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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الزمالء االفاضل، أعضاء الهيئة العامة المحترمين 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،

 باال�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن زمالئي اأع�شاء جمل�س نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني الثالث 
مل�ؤها  اأردنية  بتحية  منكم  واأتقدم  االأردنيني,  املقاولني  بيت  بيتكم  يف  جميعا,  بكم  اأرحب  والع�شرون 
االإكبار واالإجالل والتقدير, يف لقائنا ال�شن�ي الذي جنتمع فيه ملناق�شة اأعمال املجل�س واإجنازاته للعام 
املا�شية من حياة جمل�شكم  ال�شنة  ت�قفنا عندها يف  التي  اأبرز املحطات  امامكم  2019, م�شتعر�شا 

الثالث والع�شرين وما حتققت من اإجنازات.

الزمالء االفاضل،،،

هنا يف جمل�س النقابة ال زلنا ن�ؤكد اأن قطاع االإن�شاءات ه� عم�د االقت�شاد االأردين, يف ظل جميع الظروف التي مرت ومير بها االقت�شاد االأردين 
واملجتمع, والتي تركت اآثارًا ثقيلة على كل القطاعات االقت�شادية, وال بد اأن ن�ؤكد دائمًا على �شرورة واأهمية حتفيز قطاع االإن�شاءات كاأف�شل 
الطرق للنجاة من اأزمات الرك�د والرتاجع االإقت�شادي, وم�ؤخرًا ا�شتطعنا اأن نقنع را�شم ال�شيا�شات االأردين اأن االأمل معق�د على تن�شيط قطاع 
لتن�شيط  م�ؤخرًا  احلك�مة  اتخذتها  التي  ال�شيا�شات  �شمن  من  القطاع  اإدراج  مت  حيث  ال�شعبة  املرحلة  وجتاوز  التحديات  مل�اجهة  االإن�شاءات 
االقت�شاد, والتي واكبت االإجراءات املدرو�شة واملربجمة التي قمنا بها يف جمل�س النقابة الثالث والع�شرون, مكثفني حتركاتنا يف كافة االجتاهات 
وعلى خمتلف االأ�شعدة الداخلية واخلارجية, وبالتن�شيق مع ال�شركاء يف القطاعني العام واخلا�س, وباجلهد امل�شتمر والدوؤوب ا�شتطعنا تذليل 
العقبات واملع�قات لتخفيف االأعباء التي ت�اجه القطاع واحلد من االآثار ال�شلبية لبع�س االإجراءات احلك�مية والتي تناق�س الت�جه يف حتفيز 
القطاع, مما اأدى اإلى تراجع حجم العمل يف القطاع عامًا بعد عام, ومن هذه االإجراءات على �شبيل املثال ال احل�شر قرار رئا�شة ال�زراء املفاجئ 
بتجميد ووقف جميع م�شاريع االإنفاق الراأ�شمايل, بحجة عدم وج�د خم�ش�شات مالية لالإنفاق على تلك امل�شاريع, مما كان له التاأثري ال�شلبي 
الكبري على ال�اقع االقت�شادي فحجم العمل يف قطاع املقاوالت مرتبط بالنفقات الراأ�شمالية يف امل�ازنة العامة للدولة واملخ�ش�شة مل�شاريع البنية 
التحتية من اأبنية وطرق ومياه وغريها يف ظل اأن م�شاريع القطاع اخلا�س وكذلك امل�شاريع املمن�حة دوليًا ال تفي بتن�شيط القطاع وتنميته مما 
حدا باملجل�س الت�جه اإلى ا�شرتاتيجية ت�شدير املقاوالت وقام بتنفيذ برنامج خطة عمل تتيح لل�شركات االأردنية االطالع وامل�شاركة بال�شكل االأمثل 
للم�شاريع املطروحة يف اأ�ش�اق دول اخلليج وم�شاريع اإعادة االإعمار يف �ش�ريا والعراق, على اأمل اأن تتيح الظروف كي ي�شتمر قطاع املقاوالت يف 

احلفاظ على ما حققه من جناحات حملية وعربية والقيام بدوره املهم يف قيادة م�شرية التنمية االقت�شادية والعمرانية املن�ش�دة. 

الزمالء االفاضل,,, 

لقد حر�س جمل�س النقابة منذ انتخابه على ت�ش�يق االأردن وقطاعاته االإن�شائية حمليًا وعربيًا ودوليًا وقد جنح يف اإقامة املعر�س الدويل الثالث 
ع�شر للبناء واالإن�شاءات وال�شناعات الهند�شية وذلك بالتعاون مع احتاد املقاولني العرب واحتاد املقاولني العراقيني وذلك حتت رعاية دولة 
رئي�س ال�زراء, وقد القى املعر�س جناحًا حمليًا ودوليًا وا�شتطاع فتح اآفاقًا كبرية للتعاون مع امل�ؤ�ش�شات املعنية, كما مت حتقيق عدد من الت�شهيالت 
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املهمة التي مت الت��شل اإليها والتي من �شاأنها حتفيز املقاول على امل�شاهمة يف م�شاريع اإعادة االإعمار وخا�شة فيما يتعلق بتقدمي الكفاالت املالية 
من قبل البنك املركزي لتمكني املقاول من امل�شاهمة يف امل�شاريع اخلارجية واالعرتاف بت�شنيف املقاول االأردين يف العراق ومعاملته معاملة 

املقاول العراقي وذلك مت من خالل ت�قيع مذكرة التفاهم التي مت ت�قيعها مع االأ�شقاء العراقيني. 
وعلى ال�شعيد الداخلي ويف جمال الت�شريعات اأكدت النقابة م�قفها الراف�س ملقرتح تعديل تعليمات ت�شنيف املقاولني املقدم من وزارة االأ�شغال 
العامة واال�شكان حيث اأن هذا امل�قف مبني على رف�س الكثري من املقاولني من اأع�شاء الهيئة العامة ومتت خماطبة كافة اجلهات املعنية بهذا 
االأمر وُطلب عدم امل�شا�س باأي زميل من املقاولني, وبناًء على ذلك مل يتم تعديل على تعليمات معايل وزير االأ�شغال وعط�فة مدير عام دائرة 

العطاءات احلك�مية. 
ومن االإجنـازات االأخرى, م�شاركتنا يف مناق�شة تعديل تعليمات تنفيذ قان�ن البناء ال�طني املعدل رقم 24 ل�شنة 2018, الذي مت اإ�شداره من 
قبل جمل�س البناء ال�طني بالتعاون مع وزارة االأ�شغال العامة واال�شكان وبقية ال�شركاء, مما ي�شكل عالمة فا�شلة يف تاريخ تط�ر قطاع االإن�شاءات 

االأردين. 
باال�شافة على ا�شتحداث اإجراء جديد يتعلق ب�شهادة املطابقة التي ت�قع من قبل نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني لتعطيها دورها يف الرقابة 
من اأجل حت�شيل حق�ق املقاولني املالية واملعن�ية حيث ا�شرتطت احل�ش�ل على اإذن االأ�شغال بت�قيع �شهادة املطابقة من قبل النقابة وحت�شيل 

املقاول لكافة حق�قه املالية. 
ومن جانب اآخر وبجه�د هذا املجل�س مت اعتماد ال�شيكات امل�شدقة لدخ�ل العطاءات يف البلديات واإلغاء القائمة ال�ش�داء للمقاولني يف وزارة 

االأ�شغال العامة وكذلك فتح باب العمل للم�شنفني يف الفئة ال�شاد�شة يف عطاءات وزارة االأ�شغال العامة واال�شكان. 
وفيما يخ�س �شريبة الدخل فقد جنح جمل�س النقابة يف الت��شل مع وزير املالية بعد مباحثات م�شنية مع دائرة �شريبة الدخل اإلى تخفي�س 
الن�شبة املقط�عة على املقاولني لت�شبح %2 بداًل من %2.5 وكذلك ا�شتطعنا احل�ش�ل على اإعفاء بقيمة 500 دينار للراغبني يف املحا�شبة 

على نظام الف�ترة. 
اما فيما يتعلق بامل�شتحقات املالية على القطاع العام والتي تتكرر �شن�يًا يف نهاية كل عام فقد ا�شتطعنا بعد مناق�شات واجتماعات وتدخالت من قبل 

جمل�شنا اأن نح�شل على وعد من دولة رئي�س ال�زراء باإنهائها ب�شرف كافة امل�شتحقات مل�شاريع قيد التنفيذ مر�ش�د لها خالل امل�ازنة اأواًل باأول. 
كما ا�شتطاع جمل�س النقابة تنفيذ مبادرة لالإ�شكان لذوي الدخل املحدود مع برنامج االأمم املتحدة وقد قامت النقابة ومن خالل بع�س الزمالء 
بالقيام بتنفيذ بع�س النماذج يف العا�شمة واملحافظات التي متكن امل�اطن االأردين من امتالك �شكن الئق مقابل ق�شط ال يتجاوز اأجرة ال�شكن 
ال�شهري وقد القى هذا امل�شروع ا�شتح�شان واإعجاب دولة رئي�س ال�زراء بعد اأن اطلع على مناذج �شكنية �شغرية احلجم مب�شاحة 65 مرت مربع 

قابل للت��شع اأفقيًا اأو عم�ديًا بنف�س امل�شاحة. 

دعم الشعب الفلسطيني ومقاطعة مشاريع التطبيع: 

الزمالء االفاضل ،،،

دائمًا واأبدًا �شتبقى النقابة بيتًا لالأردنيني وحا�شنة للكثري من الفعاليات التي تهم جمتمعنا واأمتنا العربية واالإ�شالمية وعلى راأ�شها ق�شية العرب 
املركزية ق�شية فل�شطني, اإذ ي�ؤكد جمل�س النقابة رف�شه لكافة امل�شاريع ال�شهي�اأمريكية امل�شب�هة الهادفة لربط االأردن بالكيان ال�شهي�ين. 

وقد �شاركت نقابة مقاويل الإن�شاءات الأردنيني يف كافة الفعاليات واحلمالت ال�شعبية والنقابية للت�شدي ولإ�شقاط امل�شاريع التطبيعية يف الأردن, 
ويف مقدمتها م�شروع غاز العدو املرف��س �شعبيًا وبرملانيًا. 
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كما اأكدت رف�شها مل�شروع »ب�ابة االأردن« املزمع اإقامته يف غ�ر االأردن الذي يربط املنطقة مع منطقة االإدارة يف االأرا�شي املحتلة. 
كما كان للنقابة الدور الفاعل يف دعم اأبناء ال�شعب الفل�شطيني يف قطاع غزة ومد القطاع بالتجهيزات الطبية وامل�شاهمة يف اإعادة تاأهيل بع�س 

املراكز ال�شحية وامل�شت�شفيات وذلك من خالل التعاون مع نقابة املهند�شني وبع�س االأخ�ة يف القطاعني العام واخلا�س. 
كما اأننا ن�ؤكد دائمًا على دعمنا يف جمل�س النقابة حلركة املقاطعة ومقاومة التطبيع التي يعتربها العدو من اأخطر اأ�شلحة املقاومة, كما نعمل 
على تعزيز ن�شال ال�شعب الفل�شطيني يف مقاومة االحتالل وتثبيته على اأر�شه لدحر االحتالل وقيام دولة فل�شطني وعا�شمتها القد�س ال�شريف. 

وختامًا ال يف�تني الت�جه بال�شكر والعرفان اإلى ال�شادة اأع�شاء الهيئة العامة والذين اآزروا اأع�شاء جمل�س النقابة وجلان الفروع واللجان الفنية 
دون اأن اأن�شى م�ظفي النقابة يف املركز والفروع على جه�دهم ودعمهم لتحقيق ما مت اإجنازه على مدى العام, كما اأن ال�شكر م��ش�ل لكافة 
ال�شركاء يف القطاعني العام واخلا�س وعلى راأ�شهم راعي القطاع وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان ومديرياتها التي كان لها دور كبري يف م�شاندة 

النقابة لتحقيق كل ما ذكر من اإجنارات. 
حمى اهلل االردن و�سعبه يف ظل قائد امل�سرية جاللة امللك عبد اهلل الثاين املفدى

واهلل ويل التوفيق

نقيب املقاولني

املهند�س احمد ربحي اليعقوب
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النقـيـب

المهندس احمد اليعقوب

نائب النقيـب

المـهندس ايمن الخضري

نائب  أميـن السـر

المهندس عزمي زريقات

عضـو المجلـس

المـهندس رفيق مراد

أميـن السـر

السيـد فؤاد الدويري

أمين الصنـدوق

السيـد ياسين الطراونه

عضـو المجلس

المـهندس عبد الحليم البستنجي
عضـو المجلـس

السيد محمد سالم الكوز

نائب  امين الصنـدوق

السيد سائد الشايب

عضـو المجلـس

السيـد محمد ابو عجالن
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النقـابـة في سطور

االول  وتعديالتة يف   1987 ني�شان عام  االأول من  1987 يف  ل�شنة  االن�شاءات رقم )13(  قان�ن مقاويل  1972 و�شدر  النقابة عام  تاأ�ش�شت 
من ني�شان عام 1987 مب�جب االرادة امللكية ال�شامية مبقت�شى املادة )31( من الد�شت�ر  و�شدر نظامها الداخلي رقم )31( ل�شنة 1990 

وتعديالتة بتاريخ 16 كان�ن اأول  1990.

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

الهيئــة العامــة 

وهي اأعلى �شلطة يف النقابة, تتاألف الهيئة العامة للنقابة من االأع�شاء العاملني امل�شجلني فيها وامل�شددين للر�ش�م املرتتبة عليهم, وتت�لى الهيئة 
العامة ممار�شة ال�شالحيات واملهام التالية:

اإقرار م�شاريع الق�انني واالأنظمة اخلا�شة بالنقابة.  •  
ت�شديق احل�شابات ال�شن�ية اخلتامية للنقابة بعد االإطالع على تقرير مدقق احل�شابات.  •  

مناق�شة التقرير ال�شن�ي عن اأعمال املجل�س.  •  
اإنتخاب مدقق ح�شابات قان�ين للنقابة.  •  
اإنتخاب النقيب ونائبه واأع�شاء املجل�س.  •  

درا�شة االأم�ر التي تقدم اليها من املجل�س وا�شدار القرارات املنا�شبة ب�شاأنها ومناق�شة االإقرتاحات التي يقدمها االأع�شاء �شريطة اأن   •  
تك�ن قد بلغت للمجل�س خطيًا قبل م�عد اجتماع الهيئة العامة ب�شبعة اأيام على االأقل.

ُتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها ال�شن�ي العادي يف امل�عد الذي يحدده املجل�س خالل �شهر اآذار من ال�شنة.
للهيئة العامة عقد اجتماع غري عادي اأو اأكرث خالل ال�شنة كلما دعت ال�شرورة اإلى ذلك بدع�ة من املجل�س اأو النقيب اأو بناًء على طلب عدد ال 
يقل عن ربع اأع�شاء الهيئة العامة ممن �شددوا الر�ش�م للنقابة, وال يج�ز البحث يف االإجتماع غري العادي للهيئة العامة يف غري االأم�ر املدرجة 

يف كتاب الدع�ة.
تتخذ الهيئة العامة قراراتها باالإجماع اأو باالأغلبية املطلقة للحا�شرين من اأع�شائها, ويف حالة ت�شاوي االأ�ش�ات يرجح اجلانب الذي �ش�ت معه 

رئي�س االإجتماع.

مجلــس النقابــة 

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 املعم�ل بها, وثالثة من امل�شنفني يف الفئتني الرابعة واخلام�شة وع�ش� واحد من الفئة ال�شاد�شة.

جتري االنتخابات للنقيب ونائب النقيب واأع�شاء املجل�س املمثلني للفئات اخلم�س االأولى باالإقرتاع ال�شري وذلك يف الي�م ال�شابع الذي ياأتي بعد 
الي�م املحدد الإجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد يف ال�شنة التي يجب اإجراء االنتخابات فيها وذلك بح�ش�ر ال�زير اأو من ميثله, وتفتح �شناديق 
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االإقرتاع يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح ي�م االنتخابات وتغلق يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة من م�شاء ذلك الي�م.
اأ.   تك�ن والية املجل�س ملدة ثالث �شن�ات اعتبارًا من تاريخ انتخابه.

ب.  ال يج�ز اعادة انتخاب النقيب اأو نائبه الأكرث من دورتني متتاليتني اال بعد انق�شاء دورة واحدة على االأقل بعد انتهاء الدورة الثانية الأي منهما.
ج.  ال يج�ز اعادة انتخاب ع�ش� املجل�س الأكرث من ثالث دورات متتالية اإال بعد انق�شاء دورة واحدة على االأقل بعد انتهاء الدورة الثالثة.

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

املحافظة على اآداب ممار�شة املهنة وق�اعدها والدفاع عن حق�ق النقابة وم�شاحلها وكرامة اأع�شائها و�شائر العاملني فيها.  •  
النظر يف طلبات الع�ش�ية للنقابة واإتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.  •  

االأخرى  وال�اردات  الر�ش�م  ال�شادرة مبقت�شاه وحت�شيل  واالأنظمة  القان�ن  هذا  الأحكام  وفقًا  واملالية  االدارية  النقابة  �ش�ؤون  اإدارة   •  
امل�شتحقة للنقابة واإدارة اأم�الها وم�ج�داتها وا�شتثمارها.

اإعداد امل�ازنة ال�شن�ية للنقابة وامليزانية لل�شنة املنتهية ورفعها اإلى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير الالزمة لبيان ال��شع املايل للنقابة.  •  
دع�ة 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 القان�ن واالأنظمة ال�شادرة مبقت�شاه.  •  
اإعداد م�شاريع الق�انني واالأنظمة اخلا�شة بالنقابة واملتعلقة مبهنة املقاوالت ورفعها الى ال�زير بعد اقرارها من الهيئة العامة لل�شري   •  

باجراءات اإقرارها اأ�ش�ليًا .

سياسة الجودة

تلتزم نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني برفع م�شت�ى املهنة علميًا وعمليًا, والدفاع 
عن م�شالح االأع�شاء وتنظيم مزاولة املهنة, وذلك من خالل تقدمي خدمات تف�ق 
التقنيات  اأحدث  واإ�شتخدام  االأداء  بتط�ير  الكامل  واالإلتزام  املقاولني,  ت�قعات 

ل�شمان اجل�دة.
كما تطبق اإدارة النقابة ممثلًة بالنقيب وجمل�س النقابة ومدير النقابة وكافة امل�ظفني 
�شيا�شة اجل�دة من خالل تطبيق نظام اإدارة اجل�دةISO 9001:2015, لتحقيق 

اأهداف النقابة وخططها االإ�شرتاتيجية.

رؤيـــة النقابــة

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

معايري اجل�دة والتط�ير امل�شتمر.
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رســالـة النقابــة

تعمل نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني على رفع م�شت�ى املهنة علميًا وعمليًا, والدفاع عن م�شالح االأع�شاء وتنظيم مزاولة املهنة, وت�شهم يف 
زيادة فعالية العمالة ال�طنية عن طريق ت�شغيلها وتدريبها.

كما ت�شعى النقابة اإلى دعم االإقت�شاد االأردين من خالل ممار�شة دورها يف امل�ش�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�شتدامة, وخلق فر�س العمل واالإلتزام 
مبنظ�مة قيمة حتدد ه�يتنا امل�ؤ�ش�شية.

قيـــم النقابـــة

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.

أهـــداف النقابة

تعمل النقابة على حتقيق االأهداف التالية:

تنظيم مزاولة مهنة املقاولت والعمل على رفع م�صتواها علمياً وعملياً.  •  
الأعمال  وتنفيذ  العقود  وتنظيم  العطاءات  وطرح  امل�صاريع  تخطيط  واأ�صاليب  و�صائل  لتطوير  املخت�صة  اجلهات  مع  التعاون   •  

الإن�صائية املتعلقة بها.

ت�صجيع ا�صتثمار روؤو�س الأموال يف اإن�صاء ال�صناعات امل�صاندة لأعمال املقاولت وتقدمي اخلدمات لها.  •  
التعاون مع اجلهات املخت�صة يف الأمور املتعلقة باأعمال املقاولت مبا يف ذلك تطوير عقد املقاولة املوحد وحل اخلالفات املهنية   •  

املتعلقة بالت�صميم والإ�صراف وتطوير اجلوانب املهنية والفنية يف املقاولت.

الدفاع عن م�صالح الأع�صاء واملحافظة على تقاليد و�صرف مزاولة املهنة.  •  
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االتحادات والهيئات التي تشارك النقابة بعضويتها : 

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

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

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

ثانيًا : ع�سوية جمال�س 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 ال�طني / وزارة اال�شغال العامة واال�شكان.  -  

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

جمل�س ادارة ال�شركة ال�طنية للت�شغيل والتدريب.  -  
جمل�س ادارة اجلمعية االردنية لل�قاية من ح�ادث الطرق.  -  

جمل�س ادارة جمعية البن�ك .  -  
جمل�س ادارة مركز تدريب املهند�شني / نقابة املهند�شني .  -  

ثالثًا : اللجان التي ت�سارك النقابة بع�سويتها 

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

جلنة تاأهيل املكاتب الهند�شية / دائرة العطاءات احلك�مّية  -  
جلنة العق�د االن�شائية - عقد املقاولة امل�حد / دائرة العطاءات احلك�مّية.  -  

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

اللجنة الفنية لك�دات البناء ال�طني االردين / وزارة اال�شغال العامة .  -  
جلنة تط�ير اال�شراف الهند�شي وتطبيقه / نقابة املهند�شني .  -  
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جلنة حماية ال�طن ومقاومة التطبيع مع العدو ال�شهي�ين / جممع النقابات املهنية   -  
اللجنة العليا العمار غزة  -  

جلنة التحكيم للم�شاريع املتناف�شة على جائزة وزارة اال�شغال العامة واال�شكان / وزارة اال�شغال العامه   -  
جلنة تعاميم تعديل ا�شعار املحروقات / وزارة اال�شغال العامة واال�شكان .  -  

اللجنة الفنية لت�شدير املقاوالت واخلدمات الهند�شية اال�شت�شارية / وزارة اال�شغال العامة واال�شكان .  -  
اللجنة الفنية لعمل درا�شة لكمية املحروقات مل�شاريع املياه وال�شرف ال�شحي / وزارة اال�شغال العامة واال�شكان .  -  

جلنة �شباط الرتباط /املركز الوطني لدارة الزمات .   -  
امل�شاركة يف جلان التحقيق املنبثقة عن جلنة الت�شنيف �ش�اء للمقاولني اأو املكاتب الهند�شية /وزارة اال�شغال العامة واالإ�شكان .   -  

جلنة العق�د االن�شائية - عقد املقاولة امل�حد / دائرة العطاءات احلك�مّية.  -  
جلنة ال�شراكة مع القطاع اخلا�س / وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان.  -  
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إجتماعات الهيئة العامة للنقابة

إجتماع الهيئة العامة السنوي

عقـــدت الهيئـــة العامـــة لنقابـــة مقاولـــي االإن�شـــاءات االأردنييـــن فـــي مبنـــى النقابــــة اإجتماعهــــا ال�شن�ي العادي, بح�شـــ�ر منــــدوب وزيــــر 
االأ�شغال العامة واالإ�شكان/مدير عام العطاءات احلك�مية املهند�س حمم�د خليفات ملناق�شة التقرير ال�شن�ي ب�شقيه االإداري واملايل ومناق�شة 

اإجنازات اأعمال النقابة واأعمال املجل�س للعام املن�شرم 2018.

ومت   2019 لعام  املجل�س  من  املقرتحة  التقديرية  امل�ازنة  مناق�شة  ثم  ومن  واالإداري,  املايل  التقريرين  االإجتماع  خالل  العامة  الهيئة  واأقرت 
اإقرارها, كذلك م�افقة الهيئة العامة على تكليف جمل�س النقابة بتعيني مدقق ح�شابات قان�ين لعام 2019, كما ناق�شت الهيئة العامة املقرتحات 
املقدمة من اأع�شائها والتي اأخذت ال�شفة القان�نية مقرتح من الهيئة العامة ح�ل تطبيق املادة الثامنة من القان�ن  حيث مت اقرار عقد املقاولة 
بامل�اد واإلغاء عقد املقاولة امل�شانعة ل�شبط العمل يف امل�شاريع يف القطاع اخلا�س والعمل على تعديل املادتني الثامنة واملادة ال�شاد�شة ع�شر من 

قان�ن مقاويل االإن�شاءات. 

