرز اجنازاتها :
االعداد واالتفاق على عقد دورات بالتحكيم للمقاولني ومهند�شيهم باال�شافة الى مهند�شي وزارة اال�شغال وامانة عمان الكربى وباق   •  

مهند�شي القطاع العام  
عقد دورات وحما�شرات عن قانون البناء الوطني وتعديالتة باال�شرتاك مع اللجنة القانونية يف كال من حمافظات الكرك ومادبا   •  

والبلقاء وال�شمال والزرقاء 
مت طرح تعديل على بع�س بنود عقد املقاولة للم�شاريع ال�شغرية للقطاع اخلا�س وباال�شرتاك مع اللجنة القانونية واالعالن عن ذلك   •  

على موقع النقابة وتوزيعة على مقرري اللجان البداء اي مقرتحات بهذا اخل�شو�س.

اللجنة االجتماعية 

 مت عقد 8 اجتماعات للجنة يف عام 2018 ، وفيما يلي ابرز اجنازاتها :
امل�شاركة يف منا�شبات اع�شاء الهيئة العامة اما بالتهنئة او التعزية .  •  

مت تنظيم رحلة لزيارة معر�س انطاليا ملعدات االن�شاءات يف الفرتة من 6/9/2018 ولغاية 9/9/2018.  •  
االعداد لرحلة عمرة للمقاولني و�شوف يتم تنفيذها يف بداية عام 2019  •  

جلنة دعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني

مت عقد 10 اجتماعات خالل العام املا�شي وكان من اهم االجنازات :-
امل�شاركة يف احلفل اخلريي جلمع تربعات لرتميم املنازل يف القد�س والذي نظمته جمعية حماية القد�س ال�شريف حيث جمع مبلغ عن   •  

طريق اللجنة بقيمة 4800 دينار .
�شراء اأدوية بقيمة 100 الف دوالر وار�شالها الى قطاع غزة.  •  
التربع جلامعة القد�س املفتوحة بقيمة 4000 دينار اردين.  •  

التربع لفرقة يوم القد�س بقيمة 1000 دينار ردين.  •  
امل�شاركة والتربع مل�شت�شفى املقا�شد يف القد�س عن طريق جلنة فل�شطني – نقابة االطباء بقيمة 1000 دينار.  •  

اقامة فعالية ندوة يوم القد�س  .  •  
زيارة جرحى العدوان اال�شرائيلي على قطاع غزة يف املدينة الطبية.  •  

التربع العادة اعمار غزة من خالل الهيئة العربية العادة اعمار غزة مببلغ 5000 دينار .   •  
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 جلنة التن�سيق امل�سرتكة

متابعة اعمال االجتماعات الدورية للجنة التن�شيق امل�شرتكة التي ت�شم جميع اجلهات املالكة مل�شاريع وخدمات البنى التحتية مثل امانة عمان 
الكربى و�شلطة املياه و�شركة مياهنا و�شركة االت�شاالت والدفاع املدين ودائرة ال�شري و�شركة الكهرباء ووزارة اال�شغال العامة واال�شكان باال�شافة 
الى نقابة املقاولني وطرح ق�شايا املقاولني والتن�شيقات املطلوبة حيث متت مناق�شة موا�شيع الكفاالت واملقاطع الطولية والعر�شية وموا�شفات 

الردم االن�شيابي وت�شاريح احلفر يف اال�شفلت اجلديد والقدمي والنظيف ... الخ

جلنة الطرق

مناق�شة ومتابعة ق�شايا املقاولني مثل :-
املطالبة باعتماد ال�شيكات امل�شدقة و/او كفالة دخول العطاء والكتابة بذلك لوزير اال�شغال العامة واال�شكان ح�شب تعليمات املناق�شني   •  

املعتمدة من قبل  جمل�س الوزراء .
ا�شتخدام اي من احلالتني  التعميم رقم )91( �شوالر وذلك بجواز  بتعديل فرتات تطبيق  العامة واال�شكان  اال�شغال  مطالبة وزارة   •  

التاليتني على العطاءات قيد التنفيذ :
تطبيق التعميم على الكميات املنفذة فقط بعد �شدور التعميم او تطبيق التعميم على كامل الكميات للعطاءات املحالة قبل �شدور   •  

التعميم 
مناق�شة مو�شوع تاخري املعامالت يف وزارة اال�شغال العامة واال�شكان والكتابة لوزير اال�شغال العامة واال�شكان لاليعاز ب�شرورة اال�شراع   •  
يف درا�شة معامالت املقاولني وطلباتهم العقدية او الر�شمية وا�شدار التعليمات الالزمة ب�شاأنها �شمن االوقات املنا�شبة و/او حتديد 

�شقف وبرنامج زمني للمعامالت حتى يتمكن املقاولون من متابعتها ح�شب املواعيد املحددة .
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املطالبة بف�شل عطاءات الفر�شيات للطرق الزراعية والقروية عن عطاءات اخللطات اال�شفلتية وااللتزام بالدرجات وال�شقوف عند   •  
طرح العطاءات .

املطالبة با�شدار تعاميم لتعديل ا�شعار حديد اجلابيون ، حيث اعتربت الوزارة ان اجلابيون امل�شكل من حديد الت�شليح يخ�شع لتعديل   •  
اال�شعار ح�شب تعاميم حديد الت�شليح .

املطالبة بتعديل منهجية احت�شاب تعديالت اال�شعار الناجت عن تغري ا�شعار املحروقات باعتماد املعادلة الن�شبية بدل املعايري الثابتة   •  
وذلك الختالف االعتبارات اجلوهرية بني خمتلف امل�شاريع االن�شائية فيما يتعلق مب�شافات النقل وطبيعة املناطق و�شعوبات العمل 

واختالف اليات التنفيذ .
املطالبة بالغاء تعليمات التاهيل امل�شبق للمقاولني او توقيف العمل بها اال للحاالت التي حتتاج الى عناية خا�شة واف�شاح املجال امام   •  
جميع املقاولني االردنيني للتناف�س على العطاءات املطروحة املمولة من اخلزينة او بتمويل خارجي يف ظل الظروف ال�شعبة التي مير 

بها املقاولني وذلك لتحفيز االقت�شاد املحلي وتوفري ف�شل العمل وال�شفافية 
واالبنية  الطرق  م�شاريع  املنفذة يف  اال�شغال  بنود  من  لعينات  واجراء فحو�شات  اخذ  على  تقوم  التي  املرجعيات  تعدد  من  ال�شكوى   •  
)فحو�ضات �ضبط اجلودة ( واملطالبة بو�ضع تعليمات و�ضروط وا�ضحة وحمددة فيما يتعلق بالفحو�ضات املخربية التي يتم اجراءها 

يف امل�شاريع االن�شائية ح�شب متطلبات العقد ، وت�شمني العقود هذه التعليمات لي�شار الى اخذها بعني االعتبار يف مرحلة الت�شعري .

جلنة املياه وال�سرف ال�سحي

مت ت�شكيل جلنة فنية م�شرتكة بني نقابة املقاولني و�شلطة املياه للنظر يف املوا�شيع التي تتعلق بقطاع املياه وال�شرف ال�شحي ، وعمل املقاولني .  •  
خماطبـة �شركـة مياهنا برغبة املقاولني املعتمدين لدى ال�شركة بعمل تنظيم الآلية العمل يف الو�شـالت املنزليـة ) H.C( بحيث يتـم   •  
تنظيم العمل وتوزيعه بينهم دوريًا وت�شمل هذه االآلية كافة املقاولني املعتمدين بالو�شالت املنزلية ) H.C( ملا لهذا التنظيم والتوزيع 

من ايجابيات تنعك�س على العمل وعلى املقاولني وكذلك خماطبة كافة اجلهات املعنية بق�شايا املقاولني ومطالبهم 
خماطبة معايل  وزير اال�شغال العامة واال�شكان بانه وحر�شًا على تعميق مبداأ ال�شفافية وا�شتح�شانًا وحتبيذًا خل�شوع جميع العطاءات   •  
لنف�س املعايري واأ�ش�س التناف�س واملبادىء الواردة يف نظام اال�شغال احلكومية ، وتعليمات العطاءات احلكومية ، املطالبة ب�شرورة طرح 
العطاءات واحالتها عن طريق دائرة العطاءات احلكومية فقط �شواء العطاءات املحلية او املركزية او املمولة من ال�شناديق واملنح 
اخلارجية مثل موؤ�ش�شات اك�س فام واأكتد ومري�شكور وغريها �شمانة لل�شفافية واتاحة الفر�س املتكافئة امام جميع املقاولني للتناف�س 

بنف�س املعايري وال�ضروط املرجعية يف تعليمات العطاءات احلكومية .
خماطبة وزير اال�شغال العامة واال�شكان رئي�س جمل�س البناء الوطني بخ�شو�س النظام اخلا�س بت�شغيل ابناء املحافظات رقم )131(   •  
املقاول  وي�شبح   ، ومتطلباته  القانون  لهذا  املحلي  للمجتمع  وفهم خاطىء  وظروف  بواقع  املقاولون  ي�شطدم  ل�شنة )2016( حيث 

عر�شه لالبتزاز واالعتداء وامل�شايقة وتعطيل االعمال 
خماطبة وزير البلديات ووزير املياه والري من �ضكوى املقاولني املنفذين مل�ضاريع مياه و�ضرف �ضحي او خطوط ات�ضالت وكهرباء   •  
وغريها داخل حدود البلديات ، من عدم اعطاء هذه البلديات براءات ذمة للمقاولني ليتمكنوا من �شرف م�شتحقاتهم النهائية لدى 

اأ�شحاب العمل اال بعد قيام املقاولني بتنفيذ متطلبات خا�شة للبلدية خارج نطاق العقد واعمال العطاء .
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اللجنة العلمية

عقد الندوة العلمية اخلا�شة بقانون البناء الوطني والتعديالت اجلديدة وا�ش�س التعامل مع عقد املقاولة يف فرع حمافظات ال�شمال .  •  
 ) Strong Force –MCC W.L.L (  عقد حما�شرة خا�شة باخلر�شانة امل�شبقة ال�شنع من قبل املخت�شني من ال�شركة البحرانية  •  

يف مركز نقابة املقاولني

 اللجنة القانونية 

عقدت اللجنة 11 اجتماعات منذ بداية عام 2018 .  •  
االنتهاء من مناق�شة عقد املقاولة للم�شاريع ال�شغرية للقطاع اخلا�س وتعديل بع�س مواده مبا يتوائم مع التطورات االقت�شادية املواكبة للع�شر   •  

والعمل على اعتماده ب�شيغته النهائية.
مت عقد �شل�شلة من حما�شرات دورية بعنوان: »االدارة العملية للعقود االن�شائية وا�شول ادارة و�شبط الوثائق للح�شول على مطالبة ناجحة  »   •  

بالتعاون مع �شركة م�شك الدارة امل�شاريع الهند�شية
مت عقد حما�شرات عدد 11حول قانون البناء الوطني وتعديالته 24/2018 يف املركز وفروع النقابة بجميع املحافظات .  •  

مت اعداد ورقة نقا�شية ليتم درا�شة ومناق�شة تعديالت على قانون نقابة املقاولني والنظام الداخلي للنقابة .   •  
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فرع حمافظات ال�سمال

متابعة اجراءات ت�شديق عقد املقاوله بني املقـاول واملالك وامل�شادقـه على توقيع العقد فيما بينهم وا�شتيفاء ر�شومه من قبل املحا�شب   •  
لـدى الفرع وحتويله الى دائرة التفتي�س ال�شدار العقد.