 وحتدث النقيب خالل اإجتماع الهيئة العامة واأ�شار اأن املجتمع االردين واجه خالل عام 2018  العديد من الق�شايا ال�شادمة التي تركت اآثارًا  ثقيلة 
على املجتمع وعلى االإقت�شاد ال�طني ولعل من اأهمها فاجعة البحر امليت وقان�ن �شريبة الدخل الذي طالت اآثاره كل القطاعات االإقت�شادية ب�شكل 
عام وقطاع االإن�شاءات ب�شكل خا�س واأثرت على اإمكانيات النه��س والتط�ر فيه مامل يتم اإتخاذ اإجراءات �شريعة الإنقاذه االأمر الذي و�شع جمل�س 
النقابة يف م�اجهة التحدي للتخفيف من حدة االآثار ال�شلبية التي تعر�س لها القطاع ك�نه يعترب الركيزة االأ�شا�شية يف قيادة قاطرة النم� االإقت�شادي. 

وقال اأن ق�شية امل�شتحقات املالية تتكرر �شن�يًا دون حل ناجع فهي ت�ؤرق النقابة واحلك�مة على حد �ش�اء ونا�شد املجل�س رئي�س احلك�مة ووزير 
املالية ب�شرف كافة م�شتحقات املقاولني على اجلهات احلك�مية باأ�شرع وقت ممكن م�شريًا اإلى اأن التاأخر يف �شرف م�شتحقات املقاولني اأ�شبح 
يعر�س  اأنه  كما  لهم  امل�شاندة  والقطاعات  املقاولني  لدى  العاملني  اآالف  وت�شريد  ال�شركات  من  العديد  باإغالق  وينذر  املقاولني  م�شالح  يهدد 

اخلزينة خل�شائر جراء تاأخري الدفع للمقاولني.

من جانبه اأكد مندوب معايل وزير االأ�شغال/مدير العطاءات احلك�مية املهند�س حمم�د خليفات على اإعادة النظر يف نظام ت�شنيف املقاولني يف 
دائرة العطاءات احلك�مية بحيث يتم التاأكد من املالءة املالية واالإمكانيات الفنية للمقاول ح�شب الدرجة التي ي�شتحقها, واأكد على تطبيق نظام 

امل�شرتيات امل�حد على العطاءات احلك�مية بحيث ت�شمل كافة حمافظات اململكة.

واأ�شار اأن نظام امل�شرتيات امل�حد ميكن املقاول من التقدم للعطاءات اإلكرتونيًا وتقدمي الكفاالت املطل�بة بحيث يتم ربط النظام مع البن�ك 
لتقدمي الكفاالت املالية املطل�بة للعطاء.

وفيما يتعلق بال�شركات االأجنبية العاملة يف االأردن فقد مت رفع ن�شبة املقاول االأردين اإلى 35 % بقرار �شدر م�ؤخرًا من جمل�س ال�زراء.

ولفت اأنه ال يتم طرح اأي عطاء دون وج�د خم�ش�شات مالية مر�ش�دة له, م�شريًا اإلى اأن االأوامر التغريية هي التي ت�ؤثر يف �شرف امل�شتحقات 
لبع�س العطاءات

كما النقيب االأعمال االإدارية لت�شهيل وت�فري بيئة العمل للمقاول والتي متت من خالل اإ�شت�شافة م�ش�ؤولني من جهات حك�مية وتنفيذ زيارات 
للدول ال�شقيقة بهدف ت�شدير املقاوالت للخارج بتن�شيق مع البنك املركزي الإقرا�س املقاولني بقيمة ١٠٠ ملي�ن.
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“القد�س خط  اأن  امللك  اإنبثاقا من ت�شريح جاللة  امل�شجد االق�شى  االإ�شالمية يف  املقد�شات  اإجتاه  الثابت  النقابة  اليعق�ب على م�قف  واأكد 
واإ�شتذكر زيارة للنقابة لقطاع غزة وتقدمي الدعم لهم. اأحمر”, 

واأ�شار اليعق�ب اإلى اأن النقابة تقف �شد اأي م�شا�س ميثل تهديدًا على قطاع املقاوالت اأو اأحد اأع�شاء ومنت�شبي النقابة, كما �شدد على الع�اقب 
التي قد تالحق حميلي العطاءات لغريهم اأو املق�شرين يف اإجنازها لغرامات ماليه اأو احلب�س مب�جب القان�ن االأردين.

للعام  ال�شن�ي االإداري للمجل�س والتقرير املايل للميزانية العم�مية  التقرير  الثالث والع�شرون على  العامة  الهيئة  اإجتماع جمل�س  وعليه �شادق 
ال�شابق وتقدير امل�ازنة لعام 2019 باالأغلبية.

   

إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لصندوق التكافل اإلجتماعي 

مت دع�ة الهيئة العامة لالإجتماع ال�شن�ي العادي بتاريخ 13/9/2019 وحيث مل يكتمل الن�شاب الإجتمـــاع الهيئـــة العامــــة ل�شندوق التكافل 
االإجتماعي يف الدع�ة االأولى, فقد عقد االإجتماع الثاين بتاريخ 20/09/2019 بناًء على ن�س املادة )6/ج/5( من نظام �شندوق التكافل 
قان�ن مقاويل  املادتني )7( و)54( من  2017 مبقت�شى  وتعديالته عام  ل�شنـ2012ــة  رقم )54(  االأردنيني  االإن�شاءات  ملقاويل  االإجتماعي 

االإن�شاءات االأردنيني رقم )13( ل�شنة 1987 وتعديالته بحيث يك�ن االإجتماع الثاين قان�نيًا مبن ح�شر.
وقام ال�شيد امني ال�شندوق بعر�س التقرير االداري واملايل وعليه مت الت�قيع على حم�شر االجتماع.

اجتماع الهيئة العامة للفئة السادسة.

عقدت الهيئة العامة للمقاولني امل�شنفني يف الفئة ال�شاد�شة اجتماعها  ال�شن�ي العادي يف مقر النقابة بعمان �شباح ي�م اجلمعة  برئا�شة نقيب 
املقاولني املهند�س احمد اليعق�ب وبح�ش�ر امني �شر جمل�س النقابة املهند�س عزمي الزريقات وع�ش� جمل�س النقابة ممثل الفئة ال�شاد�شة حممد 

اب� عجالن  , 
وطالب نقيب املقاولني اع�شاء الفئة ال�شاد�شة ب�شرورة االلتزام باخالقيات املهنة وعدم االجنرار لبيع العق�د مبينًا ان التهاون يف تطبيق قان�ن 
البناء ال�طني م�شريا اإلى ان  املادة 13  من القان�ن  ترتب عق�بات م�شددة ومغلظة على املالك واملقاول واملهند�س حال وجدت املخالفة, ت�شل  
اإلى ايقاف املقاول او املكتب الهند�شي عن العمل حال املخالفة واأنه ي�شطب املقاول من �شجل النقابة وترخي�شه وت�شنيفه لدى وزارة االأ�شغال 

العامة واالإ�شكان ملدة �شنتني يف حال قام ببيع العطاء او التنازل عنه .
وبني  اليعق�ب ان جمل�س النقابة يرف�س التغ�ل على هذه الفئة ,م��شحا ان وزارة اال�شغال العامة �شتق�م بطرح عطاءات خا�شة العمال البناء 
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التكميلية تنا�شب مقاويل الفئة ال�شاد�شة م�ؤكدًا اإعادة النظر بقرار وزير االأ�شغال العامة وقف العمل يف امل�شاريع االإن�شائية للفئة ال�شاد�شة.
كما لفت اليعق�ب ان جمل�س النقابة يعمل على حل كافة ق�شايا املقاولني العالقة مع دائرة �شريبة الدخل من خالل  اللجنة امل�شرتكة التي مت 

ت�شكيلها مع �شريبة الدخل .
ويذكر ان اجتماع الهيئة العامة ال�شن�ي ملقاويل الفئة ال�شاد�شة ي�شبق اجتماع الهيئة العامة للفئات امل�شنفة يف الدرجات العليا وبعقد بدع�ة من 

نقيب املقاولني ح�شب املادة 11 من النظام الداخلي رقم 31 ل�شنة 1990 وتعديالته .
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مركز النقابة وفروعها

العنوانالعنوان الربيديفاك�سهاتفاملحافظةالفرعالرقم

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, عجل�ن املفرق
027101638اربد

2619 اربد0797346350027101190
   اربد – مقابل امل�شت�شفى 

التخ�ش�شي غرب النفق

الكركحمافظة الكرك3 
032340150

0796394567
0777331099

108 الكرك032340149
   الكرك – املرج بالقرب من  

م�شت�شفى ال�شالم

الطفيلة – منطقة العي�س حي الزريقات 03225047603225047653الطفيلةحمافظة الطفيلة4 

053247631053247631854ماأدباحمافظة ماأدبا5 
حي ن�شر دوار الطيارة بجانب 

قاعدة احمد قطي�س االزايدة

032031519032031519العقبةحمافظة العقبة6 
428 الرمز      

الربيدي
77110 

العقبة – �شارع قرى االطفال         
 sosمبنى احتاد اجلمعيات 

اخلريية ف�ق عمرو لل�شرياميك 

053987771053987772الزرقاءحمافظة الزرقاء7 
حي رمزي قرب دائرة الرتخي�س 
مقابل جمعية عنبتا عمارة رقم 32

032133245053987772236معانحمافظة معان8 
معان - خلف مبنى بلدية معان 

الكربى بجانب 
غرفة جتارة معان

053552528053552528البلقاءحمافظة البلقاء9 
   1152 بريد

 ال�شلط 19110
�شارع ال�ش�انية بالقرب من
م�شافة ع�شرية احليا�شات .
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نشاطات وفعاليات المجلس 

ت�سكيل جمل�س �سراكة يف قطاع االن�ساءات برئا�سة وزير العمل 

اأ�شاد نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب بتاأ�شي�س جمل�س ال�شراكة يف قطاع االإن�شاءات برئا�شة وزير العمل �شمري مراد وا�شفًا ذلك 
باخلط�ة املتقدمة يف جمال ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س مل�اجهة التحديات االإقت�شادية واالإجتماعية وذلك من خالل تنمية اإقت�شادية 

م�شتدامة وفعالة واإ�شتغالل اأمثل لطاقات ال�شباب املتحفز للعمل مبا يحد من م�شاكل الفقر والبطالة التي ت�ؤرق ال�شباب االأردين.
وقال اأن املجل�س يت�لى بحث حاجة قطاع االإن�شاءات من العمالة وحتديد االآليات الالزمة لتدريب وت�شغيل ال�شباب االأردين م�شريًا اإلى التعاون 
البّناء بني كافة اجلهات املمثلة يف املجل�س واملعنية بالتدريب يف القطاع ويف مقدمتها نقابتي املقاولني واملهند�شني وجمعية امل�شتثمرين يف قطاع 

االإ�شكان وال�شركة ال�طنية للت�شغيل والتدريب.
         

جلنة م�سرتكة من ’ال�سريبة’ و’املقاولني’ حلل امل�ساكل ال�سريبية 05/01/2019

اتفقت نقابة املقاولني ودائرة �شريبة الدخل واملبيعات على ت�شكيل جلنة م�شرتكة بحل الق�شايا التي ت�اجه املقاولني مع ال�شريبة. جاء ذلك 
خالل اللقاء الت�شاوري الذي عقدته النقابة الأع�شاء هيئتها العامة مع مدير عام دائرة �شريبة الدخل واملبيعات ح�شام اب� علي, بح�ش�ر نقيب 
املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب واأع�شاء جمل�س النقابة ومقرر اللجنة االإقت�شادية النيابية النائب عمر قراقي�س. ومت خالل اللقاء االإتفاق على 

عدم اإقرار اأي تعليمات �شريبية لها عالقة بقطاع االإن�شاءات اإاّل بالت�شاور مع النقابة ح�لها.
وقال اليعق�ب اأن قان�ن �شريبة الدخل اإذا مل يراعي خ�ش��شية القطاع فاإنه �شي�ؤدي اإلى فناء �شريحة كبرية من هذا القطاع, واأن جمل�س النقابة 
قام بالعديد من االإجراءات لكي يتم االأخذ بعني االإعتبار ما اآل اإليه قطاع املقاوالت من �ُشح العمل وت�قف لبع�س امل�شاريع واحلجم الهائل من 

االلتزامات املرتتبة عليه.
واأ�شاف اأن قان�ن ال�شريبة يعتمد يف تقديره ن�شبة الربح ب�اقع 25 باملئة من قيمة العطاء وهذا رقم اأقرب اإلى اخليال منه اإلى ال�اقع االأردين اأو 
اإي واقع عربي وعاملي, حيث �شبق واأن قامت النقابة مبخاطبة رئي�س ال�زراء ورئي�س جمل�س الن�اب ورئي�س جمل�س االأعيان ووزير املالية ومدير 

عام دائرة �شريبة الدخل باالإ�شافة اإلى عقد عدة لقاءات مع رئي�س ال�زراء وال�زراء اأ�شحاب العالقة ل�شرح م�قفها.
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الكربى  عمان  الأمانة   2016 رقم  االأبنية  نظام  تعديالت  ملناق�سة  االإجتماعي  االإقت�سادي  املجل�س  مع  املقاولني  نقيب 
09/01/2019

لقاء نقيب املقاولني رئي�س اإحتاد املقاولني العرب )رئي�س اإحتاد املقاولني العراقيني( ومت بحث دور املقاولني االأردنيني يف 
اإعمار دولة العراق ال�سقيق 10/01/2019

واأكد نقيب املقاولني عمق ومتانة العالقات التي تربط البلدين ال�شقيقني, م�شيفًا اأن نقابة املقاولني االأردنيني حتث اخلطى لت��شيع اآفاق التعاون 
من خالل اإتاحة املجال للمقاول االأردين يف تنفيذ اأعمال يف العراق وكذلك نقل اخلربات االأردنية للمقاول العراقي, ومتكني الك�ادر العراقية من 

االإطالع على التجربة االأردنية واالإ�شتفادة من التكن�ل�جيا امل�شتدامة واحلديثة خا�شة يف حمطات معاجلة املياه.
كمــا وقــــع رئيــــ�س اإحتـــــاد املقاوليــــن العراقييـــن علـــي ال�شنافــي ونقيـــب املقاوليـــن االأردنييــن املهنـــــد�س اأحمد اليعق�ب مذكرة تفاهم مع 
وزير املياه والري االأردين رائد اأب� �شع�د, لتدريب ك�ادر فنية عراقية بح�ش�ر كادر ال�زارة, وقال رئي�س اإحتاد املقاولني العراقني علي ال�شنايف 
اأن ت�قيع االإتفاقية جاء للت�جيه امللكي بتقدمي كافة اأ�شكال الدعم للعراق, وتاأكيدًا على زيارة رئي�س ال�زراء االأردين االأخرية لبغداد, لتقدمي كافة 
اأ�شكال التعاون وامل�شاعدة خا�شة يف جمال اإدارة املياه وال�شرف ال�شحي, ورفع كفاءة االإ�شتخدام املائي وتط�ير االإدارة املائية واالإ�شتغالل االأمثل 
للم�ارد املتاحة, وحتقيق التكامل بني اإدارة قطاع املياه يف االأردن والعراق, واأ�شار رئي�س االإحتاد العراقي اأن االإتفاقية �شت�شمح بنقل اخلربات 
االأردنية يف جمال اإدارة املياه وال�شرف ال�شحي بدايًة يف حمافظة الب�شرة, من خالل تدريب ك�ادر اإدارة مياه الب�شرة ورفدهم باخلربات 
املطل�بة, خا�شة يف ظل التحديات التي ي�اجهها قطاع املياه يف جن�ب العراق, حتقيقًا لالإ�شتغالل االأمثل للم�ارد املتاحة, من جانبه اأكد وزير 
النقل واملياه االأردين حر�س احلك�مة االأردنية من خالل ال�زارة على اأهمية تعزيز التعاون واالإ�شتفادة من اخلربات املحلية االأردنية ذات اخلربة 
املتميزة يف جمال املياه وال�شرف ال�شحي, واأي�شًا املياه املعاجلة واإعادة االإ�شتخدام, م�شريًا لالإ�شتعداد لتدريب اأكرب عدد ممكن من االأ�شقاء 

العراقيني يف مراكز التدريب املتخ�ش�شة يف قطاع املياه االأردين, والتي تتميز ب�شمعة عربية واإقليمية متميزة, 

زيارة نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعقوب ووفد من النقابة واملقاولني اإلى �سوريا بتاريخ 15/01/2019 

بدع�ة خا�شة من نقابة املقاولني ال�ش�ريني قام وفد املقاولني برئا�شة نقيب املقاولني بزيارة اجلمه�رية العربية ال�ش�رية للتباحث ح�ل فر�س 
االأردن واملقاولني يف تقدمي الدعم يف ملف اإعادة االإعمار ومت ت�شكيل جلنة م�شرتكة لبحث �شبل ت�شهيل م�شاهمة املقاول االأردين مب�شاريع اإعادة 

االإعمار, وتبادل االإعرتاف باملقاولني يف البلدين )املعاملة باملثل(. 
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وقد اإلتقى ال�فد رئي�س جمل�س ال�شعب ال�ش�ري حم�ده �شّباغ وجرى بحث التعاون بني نقابات البلدين يف مرحلة اإعادة اإعمار �ش�ريا وقال نقيب 
املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب اإن وزير االأ�شغال ال�ش�ري املهند�س �شهيل عبداللطيف اأكد اإنفتاح احلك�مة ال�ش�رية على املقاولني وامل�شتثمرين 

االأردنيني الراغبني بامل�شاهمة يف اإعادة االإعمار.
واأ�شاف املهند�س اليعق�ب يف ت�شريح �شحفي ُعقب الزيارة التي قام بها وفد من نقابة املقاولني اإلى �ش�رية, اأن ال�زير ال�ش�ري اأكد على اأهمية 
التعاون بني نقابة املقاولني ال�ش�ريني واالأردنيني يف ت�طيد التعاون بني البلدين مب��ش�ع اإعادة االإعمار, واأكد ال�زير ال�ش�ري الذي اإ�شتقبل وفد 
العربية  العروبي مبا يخدم امل�شالح  تتخّلى عن م�قعها وم�قفها  اإن �ش�رية لن  ال�ش�ريني,  املقاولني  نقابة  املقاولني بح�ش�ر ممثلني عن  نقابة 

وال�طنية.
وبني املهند�س اليعق�ب اأن وزير االأ�شغال ال�ش�ري اأكد على �شرورة االإ�شتفادة من مركز تدريب املقاولني يف نقابة املقاولني االأردنيني, لتدريب 

املقاولني ال�ش�ريني والفنيني العاملني لديهم.
وكانت نقابة املقاولني االأردنيني ونظريتها ال�ش�رية قد �شكلتا جلنة م�شرتكة لبحث �شبل ت�شهيل م�شاهمة املقاول االأردين مب�شاريع اإعادة االإعمار, 
واالإ�شتثمار يف �ش�رية, وتبادل االإعرتاف باملقاولني يف البلدين, وبحثت النقابتان خالل اإجتماع ُعقد يف فندق دم�شق اآلية التعاون وامل�اد القان�نية 

ال�اجب تعديلها من اأجل ت�شهيل اآلية العمل بني املقاولني االأردنيني وال�ش�ريني. 
واأ�شاد املهند�س اليعق�ب بحفاوة االإ�شتقبال التي لقيها ال�فد من اجلانب ال�ش�ري, االأمر الذي يعك�س دفء عالقات االأخّ�ة بني ال�شعب االأردين 
وال�ش�ري, وكان وفد النقابة قد اإلتقى رئي�س جمل�س ال�شعب ال�ش�ري حم�دة ال�شّباغ بح�ش�ر نقيب واأع�شاء جمل�س نقابة مقاويل االإن�شاءات يف 
�ش�رية, بح�ش�ر اأمناء ال�شر يف جمل�س ال�شعب وعدد من االأع�شاء وروؤ�شاء اللجان, واأكد ال�شّباغ اأن هذه الزيارة تاأتي لت�طيد اأوا�شر العالقات 
بعني  ينظرون  االأردنيني  اأن  م�ؤكدًا  ال�فد,  لقيه  الذي  وال�شيافة  االإ�شتقبال  ح�شن  على  اليعق�ب  املهند�س  اأثنى  بدوره  ال�شقيقني.  البلدين  بني 

االإهتمام للعمل يف �ش�رية مبختلف امل�شاريع وهذا واجب االأخ الأخيه امل�شاهمة جديًا باإعادة االإعمار.
 من جانبه اأ�شار نقيب املقاولني ال�ش�ريني حممد رم�شان, اأن هناك ت�جه لعقد اإجتماعات االإحتاد العام للمقاوليني العرب يف دم�شق, واأن ذلك 
يعترب ر�شالة على واقع �ش�رية احلقيقي جتاه العامل ومن جهة اأخرى اإلتقى ال�فد مدير عام هيئة التط�ير العقاري الدكت�ر املهند�س اأحمد حم�شي 
بح�ش�ر نقابة مقاويل �ش�رية, حيث �شرح لهم واقع العمل بالهيئة وامل�شاريع التي قامت بها, وقدمت عر�شًا م�ش�رًا الأهمية امل�شاريع الذي من 

املمكن العمل بها �شمن دعم ورعاية الهيئة اإ�شافة اإلى الت�شهيالت املقدمة يف �شبيل االإ�شتثمار يف �ش�رية.
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اأثر على اململكة  اإ�ستعدادًا للمنخف�س اجلوي الذي  م�ساركة نقابة مقاويل االإن�ساءات االأردنيني عن جتهيز غرفة طوارئ 
بتاريخ 16/01/2019

اأكد نائب نقيب املقاولني املهند�س اأمين اخل�شريي اإن كافة املعنيني يف النقابة على اإ�شتعداد تام وجاهزية للعمل بكامل الطاقات واالآليات املت�افرة 
لديهم للتعامل مع تداعيات اأي منخف�س ج�ي, الفتًا اأن اإعالن الط�ارئ الق�ش�ى ياأتي عند ت�شاقط الثل�ج واالأمطار الغزيرة وح�شب ما ت�شري اإليه 

التنب�ؤات اجل�ية ولفت اإلى اأن نقابة املقاولني على اإ�شتعداد تام الإ�شتقبال مالحظات امل�اطنني على اأرقام غرف الط�ارئ الرئي�شية للنقابة.   
كما ودعم نقابة املقاولني واإ�شت�شافة مبادرة همتنا حلق�ق مر�شى ال�شرطان االأقل حظًا على هام�س البدء مب�شروع اإعادة تاأهيل ق�شم ال�شرطان 
يف م�شت�شفى الب�شري كما اأنه مت تخلل االإ�شاءة جل�شات نقا�شية ب�ج�د �شعادة ال�شيدة هيفاء النّجار والدكت�رة هبة نا�شر الدين والدكت�رة فاديا 

�شمارة حتت رعاية معايل املهند�س �شعيد دروزه. 

نقيب املقاولني يلتقي ال�سفري القرب�سي

اأكد نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن كفاءة وقدرة املقاول االأردين على تنفيذ خمتلف امل�شاريع االإن�شائية داخل االأردن وخارجه 
وم�شريًا اإلى اخلطط واالإ�شرتاتيجيات التي اأعدتها النقابة خللق املزيد من فر�س العمل خارج االأردن واأ�شاف اأن ال�شركات االأردنية خا�شة يف م�شاريع 
اإلى التعاون لتدريب العمالة االأردنية مع �شركات قرب�شية ذات اخلربه يف هذا املجال, ودعا �شركات املقاوالت القرب�شية  طاقة الرياح قد حتتاج 

للتعرف على نظرياتها االأردنية واالإطالع على الفر�س املتاحة من خالل امل�شاركة يف معر�س االإن�شاءات الذي تقيمه النقابة يف عمان �شن�يًا. 
جاء ذلك خالل اإ�شتقبال نقيب املقاولني ال�شفري القرب�شي لدى عمان ال�شيد اأندريا�س ك�زب��س يف مكتبه مبقر النقابة بعمان م�شاء ي�م الثالثاء 
امل�افق 12/2/2019 بح�ش�ر ع�ش� املجل�س املهند�س عزمي الزريقات ومقرر جلنة االإعالم املهنــد�س وديــع ابـ� ار�شيــد واملديـــر الفنــي للنقابة 

املهنــد�س خالــد املعايطـــة.
العمل داخل االأردن  االإن�شاءات االأردين وقدرة املقاول االأردين على تنفيذ امل�شاريع ودوره امل�شه�د له يف  اللقاء واقع قطاع  اليعق�ب خالل  واإ�شتعر�س 
وخارجه خا�شة يف دول اخلليج واملغرب العربي, مبينًا �شعي النقابة وا�شرتتيجيتها لت�شدير خدمات املقاوالت للخارج وت��شيع فر�س العمل للمقاول 
االأردين, م�شريًا اإلى اإمكانية الدخ�ل يف اإئتالفات مع �شركات دولية كربى للم�شاركة يف م�شاريع اإعادة االإعمار يف دول اجل�ار خا�شة يف العراق و�ش�ريا.
من جانبه اأعرب ال�شفري ك�زب��س عن رغبة �شركات املقاوالت القرب�شية بالتعاون واالإتالفات مع ال�شركات االأردنية لتنفيذ امل�شاريع يف داخل االأردن 
وخارجه م�شريًا اإلى عمق العالقات االأخ�ية بني قرب�س واالردن م�ؤكدًا اأهمية تفعيل وتعزيز العالقات لتبادل اخلربات امل�شرتكة يف قطاع االإن�شاءات.
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ندوة فرع الزرقاء حول قانون البناء الوطني 13/02/2019

اأكد نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن نقابة املقاولني لن تتهاون مع املخالفني للق�انني والت�شريعات الناظمة لعملية البناء, 
ويف مقدمتها قان�ن البناء ال�طني املعدل رقم 24 ل�شنة 2018 الذي �شدر م�ؤخرًا, وذلك لالإرتقاء مب�شت�ى املباِن واملن�شئات املنفذة يف اململكة, 
و�شمان توفري �شروط ال�شالمة العامة فيها وللح�شول على مباِن اآمنة ذات جودة اأعلى ولتفادي احلوادث جّراء اإرتكاب البع�ض خمالفات قد 

اأ�شفرت عن خ�شائر ج�شيمة يف االأرواح واملمتلكات ت�ؤمل ال�طن وامل�اطن.
واأ�شار اليعق�ب اإلى اأن نتائج التفتي�س امل�شرتك على م�شاريع القطاع اخلا�س التي مت الك�شف عليها خالل العام املا�شي 2018 اأظهرت وج�د 
العديد من املخالفات اأبرزها وج�د منفذين بناء لي�ش� مقاولني وغري م�شجلني يف نقابة املقاولني وم�شنفني لدى وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان 

وعدم االإلتزام بالك�دات وامل�ا�شفات الفنية لالأبنية وعدم وج�د اإ�شراف هند�شي.
الدكت�ر حممد  الزرقاء  برعاية حمافظ  الزرقاء  الزرقاء يف مقر غرفة جتارة حمافظة  املقاولني يف  نقابة  ندوة نظمها فرع  جاء ذلك خالل 
ال�شمريات ومب�شاركة رئي�س بلدية الزرقاء وجمل�س املحافظة املركزي ونقابة املهند�شني االأردنيني, بح�ش�ر اأع�شاء جمل�س النقابة اإلى جانب اأمني 

�شر نقابة املقاولني يف الزرقاء فايز حمارمة ورئي�س غرفة التجارة ح�شني �شرمي وجمع من روؤ�شاء البلديات واملهند�شني يف املحافظة.
وبنّي نقيب املقاولني اأن قان�ن البناء ال�طني يحدد م�ش�ؤولية كال من املالك واملهند�س واملقاول يف التحقق من االلتزام بامل�ا�شفات الفنية يف 
الت�شميم والتنفيذ وعدم خمالفة الكودات الهند�شية, وما يرد يف رخ�شة الإعمار من �شروط حتت طائلة العقوبة امل�شددة واملغلظة على املالك 
واملقاول واملهند�س حال وجدت املخالفة, وت�شري املادة )13( من القانون اإلى اإيقاف املقاول اأو املكتب الهند�شي عن العمل حال املخالفة ل�شروط 

رخ�شة االإعمار واملتطلبات الفنية للك�دات الهند�شية.
ولفت اليعق�ب اإلى اأنه اإذا �شكلت املخالفة املرتكبة من املقاول خطرًا على ال�شالمة االإن�شائية و�شالمة امل�اطنني في�شطب املقاول ملدة �شنتني من 
�شجل النقابة, وي�شطب ترخي�شه وت�شنيفه لدى وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان, كما ي�شطب املقاول ملدة �شنتني اأي�شًا من ال�شجالت يف حال قام 

املقاول ببيع العطاء اأو التنازل عنه اأو �شرائه با�شم الغري دون م�افقة �شاحب العمل.
من جانبه اأكد حمافظ الزرقاء الدكت�ر حممد ال�شمريات اأن الهدف من اجلل�شة ه� تعزيز العالقة.
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املقاولني تطالب احلكومة دعم م�سعى النقابة لت�سدير املقاوالت للخارج

قال نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن احلك�مة مطالبة الي�م بتحقيق وع�دها بدعم م�شعى النقابة لت�شدير خدمات قطاع املقاوالت 
للخارج وذلك بتذليل العقبات التي متكن القطاع من اإ�شتغالل الفر�س املتاحة للم�شاركة يف م�شاريع اإعادة االإعمار يف دول اجل�ار.

واأ�شاف اأن ذلك يحتاج اإلى اإجراءات حك�مية عاجلة ت�شجع �شركات املقاوالت على العمل يف اخلارج خا�شة يف جمال تقدمي ال�شمانات من البنك 
املركزي واإتاحة تقدمي الكفاالت البنكية والتاأمينات وكذلك االإعفاءات ال�شريبية واجلمركية املطل�بة للعمل يف كل من �ش�ريا والعراق, اإ�شافة 
اإلى العمل لت�شهيل احلركة لرجال االأعمال وكذلك مرور االآليات والكادر الفني لل�شركات عرب احلدود م�شريًا اإلى �شرورة اأن تت�ائم اإجراءات 
احلك�مة االأردنية مع امل�ش�ؤولني عن قطاع االإن�شاءات يف الدولتني ال�شقيقتني بتف�شيل املقاول االأردين واإعطائه االأول�لية عن املقاولني غري العرب 

العاملني يف م�شاريع اإعادة االإعمار. 
اآلية ت�شدير  وبني اليعق�ب خالل اللقاء امل��ّشع الذي ُعقد يف دار النقابة بح�ش�ر جمل�س النقابة ونقباء �شابقني وكبار املقاولني وذلك لبحث 
املقاوالت والعرثات التي حت�ل دون ذلك لتقدميها لرئي�س ال�زراء, حيث اإتفق املجتمع�ن على ت�شكيل جلنتني االأولى لت�شدير املقاوالت وبحث 
العرثات امل�شار اإليها اأعاله اإ�شافة اإلى اإمكانية ت�شكيل �شركة كربى من اإئتالف كربيات �شركات املقاوالت الراغبة يف العمل خارج االأردن, لتعمل 

حتت مظلة النقابة وتك�ن قادرة على مناف�شة ال�شركات الرتكية واالإيرانية يف م�شاريع اإعادة االإعمار الكبرية.
وطالب املجتمع�ن النقابة التن�شيق مع وزارة اخلارجية الإيجاد مكتب خا�س باملقاوالت يف ال�شفارات االأردنية يف الدول املتاح العمل فيها, يعمل 

على تزويد املقاولني باملعل�مات اخلا�شة بالعطاءات املطروحة و�شروطها.
املرتاكمة يف  امل�شاكل  بع�س  والهيئات احلك�مية, حلل  امل�ؤ�ش�شات  لدى  الداخلية  املقاولني  ق�شايا  متابعة  على  تعمل  ثانية  ت�شكيل جلنة  كما مت 
امل�شاريع وعلى راأ�شها م�شتحقات �شركات املقاوالت على احلك�مة التي و�شلت اإلى نح� مئة ملي�ن دينار غالبيتها على �شندوق وزارة االأ�شغال 
العامة واالإ�شكان وكذلك حل الق�شايا املتعلقة ب�شريبة الدخل مطالبني اأن يعامل قطاع االإن�شاءات اأ�ش�ًة بال�شناعة واحل�ش�ل على احل�افز التي 

متتعت بها, واإعتبار االإن�شاءات �شناعة كباقي ال�شناعات.
اإجراءات  من  ُيعاين  الذي  االأردين  املقاوالت  قطاع  التفاوؤل يف  ت�شيع  اإجراءات  ال�زراء  رئي�س  يتخذ  اأن  �شرورة  على  اليعق�ب  املهند�س  واأ�شار 
حك�مية تثقل كاهل القطاع وحتد من تقدمه, اإذ �شيفّ�ت عليه فر�شة االإ�شتفادة من م�شاريع اإعادة االإعمار يف العراق و�ش�ريا, وفر�س ت�شدير 
املقاوالت اإذا مل حتل كافة الق�شايا الداخلية بتحرك عاجل وتعاون احلك�مة لالإ�شتفادة من عملية ت�شدير املقاوالت التي لها مردود كبري على 

االإقت�شاد االأردين.
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النقيب املهند�س اأحمد اليعقوب يكرم جلنة الطرق جلهودها يف طريق البحر امليت.

نظمت نقابة املقاولني االأردنيني حفاًل لتكرمي اأع�شاء جلنة الطرق يف النقابة مل�شاهمتهم الفاعلة يف خدمة قطاع االإن�شاءات االأردين والك�شف 
امليداين على طريق االأغ�ار )البحرامليت( اإثر “الفاجعة” التي راح �شحيتها جمم�عة من طالب اإحدى املدار�س اخلا�شة.

وقال نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن هذه اجله�د املبذولة من قبل اأع�شاء اللجنة حمط اإعتزاز وفخر للنقابة, وبالرغم من ال�شع�بات 
باالإقت�شاد  االأردن  رفد  ما�ش�ن يف  اأننا  اإاّل  القطاع  �شاأن  تقلل من  التي  امل�شم�مة  واالقالم  وتخ�ين  اإعتداءات  املقاوالت من  ت�اجه قطاع  التي 

والتعميري باإعتبار ” املقاولني” هم اأ�شا�س ال�طن والعن�شر االإقت�شادي االأهم. 
واأكد اليعق�ب على اأهمية االإلتفاف ح�ل النقابة وبذل اجله�د من اأجل حت�شني م�شت�ى القطاع وامل�شاهمة يف تقدمي اخلربات من االأع�شاء وذلك 

ملا حتققه النقابة من اإ�شهامات يف ت�شغيل االأيدي العاملة واإ�شتخدام م�ارد ال�طن ورفد االإقت�شاد ال�طني وحتريك عجلة احلياة. 
واأ�شاف اأن النقابة �شكلت جلنة الإيجاد حل من�شف الأعباء القان�ن ال�شريبي اجلديد على القطاع واالإ�شتفاده من االإعفاءات املمن�حة لقطاع 

ال�شناعة لك�ن االإن�شاء جزء من ال�شناعة, واأن النقابة ما�شيه يف حتقيق روؤيتها يف ظل الق�انيني التي تعطل م�شريتها. 
واإ�شتعر�س نقيب املقاولني امل�شاعي النقابية لت�شدير املقاوالت اإلى اخلارج كما اأ�شماه “ماراث�ن ت�شدير املقاوالت” م�عزًا ذلك جل�دة االإدارة 

االأردنية و�شرعة التنفيذ والكفاءة العالية, م�شريًا اإلى زيارة وفد نقابي اإلى العراق لتن�شيق م�شرتك بني البلدين يف قطاع املقاوالت. 
واأعرب املهند�س اليعق�ب عن عدم ر�شى النقابة عن القرارات احلك�مية والتي �شاأنها تفعيل دور اخلارجية واالإ�شتفادة من الزيارات بني البلدان 

العربية والت�ا�شل اإلى مدى بعيد واإعادة نظر احلك�مة يف قان�ن ال�شريبة وت�شجيع القطاع, والنظر يف الق�شايا التي ما زالت عالقة منذ عام

        

نادي املقاولني يحتفل بعيد ميالد جاللة امللك

اأقام نادي املقاولني االأردنيني بالتعاون مع مديرية �شباب العا�شمة اإحتفااًل كبريًا مبنا�شبة العيد ال�شابع واخلم�شني جلاللة امللك عبد اهلل الثاين 
وذلك حتت رعاية وزير ال�شباب والثقافة حممد اأب� رمان مب�شرح نقابة املقاولني حتت عن�ان » ميالد قائد وم�شرية عز«, ويف بداية احلفل الذي 

اأداره اأمني �شر النادي مهند اأب� اإر�شيد قراأ احل�ش�ر الفاحتة على اأرواح �شهداء االأردن ووقف�ا دقيقة �شمت حدادًا على اأرواحهم الطاهرة.
ورحب رئي�س النادي عبد العزيز اأب� الرب يف كلمة له باحل�ش�ر, م�ؤكدًا اأن االأردنيني جميعًا يلتف�ن خلف القيادة الها�شمية املظفرة, وقال نائب 
نقيب املقاولني املهند�س اأمين اخل�شريي اإن املقاولني دائما يقف�ن خلف القيادة الها�شمية, مقدمــًا اأ�شمــى اآيـــات العرفـــان للملــــك عبـــداهلل 
الثاين فــي عيــد ميــالده امليمــ�ن, وقــال منـــدوب ال�زيــــر اأبـــ� رمــــان, مدير مدينة احل�شني لل�شباب عاطف روي�شان اإن اإحتفال االأردنيني بعيد 

ميالد القائد لُه داللة عظيمة على حب ال�شعب ملليكهم املفّدى عبداهلل الثاين.
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وفيما قدم اأطفال جمعية ح�شن اليتيم و�شلة غنائية وطنية, تغنى �شاعر امللي�ن �شالح الهقي�س يف ق�شيدتني بحب الها�شميني واالأردن وعمان.
و�شهد احلفل تكرمي عدد من الداعمني والرعاة, ومت ت�شليم هدايا لعدد من االأطفال امل�شابني مبر�س ال�شرطان, ويف اخلتام قدم الفنانان و�شام 

وح�شام الل�زي �شفريا الن�ايا احل�شنة و�شلة اأغاِن وطنية تغنت بامللك عبد اهلل الثاين واالأردن القت اإ�شتح�شان احل�ش�ر.

فريز: ت�سهيالت بقيمة مئة مليون دينار لدعم ت�سدير املقاوالت

اأعلن حمافظ البنك املركزي زياد فريز عن ت�شهيالت بقيمة مئة ملي�ن دينار لدعم ت�شدير املقاوالت خارج اململكة من خالل �شركة �شمان 
القرو�س. جاء ذلك خالل ندوة عقدتها نقابة املقاولني بح�ش�ر حمافظ البنك املركزي زياد فريز ووزير االأ�شغـــال العامــــة واالإ�شكـــان املهنــــد�س 
فـــالح العمــــ��س ووزيــــر ال�شناعــــة والتجــــارة والتم�يـــن الدكت�ر طارق احلم�ري, ونقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب, وعدد من مدراء 
جمعية  ورئي�س  الهند�شية  املكاتب  هيئة  ورئي�س  الزعبي  �شمارة  اأحمد  املهند�س  املهند�شني  ونقيب  واملقاولني  امل�شرفية  وامل�ؤ�ش�شات  البن�ك 

امل�شتثمرين يف قطاع االإ�شكان.
وتاأتي الندوة ُقبيل الزيارة املرتقبة لرئي�س ال�زراء لنقابة املقاولني والتي تهدف اإلى بحث �شبل زيادة م�شاهمة قطاع املقاوالت باالإقت�شاد ال�طني 

وت�شدير املقاوالت اإلى دول اجل�ار.
وقال وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان, اإن احلك�مة تدعم ت�شدير قطاع املقاوالت, م�ؤكدًا اأهمية اإعادة هيكلة القطاع و�شرورة حتديث الت�شريعات 

ومبا يرفع من امل�شت�ى التناف�شي للقطاع بهدف الت�شدير للخارج.
ة ثقة باملقاول االأردين بجميع درجاته وت�شنيفاته, وما نحتاجه ه� التكاملية للمناف�شة مع ال�شركات العاملية من خالل �شراكات  واأ�شاف, اأن ثمَّ

ولي�س ائتالفات.
من جانبه قال وزير ال�شناعة والتجارة والتم�ين الدكت�ر طارق احلم�ري, اإن حتريك عمل القطاع االإن�شائي يعد حمركًا مهمًا يف حتريك العجلة 
االإقت�شادية ك�نها حتّرك كافة القطاعات االإقت�شادية االأخرى.  واأ�شاف, اأن قطاع املقاوالت ي�شّنف حتت بند اخلدمات القابلة للت�شدير وت�شبق 

ت�شدير ال�شلع.
وقال اإن »هناك عن�شرين هامني هما االإ�شتثمار وال�شادرات, واأن اأحد اأهم ت�شدير ال�شلع ه� ت�شدير اخلدمات الهند�شية واملقاوالت, الفتًا 
اإلى اأن ما مت االإتفاق عليه اأخريًا مع اجلانب العراقي ُيعد اإجنازًا مهمًا يف خمتلف املجاالت وبني اأن هناك مباحثات مع �شركات التاأمني واإعادة 

التاأمني لدعم ت�شدير املقاوالت.
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ولفت اأن هناك �شتة مكاتب اإ�شت�شارية تابعة لل�زارة لها �شفة دبل�ما�شية م�شتعدة لتقدمي امل�شاعدة يف هذا املجال, كما طالبت النقابة ب��شع 
قائمة اأول�يات ليتم تنفيذها ح�شب االأهمية. 

بجميع  يرتبط  حيث  اأجزائه  جميع  يف  ال�طني  االإقت�شاد  يف  مهمًا  دورًا  االإن�شاءات  لقطاع  اأن  فريز,  زياد  املركزي  البنك  حمافظ  قال  بدوره 
القطاعات �ش�اء جتارية اأو خدمية اأو �شناعية.

واأ�شاف, اأن القطاع يحتاج اإلى اإعادة هيكلة يف ظل الظروف املالية, كما اأنه ي�اجه حتديات كبرية وبالتايل فاإن على ال�شركات اإقامة ائتالفات 
بحيث تك�ن قادرة على املناف�شة مع ال�شركات االأخرى ومبا يتنا�شب مع متطلبات وفر�س الت�شدير للخارج. واأ�شار اأن %24 من حجم الت�شهيالت 

االئتمانية املمن�حة من قبل البن�ك املحلية هي لقطاع املقاوالت.
اإلى ع�امل  اأن هذا اللقاء يد�شن مرحلة جديدة من مراحل البناء ال�طني, باالإنتقال  من جانبه قال نقيب املقاولني املهند�س احمد اليعق�ب, 
ت�شدير املقاوالت بعد اأن جنح الزمالء اأع�شاء الهيئة العامة لنقابة املقاولني يف اإثراء التجربة املحلية عرب القيام مب�شاريع عمالقة. و�شدد على 

اأهمية اإ�شتثمار اجلهد امللكي والتقاط الفر�ض التي فتح اآفاقها جاللة امللك.
وقال, اإن حتفيز ت�شدير املقاوالت يفتح املزيد من فر�س العمل ل�شركات املقاوالت االأردنية وخا�شة يف اعادة اعمار دول اجل�ار العربي ال�شقيق 

مما ي�شاهم يف تعزيز فر�س االقت�شاد ال�طني وت�شغيل الكفاءات االأردنية.
وقال قمنا يف جمل�س نقابة املقاولني بالت�ا�شل مع االأ�شقاء العرب يف ج�ارنا العربي من خالل زيارات لكل من العراق ال�شقيق و�ش�ريا ال�شقيقة, 
وجنحنا يف فتح اآفاق تعاون و�شراكة �شرتفع من الت�شارعية يف جمال ت�شدير املقاوالت ومت حتقيق واإجناز ما علينا كنقابة مقاولني وننتظر الدور 
اأُ�ش�ًة بالتجربة الرتكية وجتارب الدول  الر�شمي يف تعليق اجلر�س ملا مت حتقيقه للمبا�شرة يف ت�شدير املقاوالت ودعم املقاول االأردين ر�شميًا 
املتقدمة, حيث قمنا بزيارة ملدينة الب�شرة يف اأوج  االإ�شطرابات للم�شاهمة باإيجاد حل مل�شكلة مياه الب�شرة, كذلك قمنا بزيارة بغداد �شمن وفد 
رفيع امل�شت�ى ويف كل الزيارات كان اإحتاد املقاولني العراقني مت�اجدًا وله ب�شمات وا�شحة يف ر�شم اآلية التعاون لت�شدير املقاول االأردين ونتج 
عن هذا ت�قيع مذكرة تفاهم مع االأ�شقاء العراقيني مت من خاللها اإعتماد ت�شنيف ودرجة املقاول االأردين يف العراق ال�شقيق ومعاملته معاملة 
املقاول العراقي باالإ�شافة اإلى تقدمي البنك املركزي العراقي م�شتند اإلتزام للبنك املعتمد للمقاول االأردين يف اأي م�شروع تتم اإحالته عليه ل�شمان 

حق�ق املقاول املالية والعقدية.   
ومن جانبه اأكد نقيب املهند�شني املهند�س اأحمد �شمارة الزعبي �شرورة اإعادة النظر بالت�شريعات, مطالبًا م�ؤ�ش�شات الدولة مبزيد من التعاون 

مع القطاع, واأن املقاول واملكتب الهند�شي بحاجة اإلى حا�شنة اإلى ت�شديره.
فيما اأكد وزير املالية ال�شابق با�شم ال�شامل �شرورة دعم املقاولني امل�شدرين كما اأكد خربة املقاول االأردين املميزة حتديًد يف جمال النقل والطاقة 

واملياه وقدم عدد من النقباء ال�شابقني مالحظات تهدف اإلى دفع عجلة القطاع وزيادة م�شاهمته يف دعم االإقت�شاد ال�طني



35

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION
ANNUAL REPORT
2019

نقابة املقاولني ت�سارك مبعر�س ال�سناعات االأردنية يف قطر

100 �شركة اأردنية , املعر�س الذي اإفتتحه وزير ال�شناعة والتجارة القطري وبح�ش�ر  اإفتتح يف العا�شمة القطرية الدوحة مب�شاركة اأكرث من 
وزير الدولة ل�ش�وؤن االإ�شثمار  مهند �شحادة والنائب خمي�س عطية, وح�شره عدد من املقاولني االأردنني اإلى جانب عدد من  ال�شناعيني االأردنيني 

ورجال االأعمال القطريني . 
الفر�شة  القطرين  االإ�شقاء  اأن هذا  املعر�س �شيمنح  واأ�شاف�ا  االأردنية_القطرية  االإقت�شادية  العالقات  اإرتياحهم مل�شت�ى  وعرب اجلميع عن 

لالإطالع على ال�شناعات االأردنية املختلفة �ش�اء  الغذائية وال�شناعات الهند�شية واأعمال املقاوالت . 
ويعترب فر�شة منا�شبة لت�طيد العالقات االإقت�شادية والتبادل التجاري, وعقد العديد من االإتفاقيات  مع ال�شركات االأردنية. 

ووجهت �شركات املقاوالت امل�شاركة يف املعر�س ال�شكر لنقابة املقاولني للجهد املتميز من  نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب واأع�شاء النقابة 
يف جه�دهم للرتويج للمقاول االأردين  وت�شدير خدمات املقاوالت للخارج وفتح اآفاق وا�شعة للمقاول االأردين لتنفيذ امل�شروعات وزيادة  املردود 

املايل ل�شركات املقاوالت االأردنية.

نقيب املقاولني يلتقي وفد جزر القمر

اأبدى نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب اإ�شتعداد املقاول االأردين على تنفيذ خمتلف امل�شاريع االإن�شائية يف جزر القمر خا�شة يف 
م�شاريع االأبنية لذوي الدخل املحدود كذلك م�شاريع الطرق والطاقة املتجددة التي حتتاجها دولة جزر القمر االإحتادية يف اإطار واجب م�شاركة 
قطاع االإن�شاءات االأردين يف امل�شاريع التنم�ية يف الدول العربية واالإ�شالمية ال�شديقة م�شريًا اإلى التعاون لتدريب العمالة يف دولة جزر القمر 
على خمتلف املهن االإن�شائية التي نحتاجها, م��شحًا اأن النقابة �شمن اخلطط واالإ�شرتاتيجيات التي اأعدتها النقابة خللق املزيد من فر�س العمل 

خارج االأردن, حيث �شيتم التن�شيق مع امل�ش�ؤولني يف جزر القمر الإطالع ال�شركات االأردنية على الفر�س املتاحة لديهم. 
جاء ذلك خالل لقاء نقيب املقاولني يف مكتبه مبقر النقابة بعمان ي�م الثالثاء امل�افق 05/03/2019 وفد جزر القمر برئا�شة دكت�ر عبده 

ح�شني رئي�س جمل�س ال�شعب جلمه�رية جزر القمر يرافقه رئي�س اللجنة املالية  للمجل�س وم�شت�شاره ل�ش�ؤون ال�شرق االأو�شط.
واإ�شتعر�س اليعق�ب خالل اللقاء واقع قطاع االإن�شاءات االأردين وقدرة وكفاءة املقاول االأردين على تنفيذ خمتلف امل�شاريع االإن�شائية ودوره امل�شه�د 
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له يف العمل داخل االأردن وخارجه خا�شة يف دول اخلليج واملغرب العربي, م�شريًا اإلى مبادرة النقابة املميزة يف جمال االإ�شكان منخف�س الكلفة 
لذوي الدخل املحدود مبينًا اأن االأردن اأ�شبح ب�ابة ل�شركات دولية للم�شاركة يف م�شاريع اإعادة االإعمار يف دول اجل�ار خا�شة يف العراق و�ش�ريا.