متابعة حت�شيل امل�شتحقات املاليه املرتتبة على املقاول وتزويد املقاوليـن ب�شهادات ر�شـوم وع�شويه و�شهادات اخلربه واأية وثيقة اأخرى   •  
يطلبها املقاول للجهات الر�شمية من خالل النقابة . 

متابعة موقع النقابة الر�شمي وموقع دائرة العطاءات احلكومية ملتابعة اخر امل�شتجدات التي تهم قطاع املقاوالت الر�شالها عن طريق   •  
الوات�س اب مل�شرتكي النقابة يف اربد.

يقـدم الفرع للمراجعني التعليمات وال�ضـروط التي تـخ�س النت�ضاب لـدى النقابه والت�ضنيف لـدى وزارة ال�ضغال العامـه وال�ضكان .  •  
مت ت�شديق )250(عقد مقاوله لغاية تاريخه للم�شاريع ال�شغريه للقطاع اخلا�س لعام 2018.  •  

اقـام فرع حمافظات ال�شمال  حفل افطار اليتيم  ملحافظات ال�شمال يف �شهر رم�شان املبارك  حيث مت توزيع العيديات النقديه لهم.  •  
عقد نائب امني ال�شر ال�شيد فوؤاد الدويري  عدة جل�شات حواريه مع اأع�شاء الفرع لالطالع على احتياجاتهم وم�شاكلهم ونقلها الى   •  

جمل�س النقابة ملتابعتها .
اقيم يف الفرع ندوة بعنوان م�شرف �شالمة مهنية معتمده  �شارك فيها عدد كبري من اع�شاء الهيئة العامة يف ال�شمال.  •  

اقيم يف الفرع ندوة حول  قانون البناء الوطني املعدل بح�شور نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعقوب ونائب اأمني ال�شر فوؤاد الدويري   •  
وع�شو املجل�س حممد ابو  عجالن 

فرع حمافظة البلقاء

ت�شديد  ب�شهادات  وتزويدهم  التكافل االجتماعي  املقاولني وم�شتحقات �شندوق  املرتتبة على  ال�شنوية  الر�شوم  باإ�شتيفاء  الفرع  يقوم   •  
الر�شوم ال�شنوية وك�شوفات اخلربات الالزمة لتجديد او متديد ت�شنيفهم لدى وزارة اال�شغال العامة واال�شكان 

تنظيم وقفة احتجاجيه )القد�س عا�شمة فل�شطني( من قبل الهيئه العامة يف  فرع البلقاء .  •  
االجتماع ال�شهري لل�شيد امني ال�شر وال�شادة اع�شاء اللجنة اال�شت�شارية لفرع البلقاء ملتابعة امور تهم مقاويل فرع البلقاء وامل�شاكل   •  

التي يواجهها قطاع املقاوالت 
متابعة مو�شوع بناء مبنى جديد لفرع البلقاء .  •  

املتابعة والقيام بحل اخلالفات التي حت�شل بني املقاولني والدوائر الر�شميه يف حمافظة البلقاء .  •  
متابعة ت�شديق العقود للم�شاريع ال�شغرية للقطاع اخلا�س بني املالك واملقاول  •  

امل�شاركة يف الفعاليات واالن�شطة التي تقام يف مركز النقابة.  •  
الك�شف احل�شي على امل�شاريع التي تقام يف حمافظة البلقاء واعداد املخال�شة والتقرير وار�شاله للمركز الرئي�شي   •  
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فرع حمافظة الزرقاء

القب�س  الفواتري اال�شليه و�شندات  وار�شال  البنوك  وايداعها يف  املقاولني  التكافل االجتماعي من  ال�شنويه ور�شوم  الر�شوم  ا�شتيفاء   •  
اال�شليه للدائرة املاليه يف املركز.

متابعة كافة ق�شايا و�شكاوى املقاولني التابعة للفرع والقيام مبعاجلتها ان امكن او حتويلها الى مركز النقابة وخ�شو�شا م�شاكلهم مع   •  
بلدية الزرقاء و�شريبة الدخل وال�شمان االجتماعي و�شركة مياهنا .

القيام بزيارات ميدانية ا�شبوعيا وتن�شيق جلان ك�شف وتفتي�س  بالتعاون مع حمافظة الزرقاء وبلدية الزرقاء والدفاع املدين ونقابة   •  
املهند�شني لالطالع على كافة امل�شاريع االن�شائية واال�شكانية يف املحافظة ومراقبتها .

تنظيم اجتماعات اللجنه اال�شت�شارية وخماطبة املركز باأي م�شتجدات .  •  
ح�شور الفعاليات الوطنية واملهرجانات مبنا�شبة االعياد الوطنية وح�شور الندوات وكافة الفعاليات يف املحافظة ممثاًل باأمني ال�شر .  •  

اقامة حفل رم�شاين لاليتام حتت رعاية امني �شر املجل�س م. عزمي زريقات وامني �شر فرع الزرقاء   •  

 فرع حمافظة مادبا

متت اقامة الفعاليات التالية : 

اقامة احتفال بعيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني بتاريخ 31/1/2018 حتت رعاية معايل وزير التنمية ال�شيا�شية   •  
مو�شى املعايطة. 

اقامة فعالية لتجمع جلان املراأة الوطني االردين بتاريخ 1/2/2018 بعنوان دور املراأة وحقوقها   يف املجتمع.  •  
توعية  برنامج عمل  بعنوان   7/2/2018 بتاريخ  ور�شة  لعمل  البلدية  ال�شوؤون  ووزارة  الف�شاد  وهيئة مكافحة  مادبا  بلدية  ا�شت�شافة   •  

املجال�س املحلية والبلديات. 
دليل  واعداد  والتنموية       اال�شرتاتيجية  اخلطط  )اعداد  تطبيق  على  العمل  واملت�شمن  الكربى  مادبا  بلدية  برعاية  اجتماع  عقد   •  

احتياجات منطقة البلدية واولياتها ( بتاريخ 11/2/2018
اقامة حفل تاأبني ذكرى االربعني لوفاة الرفيق املنا�شل احمد كا�شب احلي�شة بتاريخ 23/2/2018.  •  

اقامة ندوة حتت عنوان الالمركزية ودورها يف اال�شالح االداري واالقت�شادي حتت رعاية معايل حازم ق�شوع بتاريخ 17/2/2018.  •  

عقد ور�شة عمل بعنوان ) اعداد االهداف التنموية لبلدية مادبا الكربى ( حتت رعاية م. احمد �شالمة االزايدة بتاريخ 19/2/2018.  •  
اقامة احتفال مبنا�شة يوم املراأة العاملي بتاريخ 8/3/2018.  •  

اقامة ور�شة عمل توعية حول )امل�شاركة ال�شعبية واجراءات الالمركزية يف االردن ( حتت رعاية حمافظ مادبا االكرم جمال البدور    •  
بتاريخ 21/3/2018.

حما�شرة عن العنف �شد االطفال حتت ا�شراف مديرية �شرطة مادبا بتاريخ 9/4/2018.  •  
عمل جل�شة توعوية حتت عنوان مهارة البحث عن العمل واملقابالت بتاريخ 14/4/2018 )منظمة العمل الدولية(.  •  
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تنظيم امللتقى االول لل�شياحة الثقافية والعلمية بالتعاون مع بلدية مادبا وجمعية ادالء ال�شياح االردنية ومنتدى ياجوز الثقايف واحتاد   •  
الكتاب واالدباء االردنيني واحتاد املوؤرخني بتاريخ 12/5/2018 . 

عقد اجتماع تعريفي عن م�شروع ) بناء مهارات القيادة والتنمية املجتمعية / منظمة مري�شي كور ( ودور القادة ال�شباب القيادي   •  
والفاعل �شمن جمتمعاتهم بتاريخ 15/5/2018.

اقامة فعالية ثقافية اقت�شادية اجتماعية حتت رعاية معايل الدكتور م�شطفى احلمارنة  رئي�س املوؤ�ش�شة  االجتماعية االقت�شادية   •  
بتاريخ 23/6/2018 . 

اقامة ندوة بعنوان ) قانون ا�شخا�س ذوي االعاقة ( حتت رعاية عطوفة حمافظ مادبا االكرم بتاريخ 12/7/2018   •  
اقامة ندوة بعنوان) قانون البناء الوطني املعدل ( اقامتها جلنة العقود والتحكيم بتاريخ  14/8/2018   •  

اقامة فعالية ثقافية بعنوان ) العنف القائم على النوع االجتماعي ( بالتعاون مع �شالون مادبا الثقايف حتدثت فيها معايل ال�شيدة   •  
ا�شمى خ�شر و�شعادة اال�شتاذة انعام الع�شا بتاريخ 1/9/2018 

اقامة ندوة حوارية بعنوان ) قراءة يف قانون ال�شريبة ( بتاريخ 17/10/2018   •  
عقد ور�شة تدريبية حول املهارات االعالمية حتت رعاية موؤ�ش�شة ويل العهد بال�شراكة مع اكادمية روؤيا للتدريب االعالمي وبالتن�شيق   •  

مع ال�شرطة املجتمعية ل 100 �شخ�س من املجتمع املحلي من املحافظة بتاريخ 1/12/2018 
احتفال بعيد املولد النبوي ال�شريف بتاريخ 24/11/2018   •  

بتاريخ  ب�شمة  االمرية  مراكز  مع  بالتعاون   ) الزوجني  لكال  حق  امل�شرتكة  املادية  امللكية   ( بعنوان  ن�شائية  مناظرات  برنامج  اقامة   •  
 27/11/2018

خماطبة رئي�س بلدية مادبا من اجل عدم اعطاء تراخي�س لغري املقاولني امل�شنفني .    •  

فرع حمافظة الكرك

عقد الفرع ندوة حتكيم ومت خاللها توزيع �شهادات على امل�شاركني .  •  
مت عقد الفعاليات التالية يف الفرع :   •  

ا�شت�شافة جمل�س ع�شائر الكرك يف قاعة النقابة .  •  
متقاعدي البوتا�س لبحث امور تخ�شهم يف قاعة النقابة . •  ا�شت�شافة   

اجتماعات جلنة الطوؤارئ يف حمافظة الكرك. يف  •  امل�شاركة   
جتديد معامالت الت�شنيف من خالل موظفي الفرع .  •  

فرع حمافظة الطفيلة

عقدت نقابة مقاويل االإن�شاءات االردنيني / فرع الطفيلة  ور�شة عمل حول قانون البناء الوطني ، والية ف�س النزاعات بالعقود ح�شب   •  
قانون التحكيم االردين بتاريخ 8/9/ 2018 �شارك فيها عدد من مقاويل الطفيلة واملهند�شني املهتمني من خمتلف دوائر املحافظة 
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حفل افطار الطفل اليتيم بتاريخ 6/6/2018 التي اقامتها النقابة يف جميع فروعها حيث اقام الفرع  افطار لالطفال االيتام  من   •  
خمتلف مناطق املحافظة ا�شافة الى توزيع مبالغ نقدية عليهم،  ملا حتمله من معاين  ان�شانيه ر�شخت روح التعاون واالإنتماء .

م�شاركة فرع الطفيلة بدورة النظام املايل ممثال مبدير الفرع مت العمل فعليا يف ا�شتخدام النظام املايل عن طريق البوابة االلكرتونية   •  
بهدف االرتقاء باخلدمات التي تقدمها النقابة للمقاولني .