�شيق�م  الرئا�شية  االإنتخابات  من  االإنتهاء  ال�شعب حال  اأن جمل�س  مبينًا  للجمه�رية,  االردنيني  املقاولني  بزيارة  عبده ح�شني  من جانبه رحب 
وبالتن�شيق مع ال�شلطة التنفيذية يف بالده بتنفيذ ما مت الت��شل اإليه مع نقابة املقاولني م�شريا ًاإلى اأهمية تعزيز العالقات واالإ�شتفادة من اخلربات 
االأردنية املتط�رة يف قطاع االإن�شاءات, م�شتعر�شًا حاجة بالده املا�شة اإلى خمتلف امل�شاريع التنم�ية خا�شة يف جمال  االإ�شكان والطرق, مبينًا اأن 
اأ�شل�ب البناء يف بالده الزال ع�ش�ائيًا يعتمد على اإ�شتخدام رمل البحر املالح واأن العديد من اجلزر بحاجة ل�شق الطرق وان�شاء �شبكة طرق برية 
وبحرية, واأ�شاف اأنه ميكن للم�شتثمرين االأردنيني بناء الفنادق يف املجال ال�شياحي ال�اعد وكذلك يف املجال الزراعي حيث تعترب بالده ثاين 

دولة يف العامل يف اإنتاج بهارات الفانيال.
كما اأن دولته تنتج %66 من االإنتاج العاملي من ال�رود الطبيعية التي تدخل يف �شناعة العط�ر, اإ�شافة اإلى العديد من الف�اكه اال�شت�ائية, وقد 

بني باأن بالده غنية بالنفط, والرثوة ال�شمكية ولكن م�شتغلة ب�ش�رة غري �شرعية من �شركات اأجنبية. 
وح�شــر اللقـــاء مـــن اأع�شــاء جملـــ�س النقابـــة املهنـــد�س عزمــي الزريقات وال�شيد ف�ؤاد الدويري واملهند�س رفيق مراد وال�شيد يا�شني الطراونه 
وال�شيد حممد اب� عجالن ا�شافة الى مدير النقابة املهند�س طارق الهريني ومدير الدرا�شات املهند�س وليد العمري ومدير العالقات العامة 

واالعالم ال�شيد اياد عقل.

نقيب املقاولني: تعديالت قانون البناء 

قال نقيب مقاويل االإن�شاءات االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن التعديالت التي اأُدخلت على قان�ن “البناء ال�طني” والتي حتقق االإرتقاء 
بج�دة االأبنية التي تقام, اأملتها �شرورات ملحة ملعاجلة ما و�شفه باالإختالالت القان�ن ب�شيغته القدمية, والتي نتج عنها بح�شب اليعق�ب اأ�شرار 

م�ؤملة اأزهقت االأرواح واآذت اإقت�شادنا ال�طني . 
واأحدثت التعديالت وفق اليعق�ب الذي كان يتحدث يف لقاء مع مقاويل حمافظة الكرك ح�شره حمافظ الكرك جمال الفايز تغيريات ج�هرية 
يف املادة الثامنه من قان�ن مقاويل االإن�شاءات ليمنع العمل يف قطاع املقاوالت اإاّل ب�ا�شطة مقاولني نقابيني م�شنفني يف وزارة االأ�شغال العامة, 
وكذلك االإلتزام بك�دات البناء املعتمدة وباإ�شراف هند�شي متكامل, فيما فعلت التعديالت امل�شار اإليها امل�ش�ؤوليات القان�نية املت�جبة على مالكي 

االأبنية واملهند�شني واملقاولني ليلتزم�ا بامل�ا�شفات الهند�شية وتنفيذ كل ما تن�س عليه رخ�س البناء وحتت طائلة امل�شاءلة امل�شددة . 
وبني اليعق�ب اأن التعديالت كفيلة باإيقاف اأية خمالفات من قبل املقاولني واملكاتب الهند�شية واملالكني وبحيث يلتزم�ا بن�ش��س رخ�س البناء, 
ومتنع التعديالت املقاولني من بيع العطاءات اأو التنازل عنها ملقاول اآخر, اأو اأن ي�شرتي العطاءات با�شم الغري اإال مب�افقة �شاحب العمل, ويف حال 
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املخالفة في�شطب املقاول من �شجالت النقابة, فيما حتمل التعديالت املالكني املخالفني لن�ش��س رخ�س البناء م�ش�ؤولية تعر�شهم لدفع غرامة 
ترتاوح مابني خم�شة االآف اإلى خم�شني األف دينار, وذلك مت اإذا تنفيذ البناء ب�ا�شطة مقاولني غري مرخ�شني وغري م�شنفني اأو ب�ا�شطة مكاتب 

هند�شية غري م�شجلة يف نقابة املهند�شني. 
وت�شمن التعديالت اإتاحة جماالت عمل اأو�شع اأمام املهند�شني االأردنيني بدل اإ�شتخدام العمالة ال�افده, ما يعالج البطالة املتف�شية بني املهند�شني 
يف اململكة, اإ�شافة لالأ�شرار االإقت�شادية املتمثلة وفق اليعق�ب بالتح�يالت املالية املرتفعة خلارج اململكة من قبل العمال ال�افدين بدل ت�ظيف 

هذه االأم�ال يف رفد اإقت�شادنا ال�طني. 
يحقق  ما  والهند�شة  البناء  على قطاعي  الرقابية  الفنية  اللجان  دور  تفعيل  ال�طني يف  البناء  قان�ن  اأهمية  اأكد  الفايز  الكرك جمال  حمافظ 
املقاولني  نقابتا  به  الذي ت�شطلع  اإلهام  بالدور  واأ�شاد املحافظ  البناء,  العق�بات بحق خمالفي ن�ش��س قان�ن  لتغليظ  العامة, داعيًا  ال�شالمة 
واملهند�شني بهذا اخل�ش��س, رئي�س جمل�س حمافظة الكرك �شايل املجايل قدم عر�شًا الوجه معاناة جمال�س املحافظات والتي تبدت يف العام 
املا�شي وت�شببت يف تعرث الكثري من امل�شاريع التي قررت يف اإطار م�ازنة املحافظة, ومن اأبرز التحديات كما قال مركزية قرارات االإنفاق على 

امل�شاريع وتباط�ؤ املقاولني يف تنفيذ امل�شاريع التي اأُحيلت عليهم اأو حتى ت�قيف العمل بها خلالفات مالية مع احلك�مة وتراكم دي�نهم عليها.
م�شاريع  يف  العمل  تعرث  اأن  مبينًا  الهند�شية,  االإ�شت�شارية  املكاتب  قبل  من  قال  كما  بها  املبالغ  العطاءات  اأ�شعار  تقديرات  اإلى  املجايل  واأ�شار 
املحافظة املقرة للعام املا�شي ت�شبب يف تبديد خم�ش�شاتها املالية فبات من امللزم اإكمال تلك امل�شاريع من خم�ش�شات م�ازنة املحافظة للعام 
احلايل, وقال رئي�س فرع نقابة املهند�شني االأردنيني يف الكرك املهند�س و�شام املجايل اأن نقابة املهند�شني معنية بالتعديالت التي اأدخلت على 
قان�ن البناء ال�طني خا�شة فيما يتعلق ب�شالحيات النقابة يف اإجراءات الدع�ة التاأديبية حال وج�د خمالفات هند�شية تهدد ال�شالمة العامة, 
تلك  االأبنية ك�ن  ب�شالمة  ت�شر  اأنها خمالفات  وقال  الكروكيات,  لنظام  البلديات  بع�س  قبل  املرتكبة من  املخالفات  اإنهاء  اإلى �شرورة  م�شريًا 
الكروكيات غري �شادرة من مكاتب هند�شية ومب�افقة نقابة املهند�شني. كما اأن التعديالت التي اأدخلت على قان�ن البناء ال�طني عززت ع�امل 

ال�شالمة العامة يف البنية املقامة, ما يراه رادعا لكافة املخالفات.

�سمن برنامج االيام العلمية يف نقابة املقاولني

يف اإطار �شعي نقابة املقاولني اإلى رفع كفاءة املقاول االأردين وتعزيز تدريب املقاول والعاملني لديه من مهند�شني وتقنيني على اإ�شتخدام اأحدث 
املهند�شني,  نقابة  يف  واملرور  النقل  جلنة  مع   باالإ�شرتاك  املقاولني  نقابة  يف  الطرق  جلنة  نظمت  االإن�شاءات,  قطاع  يف  التكن�ل�جيا  مبتكرات 
حما�شرة علمية ح�ل اإ�شتخدام تقنية النان� يف الطرق املعبدة والزراعية اإلقاها خبري الطرق يف �شركة زيداك�س االأمريكية في�شل �شال�جا يف دار 
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نقابة املقاولني بعمان م�شاء الي�م الثالثاء امل�افق  05/03/2019,  بح�ش�ر ممثل ال�شركة يف االأردن الدكت�ر عبد الكرمي النجداوي واإدارة 
املحا�شرة مقرر جلنة الطرق  يف النقابة املهند�س خلدون مقط�س الذي اإ�شار اإلى اإن هذه املحا�شرة تاأتي �شمن اإ�شرتاتيجية النقابة يف اإطالع 
مقاويل قطاع الطرق يف اململكة االأردنية الها�شمية على اأحدث منتجات العلم لتط�ير وحتديث امل�اد امل�شتخدمة يف ر�شف واإن�شاء الطرق, وبني 
اأن تكن�ل�جيا النان� هي عبارة عن ن�ع جديد من البلمرات امل�شتقة من ال�شليك�ن ت�شتخدم لتح�شني وتق�ية ر�شفات اال�شا�س )البي�س  مقط�س 
ك�ر�س( يف الطرق املعبدة قبل و�شع اخللطات االإ�شفلتية وتعمل لتح�شني اأداء اخللطات اال�شفلتية وكذلك ت�شتخدم يف الطرق الزراعية, من جانبه 
اأداء اخللطات االإ�شفلتية  اأن الت�جه احلايل العاملي يتجه لتح�شني  اأو�شح  رئي�س جلنة النقل واملرور يف نقابة املهند�شني  الدكت�ر ماجد م�شلم 

واإطالة عمرها وتقليل الكلفة مع املحافظة على البيئة باإ�شتخدام املح�شنات واالإ�شافات على اخللطات االإ�شفلتية.
ومن جانيه بني الدكت�ر النجداوي اأن هذه التقنية احلديثة اإنتجت يف الهند منذ ع�شرة �شن�ات واإ�شتخدمت يف اأمريكا والعديد من دول العامل يف 

اأورويا واأفريقيا واآ�شيا, ويف نهاية املحا�شرة دار نقا�س م�شتفي�س بني املحا�شر واحل�ش�ر.

جلنة م�سرتكة بني املقاولني ومنتجي االإ�سمنت

اإتفق  نقيب  مقاويل االإن�شاءات املهند�س اأحمد اليعق�ب ورئي�س جمعية منتجي االأ�شمنت املهند�س �شليمان ملح�س على التعاون للنه��س بالقطاع 
والعمل امل�شرتك على ت�شدير �شناعة  االإن�شاءات االأردنية للخارج وخا�شة يف دول اجل�ار, واإ�شتغالل ال�ش�ق ال�اعدة يف العراق و�ش�ريا  الإ�شتخدام 
املقاول االأردين منتجات م�شانع االإ�شمنت االأردنية, كما مت االإتفاق على ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني النقابة واجلمعية لدرا�شة اأ�شباب فروقات 

اأ�شعار االإ�شمنت يف ال�ش�ق املحلية وتاأثريه على قطاع املقاوالت.
جاء ذلك خالل اإجتماع نقيب املقاولني اليعق�ب ورئي�س جمعية متنجي اال�شمنت ملح�س يف دار النقابة بعمان �شباح اخلمي�س 07/03/2019 
بح�ش�ر من�شق اجلمعية حممد هارون واأع�شاء جمل�س النقابة املهند�س رفيق مراد وال�شيد ف�ؤاد الدويري اإ�شافة اإلى مدير الدرا�شات يف النقابة 

املهند�س وليد العمري.
اإن املقاولني هم  اليعق�ب  واأكد نقيب املقاولني  ال�ش�ق املحلية,  اأ�شعار االإ�شمنت يف  اأ�شباب تغري  حيث مت بحث الق�شايا امل�شرتكة وعلى راأ�شها 
امل�شتهلك االول ملنتجات م�شانع االإ�شمنت مت�شائال عن اأ�شباب اإرتفاع  اأ�شعار االإ�شمنت املفاجىء يف ال�ش�ق املحلية اإلى م�شت�يات قيا�شية وو�ش�له 
اإلى اأكرث من  )90( دينار للطن ال�احد, رغم اإنخفا�س اأ�شعار امل�شتقات النفطية ب�شكل ملح�ظ اإ�شافة اإلى اإ�شتخدام بع�س امل�شانع للطاقة 
املتجددة التي وفرت كثريًا من كلف االإنتاج االأمر الذي ي�شت�جب خف�س االأ�شعار ولي�شت زيادتها, م�ؤكدًا ال�شرر الكبري الذي حلق بالعديد من 

املقاولني نتيجة ت�شعريهم للعطاءات باأ�شعار ال�ش�ق املتذبذبة والتي ت�ؤل الى االرتفاع الغري مربر.
من جانبه اإ�شتعر�س رئي�س اجلمعية امل�شاكل وال�شع�بات التي ت�اجه �شناعة االإ�شمنت م�شريًا اإلى اإرتفاع كلفة االإنتاج وخا�شة الكهرباء والعمالة 
والتي اأدت اإلى اإغالق وخ�شائر حمققة لدى م�شانع االإ�شمنت يف اململكة ومبينًا اأن قيمة االإ�شتثمار يف م�شنع االإ�شمنت مرتفعة, واأن امل�شانع 
اخلم�شة املنط�ية يف اجلمعية قد قل�شت قدرتها االإنتاجية اكرث من %50 حيث اأ�شبحت تنتج )4( ملي�ن طن يف الي�م, بعد اإرتفاع كلفة االنتاج 

من )30( قر�س اإلى دينار للطن.
كما مت االإتفاق للعمل على  تعزيز اأوا�شر التعاون مع النقابة حيث تق�م اجلمعية بتزويد النقابة باالأ�شعار وتغرياتها مبا�شرة وحيث �شتق�م اجلمعية 
بامل�شاركة يف معر�س البناء الدويل ال�شن�ي الذي تقيمه النقابة لتعزيز فتح اأ�ش�اق جديدة لغايات ت�شدير املنتجات االأردنية, والقيام باأي عمل 

من �شاأنه امل�شاهمة يف تط�ير �شناعة االإن�شاءات االأردنية .
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وزير اال�سغال يلتقي  رئي�س اإحتاد املقاولني العراقيني والعرب

اأكد وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان املهند�س فالح العم��س حر�س احلك�مة االأردنية على تعزيز التعاون مع االأ�شقاء العراقيني وفتح اآفاق عمل 
جديدة للمقاولني االأردنيني يف م�شاريع اإعادة االإعمار والبناء, م�شريًا اإلى اأن احلك�مة قامت بتذليل العقبات التي كانت تعيق ت�شدير املقاوالت, 
مبينًا اأن وزارة االأ�شغال تعمل بخطى حثيثة ليك�ن قطاع املقاوالت االأردين م�ؤهال للدخ�ل يف م�شاريع اإعادة االأعمار والبناء يف الدول العربية 

ال�شقيقة خا�شة العراق, �ش�ريا وليبيا بق�ة واإقتدار ليتمكن من  مناف�شة ال�شركات االجنبية. 
االأردنيني  االإن�شاءات  مقاويل  نقيب  برفقة  ال�شنايف  علي  املهند�س  والعرب  العراقيني  املقاولني  رئي�س حتاد  العم��س  اإ�شتقبال  ذلك خالل  جاء 
العالقات  تعزيز  بحث  مت  حيث   ,14/03/2019 امل�افق  اخلمي�س  ي�م  بعمان  االأ�شغال  وزارة  مبنى  يف  مكتبه  يف  اليعق�ب  اأحمد  املهند�س 
االإقت�شادية بني البلدين والتعاون يف قطاع االإن�شاءات فيما يخ�س ت�شهيل عمل املقاولني ورجال االأعمال االأردنيني  والت�شاركية يف م�شاريع اإعادة 
االإعمار, واأ�شار وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان, اإلى االإجراءات التي اإتخذتها احلك�مة لدعم ت�شدير قطاع املقاوالت منها الت�شهيالت املالية 
والكفاالت البنكية من خالل البنك املركزي, م�ؤكدًا اأهمية اإعداد قطاع املقاوالت االأردين و�شرورة رفع امل�شت�ى التناف�شي للقطاع وبناء ال�شراكات 

بهدف الت�شدير للخارج.
رئي�س اإحتاد املقاولني العراقيني علي ال�شنايف ثمن جه�د احلك�مة االأردنية واإنفتاحها على العراق مما �شي�شاهم يف زيادة التعاون االإقت�شادي 
بني البلدين ال�شقيقني م�شريًا اإلى اإعطاء دور متميز للمقاول االأردين يف ال�شاحة العراقية, حيث اأعرب حاجة العراق للخربة االأردنية املتميزة 
يف جمال املقاوالت عامة ويف اإدارة املياه وال�شرف ال�شحي خا�شة, م�شريًا اإلى اأهمية تعزيز التعاون واالإ�شتفادة من اخلربات املحلية االأردنية 
ذات اخلربة املتميزة, م�ؤكدًا اأهمية مذكرات التفاهم والتعاون التي مت ت�قيعها  مع نقابة املقاولني االأردنيني والتي اأ�شبحت اأمن�ذجًا يحتذى به.
من جانيه  اأكد نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب على عمق ومتانة العالقات التي تربط بني البلدين ال�شقيقني واأ�شاف اأن نقابة 
املقاولني االأردنيني حتث اخلطى لت��شيع اآفاق التعاون من خالل تبادل ونقل اخلربات الفنية واالإدارية االأردنية يف جمال املقاوالت للعراق ال�شقيق 
واإتاحة املجال للمقاول االأردين يف تنفيذ اأعمال يف العراق ونقل اخلربات االأردنية للمقاول العراقي م�شريًا اإلى اأهمية مذكرة التعاون مع اإحتاد 
املقاولني العراقيني التي تق�شي على اأن يتم معاملة املقاول االأردين يف العراق ح�شب ت�شنيفه يف اململكة االأردنية, كما اإتفق الفريقان على اأن يق�م 
اإحتاد املقاولني مبنع اأية جهة اأردنية تق�م بتنفيذ اأي اأعمال مقاوالت يف العراق, ما مل يحمل ت�شنيف �شاري املفع�ل من وزارة االأ�شغال العامة 

واالإ�شكان وم�شجل يف نقابة املقاولني االأردنيني .
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مدير عام العطاءات يف نقابة املقاولني “اجلودة معيار التميز”

اأكد مدير عام دائرة العطاءات احلك�مية املهند�س حمم�د خليفات كفاءة وقدرة املقاول االأردين يف تنفيذ امل�شاريع بج�دة عالية التي ت�شكل 
امل�شاريع املحلية  االأردنية يف تنفيذ  ال�شركات  العامة واالإ�شكان ت�شعى للحفاظ على حق  االأ�شغال  اإن وزارة  التمييز بني املقاولني, م�ؤكدًا  معيار 
وحماية املقاول من املناف�شة ال�شديدة غري العادلة مع ال�شركات االأجنبية يف ظل اإن�شمام االأردن ب�شفة مراقب يف اإتفاقية امل�شرتيات احلك�مية 
الدولية واأ�شار خليفات اإلى تطبيق نظام امل�شرتيات امل�حد على العطاءات حيث ميكن للمقاولني تقدمي املناق�شات والت�شعري اإلكرتونيا مبا ي�شمن 

التناف�س وامل�شاواة بينهم ب�شفافية.
جاء ذلك يف كلمة األقاها يف دار نقابة املقاولني خالل رعايته حفل تخريج امل�شاركني يف دورة فن اإدارة العق�د الهند�شية يف مراحل تنفيذ امل�شاريع 
االإن�شائية املختلفة بح�ش�ر نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب واأع�شاء جمل�س النقابة وعدد كبري من املقاولني وامل�شاركني يف الدورة التي 

نظمتها اللجنة القان�نية يف النقابة بالتعاون مع �شركة م�شك الإدارة امل�شاريع الهند�شية. 
اإجناز  لتحقيق  بها حاليًا وذلك  املعم�ل  االأ�شعار  اأقل  ولي�س على  العادل  ال�شعر  امل�شاريع على  اإحالة  العامة تقت�شي  اأن امل�شلحة  وقال خليفات 
امل�شاريع االإن�شائية بج�دة ون�عية مميزة والعمل على رفع �ش�ية مهنة املقاوالت بالتعاون مع ال�شركاء واجلهات املعنية يف نقابة املقاولني, م�شريًا 
اإلى اأهمية اأن يتنا�شب اأداء املقاول يف تنفيذ امل�شاريع مع درجة الت�شنيف و�شرورة اإعادة النظر يف نظام ت�شنيف املقاولني املعم�ل به يف دائرة 

العطاءات مع احلفاظ على احلق�ق املكت�شبة للمقاولني امل�شنفني.
من جانبه ثمن نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب جه�د دائرة العطاءات و�شعيها مع النقابة لرفع �ش�ية املهنة م�ؤكدًا اأهمية �شقل مهارت 
اليعق�ب جه�د  واإ�شتعر�س  النجاح يف م�شاريعهم,  املقاولني وحتقيق  اأعمال  االإرتقاء بج�دة  اأجل  املهنية وتط�يرها من  القدرات  وبناء  املقاول 
النقابة التي �شملت الن�شاطات املختلفة والربامج املهنية لتدريب املقاول والعاملني لديه الإكت�شاب املعرفة الفنية الالزمة لتط�ير العمل واملعرفة, 
من خالل مركز تدريب املقاولني حيث مت عقد اإمتحان اجلاهزية للمقاولني, اإ�شافة اإلى تخريج الع�شرات من الدورات الفنية, �شمن اإ�شرتاتيجية 
جمل�س النقابة الرامية اإلى رفع كفاءة املقاول االأردين املهنية ويف جمال العق�د الهند�شية ون�شر ال�عي القان�ين اإثر �شدور تعديالت قان�ن البناء 
ال�طني, فقد نظمت النقابة �شل�شلة من الن�شاطات يف املجال القان�ين يف دار النقابة بعمان, اإ�شافة اإلى لقاءات مت عقدها يف فروع النقابة ومع 
املجال�س املركزية يف املحافظات, لتطبيق القان�ن ون�شر ال�عي يف حق�ق وواجبات اأطراف العقد ممثلة يف املالك واملهند�س واملقاول حيث مت بيان 
العق�بات املغلظة حال املخالفة, كما ثمن اليعق�ب دور اللجنة القان�نية يف النقابة لتعميم الفائدة على املقاولني يف خمتلف مناطق ت�اجدهم يف 

اإطار �شل�شلة املحا�شرات التي عقدتها يف فن اإدارة العق�د وال�ثائق خالل مراحل تنفيذ امل�شروع املختلفة.
كما قام مقرر اللجنة القانونية باإ�شتعر�ض ن�شاط اللجنة يف عقد املحا�شرات والندوات القانونية يف املركز والفروع اإ�شافة اإلى اإعداد ورقة عمل 
وبرنامج معل�مة قان�نية لزيادة املعرفة القان�نية لدى املقاولني, فيما اأ�شارت مديرة �شركة م�شك املهند�شة مها ال�شالح اأهمية ال�عي بالعق�د 

لتجنب الثغرات الناجمة عن ممار�شات غري عقدية لدى بع�س اأطراف العقد.
ويف نهاية احلفل �شلم مدير عام العطاءات ونقيب املقاولني ال�شهادات على امل�شاركني يف الدورة و�شّلم املهند�س اأحمد اليعق�ب درع النقابة ملدير 

العطاءات وكذلك ل�شركة م�شك الإدارة امل�شاريع الهند�شية.
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اليعقوب يرعى حفل ذكرى معركة الكرامة

حتت رعاية نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب, اأحيت جلنة دعم �شم�د ال�شعب الفل�شطيني يف نقابة مقاويل االن�شاءات االأردنيني 
فعالية ذكرى معركة الكرامة وي�م االأر�س.

اإقتداءًا بقائد البالد “املقاولني” تلغي م�ساركتها مبنتدى االأعمال االأردين الروماين ن�سرة للقد�س

اإقتداًء بقرار جاللة امللك عبداهلل الثاين باإلغاء زيارته الر�شمية اإلى رومانيا اإحتجاجا على ت�شريحات رئي�شة وزراء رومانيا في�ريكا دان�شيال 
عزمها نقل �شفارة بالدها اإلى القد�س, قطع وفد نقابة املقاولني االأردنيني م�شاركته الر�شمية مبنتدى االأعمال االأردين الروماين.

وتاأتي م�شاركة ال�فد يف املنتدى اإ�شتجابة لروؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني باالنفتاح والت�ا�شل الدائم على دول العامل والذي يتيح 
االإطالع وم�اكبة التط�ر يف خمتلف القطاعات, واأكدت النقابة اأن قرارها مبني على االإ�شتجابة مل�قف قائد البالد ون�شرة للقد�س.