امل�شاركة يف ور�س العمل والندوات واملحا�شرات واالجتماعات  يف حمافطة الطفيلة   •  
اإقامة الندوات وور�س العمل واملحا�شرات للدوائر احلكومية واالهلية يف املحافظة وبدون مقابل كنوع من م�شاركة املجتمع املحلي .  •  

فرع حمافظة معان

ت�شديد  ب�شهادات  وتزويدهم  التكافل االجتماعي  املقاولني وم�شتحقات �شندوق  املرتتبة على  ال�شنوية  الر�شوم  باإ�شتيفاء  الفرع  يقوم   •  
الر�شوم ال�شنوية وك�شوفات اخلربات الالزمة لتجديد او متديد ت�شنيفهم لدى وزارة اال�شغال العامة واال�شكان 

ابالغ ال�شادة املقاولني بالتعاميم التي ت�شدر عن النقابة يف عمان .  •  
قيام الفرع بتوزيع امل�شاعدات النقديه املقدمه من النقابة الى االيتام واملحتاجني يف املحافظه .  •  

قام الفرع من خالل جلنة الت�شغيل يف املحافظة بامل�شاهمة بت�شغيل العاطلني عن العمل من ابناء املحافظة يف م�شاريع الطاقه ال�شم�شية .  •  

فرع حمافظة العقبة

تبليغ املقاولني بالتعاميم والن�شاطات ال�شادرة عن مركز النقابة واجلهات الر�شمية.   •  
خماطبة الدوائر الر�شمية لتزويد الفرع بك�شوفات امل�شاريع املحالة واملنفذة من قبل املقاولني.   •  

امل�شاركة يف فعالية االفطار التي اقامتها النقابة يف عمان يف �شهر رم�شان.   •  
امل�شاركة باملنا�شبات الوطنية واالعياد الر�شمية يف حدود حمافظة العقبة و�شلطة العقبة االقت�شادية اخلا�شة.   •  

اخلا�شة  وال�شركات  الر�شمية  الدوائر  العطاءات وجتاوزات  االعمار وخمالفات طرح  م�شاريع  بخ�شو�س  املقاولني  �شكاوى  اإ�شتقبال   •  
والكتابة بخ�شو�شها بالتن�شيق مع مركز النقابة . 

القيام بجوالت تفتي�شية على خمتلف امل�شاريع التي تنفذ من قبل املقاولني والتاأكيد من ت�شنيفهم واجنازهم من قبل مهند�س التفتي�س   •  
يف الفرع. 

القيام بالك�شف عن امل�شاريع املنجزه والتي قيد التنفيذ وذلك لغايات بيان ن�شبة االجناز من قبل مهند�س التفتي�س يف الفرع  •  
متابعة ترخي�س مبنى الفرع مع �شلطة العقبة اخلا�شة وامل�شمم وكذلك عطاء التنفيذ مع امل�شمم بالتن�شيق مع النقابة املركز –عمان.  •  

التوا�شل مع �شلطة العقبة اخلا�شة ومت ت�شكيل جلنة فنيه دائمة م�شرتكة بني النقابة االم والفرع وال�شلطة لدار�شة كافة االمور املتعلقة   •  
بالقطاع .
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البيانات المالية و تقرير مدقق الحسابات

 للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018
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109بيان الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2018 و 2017

110قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2018 و 2017

111قائمة التغري يف الفائ�س املحتفظ به لل�شنة املنتهية كما يف 31 كانون االأول 2018 و 2017

 112- 127اإي�شاحات حول البيانات املالية

 128مناقلة رقم )1( - تاريخ 31/12/2018 

129مناقلة رقم )2( - تاريخ 31/12/2018 

 130املوازنة التقديرية لاليرادات لعام 2019

 131- 132املوازنة التقديرية للم�شروفات لعام 2019
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بٌان أ

20182017المـــــوجـــــــودات

دٌنار اردنً دٌنار اردنً اٌضاح
الموجــودات المتداولــة

    6,362,400    56,897,285النقد فً الصندوق و لدى البنوك
       436,856         21,743ذمم اشتراكات صندوق التكافل

              -         697,960ذمم مدٌنة 
       461,379         793,011أرصدة مدٌنة اخرى
         25,000       11672,213مشارٌع تحت التنفٌذ
         48,296              - بااللف غٌر محصلة 1/2ذمم المقاولٌن رسم 

    7,333,931    7,782,211مجموع الموجودات المتداولة

    3,485,332    133,546,028الموجودات الثابتة بعد طرح مجمع االستهالك
         19,968         1046,872موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة 

  10,839,231  11,375,112مجموع الموجـــودات

المطلــــوبات و حقوق الملكٌة

المطلوبات المتداولـــــــة

           1,474         834,562ذمم دائنة 
       914,698       9385,071أرصدة دائنة أخرى

         48,296              - بااللف غٌر محصلة 1/2اٌرادات مستحقة رسم 
       964,468       419,633مجموع المطلوبات المتداولة

الوفر المدور 
    8,482,966    9,874,764وفر مدور 

    1,391,797    1,080,715وفر السنة الشامل 
    9,874,763  10,955,479صافً الوفر المدور 

  10,839,231  11,375,112مجموع المطلــوبات والوفر المدور 

ــ  ان االٌضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البٌان ــ

نقابة مقاولً اإلنشاءات األردنٌٌن
المملكة االردنٌة الهاشمٌة- عمان 

2017 و 2018 كانون األول 31قائمة المركز المالً كما فً 

نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون االأول 2018 و 2017

- ان االي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا من هذا البيان -
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

بيان الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2018 و 2017

بٌان ب

20182017
دٌنار اردنً دٌنار اردنً اٌضاح

    3,418,112    3,073,712اإلٌرادات
              -       319,787مرابحة البنوك

    3,418,112    3,393,499مجمل الدخل

              -           1,650اٌرادات راسمالٌة

  (2,046,778)  (2,301,127)12المصارٌف االدارٌة والعمومٌة
         26,095         (3,884)تعدٌالت سنوات سابقة 

    1,397,429    1,090,138وفر السنة

بنود الدخل الشامل 
التغٌر فً القٌمة العادلة 

         (5,632)         (9,423)10اعادة تقٌٌم استثمارات اسهم- خسائر غٌر متحققة 

    1,391,797    1,080,715وفر الفترة الشامل ـ بٌان أ

المملكة االردنٌة الهاشمٌة- عمان 
نقابة مقاولً اإلنشاءات األردنٌٌن

2017 و 2018 كانون األول 31بٌان الدخل الشامل للسنة المنتهٌة فً 

ـ ان االٌضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البٌان ـ

- ان االي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا من هذا البيان -
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بٌان ج

20182017
دٌنار اردنً دٌنار اردنً 

    1,391,797    1,090,138وفر السنة
              -         (9,423)اعادة تقٌٌم استثمارات اسهم- خسائر غٌر متحققة 

       124,098       115,100استهالك الموجودات الثابتة
    1,515,895    1,195,815صافً الوفر النقدي

التدفقات النقدٌة من االنشطة التشغٌلٌة
فً الموجودات المتداولة (الزٌادة  )النقص 

     (411,291)       415,113ذمم اشتراكات صندوق التكافل
              -       (97,960)ذمم مدٌنة 

       (84,353)       368,368أرصدة مدٌنة اخرى
       (14,375)         48,296 بااللف غٌر محصلة 1/2ذمم المقاولٌن رسم 
       (12,500)     (647,213)مشارٌع تحت التنفٌذ

فً المطلوبات قصٌرة االجل (النقص  )الزٌادة 

              -         33,088ذمم دائنة 
       169,422     (529,627)أرصدة دائنة أخرى

         14,375       (48,296) بااللف غٌر محصلة 1/2اٌرادات مستحقة رسم 

     (338,722)     (458,231)من االنشطة التشغٌلٌة (المستخدم  )صافً النقد الناتج 

التدفقات النقدٌة من االنشطة االستثمارٌة
     (275,215)     (175,796)موجودات ثابتة

           5,632       (26,904)موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة 

     (269,583)     (202,700)فً االنشطة االستثمارٌة (المستخدم  )صافً النقد الناتج 

       907,590       534,885صافً التدفق النقدي من جمٌع العملٌات
    5,454,810    6,362,400رصٌد النقد فً بداٌة المدة

    6,362,400    6,897,285(بٌان أ)النقد فً الصندوق ولدى البنوك فً نهاٌة الفترة 

نقابة مقاولً اإلنشاءات األردنٌٌن
المملكة االردنٌة الهاشمٌة- عمان 

2017 و 2018 كانون األول 31قائمة التدفقات النقدٌة للسنة المنتهٌة فً 

نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2018 و 2017
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بٌان د

الوفر المدور

8,482,966         

1,391,797         

9,874,764         

1,080,715         

10,955,479       

نقابة مقاولً اإلنشاءات األردنٌٌن

عمان ـ المملكة االردنٌة الهاشمٌة

2018 كانون األول 31قائمة التغٌر فً الفائض المحتفظ به للسنة المنتهٌة كما فً 

2017 كانون الثانً 01رصٌد كما فً 

صافً وفر السنة

2017 كانون األول 31رصٌد كما فً 

صافً وفر السنة

2018 كانون األول 31رصٌد كما فً 

نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

قائمة التغري يف الفائ�س املحتفظ به لل�شنة املنتهية كما يف 31 كانون االأول 2018 و 2017
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 األردنٌٌن  اإلنشاءات مقاولً نقابة
الهاشمٌة االردنٌة المملكة ـ عمان  

  المالٌة البٌانات حول إٌضاحات

 - 1 -  
 

 
 والنشاط القانونً الوضع  (1
( ف ً 24وص در ا انون مق اولً االنش اءات را     2793نقاب ة مق اولً اإلنش اءات األردنٌ ٌن ع ا   تتأسس  -

، ومركز  2771األول كانون  21( بتارٌخ 42وصدر نظامها الداخلً را    2799االول من نٌسان عا  

 ، مع ان ، الزرا اء ، العقبة ، الطفٌلة ، الكرك ، النقابة الرئٌسً فً عمان ولعا فروع فً المحافظات   اربد

 ( . المفرق ، السلط ، مأدبا
  

   والغاٌات األھداف

 تنظٌ  مزاولة مهنة المقاوالت والعمل على رفع مستواها علمٌاً وعملٌاً . -

المختصة لتطوٌر وسائل وأس الٌ  تخط ٌط المش ارٌع وط رع العط اءات وتنظ ٌ  العق ود التعاون مع الجهات  -

 وتنفٌذ األعمال اإلنشائٌة المتعلقة بها .

 تشجٌع إستثمار رؤوس األموال فً إنشاء الصناعات المساندة ألعمال المقاوالت وتقدٌ  الخدمات لها . -

المق  اوالت بم  ا ف  ً ذل  ك تط  وٌر عق  د المقاول  ة التع  اون م  ع الجه  ات المختص  ة ف  ً األم  ور المتعلق  ة بأعم  ال  -

الموح   د وح   ل الخلف   ات المهنٌ   ة المتعلق   ة بالتص   مٌ  واإلش   ران وتط   وٌر الجوان     المهنٌ   ة والفنٌ   ة ف   ً 

 المقاوالت.