42
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التقرير السنوي

2019

نقيب املقاولني تنظيم اإجراءات طرح واإحالة العطاءات احلكومية متتاز بال�سفافية والعدالة

اإ�شتغرب نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب قيام بع�س اجلهات الر�شمية بني الفرتة واالأخرى باالإدعاء مبقدرتها على تنفيذ م�شاريع باأقل مما 
حتيله دائرة العطاءات احلك�مية متنا�شية هذه اجلهات باأن لكل م�شروع ظروفه وبيئته ومكانه وت�شاميمه وم�ا�شفاته التي ال ميكن اأن تت�شابه مع 
م�شروع اأخر, فاملقارنة ظاملة ولي�شت عادلة, فال يج�ز مقارنة م�شروع ين�شاأ يف اأر�س م�شت�ية مع م�شروع يقام يف اأر�س جبلية اأو �شخرية وال ميكن اأن 
يك�ن كلفة املرت املربع يف جناح �شفي ككلفة املرت املربع يف مدر�شة ت�شم ال�شاحات واملالعب وغرف الكمبي�تر واملختربات والتكييف والعزل وغريها, 
وقد جاء هذا الرد واالإ�شتغراب على ما �شّرح به اأحد االأمناء العامني يف اإحدى ال�زارات من اأن م�شاريع وزارته تزيد كلفتها من 30% -40% 
اإذا طرحت عطاءاتها من قبل وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان, معلال هذه الزيادة اأن وزارة االأ�شغال العامة تتعامل مع مكاتب هند�شية اإ�شت�شارية 
للت�شاميم واالإ�شراف على امل�شاريع ومن ثم تطرح للمقاولني من الدرجة االأولى والثانية مما يزيد من كلفها, وبني نقيب املقاولني اأن تنظيم وطرح 
واإحالة العطاءات احلك�مية من قبل دائرة العطاءات احلك�مية تتم وفقًا لالأنظمة والتعليمات احلك�مية ومتتاز بال�شفافية والعدالة, وبني اأن نقابة 
املقاولني تقدر �شدور نظام رقم )54( ل�شنة 2018 نظام معدل لنظام االأ�شغال احلك�مية الذي مبقت�شاه يتم ت�شكيل جلنة خا�شة من عدة جهات 
معينة للنظر يف االإعرتا�شات املقدمة من املقاولني واأ�شحاب العمل على قرارات جلان العطاءات املركزية مما ي�شفي مزيدًا من ال�شفافية والعدالة 

على قرارات االإحالة ويطمئن املناق�شني واأ�شحاب العمل على حد �ش�اء على االإجراءات املتبعة يف اإختيار اأف�شل العرو�س واأن�شبها. 
الت�شريعات  من  جمم�عة  وت�شبطه  وامل�ؤ�ش�شية,  باالإن�شباطية  ميتاز  خا�شة  املقاوالت  وقطاع  عامة  االأردين  االإن�شاءات  قطاع  اأن  اليعق�ب  وبني 
واالأنظمة امل�شتقاه من الكثري من االأنظمة العاملية املتط�رة, وهذه الت�شريعات واالأنظمة هي حمط تقدير ومرجعية لكثري من االأنظمة والت�شريعات 
العربية, ولقد قامت وزارة االأ�شغال العامة واالأ�شكان الراعية لقطاع االإن�شاءات ومنذ فرتات ط�يلة بامل�شاركة وامل�شاهمة مع جميع اجلهات ذات 
العمل  تنظيم  املهند�شني على  ونقابة  املقاولني  نقابة  مثل  االإن�شاءات  العاملة يف قطاع  للجهات  والراعني  املنظمني  وال�شركاء  بالقطاع  العالقة 
الهند�شي واملقاوالت حتى غدت االأردن رغم االإمكانيات املت�ا�شعة حمط تقدير واإعجاب يف ما مت اإجنازه من م�شاريع الُبنى التحتية واخلدمية 

كالطرق واجل�ش�ر واملباين واملدار�س وامل�شت�شفيات وامل�شاريع ال�شياحية والرتفيهية وغريها الكثري. 
وتط�يرها,  الفنية  الك�دات  واإ�شدار  واجل�ش�ر  والطرق  للمباين  الفنية  امل�ا�شفات  وتط�ير  و�شع  على  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزارة  وتق�م 
الهند�شية مبختلف  وامل�شاريع  واملن�شاأت  والطرق  االأبنية  اإن�شاء  على  وتق�م  وتنظيمها,  العطاءات  وتطبيقها وطرح  املقاولني  ت�شنيف  وتعليمات 
اأن�اعها و�شيانتها وما حتتاج اإليه من �شراء واإ�شتئجار ونقل وتقدمي وت�شليم امل�اد والتجهيزات والل�ازم واملعدات ومركبات االأ�شغال واالأجهزة 

والقطع التبديلية اخلا�شة بهذه االأ�شغال اأو الالزمة لدرا�شتها وت�شغيلها ومتابعة تنفيذها واالإ�شراف عليها 
وتعمل نقابة املهند�شني وهيئة املكاتب الهند�شية وال�شركات على تنظيم العمل الهند�شي يف االأردن الذي يعترب من االأكرث تنظيمًا وكفاءة يف الدول 

العربية وغريها وتعمل نقابة املقاولني مب�جب قان�ن االإن�شاءات على تنظيم مزاولة مهنة املقاوالت االإن�شائية. 
وينت�شب اإلى نقابة املقاولني املئات من املقاولني الذين ميتلك�ن الكفاءات وامل�ؤهالت واخلربات والتجهيزات العالية والكبرية التي متكنهم من 

تنفيذ امل�شاريع الكبرية واملتخ�ش�شة والتناف�س مع ال�شركات العاملية حمليًا وخارجيًا. 
تعمل املكاتب الهند�شية  يف القطاعني العام واخلا�ض على اإعداد الوثائق اخلا�شة بالعطاءات وامل�شاريع الإن�شائية من ت�شاميم و�شروط وموا�شفات 
وخمططات وجداول كميات ح�شب متطلبات �شاحب العمل وظروف وبيئة وطبيعة وم�قع امل�شروع, وتختلف امل�شاريع عن بع�شها البع�س باختالف 
مدخالتها و�شروطها وغاياتها وحمت�ياتها رغم ت�شاوي امل�شاحات يف بع�شها, وبالتايل تختلف الكلفة من م�شروع اإلى اآخر, وبالعادة تق�م املكاتب 

الهند�شية باالإعتماد على اخلربات واالأجهزة الفنية الكف�ؤة لديها بتحديد كميات التنفيذ والكلف التقديرية لها. 
بطرح  العمل  اأ�شحاب  اأو  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزارة  تق�م  املقاولني  وت�شنيف  العطاءات  وتعليمات  احلك�مية  االأ�شغال  نظام  على  وبناًء 
العطاءات للمقاولني ح�شب الدرجات وال�شق�ف, ويق�م املقاول�ن بالتناف�س على هذه العطاءات بعد درا�شتها وزيارتها وتفح�س امل�قع واملكان 
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والظروف ال�شطحية واجلي�ل�جية والطرق امل�ؤدية للم�شروع واخلدمات املت�فرة يف املنطقة واالإمكانيات املت�فرة لدى املقاولني, ويتقدم املقاول�ن 
لهذه العطاءات وتك�ن اأ�شعارهم بالعادة متقاربة من بع�شها وال تتعدى االإختالفات يف الظروف الطبيعية %10 بني اأ�شعار املتقدمني, مما يعني 
اأن التناف�س كبري بني املقاولني واأن التقديرات والدرا�شات التي اأجراها املقاولني لغايات الت�شعري هي تقديرات ح�شب الكلف احلقيقية دون مغاالة 

اأو فح�س يف التقدير والت�شعري. 
وتق�م دائرة العطاءات احلك�مية اأو اأ�شحاب العمل بدرا�شة عرو�س املناق�شات وتقييمها مب�جب تعليمات عطاءات االأ�شغال احلك�مية ال�شادرة 
اإ�شتنادًا لنظام االأ�شغال احلك�مية وتتم االإحالة يف العادة على اأقل االأ�شعار بعد درا�شة العرو�س من قبل اللجان الفنية املتخ�ش�شة, علمًا باأن 

نظام االأ�شغال احلك�مية ين�س على اإحالة العطاء على اأن�شب االأ�شعار واأف�شلها ولي�س بال�شرورة اأقلها 
ونظرًا للتناف�س الكبري بني املقاولني وخا�شة يف الظروف احلالية وب�شبب قلة العمل فاإننا نالحظ اأن االإحالة على املقاولني تك�ن باأقل من الكلف 

التقديرية التي اأعدتها املكاتب الهند�شية واأ�شحاب العمل, اأي اأن معظم املقاولني يعمل�ن بخ�شارة اأو بالكلفة. 
ويحمل على العطاء باالإ�شافة اإلى الكلف املبا�شرة لالأعمال م�شاريف كثرية مثل الكفاالت والتاأمينات املختلفة واإلزامية ت�شغيل االأيدي العاملة 
املحلية من اأبناء املحافظات ف�ق الكادر املطل�ب وفقًا لنظام رقم )131( ل�شنة 2016, واملكاتب واالأثاث واالإت�شاالت والتنقالت وال�شيارات 

وغريها والتي تزيد بالعادة عن %25 من �شعر العطاء. 
اإننا نقدر ل�زارة االأ�شغال العامة واالأ�شكان ودائرة العطاءات احلك�مية احلر�س والكفاءة واالإقتدار وما تتمتع فيه االأجهزة الفنية واملهند�شني 
العاملني  العمل  واأ�شحاب  واملقاوالت  الهند�شي  القطاع  لكل  ومرجعية  تقدير  حمط  جتعلهم  وم�ش�ؤوليات  وخربات  كفاءات  من  فيهما  العاملني 

بالقطاع اخلا�س والعام.

نقابة مقاويل االإن�ساءات االأردنيني يزورون مقر اإحتاد مقاويل فل�سطني لتقدمي التهنئة للمجل�س املنتخب

زار ع�ش� املجل�س املهند�س رفيق مراد يف نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني ممثال عن �شعادة نقيب املقاولني االردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب  
فـــــي  االإحتـــــاد  رئيـــــ�س  اإ�شتقبالـــه  فــــي  وكــــان  اهلل  رام  فـــي  الرئي�شـــي  فل�شطيـــن  مقاولـــي  اإحتاد  مقر  االأردن  يف  االإدارة  جمل�س  واأع�شاء 
فل�شطيــــــن ال�شيد زاهر احلميدات واأع�شاء جمل�س االإدارة ال�شيد حمم�د جبيل وال�شيد ر�شا الع�ش�د واأع�شاء من الهيئة العامـة لالإحتــاد وجــرى 
خــالل اللقـــاء ت�شليــم كتــاب تهنئــة مــن نقيــب املقاوليـــن فــي االأردن ملجلــــ�س االإدارة فــي فل�شطيـــن و�شكــر رئيـــ�س االإحتــــاد ال�شيــــد زاهــــر 
احلمـــــيدات ع�ش� املجل�س املهند�س رفيق مراد على زيارته وعلى التعاون املثمر والبناء وامل�شتمر بني النقابتني وقام جمل�س االإحتاد بت�شليم ع�ش� 

املجل�س املهند�س رفيق مراد درعًا مقدمًا من اإحتاد املقاولني الفل�شطينيني تكرميًا لالأخ�ة يف نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني.
املهند�س  االردنيني  املقاولني  نقيــــب  مــــــن  هاتفيــــــًا  اإت�شـــــااًل  احلميـــــدات  زاهــــر  ال�شيـــد  االإحتــــاد  رئيـــــ�س  تلقـــى  اللقــــاء  هامـــ�س  وعلـــى 
اأحمد اليعق�ب, وقدم التهاين لرئي�س املجل�س واالأخ�ة اأع�شاء جمل�س االإدارة ومت االإتفاق ما بني النقيبني على اإ�شتمرارية التعاون امل�شرتك بني 

الطرفني.

اليعقوب ي�سيد باالإجراءات العملية التي تخذتها احلكومة حلل م�ساكل قطاع االإن�ساءات

اأ�شــاد نقيـــــب املقاوليـــن املهنــــد�س اأحمــــد اليعقــــ�ب باالإجــــراءات التي اإتخذها رئي�س ال�زراء الدكت�ر عمر الرزاز حيال قطاع االإن�شاءات حيث 
اأبدى الرئي�س خالل اإجتماع بني الطرفني تفهمًا لكافة م�شاكل القطاع والبدء باالإجراءات العملية يف اإنهاء امل�شاكل واملتمثلة باملطالبات امل�شتحقة 
للمقاولني على �شناديق احلك�مة والعمل على تفعيل قان�ن البناء ال�طني لي�شبح القان�ن ال�حيد ال�شامن للعمل االإن�شائي يف اململكة االأمر الذي 
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يعزز قطاع املقاوالت ويفتح قطاع العمل اأمام القطاعـــات ال�شبابية املتعددة كما و�شي�شاهم القرار يف ت�فري فر�س عمل لل�شباب واأ�شاف املهند�س 

امل�شتثمرين  ويحفز  الداخل  يف  العمل  �شيعزز  حيث  وخارجيًا  داخليًا  اإيجابي  ب�شكل  �شينعك�س  االأمر  هذا  اأن  �شحفية  ت�شريحات  يف  اليعق�ب 

بالدخ�ل يف العمل االإ�شتثماري والعقاري.

كما بحث يف االإجتماع اإجناز ال�شكن ال�شبابي و�شكن اأ�شحاب الدخ�ل املحدودة واالأُ�شر العفيفة حيث �شت�فر احلك�مة البنية التحتية لالأرا�شي 

فيما ي�فر قطاع االإن�شاءات تنفيذ االأعمال بج�دة عالية و باأ�شعار يف متناول يد ال�شباب واالأ�شر املت��شطة الدخل.

وختم املهند�س اليعق�ب ت�شريحاته باالإ�شادة ب�عد حمافظ البنك املركزي  باإ�شدار ت�شهيالت بنكية على �شكل كفاالت ودخ�ل عطاءات االأ�شب�ع 

املقبل للمقاولني خارج االأردن.

الرزاز يرتاأ�س اإجتماعًا لتعزيز دور قطاع االإن�ساءات يف التنمية وت�سغيل االأردنيني.

خ�ش�س االإجتماع الذي تراأ�شه رئي�س ال�زراء الدكت�ر عمر الرزاز يف دار رئا�شة ال�زراء ملناق�شة التحديات التي ت�اجه قطاع االإن�شاءات يف اململكة 

واخلروج بقرارات وت�جهات وا�شحة يتفق على تنفيذها يف اإطار زمني حمدد لدعم القطاع وقدرته على جتاوز التحديات وتعزيز م�شاهمته يف 

التنمية االإقت�شادية وت�شغيل االأردنيني.

واأكد رئي�س ال�زراء خالل االإجتماع الذي ح�شره عدد من ال�زراء وحمافظ البنك املركزي وروؤ�شاء نقابات املقاولني واملهند�شني ورئي�س هيئة 

نح�  قبل  عليها  الت�افق  مت  التي  االإجراءات  اأن  م�شرفية,  م�ؤ�ش�شات  وممثل�  االإ�شكان  قطاع  يف  امل�شتثمرين  جمعية  ورئي�س  الهند�شية  املكاتب 

اأ�شب�عني اأ�شهمت يف التغلب على جزء كبري من العقبات واأبرزها نظام االأبنية الذي اأقره جمل�س ال�زراء والتعليمات التنفيذية بعد الت��شل اإلى 

�شيغة ت�افقية ب�شاأنه, معربًا عن االأمل باأن ي�شهم يف خف�س اأ�شعار ال�شقق ال�شكنية اأمام االأ�شر وت�فري فر�س العمل لل�شباب االأردين.

كما اأكد احلاجة مل�شاريع اإ�شكان حقيقية على االأر�س م�جهة نح� االأ�شر االأردنية الفتية وباأ�شعار معق�لة جدًا, م�شريًا اإلى اأهمية �شبط وتنظيم 

�ش�ق العمل يف العديد من القطاعات ويف مقدمتها قطاع املقاوالت واالإن�شاءات.

ومت الت�افق خالل االإجتماع على اأن تك�ن العمالة االأردنية بن�شبة 100 باملئة يف م�شاريع االأ�شغال احلك�مية التي تطرحها وزارة االأ�شغال العامة 

واالإ�شكان وال�زارات االأخرى على مقاولني اأردنيني واأن يك�ن اأي اإ�شتثناء بهذه الن�شبة مربرًا.

اأما بخ�ش��س املقاوالت يف امل�شاريع اخلا�شة فتم االإتفاق على حتديد حد اأدنى للعمالة املحلية بحيث ت�شكل االأكرثية واأن تك�ن العمالة ال�افدة 

العاملة يف هذه امل�شاريع مرخ�شة واأن يتم العمل على ت�شنيف عدد من املهن املغلقة اأمام العمالة ال�افدة خالل الفرتة القليلة القادمة.

كما مت التاأكيد على تطبيق قان�ن البناء ال�طني بهدف احلد من عمليات بيع العطاءات بحيث يك�ن املقاول واملهند�س امل�شرف م�ش�ؤولني ب�شكل 

كامل عن عملية البناء و�شمان االإلتزام بامل�ا�شفات واحلفاظ على ال�شالمة العامة.

و�شيتم االإعالن خالل الفرتة القليلة القادمة عن التح�شري الإطالق ثالث مبادرات اإ�شكانية يف عمان والزرقاء واربد تنبثق من فكرة ال�ش�احي 

االإ�شكانية تقام على اأرا�س يتم تط�يرها وبحيث تك�ن ال�شقق ال�شكنية متاحة للم�اطنني باأ�شعار معق�لة جدًا.
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ومت خالل االجتماع التاأكيد على اأهمية تعزيز ت�شدير اخلدمات اال�شت�شارية الهند�شية وت�شدير خدمات قطاع املقاولني وم�شاهمته يف مراحل 
اإعادة البناء بدول اجل�ار.

املقاوالت  �شركات  مل�شاعدة  القرو�س  �شمان  �شركة  من  دينار  ملي�ن   100 تخ�شي�س  عن  فريز  زياد  الدكت�ر  املركزي  البنك  حمافظ  واأعلن 
باإ�شدار كفاالت ح�شن التنفيذ للم�شاريع خارج االأردن بهدف حتفيز ت�شدير اخلدمات.

واأ�شار وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان املهند�س فالح العم��س اإلى اأن غالبية العمالة يف العطاءات احلك�مية اأردني�ن بينما يف مقاوالت القطاع 
اخلا�س التي ت�شل اإلى ثالثة مليارات دينار �شن�يًا غالبيتهم من العمالة ال�افدة.

كما عر�شت وزير الطاقة والرثوة املعدنية هالة زواتي مل�شروعات الطاقة والطاقة املتجددة التي يجري العمل على تنفيذها ودور املقاول االأردين 
فيها وفر�س العمل التي ت�فرها.

واأ�شار وزير املياه والري املهند�س رائد اب�ال�شع�د اإلى م�شاريع بقيمة 200 ملي�ن ي�رو لقطاع املياه يف منطقة ال�شمال حيث مت ت�شنيفها بحزم 
ل�شمان ا�شتفادة اأكرب عدد من املقاولني االأردنيني.

واأكد نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب الت�شاركية التي متيز عالقة النقابات مع احلك�مة, الفتًا اإلى اأن نظام االأبنية الذي مت الت�افق عليه 
يفتح اآفاق عمل اأو�شع اأمام القطاع اخلا�س وت�شغيل االأردنيني.

اإلى اأن جمم�ع حت�يالت  وقال اإن النقابة تتجه نح� مكننة مهنة املقاوالت وتدريب ال�شباب على مهن حمددة بالتعاون مع وزارة العمل, الفتًا 
العمال ال�افدين يف القطاع ت�شل اإلى مليار و200 ملي�ن دينار �شن�يًا.

املهند�شني  عدد  و�ش�ل  مت�قعًا  االأردن,  يف  الهند�شة  مهنة  ت�اجه  التي  التحديات  اإلى  الزعبي  �شمارة  اأحمد  املهند�س  املهند�شني  نقيب  واأ�شار 
الدول  االأردنيني يف  للمهند�شني  اآفاق جديدة  العمل على فتح  اأهمية  الف مهند�س, م�ؤكدًا   230 اإلى  املقبلة  ال�شن�ات اخلم�س  االأردنيني خالل 
اإلى �شيغة مر�شية  للت��شل  بذلتها احلك�مة  التي  العمري اجله�د  املهند�س زهري  االإ�شكان  امل�شتثمرين يف قطاع  رئي�س جمعية  وثمن  ال�شقيقة 
لنظام االأبنية واإقراره من قبل جمل�س ال�زراء, م�ؤكدًا اأن اال�شتعدادات بداأت الإقامة وحتفيز م�شاريع جديدة يف قطاع االإ�شكان الذي من املنتظر 

اأن ي�شهد من�ًا خالل الفرتة املقبلة.
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املهند�سني تكرم ال�سيد فوؤاد الدويري كنموذج ملقاومة التطبيع مع االحتالل

قدمت نقابة املهند�شني يف امل�ؤمتر ال�طني الرابع ملقاومة التطبيع مع العدو ال�شهي�ين, درع تقدير و�شكر لع�ش� املجل�س ال�شيد ف�ؤاد الدويري.
وجاء التكرمي على ما قام به الدويري باإ�شرتجاع حم�لة من “احل�شمة” بيعت من ك�شارته الكائنة يف املفرق ل�شائق �شاحنة وبعد اإكت�شافه اأنها 

�شتذهب مل�شروع خط الغاز االإ�شرائيلي, حمل ل�در على �شاحنة واإ�شتعاد ه� واأخ�انه حم�لة الرمل من امل�شروع.
قال الدويري اأن العدو ال�شهي�ين ي�شتهدف ال�شباب والت�شكيك بالقيادات واملقاومة, وي�شتخدم اأ�شاليب ملت�ية الإثبات اأن املعار�شني للكيان هم 

من مي�ل�ن م�شاريعه ملكا�شب �شخ�شية.
و�شدد الدويري على �شرورة الثبات والتما�شك حتت القيادة الها�شمية وم�قفها اإجتاه املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�س.

العراق يدعم املقاول االأردين يف تنفيد م�ساريع عمرانية بالعراق

اإجتماع عقد مع وفد من نقابة املقاولني العراقيني عن دعم اجلمه�رية العراقية للمقاول  اأعلن نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب عقب 
االأردين من خالل تنفيذ م�شاريع عمرانية.

وثمن املهند�س اليعق�ب الزيارة التي يق�م بها نقيب املقاولني العراقيني املهند�س علي ال�شنايف والتي تاأتي �شمن  �شل�شلة لقاءات بني الطرفني 
لدعم ت�شدير املقاوالت االردنية اإلى دولة العراق.

واأكد اليعق�ب قيام فريق ر�شمي اأردين بزيارة اإلى العراق الإجراء الرتتيبات الالزمة لزيارة وفد وزاري ل��شع اآليات لتنفيذ التعاون امل�شرتك يف 
القطاعات ال�شناعية واالإن�شائية كما �شيتم بحث اآلية االإعالن عن طرح عطاءات هذه امل�شاريع العمالقة لتمكني املقاول االأردين من امل�شاركة 

والتقدم من خالل امليزة التناف�شبة التي ح�شل عليها.
واأ�شاد اليعق�ب بدور املهند�س ال�شنايف وزياراته املتكررة اإلى اململكة والتي اأدت اإلى تذليل العقبات وفتح اآفاق وجماالت التعاون املثمر بني االأ�شقاء.

بدروه اأكد املهند�س ال�شنايف اأن اإحتاد املقاولني العراقيني قام  بن�شر عطاءات تن�ي احلك�مة العراقية طرحها خالل العام احلايل بعد اإقرار 
م�ازنة الدولة والتي تقدر بح�ايل )19( مليار دوالر يف جمال االإن�شاءات م�زعة بني م�شاريع �شغرية وم�شاريع مت��شطه احلجم.

وقال ال�شنايف نظرًا ل�شمعة املقاول االأردين املمتازة يف ت�شميم وتنفيذ امل�شاريع بدقة و�شرعة عالية فاإن الفر�شة متاحة اأمام املقاول االأردين 
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الإ�شتغاللها من خالل الدخ�ل للمناف�شة على تنفيذ هذه امل�شاريع م�شريًا اأن االإحتاد العراقي وبالتن�شيق من نقابة املقاولني االأردنيني ودعم وزارة 
االأ�شغال يف البلدين قد قامت بتذليل املع�قات التي حت�ل دون دخ�ل املقاول االأردين لتنفيذ امل�شاريع يف العراق �ش�اء كان من الكفاالت البنكية 

اأو اإجراءات الت�شنيف.
واأ�شار ال�شنايف عن وج�د عدد من مقاويل دول اجل�ار )ايران وتركيا( لتنفيذ عطاءات داخل العراق ولكن لالأ�شف مل يق�م�ا بتنفيذها ح�شب 
اإحالة  و�شيتم  املتط�رة  الدول  اإلى م�اكبة  بالعراق  لل��ش�ل  االأعمار  اإلى جتديد  ننظر  واأننا  العطاءات منهم,  و�شحب  ا�شتبعادهم  اال�ش�ل ومت 

العطاءات على ال�شركات القادرة على التنفيذ من خالل النظر اإلى خرباتها و�شرعة ودقة تنفيذ امل�شاريع.
وبني اأن حق�ق ال�شركات املنفذة حمف�ظة من خالل عقد الفيدك العاملي املفعل يف العراق عند اإحالة امل�شاريع.