 الدفاع عن مصالح األعضاء والمحافظة على تقالٌد وشرن مزاولة المهنة . -

 

 المالٌة القوائم إعداد أسس (2
  المالٌة القوائم إلعداد العام اإلطار . أ

 .المالٌة التقارٌر إلعداد الدولٌة للمعاٌٌر وفقاً  المالٌة القوائ  هذه إعداد ت  -

 3127كانون ثانً  39 بتارٌخ النقابة مجلس ابل من المالٌة القوائ  على الموافقة تمت -

 

  المالٌة القوائم إعداد فً المستخدمة القٌاس أسس . ب
 بإس تخدا  اٌاس ها ت   الت ً البن ود بعض بإستثناء التارٌخٌة التكلفة طرٌقة إلى إستناداً  المالٌة القوائ  إعداد ت  -

 .التأرٌخٌة التكلفة طرٌقة غٌر أخرى طرق

 
  العرض وعملة الوظٌفٌة العملة . ت
 .للمنشأة الوظٌفٌة العملة ٌمثل والذي األردنً بالدٌنار المالٌة القوائ  عرض ت  -
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   التقدٌرات إستخدام . ث
 السٌاس ات تطبٌ ق ف ً ت ؤثر وإفتراض ات وتق دٌرات بإجته ادات اإلدارة تق و  المالٌ ة الق وائ  إع داد عن د -

 هذه عن تختلن اد الفعلٌة النتائج وإن والمصارٌن، واإلٌرادات والمطلوبات الموجودات ومبالغ المحاسبٌة

 .التقدٌرات

 القادمة والسنوات التقدٌرات تغٌٌر فٌها ت  التً الفترة فً المحاسبٌة التقدٌرات فً بالتغٌرات اإلعتران ٌت   -

 .التغٌٌر بذلك تتأثر التً

 االنتاجٌ ة االعم ار ، والمعدوم ة تحص ٌلها ف ً المش كوك ال دٌون ه ً التق دٌرات اس تخدا  ح ول االمثلة ان  -

 .المنشأة ضد مقامة اضاٌا وأٌة ، المخصصات ، لإلستهلك القابلة والمعدات للممتلكات

 

 الھامة المحاسبٌة السٌاسات (3
  المالٌة األدوات (أ 
  .اخرى لمنشاة ملكٌة اداة او مالً والتزا  لمنشأة مالٌا موجودا عنه ٌنتج عقد اي هً المالٌة االداة -

 

  المالٌة الموجودات (ب 
  :عن عبارة ٌكون موجود أي هو المالً الموجود  -

 أو نقد، (أ 

 أو أخرى، منشأة فً ملكٌة حقوق أدوات  (  

 المالٌة المطلوبات أو الموجودات لتبادل أو أخرى، منشأة من آخر مالً موجود أو نقد إلستل  تعاادي حق  (ج 

 أو للمنشأة، إٌجابٌة تكون أن المتواع من شروط بموج  أخرى منشأة مع

 .بالمنشأة الخاصة الملكٌة حقوق أدوات فً تسوٌته ستت  أو الممكن من عقد  (د 

 المقاس ة غٌ ر المالٌ ة الموج ودات حال ة ف ً إلٌها، مضافاً  العادلة بالقٌمة مبدئٌاً  المالٌة الموجودات اٌاس ٌت  -

 الموج ود إم تلك إل ى مباش رة تنس   الت ً المع املت تك الٌن الخس ارة، أو الربح خلل من العادلة بالقٌمة

 .المالً

 كل أساس على العادلة القٌمة أو المطفأة بالتكلفة المالٌة الموجودات جمٌع اٌاس ٌت  المبدئً، اإلعتران بعد -

  :ٌلً مما

 و المالٌة، الموجودات إلدارة المنشأة أعمال نموذج . أ

 .المالً للموجود التعاادي النقدي التدفق خصائص  .  

  :التالٌان الشرطان تحقق إذا المطفأة بالتكلفة المالً الموجود اٌاس ٌت  -
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 تحص ٌل أج ل من بالموجودات اإلحتفاظ منه الهدن ٌكون والذي أعمال نموذج ضمن بالموجود اإلحتفاظ ت  . أ

 .التعاادٌة النقدٌة التدفقات

 للمبل غ دفع ات مج رد تك ون نقدٌ ة ت دفقات مح ددة ت وارٌخ ف ً الم الً للموج ود التعاادٌ ة الش روط عن ٌنتج .  

 .القائ  األصلً المبلغ على والفائدة األصلً

  .العادلة بالقٌمة الحقاً  األخرى المالٌة الموجودات جمٌع اٌاس ٌت  -

 علاة من جزءاً  ٌكون ال والذي العادلة بالقٌمة المقاس المالً الموجود من الخسارة أو بالربح اإلعتران ٌت  -

 وإخت ارت ملكٌ ة ح ق أداة ف ً إس تثمار الم الً الموج ود ٌعتب ر ل   م ا الخس ارة أو ال ربح ض من م ن تح وط

 . اآلخر والمصروفات اإلٌرادات ضمن اإلستثمار وخسائر أرباع عرض المنشأة

 

 المالٌة الموجودات قٌمة تدنً (ج 
 الخس ارة أو ال ربح خ لل م ن العادل ة بالقٌم ة المالٌ ة الموج ودات إطار خارج المالٌة، الموجودات تقٌٌ  ٌت  -

 .سنة نهاٌة تارٌخ كل فً القٌمة إنخفاض مؤشرات عن بالبحث

 لجمٌ ع مباش رة الت دنً خس ائر بقٌم ة الم الً المرك ز اائم ة ف ً الموج ود به ا ٌظه ر الت ً القٌم ة تخف ض -

 .الخسائر ضمن من التدنً بخسارة اإلعتران ٌت  .المالٌة الموجودات

 

  المالٌة المطلوبات (د 
  :عن عبارة ٌكون مطلو  أي هو المالً المطلو  -

 المالٌة المطلوبات أو الموجودات لتبادل أو أخرى، منشأة إلى آخر مالً موجود أو نقد لتسلٌ  تعاادي إلتزا  . أ

 أو للمنشأة، إٌجابٌة غٌر تكون أن المتواع من شروط بموج  أخرى منشأة مع

 .بالمنشأة الخاصة الملكٌة حقوق أدوات فً تسوٌته ستت  أو الممكن من عقد  .  

 مباش رة تحم ل الت ً المع املت تك الٌن إلٌها مضافاً  العادلة بالقٌمة المالٌة بالمطلوبات مبدئٌاً  اإلعتران ٌت  -

 ال ربح خلل من العادلة بالقٌمة المصنفة المالٌة المطلوبات بإستثناء المطلوبات، هذه إصدار أو إمتلك على

 .العادلة بالقٌمة مبدئٌاً  تقاس والتً الخسارة أو

 طرٌق ة بإس تخدا  المطفأة التكلفة حس  المالٌة المطلوبات جمٌع بقٌاس المنشأة تقو  المبدئً، اإلعتران بعد -

 تق اس والت ً الخسارة أو الربح خلل من العادلة بالقٌمة المصنفة المالٌة المطلوبات بإستثناء الفعالة، الفائدة

 .المطفأة التكلفة حس  تقاس ال والتً المحددة األخرى المالٌة المطلوبات وبعض العادلة بالقٌمة

 الخس ائر أو بالمكاس   اإلعت ران وٌ ت  العادل ة، بالقٌم ة الفئ ة ه ذه ض من المالٌة بالمطلوبات اإلعتران ٌت  -

 .الخسارة أو الربح ضمن العادلة القٌمة فً التغٌرات عن الناتجة
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 الممتلكات االستثمارٌة  (ه 
 الممتلكات اإلستثمارٌة هً ممتلكات  ارضً او مبتنً ـ جزء من مبنى ـ او كلٌهما (: -

 محتفظ بها من المنشأة الكتسا  إٌرادات اٌجارٌة ، أو  -

 إرتفاع اٌمتها الرأسمالٌة ،   -

اإلنتاج أو لتزوٌد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارٌة ، أو لبٌع م ن خ لل  أو كلهما ، الستخدامها فً -

 عملٌات التشغٌل اإلعتٌادٌة .

 الممتلكات اإلستثمارٌة مبدئٌاً بالتكلفة المتضمنة تكالٌن المعاملت . تقاس  -

كلف ة مطروح اً منه ا بعد اإلعتران المبدئً ، ٌت  تسجٌل الممتلكات اإلستثمارٌة فً اائمة المرك ز الم الً بالت -

 اإلستهلك المتراك  وأي خسائر تدنً متراكمة فً القٌمة ، وال ٌت  إستهلك األراضً . 

ٌت  اإلعتران باستهل  المبانً ف ً ك ل فت رة كمص رون . وٌحتس   اإلس تهلك عل ى أس اس القس ط الثاب ت  -

وال  ذي ٌتوا  ع ان تس  تهلك ب  ه المنش  أة المن  افع االاتص  ادٌة المس  تقبلٌة المتواع  ة م  ن المب  انً خ  لل األعم  ار 

 اإلنتاجٌة للمبانً المقدرة بخمسٌن سنة . 

لمقدرة فً نهاٌة كل سنة ، وأي تغٌر فً التق دٌرات ٌ ت  ت أثٌره ف ً الفت رات تت  مراجعة األعمار اإلنتاجٌة ا  -

 اللحقة . 

ٌت  إجراء أختبارات لتدنً القٌمة التً تظهر بها الممتلكات اإلستثمارٌة فً اائمة المركز المالً عند ظهور   -

ال ظه ور أي مؤش ر س ترداد. ف ً ح تغٌرات فً الظرون تظهر أن هذه القٌم ة غٌ ر اابل ة لإل  أي أحداث أو 

  .لسٌاسة تدنً اٌمة الموجودات ٌت  إحتسا  خسائر تدنً تبعاً  ،لتدنً القٌمة 

الت ً  ، ٌة فانه ٌت  اإلعتران بقٌمة المكاس  أو الخس ارة الناتج ةرعند أي إستبعاد الحق للممتلكات اإلستثما   -

ٌة ف ً اائم ة رالممتلك ات اإلس تثماتمثل الفرق ما ب ٌن ص افً عوائ د اإلس تبعاد والقٌم ة الت ً تظه ر به ا ه ذه 

 .المركز المالً، ضمن الربح أو الخسارة 

 

  المعادل والنقد النقد (و 
  .البنوك لدى الطل  تحت والودائع الجارٌة والحسابات الصندوق فً النقد النقدٌة تشمل -

 النق د، م ن معلوم ة مب الغ إل ى للتحوٌ ل الج اهزة الس ٌولة عالٌ ة األج ل اصٌرة إستثمارات هو المعادل النقد -

 .القٌمة تغٌر من هامة لمخاطر معرضة تكون ال والتً
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 المدٌنة الذمم (ز 
 فً تسعٌرها ٌت  ل  والتً المحددة أو الثابتة الدفعات ذات المشتقة غٌر المالٌة الموجودات هً المدٌنة الذم   -

  .نشط سوق

 تحص ٌلها ف ً المش كوك المدٌن ة لل ذم  مخص ص أي منه ا مطروح اً  المطالب ات بقٌم ة المدٌن ة ال ذم  تظهر  -

 .للذم  للتحصٌل القابلة القٌمة تدنً ٌمثل والذي

 

 والمستحقات الدائنة التجارٌة الذمم (ح 

 أو إس تلمها ت   الت ً الخ دمات أو البض ائع مقاب ل لل دفع إلتزام ات ه ً والمس تحقات الدائن ة التجارٌ ة الذم  -

 .ال أ  المورد مع بشأنها رسمٌاً  اإلتفاق ت  أو فواتٌر ت  تقدٌ  سواء بها التزود

 

  باإلٌرادات اإلعتراف (ط 
 . المستل  المالً للمقابل العادلة بالقٌمة اإلٌرادات تقاس

 تتألن واردات النقابة من :

رسو  التسجٌل ورسو  اعادة التس جٌل ورس و  االش تراك الس نوي للعض اء ف ً النقاب ة ورس و  الش هادات  -

 ورسو  الترشٌح للنتخابات وبدل الخدمات التً تقدمها النقابة .التً تصدرها النقابة والغرامات 

ول االردنً وغٌ ر االردن ً عل ى الن الٌتج اوز نصن باأللن من القٌمة التً ٌحال بها اي عطاء على المقا -

 ماٌت  تحصٌلة من المقاول عن أي عطاء المبلغ المحدد فً النظا  الداخلً للنقابة .

 .رٌع استثمار أموال النقابة  -

 التبرعات واالعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلٌة التً ٌوافق المجلس على ابولها . -

 الغرامات الناشئة عن العقوبات التأدٌبٌة التً تفرض وتحصل بموج  أحكا  هذا القانون . -

 

 ضرٌبة الدخل  (ي 
 من قانون ضرٌبة الدخل أ – 4بناءا على المادة  -

ٌعفى من الضرٌبة دخل كل من االحزا  والنقابات والهٌئات المهنٌة بم ا فٌه ا الغ رن التجارٌ ة والص ناعٌة 

 والجمعٌات التعاونٌة والجمعٌات االخرى المسجلة والمرخصة اانونا من عمل الٌستهدن الربح . 
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  والمعدات الممتلكات  (ك 
 ت   أخ رى تك الٌن أي إلٌه مضافاً  الشراء سعر تمثل التً بالتكلفة والمعدات بالممتلكات مبدئٌاً  اإلعتران ٌت   -

 بالطرٌق ة لتعم ل له ا اللزم ة الش روط وتحقٌ ق الموا ع إل ى والمع دات واآلالت الممتلك ات نقل على تحمٌلها

 . اإلدارة ترغبها التً

مطروح اً  بالتكلفة المالً المركز اائمة فً والمعدات واآلالت الممتلكات تسجٌل ٌت  المبدئً ، اإلعتران بعد  -

  القٌمة .  فً متراك  إنخفاض وأي المتراك  اإلستهلك منها

 الثاب  ت القس  ط أس  اس عل  ى اإلس  تهلك إحتس  ا  وٌ ت . كمص  رون فت  رة ك  ل ف  ً باإلس  تهلك اإلعت  ران ٌ ت   -

 له ا اإلنت اجً العم ر خ لل الموج ودات له ذه المتواع ة المس تقبلٌة اإلاتص ادٌة المن افع إس تهلك ٌتواع والذي

  . النس  بإستخدا 

 الفت رات ف ً ت أثٌره ٌ ت  التق دٌرات فً تغٌر وأي سنة، كل نهاٌة فً المقدرة اإلنتاجٌة األعمار مراجعة تت   -

 .اللحقة

 عن د الم الً المرك ز اائم ة ف ً والمع دات واآلالت الممتلك ات بها تظهر التً القٌمة لتدنً إختبار إجراء ٌت  -

 أي ظه ور ح ال ف ً .لإلس ترداد اابل ة غٌ ر القٌمة هذه أن تظهر الظرون فً تغٌرات أو أحداث أي ظهور

 .الموجودات اٌمة تدنً لسٌاسة تبعاً  تدنً خسائر إحتسا  ٌت  القٌمة، لتدنً مؤشر

 الت ً الناتج ة، الخس ارة أو المكاس   بقٌم ة اإلعت ران ٌت  فإنه المعدات أو للممتلكات الحق إستبعاد أي عند -

 ف ً المعدات أو اآلالت أو الممتلكات هذه بها تظهر التً والقٌمة اإلستبعاد عوائد صافً بٌن ما الفرق تمثل

 .الخسارة أو الربح ضمن المالً، المركز اائمة

 : التالٌة االستھالك نسب باستخدام تستھلك والمعدات الممتلكات إن -
 % االستھالك نسبة                                  والمعدات الممتلكات

 %1االراضً                                                              

 % 3.2                                                              المبانً

 %21                                                         واالالت أثاث

 %21                                                             السٌارات

            %1                                                                  مكتبة

                                                       

  الموجودات قٌمة تدنً (ل 
 المرك ز اائمة فً الموجودات بها تظهر التً القٌمة بمراجعة اإلدارة تقو  مالً، مركز اائمة كل تارٌخ فً -

 .الموجودات هذه اٌمة تدنً على تدل مؤشرات أي هناك كان إذا فٌما لتحدٌد المالً،
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 األردنٌٌن  اإلنشاءات مقاولً نقابة
الهاشمٌة االردنٌة المملكة ـ عمان  

  المالٌة البٌانات حول إٌضاحات

 - 7 -  
 

 

 خس ارة م دى لتحدٌ د للموج ودات لإلس ترداد القابل ة القٌم ة تق دٌر ٌ ت  ت دنً، مؤش رات أي ظه ور حال ة فً -

 القابل ة اٌمت ه الم الً المرك ز اائم ة ف ً الموج ود بها ٌظهر التً القٌمة بها تتجاوز التً القٌمة وهً التدنً،

 فً المنفعة اٌمة أو البٌع تكالٌن نااص العادلة الموجود اٌمة لإلسترداد القابلة القٌمة وتمثل .لإلسترداد

 ب ٌن م ا عن دها الموج ود تب ادل الممك ن م ن الت ً القٌم ة ه ً للموج ود العادل ة القٌم ة .أكب ر أٌهما الموجود  -

 الحالٌ ة القٌم ة ه ً الموج ود ف ً المنفع ة واٌم ة .تج اري أس اس عل ى بالتفاوض وراغبة عل  على أطران

 .الموجود من تولدها المتواع المستقبلٌة النقدٌة للتدفقات

  .الخسائر ضمن من مباشرة التدنً بخسارة اإلعتران ٌت  -

 المرك ز اائم ة ف ً الموج ود به ا ٌظه ر التً القٌمة زٌادة ٌت  الحقة، فترة فً القٌمة تدنً خسارة عكس عند -

 عك س نتٌج ة الزٌ ادة اٌم ة تزٌ د ال أن ٌج   ولك ن لإلس ترداد القابل ة للقٌم ة التقدٌرٌة المعّدلة بالقٌمة المالً

 .الس ابقة الس نوات ف ً بالت دنً اإلعت ران عد  حالة فً المستهلكة التارٌخٌة التكلفة اٌمة عن التدنً خسارة

 .الربح ضمن من مباشرة التدنً خسارة بعكس اإلعتران وٌت 

 

 االجنبٌة العمالت (م 
 كم ا المع املت، إج راء ت ارٌخ ف ً الس ائدة الص رن بأس عار األجنبٌة بالعملت المسجلة المعاملت اٌد ٌت  -

 الق وائ  ت ارٌخ فً السائدة الصرن بأسعار األجنبٌة بالعملت المسجلة والمطلوبات تحوٌل الموجودات ٌعاد

 المالٌة .

 
  المخصصات (ن 
 هذه تسوٌة المحتمل ومن سابقة، أحداث عن ناتجة (إستنتاجٌة أو اانونٌة  حالٌة إلتزامات هً المخصصات -

 محتمل ة اٌم ة أفض ل كمخص ص به ا المعت رن القٌم ة وتمث ل .موثوا ة بطرٌق ة مبالغه ا وتق دٌر اإللتزام ات

 .المالً المركز اائمة تارٌخ فً الحالً اإللتزا  لتسوٌة النفقات من والزمة

 خارجٌ ة ت دفقات حص ول إمكانٌ ة إنعدمت إذا .مالً مركز اائمة كل تارٌخ فً وتعدل المخصصات تراجع -

 .كدخل وتسجٌلها المخصصات عكس ٌت  المخصصات، لتسوٌة

 

  مقارنة أرقام (4
 . الحالً العا  أراا  مع لتتناس  المقارنة اراا  بعض وتبوٌ  تصنٌن أعادة ت  -

 

 

نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

اإي�شاحات حول البيانات املالية



119

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION
ANNUAL REPORT
2018

النقد فً الصندوق و لدى البنوك (5
20182017

دٌنار اردنً دٌنار اردنً 
    6,026,934    6,709,211حساب ودائع- نقد لدى البنوك 
       312,804       176,223حسابات جارٌة- نقد لدى البنوك 

         22,662         11,850نقد فً الصندوق والسلف
    6,362,400    6,897,285المجموع

ذمم مدٌنة (6
20182017

دٌنار اردنً دٌنار اردنً 
              -         42,890ذمم مقاولٌن 

              -         55,069ذمم مدٌنة 
              -         97,960المجموع

أرصدة مدٌنة أخرى (7
20182017

دٌنار اردنً دٌنار اردنً 
         67,459         67,070سلف الموظفٌن 

           5,214           5,214تأمٌنات مستردة 
           4,021         20,727شٌكات مرتجعة 

       364,770              -أمانات مدٌنة

         19,915              -ذمم أخرى
       461,379         93,011المجموع

ذمم دائنة (8
20182017

دٌنار اردنً دٌنار اردنً 
           1,474         33,923ذمم دائنة 

              -              639ذمم مقاولٌٌن 
           1,474         34,562المجموع

أرصدة دائنة أخرى (9
20182017

دٌنار اردنً دٌنار اردنً 
       914,698       385,071امانات 

       914,698       385,071المجموع

 ــ8ــ 

نقابة مقاولً اإلنشاءات األردنٌٌن
المملكة االردنٌة الهاشمٌة- عمان 

إٌضاحات حول البٌانات المالٌة  
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موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة (10

:ٌتكون هذا البند من محفظة مالٌة تتكون من االتً 

20182017
         19,968         0.31046,872       151,200شركة المهنٌة لالستثمارات العقارٌة واالسكان

         19,968         46,872      0.310       151,200المجموع

مشارٌع تحت التنفٌذ  (11
20182017

دٌنار اردنً دٌنار اردنً 
              -         B-1178,165اٌضاح - البٌادر / مشروع اعادة تأهٌل مبنى النقابة 

              -       A542,463-11اٌضاح - المركز / مشروع اعادة تأهٌل وتأثٌث مبنى النقابة 
              -         20,960منطقة االقتصادٌة الخاصة / مشروع  مبنى النقابة 

         25,000         30,625مشروع تطوٌر االنظمة التطبٌقٌة 
         25,000       672,213المجموع

11-A )  المركز/ مشروع اعادة تأهٌل وتأثٌث مبنى النقابة
20182017

دٌنار اردنً دٌنار اردنً 
              -       104,598الدٌكورات 

              -       280,064اجور عمال ومواد
              -         70,744االثاث والمفروشات

              -         27,844شبكات انترنت
              -         59,213أجهزة تكٌٌف واجهزة أخرى 

              -       542,463المجموع

11-B )  البٌادر/ مشروع اعادة تأهٌل مبنى النقابة
20182017

دٌنار اردنً دٌنار اردنً 
              -         61,697اعادة تأهٌل ودٌكورت وأثاث وأجهزة تكٌٌف

              -         16,468تصمٌم 
              -         78,165المجموع

القٌمة العادلة 
للسهم الواحد عدد االسهم اسم الشركة

 كانون األول31كما فً 

 ــ9ــ 

نقابة مقاولً اإلنشاءات األردنٌٌن
المملكة االردنٌة الهاشمٌة- عمان 

إٌضاحات حول البٌانات المالٌة  

نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

اإي�شاحات حول البيانات املالية



121

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION
ANNUAL REPORT
2018

12
) 