ودعى ال�شنايف املقاولني االأردنيني للح�ش�ر اإلى العراق لالإطالع على حجم اإعادة االإعمار بالعراق واالإ�شتفادة من الفر�شة يف امل�شاركة باإعمار العراق 
واملت�قع اأن ي�شتمر لع�شرات ال�شن�ات حيث اأن مراحل تط�ير العراق وجتديد اإعمارة ال يت�قف لينتظر اأحد ويجب على املقاول االأردين اأن ي�شتغل العالقة 

احلميمة بني ال�شعبني عامة وبني االإحتاد العراقي ونقابة املقاولني االأردنيني خا�شة وي�شتخدم خرباته  للمناف�شة للتنفيذ هذه امل�شاريع.
واأكد املهند�س ال�شنايف م�شاركة االإحتاد مبعر�س االإن�شاءات االأردين الثالث ع�شر الذي تقيمة نقابة املقاولني يف 24/6/2019 خللق ت�ا�شل بني 

املقاول االأردين واملقاول العراقي واالإطالع على تعليمات الدخ�ل لتنفيذ م�شاريع بالعراق واأهم الق�انني الناظمة للقطاع بالعراق.

اليعقوب : مهن تدر دخاًل ال يقل عن 50 دينارًا يوميًا ت�سيطر عليها العمالة الوافدة

اأّكد نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن هناك مهنًا يف قطاع االإن�شاءات تدر دخاًل ال يقل عن 50 دينارًا ي�ميًا.
وقال اليعق�ب اإن هناك كمًا هائاًل من فر�س العمل بهذه املهن يف م�شاريع االإن�شاءات املنفّذة من قبل القطاع اخلا�س كبناء االإ�شكانات, م�ؤكدًا 

حاجة ال�شباب االأردين للتدريب والتاأهيل للعمل يف هذه املهن.
وعزا اأ�شباب �شيطرة العمالة ال�افدة على هذا القطاع الإجتاه ال�شباب للعمل املكتبي, رغم اأن هذه املهن ت�فر دخاًل اأف�شل ولي�شت عيبًا.

ولفت اليعق�ب اإلى اإتفاق وّقع بني نقابة املقاولني ووزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان لت�شغيل عمالة حملية يف م�شاريع املقاوالت وطرح القيام بهذه 
املهام بطريقة ميكانيكية �شمن موا�شفات و�شروط العطاء من اأجل تدريب وتاأهيل هذه العمالة مبا يتوافق مع خمرجات ال�شركة الوطنية للتدريب 

والت�شغيل ومراكز التدريب املهني.
عليها  ليعمل  االآالت  املنظمة  قّدمت  حيث  املهن  هذه  ملكننة  برنامج  باإن�شاء  الدولية  العمل  منظمة  مع  وبالتعاون  قامت  النقابة  اأن  اإلى  واأ�شار 

الالجئ�ن ال�ش�ري�ن وال�شباب االأردن بال�شراكة.
وبني اليعق�ب اأن ن�شبة العمالة ال�افدة يف قطاع االإن�شاءات مب�شاريع القطاع اخلا�س وفق درا�شة لدائرة االإح�شاءات العامة ت�شل اإلى 71%, 

وتق�م هذه العمالة باإخراج اأكرث من مليار دينار من االإقت�شاد االأردين �شن�يًا.
ويف حال مت فتح الباب اأمام العمالة املحلية للعمل يف م�شاريع القطاع بقطاعات االإن�شاءات البالغ مت��شط م�شاحتها ح�ايل 7 ماليني مرت مربع, 

فاإنها �شت�فر فر�س عمل لل�شباب االأردين تف�ق 30 األف فر�شة عمل التي اأعلنت عنها احلك�مة بكثري.
واأ�شار اإلى اأن )الق�شارة وبناء الط�ب واحلجر( اأ�شبحت ميكانيكية وتتم ب�ا�شطة اآالت وال حتتاج للكثري من اجلهد, م�ؤكدًا اأن التح�ل للطريقة 

امليكانيكية يف هذه املهن لي�س اأمرًا �شهاًل ولكنه ممكن.
و�شرب مثااًل على ذلك اأعمال )�شب الباط�ن( التي اأ�شبح العمل بها اأردنيًا بالكامل عند حت�لها مليكانيكية, واأعمال تعبيد الطرق التي ال تتجاوز 

ن�شبة العمالة ال�افدة بها %5 ك�نها اأ�شبحت ميكانيكية يف الكامل.
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وطالب اليعق�ب بحل م�شكلة ت�شاريح العمل حيث يق�م العامل ال�افد باإ�شدار ت�شريح عمل للقطاع الزراعي ويق�م بداًل من ذلك يف العمل بقطاع 
االإن�شاءات والبناء.

وبني اأن هناك اأكرث من 150 األف مهند�س يف االأردن, وقامت النقابة ولرفع �ش�ية املهنة باإلزام كل مقاول بت�شغيل مهند�س يك�ن م�شرتكًا يف 
ال�شمان االإجتماعي وتلزمه ب�ج�د 3 عمال اأردنيني على االأقل يف اأي م�شروع تقل م�شاحته عن األف مرت مربع على �شبيل املثال.

واأ�شار اإلى اأن النقابة قامت باإن�شاء ما ي�شمى به�ية البناء وه� املخططات الهند�شية وفح��شات الرتبية واحلديد ليمتلك امل�اطن بناًء متينًا واآمنَا 
ومكف�اًل, اإ�شافة ملعرفة امل�اطن اأماكن ت�اجد م�ا�شري املياه والكهرباء وطريقة �شريها وانت�شارها يف منزله وفق املخطط الهند�شي

وبني اأن املقاول م�ش�ؤول عن البناء ملدة 10 �شن�ات فيما يتعلق بالتهدم اجلزئي اأو الكلي وفق القان�ن, و�شمن عقد املقاولة هناك بند �شيانة ملدة 
�شنة وبحد اأق�شى �شنتني الأعمال الكهرباء واالأم�ر االأخرى.

رئي�س هيئة اإ�ستثمار بغداد ي�ستقبل وفدًا اأردنيًا يف مقر الهيئة

امل�شت�شار  اأمني  بال�شيــد رامي حممد  اأردنيـــًا ممثـــاًل  وفــدًا  فــي مكتبــه  بغـــداد  اإ�شتثمـــار  رئيـــ�س هيئـــة  الزاملـــي  �شاكــــر  املهنــــد�س  اإ�شتقبــل 
االإقت�شادي ل�شفارة اململكة االأردنية الها�شمية مع مندوبني وممثلني عن نقابة مقاولني االإن�شاءات االأردنيني وممثل عن وزارة ال�شناعة ممثل 
املهند�شني يف عمان حيث  نقابة  املعل�مات وممثل  وتكن�ل�جيا  االإت�شاالت  وزارة  ال�شناعية وممثل  التنمية  وحدة  ومدير  �شناعة عمان  غرفة 
تباحث الطرفني ح�ل �شري العملية االإ�شتثمارية يف العا�شمة وفر�س االإ�شتثمار املتاحة فيها اإذ رحب الزاملي بال�فد واأبدى دعمه الكامل لهم 
ولكافة ال�شركات العربية التي ترغب بالعمل يف بغداد عن طريق االإ�شتثمار خ�ش��شًا واأن هنالك اآفاق تعاون اإقت�شادية وجتارية جديدة فتحت 
م�ؤخرًا بني العراق واالأردن, كما قدم لهم �شرحًا وافيًا عن اآلية طرح الفر�س االإ�شتثمارية ح�شب اإحتياج العا�شمة لها وكيفية التقدمي عليها من 
قبل ال�شركات كما قدم لهم ت��شيحًا ح�ل قان�ن االإ�شتثمار والت�شهيالت واملزايا وال�شمانات التي مينحها للم�شتثمرين املحليني واالأجانب على 
حد �ش�اء ف�شاًل عن القرو�س التي متنحها امل�شارف العراقية للم�شتثمرين م�شيفًا باأن الهيئة تقف على م�شافة واحدة من جميع امل�شتثمرين 

وال�شركات واأن اأب�ابها مفت�حة لتقدمي كافة الدعم واالإ�شناد لت�شهيل عملهم.
وقد تباحث اجلانب االأردين مع رئي�س الهيئة يف جممل الق�شايا املتعلقة بالعملية االإ�شتثمارية واإمكانية تعزيز �شبل التعاون امل�شرتك بني 
البلدين حيث اأبدى ال�فد رغبته بتنفيذ م�شاريع خمتلفة يف العراق مع طرحهم لعدة اأفكار تخ�س تنفيذ م�شاريع اإ�شتثمارية جديدة تخدم 
امل�اطنني والعا�شمة وفقًا لقان�ن االإ�شتثمار رقم 13 ل�شنة 2006 املعدل, مبينًا باأن ال�شركات االأردنية تطمح للدخ�ل يف ال�ش�ق العراقية 
اإن�شاء م�شاريع حديثة ومتط�رة وذات م�شت�ى عايل من اخلدمات وبني احلاجة الكبرية الإحتياج العراق ل�حدات  والعمل فيها من اأجل 

�شكنية للم�اطنني

وفد ر�سمي اأردين يوؤطر العالقات االأردنية العراقية يف جمال املقاوالت واالأعمال االإن�سائية

اإلتقى مدير عام دائرة العطاءات احلك�ميه املهند�س حمم�د خليفات مع وكيل وزارة االإ�شكان والتعمري والبلديات املهند�س جابر عبد احل�شاين 
املقاوالت  جمال  يف  البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  لتاأطري  ر�شمي  اأردين  وفد  بها  يق�م  التي  لبغداد  االإ�شتطالعية  الزيارة  هام�س  على  وذلك 

واالأعمال االإن�شائية. 
واالإ�شت�شارات الهند�شية وح�شر اللقاء الذي عقد يف اإحتاد املقاولني العرب رئي�س اإحتاد املقاولني العـــرب رئيـــــ�س اإحتـــــاد املقاوليــــن العراقييــــن 
ال�شقيقني  البلدين  بني  التعاون  اأطر  زيادة  بحث  اللقاء  اليعق�ب, ومت خالل  اأحمد  املهند�س  االأردنييــــن  املقاوليـــــن  ونقيــــب  ال�شنافــــي  علــــي 
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والتباحث بخ�ش��س العطاءات التي يتم طرحها من جمال�س املحافظات والفر�س املتاحة للمقاولني االأردنيني, وعر�س املهند�س خليفات خالل 
اللقاء اآلية طرح العطاءات املركزية �شمن اأطر ال�شفافية ال�ا�شحة وامل�شتندة اإلى االأنظمة املتبعة والتي ت�شري من خاللها كافة االإجراءات العملية 
�شمن اإطار من العمل امل�ؤ�ش�شي واملكا�شفة التي تكفل حق�ق اجلميع معرجًا على احلديث عن نظام ال�شراء االلكرتوين واأهميتها الق�ش�ى يف 

جمال العمل وملزيد من ال��ش�ح الذي ه� اأ�شا�س النجاح.
من جانبه قال احل�شاين باأن طرح هذة العطاءات يتم عن طريق امل�قع االإلكرتوين لكل وزارة وعن طريق ال�شحف. 

كما بحث ال�فد االأردين خالل زيارة وزارة التخطيط العراقية مع املدير العام للدائرة القان�نية يف وزارة الدكت�رة هناء ا�شماعيل, بح�ش�ر 
امل�شت�شار االقت�شادي يف ال�شفارة االردنية رامي الق�شاة ا�ش�س الت�شنيف للمقاولني والتاأهيل لل�شركات االإ�شت�شارية الهند�شية كما مت التباحث 
بطرقها املعروفة واملن�ش��س عليها  “النزاعات”  امل�شاريع وطرق حل اخلالفات  به لهذه  الذي �شيتم تطبيقه والعمل  املقاولة  بخ�ش��س عقد 

بالعقد مدار البحث.
الك�ادر  لتاأهيل  متخ�ش�شة  مهنية  دورات  لعمل  تام  اإ�شتعداد  على  النقابة  اأن  اليعق�ب  اأحمد  املهند�س  االأردنيني  املقاولني  نقيب  واأكد 
احلك�مية يف العراق مبا يتعلق بتنفيذ العطاءات وبكل مراحلها بدًء من عملية الت�شميم واإعداد ال�ثائق والتاأهيل واإعداد املعايري التي 
�شيتم اإتباعها لتاأهيل جميع اأطراف العقد وحتدث عن تقدمي الدعم احلك�مي للمقاولني ب�شاأن دخ�ل وخروج املعدات و�شه�لة التحرك 

ما بني البلدين.
و�شدد اليعق�ب على خربة املقاول االردين والتميز واحلرفية العالية التي يت�شف بها وقدرته على اإجناز امل�شاريع بكفاءة ومعايري دولية, 
واملقاوالت  االإ�شكان  قطاع  رفد  على  والعمل  اخلارج,  اإلى  اخلربات  هذه  ت�شدير  تتطلب  والتي  االأردين  املقاول  اأمام  االأفق  اإت�شاع  ومدى 
العراقي باخلربات االأردنية ويف ذات ال�شيــــاق اإلتقى ال�فد �شمن ج�لته اال�شتطالعية نقيب املهند�شني العراقيني ازهار �شالح مدير عام 
اإلتقــــى ال�فـــــد  دائرة العق�د ومت التباحث ح�ل التعاون مع االأردن فــــي املجــــــاالت الهند�شيـــــة وتاأهيـــل ال�شركــــات االإ�شت�شاريــــة كمـــا 
رئيــــ�س الهيئـــة ال�طنيـــــة لالإ�شتثمــــار معالـــــي االأ�شتاذ �شامي االعرج الذي اأكد اأن العراق مفت�حة ملن يريد االإ�شتثمار ال�شيما يف جمال 
االإت�شاالت وتكن�ل�جيا املعل�مات كما اأن العراق بحاجة كبرية الإن�شاء وحدات �شكنية حيث اأن هناك نق�س بال�حدات ال�شكنية يقدر بثالثة 
ملي�ن وحدة �شكنية واأن احلاجة ال�شن�ية للعراق تقدر ب 150 األف وحدة �شكنية مطالبًا ب�شرورة اإن�شاء مكتب مقره ببغداد الإيجاد الفر�س 

وت�شهيل العمل بني البلدين.
اإلى املكاتب الهند�شية االإ�شت�شارية واملقاولني الإجناز هذه االأعمال واأنه يتطلب  اإلى بنية حتتية واأن احلاجة  اأن العراق بحاجة  واأو�شح االأعرج 

التعاون لالإ�شتفادة من نقاط القوة يف البلدين حيث يوجد حق ودين لالأردن على العراق 
و�شدد مدير عام العطاءات املهند�س حمم�د خليفات على اأن العراق قامة كبرية من العلم واالإجنازات والرائدة دائما يف جمال املعرفة م�ؤكدًا 
ان ر�شالة ال�فد االأردين �شتك�ن اأن العراق بلد اآمن, وحتدث نقيب املقاولني عن جتربة النقابة بخ�ش��س م�شروع �شكن مي�شر والذي مت تنفيذه 
بالتعاون مع Unhapitat ومدى مالئمة هذا النم�ذج للبناء يف العراق وعلى اإ�شتعداد �شركات املقاوالت االردنية لتنفيذ م�شاريع االإ�شكان يف 
العراق واأن النقابة بالتعاون مع اإحتاد املقاولني العرب �شتق�م بفتح مكتب يف مقر احتاد املقاولني العراقيني �شيعمل على اإيجاد فر�س للمقاولني 
االأردنيني والتعاون معهم لت�شهيل االأجراءات وامل�شاعدة يف ت�شليل اأي �شع�بة ي�اجهها املقاول االأردين واأن هناك عدد كبري من املقاولني االأردنيني 

يتميزون باملهارة واحلرفية العالية.
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النقابة تلتقي وفدًا من وكالة التنمية الفرن�سية بهدف تفعيل تدريب العاملني يف قطاع االإن�ساءات

اإ�شتقبل نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب يف مكتبة مبقر النقابة بعمان وفدًا من ال�كالة الفرن�شية للتنمية بح�ش�ر ال�شيد وائل 
ط�قان رئي�س جمل�س اإدارة مركز تدريب املقاولني ومدير املركز مدير عام النقابة املهند�س طارق الهريني حيث مت بحث اآفاق وفر�س التعاون 
االإن�شائية  املهن  املجاالت يف  العاملني يف خمتلف  و�شبل تط�ير كفاءة  االأردن,  االإن�شاءات يف  العاملني يف قطاعات  وتاأهيل  تدريب  يف جماالت 
واإ�شتعر�س اليعق�ب اأو�شاع العمالة االأردنية وغريها يف ال�ش�ق املحلية, �شيما يف ظل نق�س اأعداد الكفاءات امل�ج�دة يف ال�ش�ق املحلي, بالرغم 
من تزايد الطلب عليها يف امل�شاريع يف �شركات املقاوالت االأردنية والعربية التي ت�شعى الأخذ دور هام يف م�شاريع اإعادة االإعمار يف الدول العربية 
املجاورة مبينًا اأن النقابة ت�شعى لرفد قطاع املقاوالت بالعمالة املدربة وامل�ؤهلة من خالل اإ�شتكمال بناء مركز التدريب يف منطقة وادي ال�شري 
بعمان وجتهيزه ورفده باملعّدات املتط�رة والربامج التي متكنه من تنفيذ اإ�شرتاتيجيات ط�يلة االأمد وخطط التدريب ملعاجلة الطلب على العمالة 
امل�ؤهلة يف امل�شاريع املختلفة التي تخدم م�شالح قطاع االإن�شاءات يف خمتلف املجاالت ومبا يحقق العديد من املكت�شبات للقطاع وللعاملني يف 

جماالت عملهم ماليًا ومهنيًا.
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نقابة مقاويل االإن�ساءات ت�ستقبل وفدًا بريطانيا

وال�شركات  االأردنية  ال�شركات  تعاون  اإمكانية  بحث  بعمان, حيث مت  النقابة  مقر  بريطانيا, يف  وفدًا  االأردنيني  املقاولني  نقابة  اإ�شتقبل جمل�س 
والربيطانية, لتنفيذ امل�شاريع املتاحة يف االأردن والدول العربية املجاورة ال�شقيقة, حيث اأطلع ال�فد الزائر على واقع قطاع االإن�شاءات االأردين 
وقدرة وكفاءة املقاول االأردين على تنفيذ خمتلف امل�شاريع االإن�شائية ودوره امل�شه�د له يف العمل داخل االأردن خارجه خا�شة يف دول اخلليج, مبينًا 

اأن االأردن اأ�شبح ب�ابة ل�شركات دولية للم�شاركة يف م�شاريع اإعادة االإعمار يف دول اجل�ار خا�شة يف العراق و�ش�ريا.
وح�شر اللقاء من جانب النقابة مندوب نقيب املقاولني ال�شيد ف�ؤاد الدويري واملهند�س رفيق مراد وال�شيد يا�شني الطراونة اأع�شاء جمل�س النقابة 
ومدير عام النقابة املهند�س طارق الهريني ومدير الدرا�شات املهند�س وليد العمري ومدير الدائرة القان�نية االأ�شتاذ م��شى الن�ش�ر, فيما ت�شكل 
ال�فد الربيطانـــي مـــن ال�شيـــد داريـــن ج�ن�شــــن منـــدوب ال�شفارة الربيطانية يف الدوحة باالإ�شافة اإلى ال�شيدة �شهى بطار�شة املمثلة التجارة 

الدولية يف ال�شفارة الربيطانية يف عمان.
للبناء واالإن�شاءات وال�شناعات الهند�شية  الثالث ع�شر  اأهمية امل�شاركة يف املعر�س الدويل  اإلى  اأع�شاء جمل�س النقابة ال�فد الزائر  كما دعى 
الذي تقيمه النقابة �شن�يًا لقطاع االإن�شاءات ومب�شاركة عربية ودولية, م�ؤكدين اأن �شركات املقاوالت االأردنية االأكرث قدرة من حيث االإمكانيات 
واخلربات التي ت�ؤهلها للقيام بدور اأ�شا�شي يف اإعادة اإعمار دول اجل�ار العربي, واأكد على �شرورة التن�شيق يف هذا املجال مع االأ�شقاء املقاولني 
يف الدول ال�شديقة والعمل على اإيجاد �شيغ للتعاون وت�قيع اإتفاقيات من خالل امل�شاركة يف املعر�س, حيث يتجمع اأكرب عدد من �شركات املقاوالت 
العرب وامل�شارك�ن الدولي�ن, لدعم التعارف يف بني ال�شركات يف املناخ ال�شحي وال�شليم لالأعمال وللبيئة االإ�شتثمارية الفاعلة وخ�ش��شًا يف 
اإعادة االإعمار دول اجل�ار من جانبهم ال�فد الزائر اأ�شاد بال�شعب االأردين ومثمنا اإمكانيات �شركات املقاوالت م�ؤكدًا اأهمية التعاون مع االأردنيني 
يف م�شاريع البنية التحتية من الطرق وامل�ا�شالت واالأبنية االإ�شكانية يف ظل ت�جه بالدهم نح� تنمية عالقاتهم مع بلدان ال�شرق االأو�شط ويف 

نهاية اللقاء اإتفق الطرفان على جتديد اللقاءات لبحث الق�شايا امل�شرتكة ب�شكل اأكرث تف�شياًل.

وفد نقابة املقاوليني يلبي دعوة طاجك�ستان

قام وفد من نقابة املقاولني االأردنني بزيارة اإلى دولة طاجك�شتان برئا�شة ع�ش� املجل�س املهند�س عزمي زريقات وع�ش� اللجنة االإ�شت�شارية يف 
العقبة املهند�س حممد الطراونه وع�ش� الهيئة العامة ال�شيد رائد �شمارة وذلك تلبية لدع�ة نقابة مقاويل طاجك�شتان لت�قيع بروت�ك�ل تفاهم 

بني النقابتني.



52

نقابـة مقاولي اإلنشاءات األردنيين
التقرير السنوي

2019

و�شمل الربوت�ك�ل تبادل اخلربات والت�شاور يف العمل امل�شرتك بني اأع�شاء النقابتني لتنفيذ اأعمال م�شرتكة يف االأردن ويف دول اجل�ار, وك�شفت 
نقابة مقاويل طاجك�شتان عن اإمتامه لال�شثمار يف االأردن, ملا يتميز به االأردن من االأمن واالإ�شتقرار يف املنطقه.

املقاولني: النه�سة بقطاع االإن�ساءات يوؤثر اإيجابًا على االإقت�ساد

العم�د  والذي ميثل  االأردين  املقاوالت  التي مت�س قطاع  والهم�م  االأ�شرار  اأن  اليعق�ب  اأحمد  املهند�س  االأردنيني  االإن�شاءات  نقيب مقاويل  قال 
الفقري لالإقت�شاد االأردين, يف اإجتماع عقد مع اأع�شاء يف جمل�س الربملان االأردين يف مقر النقابة.

واأكد اليعق�ب على اأن اأبرز ما يعانيه قطاع املقاوالت يتمثل يف الق�شايا املالية من خالل تاأخري يف املعامالت والتاأخري يف �شرف امل�شتحقات املالية. 
و�شدد النائب خالد رم�شان على دعمه ملجل�س النقابة يف اأزمته احلاليه, داعيًا احلك�مة اإلى �شرورة النه�شة بهذا القطاع لك�نه ي�ؤثر تاأثريًا 

مبا�شرًا على االإقت�شاد.
ووجه النائب رم�شان البنك املركزي اإلى مراجعة �شيا�شته واأن على وزارة االأ�شغال االإنفتاح بعقل طيب والتعامل ب�شكل وا�شح م�عزًا ذلك اإلى اأن 

املقاولني “كنز وطني وثروة مالية”.