ف اإلدارية و العمومية  
صاري

الم
المركز

اربد والمفرق
الكرك

الطفيلة
الزرقاء

مأدبا
معان

العقبة
السلط

المجموع

دينار أردني 
دينار أردني 

دينار أردني 
دينار أردني 

دينار أردني 
دينار أردني 

دينار أردني 
دينار أردني 

دينار أردني 
دينار أردني 

2018
ب واالجور 

الروات
690,475

     
83,762

   
111,234
 

62,690
  

23,155
  

 
38,735

  
 

38,613
  

 
39,299

  
 

37,772
  

 
1,125,736
 

 
ضمان االجتماعً

مساهمة النقابة فً ال
81,099

       
10,816

   
14,621

   
8,288

     
2,837

     
 

5,024
     

 
5,068

     
 

4,781
     

 
4,952

     
 

137,487
     

 
ت
المكافا

22,400
       

-
         

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
22,400

       
 

صحً الموظفٌن
التأمٌن على حٌاه المقاولٌن و

176,879
     

23,072
   

20,382
   

8,145
     

1,530
     

 
8,276

     
 

5,503
     

 
5,271

     
 

5,561
     

 
254,618

     
 

ب الفلسطٌنً
صمود الشع

تبرع دعم 
60,000

       
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

60,000
       

 
ت
التبرعا

74,734
       

-
         

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
74,734

       
 

استهالك
69,002

       
8,682

     
12,352

   
5,632

     
4,675

     
 

8,510
     

 
2,157

     
 

744
        

 
3,346

     
 

115,100
     

ف مبنى النقابة 
صٌانة وتنظٌ

ال
32,386

       
32,769

   
-

         
86

          
1,004

     
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
25

          
 

66,270
       

 
ث
ت واالثا

صٌانة االال
ف 

صارٌ
م

10,870
       

320
        

20
          

-
        

81
          

 
34

          
 

1,389
     

 
293

        
 

-
        

 
13,007

       
 

ت
ف السٌارا

صارٌ
م

10,654
       

1,289
     

-
         

-
        

6,139
     

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
18,083

       
 

الدعاٌة واالعالن
57,033

       
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

57,033
       

 
ف
برٌد وبرق وهوات

22,216
       

2,831
     

2,427
     

732
        

357
        

 
447

        
 

466
        

 
328

        
 

283
        

 
30,086

       
 

ف
صح

ت وال
القرطاسٌة والمطبوعا

26,558
       

170
        

22
          

227
        

115
        

 
65

          
 

98
          

 
336

        
 

20
          

 
27,610

       
 

ضٌافة 
ال

32,147
       

5,375
     

2,368
     

1,360
     

1,356
     

 
862

        
 

346
        

 
386

        
 

1,133
     

 
45,333

       
 

ضٌافة الوفود 
ال

10,622
       

-
         

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
10,622

       
 

ت الطبٌة 
ت والنفقا

ب اداره التامٌنا
اتعا

18,000
       

-
         

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
18,000

       
 

ب المستشار القانونً
اتعا

9,280
         

-
         

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
9,280

         
 

كهرباء ومٌاه وتدفئة
17,189

       
4,812

     
3,026

     
2,807

     
1,447

     
 

2,748
     

 
1,045

     
 

1,086
     

 
950

        
 

35,110
       

 
ث وترجمه

ت وابحا
ب دراسا

العا
290

            
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

290
            

 
صندوق البناء الوطنً 

مساهمة النقابة فً 
10,000

       
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

10,000
       

ب 
اشتراك اتحاد المقاولٌن العر

3,568
         

-
         

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
3,568

         
ت 
ت ومؤتمرا

اشتراك ندوا
20,980

       
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

20,980
       

 
ضاٌا

رسوم دعاوي وق
651

            
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

651
            

 
ت الوفاه للموظفٌن

تبرع للزواج والوالدة وحاال
3,600

         
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

3,600
         

 
ت 

ضرٌبة المسقفا
3,408

         
150

        
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

3,558
         

 
نادي المقاولٌن

20,000
       

-
         

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
20,000

       
 

نثرٌة ومتفرقة 
14,017

       
3,232

     
620

        
943

        
5,202

     
 

1,200
     

 
1,192

     
 

647
        

 
480

        
 

27,533
       

 
ت
ت جمعٌا

اشتراكا
190

            
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

190
            

ت  
ب مدقق حسابا

اتعا
7,150

         
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

7,150
         

 
ت المركز 

التامٌن على مبنى وحتوٌا
899

            
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

899
            

 
ت
اٌجارا

13,920
       

5,000
     

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
3,500

     
 

-
        

 
22,420

       
 

ب المقاولٌن
ف مركز تدرٌ

صارٌ
م

43,905
       

-
         

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
43,905

       
صة االلكترونٌة 

ف المن
صارٌ

م
1,475

         
-

         
-

         
-

        
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

1,475
         

 
انشاء وتطبٌق نظام ادارة الجودة

1,160
         

-
         

-
         

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
1,160

         
 

ضان
ت رم

مناسبا
-

             
1,650

     
2,650

     
1,500

     
2,000

     
 

1,500
     

 
1,500

     
 

1,392
     

 
-

        
 

12,192
       

 
ش
ف تفتٌ

صارٌ
م

-
             

-
         

1,050
     

-
        

-
        

 
-

        
 

-
        

 
-

        
 

-
        

 
1,050

         
 

المجموع 
1,566,756
 

183,930
 

170,771
 

92,410
  

49,899
  

 
67,401

  
 

57,377
  

 
58,064

  
 

54,520
  

 
2,301,127
 

ت األردنٌٌن 
نقابة مقاولً اإلنشاءا

عمان 
 -

المملكة االردنٌة الهاشمٌة
ضاحات حول البيانات المالية  

إي

ــ 
10

 ــ

نقاية 

ن
ت األردنيي

شاءا
ي اإلن

مقاول
شمية

ها
كة األردنية ال

ن - الممل
عما

اإي�شاحات حول البيانات املالية
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12
) 

ف اإلدارٌة و العمومٌة  
صارٌ

الم
المركز

اربد والمفرق
الكرك

الطفٌلة
الزرقاء

مأدبا
معان

العقبة
السلط

المجموع

دٌنار أردنً 
دٌنار أردنً 

دٌنار أردنً 
دٌنار أردنً 

دٌنار أردنً 
دٌنار أردنً 

دٌنار أردنً 
دٌنار أردنً 

دٌنار أردنً 
دٌنار أردنً 

2017
ب واالجور 

الروات
622,672

     
76,781

    
96,142

    
59,673

   
 

21,927
   

 
34,129

   
 

37,019
   

 
29,243

   
 

36,285
   

 
1,013,871

  
 

صحً الموظفٌن
التأمٌن على حٌاه المقاولٌن و

169,247
     

23,072
    

18,462
    

8,625
     

 
6,593

     
 

7,578
     

 
5,503

     
 

6,154
     

 
5,457

     
 

250,691
     

 
ت

التبرعا
115,927

     
-

         
-

         
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
115,927

     
 

استهالك
76,793

       
8,876

      
12,773

    
5,515

     
 

4,639
     

 
8,519

     
 

2,602
     

 
794

        
 

3,587
     

 
124,098

     
 

ضمان االجتماعً
مساهمة النقابة فً ال

73,898
       

9,575
      

12,153
    

7,536
     

 
2,661

     
 

4,307
     

 
4,678

     
 

3,465
     

 
4,615

     
 

122,888
     

 
صٌانة

ال
49,932

       
13,316

    
216

         
-

         
 

28,108
   

 
3,805

     
 

17
          

 
135

        
 

536
        

 
96,065

       
 

الدعاٌة واالعالن
32,074

       
-

         
-

         
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
32,074

       
 

ش
ب التفتٌ

اٌجار مبنى مكات
29,960

       
-

         
-

         
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
29,960

       
 

ف
برٌد وبرق وهوات

29,557
       

3,156
      

2,409
      

739
        

 
323

        
 

392
        

 
358

        
 

442
        

 
386

        
 

37,762
       

 
ت

القرطاسٌة والمطبوعا
23,879

       
220

         
60

           
24

          
 

87
          

 
3

            
 

40
          

 
427

        
 

354
        

 
25,094

       
 

ت
المكافا

22,955
       

-
         

-
         

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

22,955
       

 
ضٌافة

ال
19,637

       
3,274

      
2,043

      
1,068

     
 

1,449
     

 
474

        
 

147
        

 
494

        
 

1,020
     

 
29,606

       
 

ت الطبٌة 
ت والنفقا

ب اداره التامٌنا
اتعا

18,000
       

-
         

-
         

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

18,000
       

 
ب المستشار القانونً

اتعا
15,048

       
-

         
-

         
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
15,048

       
 

كهرباء ومٌاه وتدفئة
14,281

       
2,713

      
3,892

      
2,764

      
1,621

     
 

1,816
     

 
1,287

     
 

841
        

 
1,085

     
 

30,300
       

 
صندوق البناء الوطنً 

مساهمة النقابة فً 
10,000

       
-

         
-

         
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
10,000

       
 

ب
اشتراك اتحاد المقاولٌن العر

7,136
         

-
         

-
         

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

7,136
         

 
ت

ت ومؤتمرا
اشتراك ندوا

5,803
         

-
         

-
         

-
          

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
5,803

         
 

ت الوفاه للموظفٌن
تبرع للزواج والوالدة وحاال

5,400
         

-
         

-
         

-
          

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
5,400

         
 

ت 
ضرٌبة المسقفا

3,456
         

148
         

244
         

-
          

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

257
        

 
4,105

         
 

عقد الخبٌر 
1,200

         
-

         
-

         
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
1,200

         
 

ت
ت جمعٌا

اشتراكا
1,140

         
-

         
-

         
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
1,140

         
 

ت 
ب مدقق حسابا

اتعا
1,000

         
-

         
-

         
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
1,000

         
 

ت المركز 
التامٌن على مبنى وحتوٌا

899
            

-
         

-
         

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

899
            

ت 
اٌجارا

-
             

5,000
      

-
         

-
         

 
-

         
 

-
         

 
-

         
 

3,500
     

 
-

         
 

8,500
         

 
ش

تفتٌ
-

             
-

         
3,950

      
-

         
 

-
         

 
-

         
 

-
         

 
1,000

     
 

-
         

 
4,950

         
 

ضان
ت رم

مناسبا
-

             
2,000

      
2,000

      
2,000

     
 

2,097
     

 
2,000

     
 

2,000
     

 
2,000

     
 

2,000
     

 
16,097

       
 

أخرى
7,701

         
2,828

      
1,132

      
789

        
 

815
        

 
1,067

     
 

487
        

 
633

        
 

757
        

 
16,209

       
المجموع  

1,357,595
  

150,959
  

155,476
  

88,733
    

70,320
   

 
64,090

   
 

54,138
   

 
49,128

   
 

56,339
   

 
2,046,778

  
 

ت األردنٌٌن
نقابة مقاولً اإلنشاءا

عمان 
 -

المملكة االردنٌة الهاشمٌة
ضاحات حول البٌانات المالٌة  

إٌ

ــ 
11

 ــ

نقاية 

ن
ت األردنيي

شاءا
ي اإلن

مقاول
شمية

ها
كة األردنية ال

ن - الممل
عما
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) 

صافً
ممتلكات ومعدات بال

ضً
ارا

المبانً
أثاث واالالت

السٌارات
مكتبة

المجموع

دٌنار أردنً 
دٌنار أردنً 

دٌنار أردنً 
دٌنار أردنً 

دٌنار أردنً 
دٌنار أردنً 

الكلفة 

صٌد كما فً 
الر

1
 كانون الثانً 

2018
 

1,223,457
        

2,322,550
        

917,753
        

 
133,900

          
 

18,680
        

 
4,616,340

        
 

ت
ضافا

ا
151,236

           
-

                   
30,675

          
 

-
                 

 
485

             
 

182,396
           

 

ت
استبعادا

-
                   

-
                   

-
                

 
(16,300)

          
 

-
             

 
(16,300)

            
صٌد كما فً  

الر
30

 أٌلول 
2018

 
1,374,693

        
2,322,550

        
948,428

        
 

117,600
          

 
19,165

        
 

4,782,436
        

االستهالك المتراكم  

صٌد كما فً 
الر

1
 كانون الثانً 

2018
 

-
                   

339,261
           

719,800
        

 
71,946

            
 

-
             

 
1,131,007

        
 

ت
استبعادا

-
                   

-
                   

-
                

 
(9,700)

            
 

-
             

 
(9,700)

              
 

استهالك السنة 
-

                   
66,729

             
36,690

          
 

11,682
            

 
-

             
 

115,100
           

صٌد كما فً  
الر

31
 كانون األول 

2018
 

-
                   

405,990
           

756,489
        

 
73,928

            
 

-
             

 
1,236,407

        
 

صافً القٌمة الدفترٌة 

صٌد كما فً 
الر

31
 كانون األول 

2018
 

1,374,693
        

1,916,560
        

191,938
        

 
43,672

            
 

19,165
        

 
3,546,028

        
صٌد كما فً  

الر
31

 كانون األول 
2017

 
1,223,457

        
1,983,288

        
197,953

        
 

61,954
            

 
18,680

        
 

3,485,332
        

 

ت األردنٌٌن
نقابة مقاولً اإلنشاءا

عمان 
 -

المملكة االردنٌة الهاشمٌة
ضاحات حول البٌانات المالٌة 

إٌ

ــ 
12

نقاية  ــ

ن
ت األردنيي

شاءا
ي اإلن

مقاول
شمية

ها
كة األردنية ال

ن - الممل
عما
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 تطرأ  قد إلتزامات (14
 النقابة  تظهر للنقابة وكما وردنا من كتاب محامي النقابة القانونية الناحية من

 :بالقاضيا التالية كمدعي عليها -

وموضوعها مطالبة بحقوو  عماليوة والتوي تقورر بمو بهوا  القضية المقامة من المدعي محمد عبدهللا عوده علي .1

( دينار وتقدمت النقابة بتمييز القرار عن محكمة استئناف عمان 51891.19الزام النقابة وم لس النقابة بمبلغ )

 والزالت الدعوى قيد النضر لدى محكمة التمييز .

سوترداد رسووم تيودي  عقوود تودمات وموضووعها ا القضية المقامةة مةن كةركة الطراونةة والرعةود للمقةاو ت .2

 ( دينار والقضية حاليا في محكمة االستئناف .41959.7والبالغ قيمتها )

وموضووعها الطنون بنتوائن انتتابوات مملوئ اللئوة السادسوة لودى  القضية المقامة من ابراهيم حسةن عبةده ارةاره .3

عو وتأييود القورار المطنوون فيوض وتضومينة النقابة وتقرر من قبئ محكمة االدارية النليا رد الطنن المقدم من المود

 الرسوم والمياريف واتناب المحاماه .

وموضوووعها  القضةةية المقامةةة مةةن ملسسةةة الةةدرر للمقةةاو ت وسةةليمان القضةةاه بمواةةد  نقابةةة المقةةاوليين  .4

،  ( دينوار11000المطالبة بالنطئ والضرر الناتن عن تيدي  عقود المقاولة والمقودر  لاايوات الرسووم بمبلوغ )

( 93040اذ تقرر ا راء التبر  اللنية اذ تويئ التبراء الى ان مقودار التنوويا الوذس تسوتحقة المدعيوة مبلوغ )

 دينار ، وتقدمت النقابة بمذكر  حوئ تقرير التبر  وطلبت دعو  التبراء للمناقشة .

وموضووعها المطالبوة بحقوو  عماليوة  القضية المقامة من منال مةدهللا سةالم الطراونةة بموااهةة مالةق النقابةة .5

 ( دينار والقضية الزالت منظور  امام المحكمة .24038بقيمة )

 القضةةية المقامةةة مةةن محمةةد ابريةةل حسةةين القيسةةي بموااهةةة مالةةق النقابةةة ولانةةة تةةدقي  طلبةةات التركةةي  .6

وموضووعها اعو ن بطوو ن وعودم قانونيووة تقريور ل نووة تودقي  طلبوات الترشوويل ل نتتابوات م لووس نقابوة مقوواولي 

 ( دينار .10001والمقدر  لاايات الرسوم بمبلغ ) 09/03/2015االنشاءات االردنيين اللاني والنشرين تاريخ 

وموضوووعها المطالبووة بحقووو   لةةق القضةةية المقامةةة مةةن محمةةد كمةةال عبدالسةةهم ابةةر بموااهةةة النقابةةة والما .7

 ( دينار والقضية الزالت منظور  امام المحكمة .53669.9عمالية بقيمة )

 :كمدعية بالقاضيا التالية  -
وموضووعها مطالبوة ماليوة ة كةركة دريةا انةد سةكل انترناكةونال القضية المقامةة مةن نقابةة المقةاولين بموااهة .1

يهووا ورد االسووتئناف المقوودم موضوووعا ، اذ ميووز الحكووم لوودى ( دينووار والتووي تقوورر رد الوودعوى ف32850بقيمووة )

 محكمة التميز والتي تويلت بقرارها الى نقا القرار واعاد  االورا  لمحكمة استئناف عمان .
 

    حقة أحداث (51
 تووأليرا   الماليووة البيانووات هوذه علووى توورلر قود المووالي المركووز بيوان لتوواريخ الحقووا   وقنوت هامووة أحوودا  يو ود ال -

  . وهريا  

نقاية 
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 تحصيلها في المككوا الذمم مخصص (51
 مون بالسوداد االلتوزام عودم وعنود دوريوا عم ئهوا الى الممنوحة االئتمان فترات بمرا نة م لس النقابة قومي -

 احتسواب يوتم القانونيوة اال وراءات اتتواذ وبنود لهوم االضوافية الممنوحوة المهلوة تو ئ النقابوة عمو ء قبوئ

 .الدين إعدام او التحييئ لحين المبالغ هذه مقابئ متيص

 

 المخاطر إدارة (51
 الصرف سرر مخاطر (أ 
 سونر فوي التايور بسوبب ماليوة ألدا  المستقبلية النقدية التدفقات أو النادلة القيمة تذبذب عن النات ة المتاطر هي -

 .األ نبي اليرف

 المتواطر مون ا  نوعو يلورا مموا األ نبيوة بوالنم ت ت اريوة منوام ت لتنليوذ نتي ة اليرف سنر متاطر تنشأ -

 .السنة ت ئ النم ت هذه يرف أسنار لتقلبات نتي ة

 .اليرف سنر لمتاطر منرضة غير المنشأ  إن -

 الفائدة سرر مخاطر (  
 سنر في التايرات بسبب مالية ألدا  المستقبلية النقدية التدفقات أو النادلة القيمة تذبذب عن النات ة المتاطر هي -

 .السو  في اللائد 

 اإلقتراا عمليات عن النات ة السوقية اللائد  بأسنار للتايرات نتي ة المالية لألدوات اللائد  سنر متاطر تنشأ -

 .البنوك في أواإليداع

 السونة تو ئ واللابتوة المتقلبة اللائد  أسنار أريد  بين ما ال مع على المحافظة طري  عن المتاطر إدار  تتم  -

 .م ئمة بطريقة المالية

  .بالمرابحة وتتنامئ بها تتنامئ ال كونها اللائد  سنر لمتاطر منرضة غير المنشأ  إن  -

 األخرى السرر مخاطر (ج 
 فوي التايورات بسوبب ماليوة ألدا  المسوتقبلية النقديوة التودفقات أو النادلوة القيموة تذبوذب عون النات ة المتاطر هي -

 هوذه فوي تسوبب سواء(  اليرف سنر متاطر أو اللائد  سنر متاطر عن النات ة تلك بإستلناء)  السو  أسنار

 األدوات  ميوع علوى تورلر عواموئ أو أيودرتها، التوي ال هوة أو اللردية المالية باألدا  تاية عوامئ التايرات

 .السو  في المتداولة المشابهة المالية

  .الملكية حقو  أدوات في اإلستلمارات نتي ة المالية لألدوات األترى السنر متاطر تنشأ -

 تمانئا  مخاطر (د 
  .إلتزاماتض بتنليذ القيام من المالية أدا  طرف قدر  عدم من المالية التسار  عن النات ة المتاطر هي -

  .السنة ت ئ ال هات هذه مع المنام ت وح م المدينة لل هات بإنتظام اإلئتمان مندالت مراقبة يتم -
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 .المدينة لل هة اإلقتيادية والظروف األوضاع ناحية من مستمر  بيور  اإلئتمان تقييم يتم  -

 لمتواطر التنورا نسوب مون األقيوى الحود الماليوة القووائم فوي الماليوة المو وودات بهوا تظهور التوي القويم تملوئ -

 .عليها الحيوئ تم ضمانات أس قيمة االعتبار بنين األتذ بدون اإلئتمان،

 

 السيولة مخاطر (ه 
 موالي مو وود أو نقود تسوليم تو ئ مون تسوويتها تموت التي المالية اإللتزامات سداد على القدر  عدم متاطر هي -

  .آتر

 المو وودات إسوتحقا  توواريخ موع ومقارنتهوا النقدية التدفقات على الرقابة طري  عن السيولة متاطر إدار  تتم -

 المالية والمطلوبات

 

 مرايير وتفسيرات اديدة غير مطبقة 
 :برد  المفرول سارية وغير الصادرة والمردلة الاديدة الدولية المالية التقارير مرايير

 سوارية غيور ولكنهوا نهوائي بشوكئ إيدارها تم قد أدناه المذكور  والمندلة ال ديد  المالية للتقارير الدولية المنايير ان

 :المبكر  للتطبي  متاحة أنها علما والمندلة ال ديد  المنايير هذه بتطبي  النقابة تقم لم بند، حي  الملنوئ

 :الاديدة  المرايير
 شوركات باسوتلناء 2018 اللواني كوانون 1 في يطب ( المالية  ( األدوات9) رقم المالية للتقارير الدولي المنيار -

 .)المبكر بالتطبي  السماح مع 2021 اللاني كانون 1في  سيطب  والذس التامين

 

 موع 2018 اللواني كوانون 1 فوي يطب ( النم ء  مع النقود ايرادات (15) رقم المالية للتقارير الدولي المنيار -

 .)المبكر بالتطبي  السماح

 بالتطبي  السماح مع 2019 اللاني كانون 1 في يطب (التأ ير  عقود (16رقم ) المالية للتقارير الدولي المنيار -

 .)المبكر

 السوماح موع 2021 اللواني كوانون 1 فوي يطبو ( التوأمين  ( عقوود17) رقوم الماليوة للتقوارير الودولي المنيوار -

 .)المبكر بالتطبي 

 

 :الترديهت 
 كانون 1 في يطب ( االسهم  أساس على الدفع حساب وقياس ( تينيف2) رقم المالية للتقارير الدولي المنيار  -