اليعقوب يرعى حفل تخريج امل�ساركني يف دورة عقد املقاول املوحد
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املقاولني و املحامني توقعان مذكرة تفاهم لتطوير اأوجه العمل النقابي

وقعت نقابة املقاولني ونقابة املحامني مذكرة تفاهم وتعاون م�شرتك بهدف تط�ير خمتلف اأوجه العمل النقابية واملهنية بني النقابتني. 
وقال املهند�س اليعق�ب على هام�س ت�قيع االإتفاقية, اأن النقابة تفخر باإ�شتقبال االأ�شقاء من نقابة املحامني وم�اقفهم املتزامنة مع املقاولني وحتقيق 
العدالة ومد ج�ش�ر الت�شارك والتعاون معهم. واأ�شاف اليعق�ب اأن هذه املذكرة تاأتي ترجمة لروؤية نقابة املقاولني يف حتقيق االأف�شل للقطاع بلم�شة 

من العدالة والقان�ن, ملا متلكه نقابة املحامني من خربات مميزة فنيًا ومهنيًا لتحقيق جزء كبري من التكامل يف جمال تط�ير ودعم قطاع املقاوالت.
ودعًا اليعق�ب نقابة املحامني اإلى �شرورة الت�جه باإن�شاء مركز حتكيم دويل حتت اإطار نقابة املحامني متعلق بالق�شايا االإن�شائية واإ�شكاليات 

املقاول دون احلاجة للت�جه اإلى اخلارج للتحكيم يف هذه الق�شايا, ملا له من ع�ائد اإيجابية على النقابتني.
ومن جهته قال نقيب املحامني الدكت�ر مازن ار�شيدات اأننا نفخر باملكانة املرم�قة لنقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني وكفائتها امل�شه�دة فنيًا 
ومهنيًا وهذه االإتفاقية هي اإحدى حلقات الت�ا�شل وت�ثيق الرتابط بني النقابتني, ملا لها من ع�ائد اإيجابية وت�شهيل العمليات القان�نية على املقاولني 
نقابة  دوليًا, م�عزًا الأع�شاء  االأردنية  اإبراز اخلربات  ناقلة يف  باإعتباره خط�ة  اإن�شاء مركز حتكيم دويل  اأهمية  اإلى  ار�شيدات  الدكت�ر  واأ�شار 

املحامني بت�شكيل م�ش�دة تف�شيلية الإن�شاء املركز يجتمع عليه نقابة املحامني ونقابة املقاولني ووزارة االأ�شغال العامة.
ولفت ار�شيدات اإلى اإن�شاء غرفة للتحكيم ال�طني يف اأواخر القرن املا�شي, اإال اأنها عانت من ظروف �شيا�شية واإقليمية حالت دون جناحها, والتي 

ل� اأقيمت ملناف�شة دولية يف جمال اخلربات واملعرفة.

نقيب املقاولني ي�سيد بقرار وزير االأ�سغال بقبول ال�سيكات امل�سدقة للعطاءات احلكومية

اأ�شــاد نقيــب املقاوليــن املهنــد�س اأحمــد اليعقــ�ب بقــــرار وزيـــر االأ�شغـــال العامـــة واالإ�شكــان املهند�س فالح العم��س بقب�ل ال�شيكات امل�شدقة 
بنكيًا عند دخ�ل العطاءات احلك�مية التي ال تزيد قيمتها عن )250000( دينار.

للم�شاركة  واخلام�شة  الرابعة  بالفئات  امل�شنفة  املقاوالت  �شركات  وي�شاعد  االإن�شاءات  قطاع  ي�شب يف م�شلحة  القرار  هذا  اأن  اليعق�ب  وقال 
بالعطاءات احلك�مية, حيث اأن ذلك يع�د بالفائدة اأي�شًا للدولة بزيادة عدد امل�شاركني للمناف�شة على العطاءات املطروحة.
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املقاولني: تبحث مع وفد عراقي تعزيز التعاون امل�سرتك بني اجلانبني

اإلتقى ال�شيد ف�ؤاد الدويري مندوبًا عن نقيب املقاولني االأردنيني وفدًا من نقابة ال�شحفيني العراقيني, حيث مت خالل اللقاء ت�شليط ال�ش�ء على 
اأبرز امل�شتجدات على �شعيد التعاون العراقي االأردين امل�شرتك وفر�س العمل ال�اعدة وتعزيز التعاون التجاري واالإقت�شادي بني البلدين. 

قال الدويري اأن العراق له ف�شل على كل بيت اأردين وعلى التعليم واخلدمات, واأكد اأن االأردن كان وما زال ال�شقيق املخل�س منذ اأن فتح اأب�ابه 
للعراقيني اأثر احل�شار والدمار معتربًا االأردن ب�ابة بغداد.

واإ�شتعر�س الدويري زيارة وفد نقابة املقاولني االأردنيني اإلى الب�شرة وتقدمي الع�ن وامل�شاعدة لالأ�شقاء يف وزارة املياه والري العراقية اأثر ت�شمم 
مياه ال�شرب.

من جهته اأ�شار اإلى اإتفاقية التعاون امل�شرتك التي وقعت بني نقابة املقاولني االأردنيني ونقابة املقاولني العراقيني والتي اأف�شت اإلى معاملة املقاول 
االأردين باملثل مع املقاول العراقي واإجراء الت�شهيالت الالزمة للمقاول االأردين �شمن االأرا�شي العراقية. 

�شدد الدويري على م�شاعي نقابة املقاولني االأردنيني اإلى تدريب 20 مهند�شًا من وزارة املياه والري العراقية يف االأردن ورفد قطاع املقاوالت 
العراقي باخلربة والكفاءة التي متيز املقاول االأردين. 

ووجه الدويري دع�ة لنقابة ال�شحفيني بح�ش�ر معر�س االإن�شاءات االأردنيني وتعميم املعر�س يف ال��شط العراقي, وذلك لك�ن نقابة املقاولني العراقيني 
�شريكًا اإ�شرتاتيجيًا يف املعر�س, وملا يعنيه من متكني للعالقات االأردنية العراقية, وفتح باب االإن�شاءات وتبادل خربات املقاوالت بني البلدين.

واجلدير بالذكر اأن نقابة املقاولني االأردنيني نظمت معر�س االإن�شاءات االأردين والذي �شيقام بفرتة 27-24 /6/ 2019 يف قاعة معر�س عمان 
الدويل لل�شيارات )طريق املطار( مب�شاركة ما يزيد عن 100 �شركة اإن�شائية يف قطاع املقاوالت.

املقاولني: تقيم اإفطار رم�ساين بح�سور ال�سفرية العراقية يف عمان

اأقامت نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني اإفطارًا رم�شانيًا “االأردن والعراق �شركاء يف البناء” بح�ش�ر �شفرية العراق يف اململكة �شفيه �شهيل 
وم�ظفي ال�شفارة وامللحقية العراقية وذلك تر�شيخًا لل�شراكة االأردنية والعراقية وتاأكيدًا على ج�ش�ر الرتابط بني البلدين.

 وقال نقيب مقاويل االإن�شاءات االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن هذا االإفطار تكلياًل للم�شاركني يف “معر�س االإن�شاءات االأردين” واإحتفاءًا 
باملقاول االأردين ملا يبذله جتاه ال�طن من اإ�شهامات يف التعمري ورفد االقت�شاد وحتريك عجلة احلياة من اإن�شاء وتعمري.

وقال املهند�س اليعق�ب اأن اإطالق املعر�س وامل�ؤمتر الدويل الثالث ع�شر للبناء واالإن�شاءات وال�شناعات الهند�شية ال�شهر القادم, بح�ش�ر العديد 
من امل�ش�ؤولني وال�شفارات ورجال االأعمال يهدف اإلى بناء �شراكة حقيقية بني خمتلف القطاعات وتفعيل دور االإقت�شاد الدويل على اخلارطة 

الدولية تفعياًل لروؤى جاللة امللك. 
اأبناءها, وزيادة عن ال�شراكة  اإال ب�ش�اعد  رفعة وتقدم البالد والتي ال تبنى  “بيت املقاولني االأردنيني”,  اإليه  اأن ُجل ما ي�شعى   واأكد اليعق�ب 

االأخ�ية التي جتمع البلدين اإال اأن ال�شراكة االإقت�شادية متثل بق�تها العالقة بني البلدين قيادة وحك�مة و�شعبًا. 
 ودعى اليعق�ب اإلى اأهمية االإ�شهامات احلك�مية الإجراء الت�شهيالت وتذليل ال�شع�بات مل�اكبة م�شرية التنمية والتط�ير بني البلدين ملا له من اأثر 
بعيد املدى وم�ؤ�شرات على تط�ر العالقات االإقت�شادية بني البلدين, كما اأكد على �شرورة التكاتف واالإجتهاد لتط�ير القطاع ملا يتحلى به املقاول 

االأردين من كفاءة واإتقان يف جمال االإن�شاءات.
بدورها اأعربت ال�شفرية العراقية �شفية �شهيل عن اإعتزازها و�شكرها  لنقابة املقاولني االأردنيني والتي لطاملا كانت مفتاحًا للعالقات الت�شاركية 

وترجمة مذكرات التفاهم بني البلدين اإلى تطبيق فعلي على اأر�س ال�اقع.
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واأكدت ال�شفرية �شهيل اأن ال�شبيل يف ال��ش�ل اإلى التكامل االإقت�شادي ه� الت�شاركيه والعمل على تعزيز التعاون بني البلدين حتقيقًا لروؤية القيادة 
العراقية واالأردنية, واأن ال�قت قد حان لت�طيد التعاون بني خمتلف النقابات والقطاعات وال�زارات االأردنية والعراقية. 

االأردنية  ال�شراكة  واأن  البلدين,  اإيجابية الإقت�شاد  البلدين هي برغبة عراقية ملا لها من تاثريات  اإن�شاء منطقة �شناعية بني  اأن  و�شددت على 
العراقية لي�شت �شراكة تعمري واإن�شاء فح�شب بل �شراكة جتمعها العاطفة واحلب الذي يربط البلدين.

اأعمال  ورجال  عراقية  بقامات  يتج�شد  واإمنا  العراقية,  وامللحقية  ال�شفارة  م�ظفي  على  يقت�شر  مل  العراقي   احل�ش�ر  اأن  اإلى  �شهيل  ون�هت 
وم�شتثمرين عراقيني يف االأردن, تقديرًا منهم للجه�د املبذولة واإحتفاءًا بال�شراكة االأردنية. 

 ومن جهته, اأ�شاد رئي�س غرفة �شناعة االأردن فتحي اجلغبري بنقابة املقاولني ودورها بتج�شري التعاون مع العراق ال�شقيق, م�شريًا  بح�شيلة ما 
حققه القطاع من اإ�شهامات يف خمتلف القطاعات االإن�شائية وال�شناعية يف االأردن.

الطراونة يرعى حفاًل خرييًا لدعم م�ساريع اإعمار غزة

الفل�شطينية  الق�شية  �شيبقى مدافعًا عن  الثاين  امللك عبد اهلل  بقيادة جاللة  االأردن  اإن  الطراونة  املهند�س عاطف  الن�اب  رئي�س جمل�س  اأكد 
والقد�س, انطالقًا من ث�ابتنا ال�طنية التي لن نحيد فيها عن عهدنا مع اأمتنا وتاريخنا امل�شرف, ودماء �شهداء جي�شنا العربي على اأ�ش�ار القد�س.

االأردنيني ونقابة مقاويل  العليا الإعمار غزة والتي ت�شم نقابة املهند�شني  اللجنة  اأقامته  اإفطار خريي  حديث الطراونة جاء لدى رعايته حفل 
االإن�شاءات االأردنيني, م�ؤكدًا خالله اأن دفاعنا عن االأ�شقاء الفل�شطينيني ن�شتمده من قيادة �شلبة تت�شلح بقيم ر�شالتها واإرثها ال�شرعي والتاريخي 

واأ�شالة ووعي �شعبها وب�شالة جي�شها واأجهزتها, لتظل ومن خلفها االأردني�ن كافة, مدافعة عن القد�س لتبقى ه�يتها عربية اإ�شالمية.
ي�شكل واحدًا من  والق�شية يف غزة ها�شم,  نلبي نداء احلق, دعمًا الأهل احلق  الف�شيل, حيث  ال�شهر  اإجتماعنا يف هذا  اإن  الطراونة  واأ�شاف 
املبادرة يف  الغا�شب, وه� حترك ي�شجل الأ�شحاب  باأ�شره, منحازًا للمحتل  العادلة عامل  امل�شاند الأ�شقاء تخلى عن ق�شيتهم  الن�شال  م�شارات 
النقابات املهنية, ال�شباقني لت�شليط ال�ش�ء على معاناة االأهل يف فل�شطني, هدفًا ومق�شدًا منهم, يف حتريك ال�شمري العاملي, ولفت اأنظار املجتمع 

الدويل على حجم املاأ�شاة واملعاناة التي ما زال يعي�س ويالتها االأ�شقاء هناك.
وتابع رئي�س جمل�س الن�اب بالق�ل: ن�ؤكد دعمنا خلط�تكم هذه, و�شن�ا�شل تقدمي خمتلف اأ�شكال الدعم الأي مبادرة هادفة لن�شرة االأ�شقاء يف 
فل�شطني ولن نحيد عن ث�ابتنا دعما للق�شية الفل�شطينية, ب�جه اآلة االإحتالل التي ما زالت ت�شرعن الدمار يف غزة وتطبق عليها ح�شارًا اآثمًا, 

يزيد من حجم الكارثة االإن�شانية بحق اأهلها ال�شامدين.
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واأ�شاف: اأن اللقاء ي�شكل فر�شة للتباحث ب�ش�ؤون وطننا العزيز, ومناق�شة التحديات التي من ح�لنا, والتاأكيد على الثابت يف قيمنا؛ وطنا نحميه 
باأرواحنا ونفتديه بغايل الدم وعزيز النف�س, وملا كانت النقابات املهنية يف طليعة العمل ال�طني خالل ال�شن�ات والعق�د املا�شية, فاإنها اإ�شتثمرت 
باإرث اأجيال من خرية اأهل ال�شيا�شية ومن طليعة رجاالت العمل العام, ومن خري الكفاءات العلمية يف املجاالت كافة, والأننا الي�م بني هذه االأ�ش�ار 
علينا اأن نعي جيدًا باأن االإ�شالح يحتاج لروافع �شعبية و�شغط جمتمعي, ولطاملا �شكلت النقابات املهنية معقال مهما من معاقل العمل ال�طني, 

اإبان فرتة طالت من غياب االأحزاب, وتعرث م�شاريع ميالدها القان�ين, وتلعثم ق�انني االأحزاب اأمام �ش�ؤال تط�ير احلياة ال�شيا�شية.
واأ�شار الطراونة اأن االأردن طاملا كان قدره اأن يعاي�س التحديات, ويتعامل مع �شعاب الظروف واأدقها, ولطاملا ظل هذا ال�طن حمميًا ب�عي �شعبه, 
و�شالبة نظامه ال�شيا�شي؛ ملكًا وعر�شًا ود�شت�رًا و�شتظل مملكتنا مملكة ال�شم�د يف وجه كل ال�شعاب واملتغريات من ح�لنا, م�شيفًا اأنه ولكي 
نتمكن من اإ�شتكمال اإجنازاتنا, فعلينا اأن نعي جيدًا باأنه مازال علينا م�ش�ؤولية امل�ا�شلة والتاأكيد على اأن نهج االإ�شالح, ه� نهج متجدد وعلينا 

حمايته بالتحديث امل�شتمر, واأن ال نركن عند حمطة اأو مرحلة, فاالأيام �شتظل تطالبنا بالتط�ر اأمام �شرعة ث�رة االت�شال واملعل�مات.
وقال اإن اأردنًا ق�يا �شلبًا منيعًا, تتكاتف به االإرادات ه� �شبيلنا حتى نظل يف مقدمة ال�شف�ف التي تطالب بعدالة ق�شيتنا املركزية؛ فل�شطني اأول 
ال�عي وكل ال�جدان, فالثابت واملبداأ يف م�شرية هذا ال�طن من عهد امللك اإلى عهد امللك, ه� فل�شطني الدولة وعا�شمتها القد�س, وكرامة اأهلها 
ف�ق كل اإعتبارات االإنحيازات االأممية ودعم املحتل على ح�شاب اأ�شحاب احلق, م�شريًا اإلى اأن دولة االإحتالل التي تختار اليمني املتطرف حكاما 
لها, هي التي قررت عزلتها يف حميطها, وهي التي ت�شتدعي الف��شى وغياب االأمن وال�شلم يف منطقتنا, وهي التي تغذي كل املربرات لعدائها 

واإ�شتمرار مقاومتها حتى يع�د احلق الأ�شحابه االأ�شليني. 
االآخر  رف�س  يف  بر�شالتها  تبعث  اإمنا  القد�س  يف  ال�شارخة  انتهاكاتها  اأمام  مقد�شاتنا  باأقد�س  ت�شتفزنا  التي  االإحتالل  دولة  اإن  بالق�ل  وختم 
ومعاداته, وه� ما �شنقابله مبزيد من امل�اقف الثابتة التي لن نحيد فيها عن عهدنا مع اأمتنا وتاريخنا امل�شرف, ودماء �شهداء جي�شنا العربي 

على اأ�ش�ار القد�س.
وقال رئي�س اللجنة العليا الإعمار غزة, نقيب املهند�شني املهند�س اأحمد �شمارة الزعبي اأن يف غزة اأبطال �شيدو�ش�ن باأقدامهم “�شفقة القرن” 

والتي لن متر ما دام هناك �شع�بًا حية وداعمة للمقاومة.
وحيا �شمارة الءات جاللة امللك الثالث, داعيًا احلك�مة اإلى ترجمتها على اأر�س ال�اقع, واإلغاء اإتفاقية الغاز مع العدو ال�شهي�ين.

واأكد �شمارة على ا�شتمرار دعم اللجنة مل�شاريع االإعمار يف غزة لل�شنة العا�شرة على الت�ايل بجه�د اخلريين من اإبناء ال�طن.
من جهته قال نقيب مقاويل االإن�شاءات املهند�س اأحمد اليعق�ب: تعي�س االأمة ظرفًا دقيقًا ومرحلة رمبا هي االأ�ش�اأ منذ عق�د االإ�شتعمار والظالم, 
بعد اأن نه�شتنا التفرقة والفرقة, وبعد اأن عجزنا عن اإنتاج نظام اإقليمي عربي برتاجع منظ�مة العمل العربي امل�شرتك واإنح�شار دور جامعة الدول 
العربية التي نحلم وناأمل اأن تك�ن جامعة للعرب, وهنا اأنتهز الفر�شة كي اأ�شكر رئي�س جمل�س الن�اب رئي�س الربملانيني العرب املهند�س عاطف 

الطراونه على مل �شمل الربملانيني العرب قبل اأ�شهر ب�شيطة يف عمان, ع�شى اأن تكرب اخلط�ة وتنم� وحدة خ�شراء من غري �ش�ء.
واأ�شاف اليعق�ب ال تتطلع غزة اإلينا الي�م من اأجل تربعات اأو دعم, بعد اإن كانت تنتظر جحافل االأمة كي تتقدم من اأجل التحرير وحتقيق حلم 
الع�دة, لكننا نلتم�س منها العذر, واأن تقبل القليل القليل من ال�اجب, وعذرنا اأننا نقدم من حّر مالنا ولي�س من فائ�س ما لدينا كما يفعل بع�شنا, 
واأننا نتحرك من وحي ر�شالة وعروبة وواجب ولي�س من باب �شدقة اأو مّنة, فالر�شالة الها�شمية وورثتها قّدم�ا الغايل والنفي�س من اأجل فل�شطني 

واأر�شها ومقد�شاتها و�شعبها.
ويف ختام احلفل الذي ح�شره عدد من الن�اب ورجال االأعمال واملهند�شني, قامت جلنة اإعادة االإعمار بجمع التربعات لدعم م�شاريع اإعادة 

االإعمار يف قطاع غزة.
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نادي املقاولني االأردنيني ينظم حفل اإفطار ل 500 طفل يتيم

اأ�شمى  الرب  اأب�  العزيز  عبد  النادي  رئي�س  ورفع  املقاولني,  نقابة  يف  لالأيتام  املخ�ش�س  ال�شن�ي  اإفطاره  حفل  االأردنيني  املقاولني  نادي  اأقام 
اآيات التهنئة والتربيك جلاللة امللك عبد اهلل الثاين مبنا�شبة عيد االإ�شتقالل ال 73 للمملكة ومبنا�شبة الذكرى الــــــ20 لت�يل جاللته �شلطاته 

الد�شت�رية يف البالد.
واأ�شاف اأب� الرب اإن »نادي املقاولني« داأب على تنظيم حفل االإفطار ال�شن�ي يف اإطار امل�ش�ؤولية املجتمعية له, وتعظيمًا لقيم التعا�شد والتكافل 

االإجتماعي بني ال�شعب االأردين ال�احد.
ولفت اأب� الرب اإلى اأن مقاويل االأردن يقف�ن خلف القيادة الها�شمية برف�س �شفقة القرن.

ويف نهاية احلفل قدم النادي عيديات نقدية لنح� 500 طفل يتيم وطفلة من خمتلف اأنحاء اململكة, وقدمت اجلمعيات امل�شاركة و�شالت غنائية تراثية
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اإطالق برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين لتنفيذ اأعمال خارج اململكة

اإ�شدار  برنامج  الإ�شتحداث  وذلك  دينار  ملي�ن   )100( بقيمة  خا�شة  �شلفة  اإتفاقية  القرو�س  ل�شمان  االأردنية  وال�شركة  املركزي  البنك  وقع 
الكفاالت للمتعاقدين لتنفيذ اأعمال خارج اململكة.