 .)المبكر بالتطبي  مع السماح 2018 اللاني

 فوي المسواهمة او البيوع (28) رقوم الودولي المحاسوبة ( ومنيوار10) رقوم الماليوة للتقوارير الودولي المنيوار -

 .)التطبي  موعد يحدد لم(المشترك  المشروع في المستلمر وشركائض بين المو ودات
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 (2018اللاني  كانون 1 في يطب (النقارية االستلمارات نقئ توضيل (40) رقم الدولي المحاسبة منيار -

 (9) رقوم الماليوة للتقوارير الودولي المنيوار تطبيو  عنود (4) رقوم المالية للتقارير الدولي المنيار على التندي ت -

 (2018 اللاني كانون 1 في يطب (

 الودتئ ضوريبة منال وات مون التيقن عدم 23 رقم المالية التقارير إلعداد الدولية المنايير تلسيرات ل نة تلسير -

 (2018 اللاني كانون 1 في يطب (

 المنيوار علوى ( تنودي ت2014 - 2016)  للودورات الماليوة للتقوارير الدولية المنايير على السنوية التندي ت -

 رقم الدولي المحاسبة ومنيار االولى للمر  المالية للتقارير الدولية المنايير تبني (1) رقم المالية للتقارير الدولي

 (. 2018اللاني  كانون 1 في يطب ( المشتركة  الحليلة والمشاريع الشركات في االستلمارات (28)

 والبودئ اال نبيوة بوالنم ت ( منوام ت22رقوم ) الماليوة التقوارير إلعوداد الدوليوة المنايير تلسيرات ل نة تلسير -

 .مقدما المدفوع

 أعو ه المحودد  التوواريخ فوي الماليوة البيانوات إعوداد عنود والتنودي ت المنوايير هوذه بتطبي م لس النقابة  توقعوي هذا

 .لنقابةل المالية البيانات على  وهرس لها ألر يكون لن والتي

 

نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

اإي�شاحات حول البيانات املالية
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مناقلة رقم )1(
تاريخ 31/12/2018 

 ينقل مبلغ وقدره )�شبعماية وثمانية و�شبعون الف وماية وت�شعة و�شبعون  دينار( من البنود التي قل م�شروفها  الفعلي عن التقديري 
لعام 2018 كالتايل :

تقديري بعداملناقلهاملبلغ املنقول منهتقديري قبل املناقلهالبيـــــــــــــانالرقم

12000113010870م�شاريف �شيانة وعقود اجهزة واالآالت 1

350001278422216برق ،بريد ، هاتف ، انرتنت ، املوقع االلكرتوين 2

20000281117189كهرباء ، مياه ، وتدفئــــة 3

80000526674734تربعات للجمعيات اخلريية واملوؤ�ش�شات االن�شانية ومتنوعة 4

1000035366464توثيق ، مطبوعات ، ن�شــرات 5

1500057209280اتعاب امل�شت�شار القانوين والر�شوم6

300001285717143اثاث واالآالت /املركز 7

15000146813532اثاث واالآالت /الفروع8

25002015485مكتبة النقابــــــــة 9

35000243732563خم�ش�س فرع الكـرك  10

50000609543905مركز تدريب املقاولني11

30000176851475املن�شة االلكرتونية12

1000043755625م�شروع تطوير االنظمة التطبيقية/�شركة البقعة13

7000007000000مبنى ار�س وادي ال�شري14

778179املجموع
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مناقلة رقم )2(
تاريخ 31/12/2018

 ينقل مبلغ وقدره )�شبعماية وثمانية و�شبعون الف وماية وت�شعة و�شبعون  دينار( الى البنود التي زاد م�شروفها الفعلي عن التقديري 
لعام 2018 كالتايل :

تقديري بعداملناقلهاملبلغ املنقول لهتقديري قبل املناقلهالبيـــــــــــــانالرقم

6850005475690475رواتب املركز 1
1050006234111234رواتب فرع الكـرك  2
37500123538735رواتب فرع ماأدبا  3
13500112114621م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/الكرك4
8200888288م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/الطفيله5
48002245024م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/مادبا 6
30000238632386م�شاريف �شيانه وتنظيف مبنى النقابة7
1000065410654م�شاريف �شيانه وحمروقات وتاأمني �شيارات 8
200009320093قرطا�شـــــــــيه 9

200001214732147�شيافة 10
01062210622حفالت و�شيافة وفود11
350002203357033م�شارف اعالن واعالم )اعالنات �شحف وعقوداعالم( 12
60001498020980ندوات ون�شاطات وموؤمترات ودورات 13
10000401714017م�شاريف نرثيــة ومتفرقــة 14
16000640022400مكافــــــــــاآت / متدربني 15
011601160ان�شاء وتطبيق نظام ادارة اجلودة16
300041507150اأتعاب مدقق احل�شابات 17
02000020000تربع نادي املقاولني18
45000290047900خم�ش�س فرع ال�شمـال )اربد ، املفرق ،عجلون ، جر�س( 19
15000423219232خم�ش�س فرع الزرقاء 20
13000213215132خم�ش�س فرع ماأدبا  21
10000153911539خم�ش�س فرع معان 22
200001276932769�شيانة مبنى فرع اربد23
06169761697م�شروع اعادة تاأهيل مبنى النقابة/البيادر24
01646816468م�شروع ت�شميم مبنى النقابة/البيادر25
02096020960م�شروع حتت التنفيذ مبنى النقابة/�شلطة منطقة العقبة االقت�شادية26
0104598104598م�شروع اعادة تاأهيل مبنى النقابة املركز/الديكورات27
0280064280064م�شروع اعادة تاأهيل مبنى النقابة املركز/اجور عمالة ومواد28
07074470744م�شروع اعادة تاأهيل مبنى النقابة املركز/االثاث29
02784427844م�شروع اعادة تاأهيل مبنى النقابة املركز/تاأ�شي�س �شبكة االنرتنت30
05921359213م�شروع اعادة تاأهيل مبنى النقابة املركز/تكييف واجهزة اخرى31

778179املجموع
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التقرير السنوي

2018

الموازنة التقديرية لاليرادات لعام 2018 مقارنة بالفعلي حتى 31/12/2018

والموازنة التقديرية لاليرادات لعام 2019

تقديري لعام2018 البيـــــــــــــانالرقم
بالدينار

فعلي حتى تاريخ 
31/12/2018

املوازنة التقديرية لعام 2019 
بالدينار

100000010538401000000ر�شم اال�شرتاك 1

200000172613175000ر�شم االنت�شاب 2

700007187570000ر�شم الع�شويـــة 3

590000626697625000ر�شـم الن�شف بااللف 4

11000098435100000ر�شم غرامة تاأخري دفع اال�شرتاك5

1000007733980000ايرادات اأخرى /معار�س ومطبوعات ودورات تدريبيه6

240000319787320000مرابحة بنــــوك 7

800007360075000ر�شم امتحان اجلاهزية 8

100138100ر�شم ا�شدار بطاقة هوية لالع�شاء 9

200022000ر�شم تر�شيح  10

950000894740900000بدل اتعاب ت�شديق العقود11

334210033912643345100املجموع
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تقديري لعام 2018 البيـــــــــــــانالرقم
بالدينار

فعلي حتى تاريخ 
31/12/2018

املوازنة التقديرية لعام 2019
بالدينار

685000690475760000رواتب املركز 1

850008376292000رواتب فرع اربد2

105000111234122000رواتب فرع الكـرك  3

650006269069000رواتب فرع الطفيلة 4

250002315525000رواتب فرع الزرقاء 5

375003873543000رواتب فرع ماأدبا  6

410003861342000رواتب فرع معان 7

560003929950000رواتب فرع العقبة 8

400003777241000رواتب فرع ال�شلط 9

815008109989000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/املركز  10

110001081612000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/اربد11

135001462116000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/الكرك12

820082889000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/الطفيله13

300028373000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/الزرقاء14

480050246000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/مادبا 15

520050685500م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/معان16

800047815300م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/العقبه17

500049525500م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/ال�شلط18

300003238630000م�شاريف �شيانه وتنظيف مبنى النقابة19

100001065410000م�شاريف �شيانه وحمروقات وتاأمني �شيارات 20

120001087012000م�شاريف �شيانة وعقود اجهزة واالآالت 21

200002009320000قرطا�شـــــــــيه 22

350002221625000برق ،بريد ، هاتف ، انرتنت ، املوقع االلكرتوين 23

200003214730000�شيافة 24

01062212000حفالت و�شيافة وفود25

200001718920000كهرباء ، مياه ، وتدفئــــة 26

350034083500�شريبــــة م�شقفـــات 27

20001902000ا�شرتاك النقابة يف اجلمعيات واملجالت وال�شحف اليومية 28

350005703360000م�شارف اعالن واعالم )اعالنات �شحف وعقوداعالم( 29

40002904000اأتعاب درا�شات وابحاث وترجمة 30

800007473480000تربعات للجمعيات اخلريية واملوؤ�ش�شات االن�شانية ومتنوعة 31

60002098020000ندوات ون�شاطات وموؤمترات ودورات 32

الموازنة التقديرية للمصروفات لعام 2018 مقارنة بالفعلي حتى 31/12/2018

والموازنة التقديرية للمصروفات لعام 2019
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تقديري لعام 2018 البيـــــــــــــانالرقم
بالدينار

فعلي حتى تاريخ 
31/12/2018

املوازنة التقديرية لعام 2019
بالدينار

100001401715000م�شاريف نرثيــة ومتفرقــة 33

10000646410000توثيق ، مطبوعات ، ن�شــرات 34

10006511000ر�شوم دعــــــاوي وق�شايـــا 35

160002240022000مكافــــــــــاآت / متدربني 36

10008991000م�شاريف طارئه)التامني على مباين وحمتويات املركز والفروع( 37

180001800018000اتعاب ادارة التامينات والنفقات الطبية/نائل امل�شري38

180000176879180000تاأميـن احليـاة للمقـاولني وال�شحي للموظفني / املركز39

360035683600اال�شرتاك يف احتاد املقاولني العرب 40

15000928015000اتعاب امل�شت�شار القانوين والر�شوم41

3000715010000اأتعاب مدقق احل�شابات 42

300001714325000اثاث واالآالت /املركز 43

150001353215000اثاث واالآالت /الفروع44

25004852500مكتبة النقابــــــــة 45

600006000020000دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني 46

100001000010000م�شاهمة النقابة يف جمل�س البناء الوطني 47

450004790048000خم�ش�س فرع ال�شمـال )اربد ، املفرق ،عجلون ، جر�س( 48

350003256333000خم�ش�س فرع الكـرك  49

160001580016000خم�ش�س فرع الطفيلة 50

150001923220000خم�ش�س فرع الزرقاء 51

130001513215000خم�ش�س فرع ماأدبا  52

100001153912000خم�ش�س فرع معان 53

160001324015000خم�ش�س فرع العقبة 54

12000845110000خم�ش�س فرع ال�شلط 55

150001392015000ايجار مبنى مكاتب التفتي�س اجلديدة/جبل عمان56

500004390550000مركز تدريب املقاولني57

30000147530000املن�شة االلكرتونية58

10000562510000م�شروع تطوير االنظمة التطبيقية/�شركة البقعة59

004000تربع للموظفني حلاالت الوفاة من الدرجة االولى60

61
م�شروع اعادة تاأهيل قاعة خليل حدادين تربع/�شركة 

0030000االليات العامة

2000000300000مبنى ار�س العقبة62

0050000خم�ش�س ق�شايا ودعاوي63

239930021652832729900املجموع
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