وقال زياد فريز حمافظ البنك املركزي االأردين اأن ت�فري املخ�ش�شات الالزمة الإ�شتحداث هذا الربنامج ياأتي م�ا�شلة جله�د البنك املركزي يف 
دعم القطاعات الإنتاجية املختلفة ت�شجيعًا للنمو الإقت�شادي, حيث وفر البنك املركزي خطوط ائتمان متعددة باأ�شعار فائدة تف�شيلية لقطاعات 
ال�شناعة وال�شياحة واخلدمات االإ�شت�شارية وتكن�ل�جيا املعل�مات, واأن�شاأ بالتعاون مع البنك الدويل واحلك�مة �شركة ال�شندوق االأردين للريادة 

اإلى جانب ت�فري املخ�ش�شات املالية الالزمة لربنامج �شمان قرو�س امل�شاريع النا�شئة.
كما قدم البنك املركزي �شابقًا �شلفة مالية خا�شة لل�شركة االأردنية ل�شمان القرو�س لدعم برنامج �شمان ائتمان ال�شادرات ال�شلعية لتعزيز 
حجم  م�شاعفة  من  ال�شركة  املركزي  البنك  مبادرة  ومكنت  جديدة,  اأ�ش�اق  اإلى  الدخ�ل  من  ومتكينها  ال�طنية  لل�شادرات  التاأمينية  القدرة 
�شيعزز  حيث  ال�شادرات  ائتمان  �شمان  لربنامج  مكماًل  البنكية  الكفاالت  دعم  برنامج  وياأتي  ال�شادرات,  ائتمان  �شمان  برنامج  يف  العمل 
فر�س ال�شادرات اخلدمية باأ�شكالها املختلفة والتي يتميز بها القطاع اخلا�س االأردين خا�شة اأعمال املقاوالت االإن�شائية واالأعمال االإ�شت�شارية 
الهند�شية وتكن�ل�جيا املعل�مات و�شي�فر لها الربنامج فر�س تناف�شية اأف�شل يف االأ�ش�اق املجاورة خا�شة مع ب�ادر االإ�شتقرار االأمني التي ت�شهدها 
دول اجل�ار, ويتيح الربنامج ل�شركات املقاوالت االأردنية على وجه اخل�ش��س فر�شًا اأف�شل للم�شاهمة يف عمليات اإعادة االإعمار يف دول اجل�ار 
واالإ�شتفادة من اأعمال العطاءات املرتقبة خالل املرحلة القادمة, من جانبه اأو�شح الدكت�ر حممد اجلعفري مدير عام ال�شركة االأردنية ل�شمان 
ل�شمان  االأردنية  ال�شركة  ت�شارك  اجلديد  الربنامج  هذا  ومب�جب  اململكة,  يف  العاملة  البن�ك  خالل  من  الربنامج  تنفيذ  �شيتم  اأنه  القرو�س 

القرو�س يف حتمل خماطر اإ�شدار الكفاالت اخلارجية ل�شالح املتعاقدين االردنيني بن�شبة ت�شل الى %50 من قيمة هذه الكفاالت.
ويغطي الربنامج جميع ان�اع الكفاالت اخلارجية الأعمال املقاوالت االإن�شائية )كفاالت دخ�ل العطاءات, كفاالت الدفعة املقدمة, كفاالت ح�شن 
اأعمال الربجميات وتكن�ل�جيا  التنفيذ وكفاالت ال�شيانة( واالأعمال الفنية االإ�شت�شارية الهند�شية واخلدمات املقدمة يف اخلارج مبا يف ذلك 
املعل�مات واأي اأعمال ملتعاقدين اأردنيني تنفذ خارج اململكة و�شيتم العمل بهذا الربنامج من خالل اإعداد اإتفاقيات خا�شة مع البن�ك بحيث حتدد 
ال�شروط العامة وال�شروط اخلا�شة للت�شارك يف عملية اإ�شدار الكفالت, وتتحمل البنوك املحلية امل�شاركة يف الربنامج م�شوؤولية اإ�شدار الكفالة 

وفق قناعاتها املهنية و�شروطها الفنية ومتطلباتها االئتمانية.
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حفل اإفطار خريي لنقابة املقاولني االأردنيني مبحافظات ال�سمال

النقابـــة برعايـــة  اأقامـــت  �شن�يــة حميــده  �شنـــــة  املبارك ويف  االأردنيني خالل �شهر رم�شان  املقاولني  نقابة  تقيمها  اأن�شطـــة  �شل�شلــــة  �شمــــن 
�شعـــادة نقيــــب املقاوليـن املهنـــد�س اأحمـــد اليعقــــــ�ب وال�شيـــــد ف�ؤاد الدويري وال�شيد حممد اب� عجالن واأمني �شر فرع ال�شمال حفل اإفطار 

خريي لالأيتام يف حمافظات ال�شمال �شمل االإفطار ب�فيه اإفطار �شائم الأكرث من 400 طفل واألعاب لالأطفال.
وقال اليعق�ب اأن النقابة ت�شعى اإلى ت�طيد ال�فاق والتعاون بني االأع�شاء ومنع التناف�س غري امل�شروع بينهم وفقًا لق�اعد ممار�شة املهنة واآدابها 
املن�ش��س عليها يف النظام الداخلي وامل�شاركة يف حل اخلالفات املهنية التي تقع بني املقاول و�شاحب العمل واالإ�شرتاك مع وزارة اال�شغال العامة 
واالأنظمة  الق�انني  بتعديل  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزارة  لدى  والت��شية  وتط�يرها  وتاأهيلهم  املقاولني  تعليمات ت�شنيف  واالإ�شكان يف و�شع 
والتعليمات املتعلقة باملهنة, كذلك العمل على اإ�شتخدام امل�ارد واخلربات املحلية يف تنفيذ املقاوالت, وامل�شاهمة يف برامج تدريب وتط�ير الك�ادر 
الفنية واملهنية العاملة يف جمال املقاوالت, وبهذا ال�شدد مت ت�قيع مذكرة تفاهم مع م�ؤ�ش�شة التدريب املهني, جلمع املعل�مات املتعلقة باملهنة 
وحفظها وتعميمها وتبادلها مع �شائر امل�ؤ�ش�شات واجلهات املعنية, العمل على كل ما ي�شاعد النقابة على حتقيق اأهدافها املهنية, حفظ وتب�يب 
املعل�مات واالإح�شائيات عن املقاولني واالأعمال التي يت�ل�ن تنفيذها, اإ�شدار جملة ون�شرات دورية متخ�ش�شة ل�ش�ؤون االإن�شاءات باالإ�شافة اإلى 
ما �شبق تق�م النقابة بامل�شاركة الفاعلة على ال�شعيد املحلي والق�مي والدويل وت�شارك يف كافة ال�شعد الفنية واالإقت�شادية والعلمية وهي ع�ش� 
عامل وم�ؤ�ش�س يف اإحتاد املقاولني العرب ع�ش� احتاد مقاويل الدول االإ�شالمية, ولقد قام املغف�ر له جاللة امللك احل�شني طيب اهلل ثراه باالإنعام 
على النقابة ب��شام الك�كب االأردين من الدرجة االأولى نظرًا ملا متثله هذه النقابة من اأهمية متميزة يف االإقت�شاد ال�طني وم�شاهمتها الفاعلة يف 
دفع عجلة التنمية االإقت�شادية واالجتماعية يف االأردن ويف نهاية احلفل مت ت�زيع عيديات نقدية ل�شراء مالب�س العيد متمنني من اهلل ان يحفظ 

البلد واأهله.

حفل افطار خريي لنقابة املقاولني االأردنيني مبحافظة الزرقاء
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اقامت نقابة املقاولني يف مقرها حفل اإفطار االأيتام ال�شن�ي, مب�شاركة ما يزيد عن 500 يتيم من عـــدة جمعيـــات خرييـــة حـــ�ل اململكة وياأتـــي 
الن�شـــــاط �شمـــــن �شل�شلـــــة ن�شاطــــات يق�م بها املهند�س اأحمد اليعق�ب يف ح�ش�ر ودعم االأعمال اخلا�شة باالأيتام يف ال�شهر الف�شيل وتقدمي 
الدعم لهم وتكرميهم وتخفيف معاناة احلرمان عرب تقدمي الدعم املعن�ي واملادي لهم من خالل �شل�شلـــة مــــن الن�شاطــــات الداعمـــة والفقـــرات 
اأن  املن�عــــة وح�شــــر االإفطـــــار نقيــــــب املقاوليـــن املهند�س اأحمد اليعق�ب وعدد من اأع�شاء جمل�س النقابة واملقاولني, وي�ؤكد اليعق�ب على 
ال�ق�ف دائمًا مع هذه ال�شريحة من اأبناء املجتمع فر�س واجب من اأجل دعمها ورعايتها طيلة اأيام العام وال تقت�شر فقط على االأيام الف�شيلة 
التي نعي�شها ك�نها �شريحة مهمة وواعدة يف املجتمع  واأكد على دعمه لهم وتقدمي االإحتياجات الالزمة لهم لبقائهم على مقاعد الدرا�شة, معتربًا 

ذلك من اأهم حق�قهم لك�نهم م�شتقبل الدولة .

املقاولني جتري مباحثات تعاون مع غرفة �سناعة عمان  

اإ�شتقبــــل نقيــــب املقاوليــــن االأردنييــــن املهند�س اأحمد اليعق�ب رئي�س غرفة �شناعة عمان املهند�س فتحي اجلغبري للتباحث يف كيفية ت�شهيل 
تعامالت املقاول االأردين .

اأكد املهند�س اليعق�ب على اأهمية تقدمي الدعم والت�شهيالت للمقاول االأردين ملا يحققه من حتريك لعجلة االإقت�شاد ال�طني وتخفيف من م�ؤ�شر 
البطالة.

ومن جهته, اأ�شار اإلى اجله�د التي تبذلها غرفة ال�شناعة والتجارة وم�شاعيها برفد القطاع وت�شدير املقاوالت اإلى اخلارج ملا يتمتع به املقاول 
االإردين من خربة وكفاءة يف اإجناز امل�شاريع.

اإ�شهامات يف  للمقاول االأردين, م�شيدًا بح�شيلة ما حققه القطاع من  واأعرب املهند�س فتحي اجلغبري عن م�ا�شلة دعم غرفة �شناعة عمان 
خمتلف القطاعات االإن�شائية وال�شناعية يف االأردن.

اإلى دعم امل�شاركني يف املعر�س الدويل ال�شن�ي لقطاع االإن�شاءات الذي تقيمه النقابة نهاية �شهر حزيران,  اأ�شار اجلغبري  على ذات ال�شياق, 
لل�شناعات الهند�شية واالإن�شائية مب�شاركة عربية ودولية, ورحب بالت�شاركيه مع اإحتاد املقاولني العرب والعراقيني.
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40 % ن�سبة الرتاجع يف قطاع االإن�ساءات باململكة.

اليعق�ب يدع� احلك�مة اإلى االإلتزام  مببداأ الت�شاركية مع كافة القطاعات بني حجم العمل يف قطاع االإن�شاءات يف العام 2018 عن تراجع يف القيمة 
املقدرة للم�شاريع املطروحة مبا يزيد عن 700 ملي�ن دينار قيا�شًا بالعام 2017 ومبا ن�شبته %40 من حجم امل�شاريع الكلي, حيث بلغت القيمة للم�شاريع 

املطروحة يف العام 2018 ح�ايل مليار ومائة ملي�ن م�زعة على القطاعني العام واخلا�س مقابل مليار وثمامنائة ملي�ن دينار يف العام 2017.
اإجنازات  اإ�شتطاع من خاللها حتقيق  التي  تاريخه وخ�ش��شيته  له  االأردين  املقاوالت  اأن قطاع  اليعق�ب  اأحمد  املهند�س  املقاولني  نقيب  وقال 
عظيمة وكبرية �شاهمت يف بناء هذا ال�طن ورفعته وبناء �شمعة وثقة كبرية حققها القطاع باالإ�شرار واملثابرة واالإنتماء, فه� القطاع االأ�شرع يف 
رفد االإقت�شاد وحتريك عجلة ال�ش�ق, مبديًا اإ�شتغرابه من عدم التفاعل الر�شمي مع هذا القطاع الذي يق�م بت�شغيل ح�ايل 100 األف اأردين 

برواتب جمزية كما اأنه يق�م بتحريك 140 قطاعًا م�ازيًا.
وطالب اليعق�ب ب�شرورة حتفيز وت�شجيع االإ�شتثمار يف هذا القطاع من خالل تنفيذ م�شاريع اإ�شتثمارية كربى يف قطاع الطاقة البديلة وال�شياحة 

والبنى التحتية لتحريك عجلة االإقت�شاد.
وبني اأن قلة امل�شاريع املطروحة للمقاولني اإ�شافة اإلى عدم اإلتزام احلك�مة مببداأ الت�شاركية عند اإتخاذ القرارات التي ت�ؤثر على قطاع املقاوالت 
ل�شد حاجته من  املقاول  ي�اجهها  التي  بالتحديات  العمل  وزارة  اإلتزام  وعدم  االأجنبية  ال�شركات  العطاءات على  واإحالة  ال�شريبة  ق�انني  مثل 

العمالة ال�افدة تعد اأبرز التحديات التي ي�اجهها قطاع االإن�شاءات.
واأكد اليعق�ب اأن وزارة الطاقة على �شبيل املثال اإحالة العديد من امل�شاريع على ال�شركات االأجنبية يف مناطق املفرق واالأزرق ومعان والطفيلة دون 

اأدنى حماولة ل�شرورة االإ�شتعانة باخلربات االأردنية وتعزيز خربتها يف هذا املجال ال�اعد واملتزايد ي�ما بعد ي�م.
و�شدد اليعق�ب على �شرورة فتح ح�ارات مع دول اجل�ار التي ت�شهد حركة اإعمار حتى تتمكن �شركات املقاوالت من اأخذ ح�شتها من امل�شاريع 
اأ�شا�س يف هذا املجال حتى  للقيام بدور  ت�ؤهلها  التي  االأردنية متتلك االإمكانيات واخلربات  واأن �شركات املقاوالت  املم�لة من اخلارج, خا�شة 

تت�شافر اجله�د الر�شمية واخلا�شة لتحقيق روؤى وتطلعات جاللة امللك بت�شجيع ودعم االإ�شتثمار يف قطاع املقاوالت.
اإلى اأهمية درا�شة مدي�نية املقاولني والت�شهيالت امل�شرفية املمن�حة لها وو�شع احلل�ل واملقرتحات ملعاجلة اخللل حتديدًا فيما يخت�س  ودعا 

بتم�يل امل�شاريع املحلية والدعم احلك�مي لكفاالت املقاولني يف امل�شاريع اخلارجية .
وطالب اليعق�ب وزارة العمل مبعاجلة الف��شى يف �ش�ق العمل وبخا�شة طريقة التعامل مع العمالة ال�افدة التي يفرت�س اأن حتددها اإحتياجات القطاعات 
االإقت�شادية املختلفة ولي�س اأمزجة امل�ظفني, بعد اأن تدفق اإلى �ش�ق العمل ع�شرات االآالف من العمالة ال�ش�رية بحكم اللج�ء ال�ش�ري اإلى االأردن, فاأ�شبح 

هذا ال�اقع املر اأكرب حتٍد ل�ش�ق العمل حتديدًا يف قطاع املقاوالت بفعل مهارة العامل ال�ش�ري وثقافة العيب والرغبة بال�ظيفة عند االردنيني.
ونتمكن  باحلاجة  التدريب  ربط  يتم  القرار حتى  اإتخاذ  على  يعينها  معل�مات  بنك  اللحظة ال متتلك  العمل حتى  وزارة  باأن  اليعق�ب  واأ�شاف 
من اإحالل العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة ب�شكل مرن ل يلحق ال�شرر بالن�شاط الإقت�شادي, مطالبًا بتقدمي احلوافز الالزمة جلذب 

االإ�شتثمارات يف قطاع املقاوالت وتقدمي احل�افز الالزمة جلذب االإ�شتثمارات.

املقاولني تطلق اأكرب جتمع هند�سي �سناعي اإن�سائي يف االأردن

اأعلن نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب عن اإطالق اأكرب جتمع هند�شي �شناعي اإن�شائي حتت رعاية رئي�س ال�زراء الدكت�ر عمر 
االأردنيني وغرفة �شناعة عمان وغرفة  املهند�شني  العراقيني ونقابة  املقاولني  اإحتاد  وبالت�شاركية مع  العراقي  التخطيط  ل�زير  الرزاز وح�ش�ر 

جتارة االأردن, مب�شاحة 7 االف مرت, يف معر�س عمان الدويل.
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قال املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن امل�ؤمتر يتحدث عن قطاع اإن�شائي كامل بكافة القطاعات, واإ�شتكمااًل مل�شاعي النقابة بتحريك عجلة االإقت�شاد 
للمقاولني  ائتالفات  اإلى اخلارج من خالل  املقاوالت  ت�شدير  ف�شاًل عن  املقاوالت,  االأردنية يف جمال  الكفاءات  واإ�شتعرا�س  االأردين  ال�طني 

والت�شهيالت املالية من البن�ك االأردنية ومنح املقاول االأردين امل�شاواة التامة مع املقاول العراقي.

واأ�شار اليعق�ب اإن خمتلف القطاعات االأردنية اأمام فر�شة مهمة يف اإعادة االإعمار واالإ�شتثمار بالعراق, واأن االأردنيني لهم الدور االأكرب يف عملية 
اإعادة االإعمار ومناف�شة اجلهات االأجنبية.

والف�قية  التحتية  البنية  التدريب وجماالت  االأردين يف جمال  املقاول  اإمكانيات  للحديث عن  ملتقى  اليعق�ب عن  اأعلن  امل�ؤمتر,  هام�س  وعلى 
واملياه, و�شيتم ت�قيع اإتفاقية بني النقابة ووزارة التخطيط العراقية مل�شاعدة العراق ال�شقيق يف جمال التدريب واالإ�شت�شارات الهند�شية واالأنظمة 

والق�انني يف هذا القطاع.

اميانًا بدور املقاول االأردين حيث وجه اليعق�ب دع�ه لكل مقاول اأردين باأهمية احل�ش�ر ملا يعنيه املعر�س من اإمكانية لعقد ال�شفقات والتعارف 
بني رجال االأعمال العراقيني واالأردنيني وتك�ين روابط اأعمال يف �شتى القطاعات ال�شناعية والتجارية واملقاوالت.

نقابة املقاولني ت�ستعد على قدم و�ساق لفعاليات املعر�س الدويل الثالث ع�سر

بكافة  والعمل  قدم  و�شاق,  على  واالإن�شاء”  للبناء  ع�شر  الثالث  الدويل  “املعر�س  االأ�شخم  للحدث  االأردنيني  االإن�شاءات  مقاويل  نقابة  ت�شتعد 
اجلهات واملحاور الإنهاء كافة االإ�شتعدادات والتح�شريات للمعر�س الذي تق�م به نقابة  املقاولني كل عام وذلك دعمًا وتاأكيدًا على ح�ش�ر املقاول 
االأردين, حيث ت�شعى النقابة من خالل املعر�س الدويل  الثالث ع�شر والذي �شتنطلق فعاليته حتت رعاية رئي�س ال�زراء د.عمر الرزاز, اإلى العمل 

على ت�شدير املقاوالت  االأردنية والتي اأثبتت قدرتها الكبرية على تنفيذ امل�شاريع بكفاءة عالية. 

ب�شعار  النقابة  نظمته  الذي  وامللتقى  �شتجرى يف  املعر�س  التي  والفعاليات  املرتكزات  اأهم  م�ؤمتر �شحفي  بنّي خالل  اليعق�ب  اأحمد  املهند�س 
“االأردن والعراق �شراكة وبناء” بالتعاون مع اإحتاد املقاولني  العرب واإحتاد املقاولني العراقيني وغرفة �شناعة االأردن ونقابة املهند�شني االأردنيني 
وخمتلف القطاعات,  والرتكيز على اجلانب العراقي وبناء عالقات واإ�شتثمارات ورفد املقاول االأردين وامل�شاهمة يف اإعادة اإعمار  العراق, م�شريًا 
باأن اجلانب العراقي زّود نقابة املقاولني قائمة مب�شاريع اإعمار واإ�شتثمارات مبليارات الدوالرات,  ومت عر�شها على امل�قع االإلكرتوين للنقابة, 
حتى تك�ن متاحة لكافة املقاولني وامل�شاركة يف العمل واإعادة  اإعمار العراق, م�ؤكدًا باأن هنالك فر�شة ق�ية اأمام املقاول االأردين لعقد �شراكات 

وائتالفات لالإ�شتفادة امل�شرتكة  من م�شاريع اإعادة االإعمار املتاحة والتي بذلت النقابة جه�دًا كبرية مع اجلانب العراقي. 

املعر�س الذي ي�شتمر لعدة اأيام, يعزز الروؤى امللكية يف جعل االأردن مركزًا اإقليميًا ودوليًا لتبادل اخلربات يف  البناء واالإن�شاءات وال�شناعات 
الهند�شية, ويعمل على اإ�شتمرارية الت�ا�شل بني القطاعات امل�شاركة من القطاعني  العام واخلا�س ويعد فر�شة لت�شجيع االإ�شتثمار والت�شاركية بني 

القطاعات املختلفة ورفد خربة املقاول االأردين  وكفاءته اإلى الدول املجاورة. 

قطاع املقاوالت يعترب املحرك الرئي�س لالإقت�شاد ال�طني, وهذا امللتقى ال�شن�ي ي�فر فر�شة مثالية الإلتقاء اأطراف  العمل يف العمل االإن�شائي 
للعمل �ش�يًا على و�شع حل�ل واإ�شرتاتيجات لقطاع املقاوالت الذي �شهد خالل االأع�ام  املا�شية تراجعًا كبريًا يف العمل ويف حجم امل�شاريع املنفذة 

و�شح يف طرح العطاءات. 

نقابة املقاولني ت�شعى الأن تك�ن رائدة يف تنظيم قطاع االإن�شاءات يف اململكة ومركزًا فاعاًل ومتميزة لبناء ك�ادر  ذات خربات عالية ومتميزة يف 
عملها وملتزمة باجل�دة والتط�ير امل�شتمر, حيث كانت و�شتبقى على الدوام �شريكًا  للقطاعات امل�شاندة لقطاع االإن�شاءات, والتي متثل ع�شب 

عمل املقاولني, والذي بدونه لن تكتمل دورة هذا  القطاع. 
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الدويري : املعر�س الدويل الـ13 للبناء واالن�ساءات فر�سة لدخول املقاول االأردين يف م�ساريع اإعادة اإعمار العراق.

اأكد ال�شيد ف�ؤاد الدويري  ع�ش� جمل�س النقابة اأن املعر�س الدويل الـ13 للبناء واالإن�شاءات وامللتقى الدويل الثاين للبناء واالإن�شاءات وال�شناعات 
الهند�شية �شيك�ن برعاية رئي�س ال�زراء الدكت�ر عمر الرزاز ويعد فر�شة ثمينة لدخ�ل املقاول االأردين يف م�شاريع اإعادة اإعمار العراق والذي 

�شي�شارك فيه ما يزيد عن 170 �شركة من خمتلف القطاعات ال�شناعية والتجارية والهند�شية واملقاوالت.
وفر�شة  اأ�شا�شية  وم�شاركة  دور  لها  والهند�شية  وال�شناعية  االإقت�شادية  الفعاليات  كافة  اأن  اإلى  وامللتقى  املعر�س  جلنة  مقرر  الدويري  ولفت 

لتمكينها من عقد ال�شراكات واالإئتالفات مع ال�شركات واملقاولني العراقيني لالإ�شتفادة من م�شاريع اإعادة االإعمار.
 وقال اأن النقابة بذلت جه�دًا كبرية مع اجلانب العراقي لتحقيق اأكرب اإ�شتفادة لل�شركات االأردنية من  م�شاريع االأعمار التي ُتقدر كلفتها بنح� 46 

مليار دوالر ولت�شدير املقاوالت االأردنية التي اأثبتت  قدرتها الكبرية على تنفيذ امل�شاريع بكفاءة عالية. 
  واأكد الدويري اإلى اأن النقابة حر�شت على اإقامة هذا املعر�س ليك�ن متزامنًا مع عقد  م�ؤمتر منظمة البلديات العربية الذي ت�شت�شيفة اأمانة 
عمان والذي ي�شارك فيه العديد من ال�ف�د  الر�شمية العربية وبخا�شة من العراق ال�شقيق الفتًا اإلى م�شاركة وزير التخطيط العراقي ورئي�س  اإحتاد 

املقاولني العراقيني وحمافظ الب�شرة واأع�شاء جمال�س حملية.

املقاولني ت�ستقبل وفد حكومي من جمهورية طاجيك�ستان

اإ�شتقبل نقيب املقاويل االإن�شاءات االردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب يف مقر النقابة, وفد حك�مي من دولة طاجيك�شتان يزور االأردن لتحقيق 
التعاون امل�شرتك يف كافة املجاالت وت�ثيق االإندماج وتبادل اخلربات.

قال النقيب اليعق�ب اإن زيارة ال�فد احلك�مي الطاجيك�شتاين هي نتاج زيارة نقابة املقاولني اإلى طاجيك�شتان, وحتقيقًا مل�شاعي نقابة املقاولني 
االأردنيني يف ت�شدير املقاوالت اإلى اخلارج, ف�شاًل عن فر�س اإ�شتثمارية للمقاولني االأردنيني بدخ�ل قطاع االإن�شاءات الطاجيك�شتاين. 

و�شدد اليعق�ب اأن العب�ر بقطاع املقاوالت اإلى اخلارج, ال يكمن بجهة واحدة واإمنا ب�شل�شلة حلقات اأهم عن�شر فيها احلك�مة.
واأكد اليعق�ب اإن اجلمه�رية هي مكان اإ�شتقطاب دويل وتنم�ي وجذب لالإ�شتثمارات اخلارجية وذلك بالت�شهيالت احلك�مية والتعامالت املريحة 

للمقاول.
واأ�شار نقيب املقاولني اإلى اإمكانية التحرك الت�شاركي والعالقات املتبادلة اإجتاه اإعمار �ش�ريا وتق�ية العالقة املبنية على هذه الرتابطات. 

اأعقاب خروج بالده من  البناء  واإعادة  للنه�شة  اإ�شتعر�س املهند�س ا�شم�يزلد حكيم )منتدبًا عن حك�مته( ب�شرد تاريخي  ال�شياق,  على ذات 
احلرب, كما نّ�ه اإلى اخلربات التي يتمتع بها املقاول يف بالده يف �شّتى املجاالت االإن�شائية وال�شناعية.

ومن جهته, اأعلن املهند�س حكيم عن فر�شة اإ�شتثمارية يف م�شاريع تقام يف العا�شمة دو�شنبه مب�شاحات تتجاوز ال ٦ االآف دومن وبالت�شارك مع 
�شركات اأجنبية والبنك الدويل, واأكد اأن حك�مته على اإ�شتعداد تام لت�فري جميع الت�شهيالت للم�شتثمرين االأردنيني. 

كما وجه ال�فد احلك�مي الطاجيك�شتاين ال�شكر لنقابة املقاولني االأردنيني واإعتبارها املقدامة يف حتقيق التعاون واالإندماج مع طاجيك�شتان يف 
�شّتى املجاالت وت�طيد العالقات بني البلدين.

اإن�شاء طريق  واجلدير بالذكر اأن جمه�رية طاجيك�شتان ت�شهد نه�شة �شامله يف �شّتى املجاالت وباإرتكاز على قطاع االإن�شاءات, وم�شاركتها يف 
ف�شاًل عن ت�جهاتها لنظام االأبنية اخل�شراء واإ�شتغالل الطاقه البديلة, معلنة عن فر�س اإقت�شادية هائلة  احلرير” طريق واحد حزام واحد”, 

و�شاملة.
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املقاولني ت�ستقبل الوفد العراقي امل�سارك يف املعر�س الدويل لالإن�ساءات

ا�شتقبل نقيب  “االأردن والعراق �شراكة وبناء“,  على هام�س املعر�س الدويل للبناء واالإن�شاء وال�شناعات الهند�شية الثالث ع�شر حتت عن�ان 
املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب, ال�فد العراقي ورئي�س اإحتاد املقاولني العرب ونقيب املقاولني العراقيني علي ال�شنايف يف مقر النقابة.

وقال نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن الت�شاركية اأ�شا�س التميز والعطاء, وعليه اأطلقت نقابة املقاولني املعر�س االإن�شائي االأكرب لفتح 
باب التعاون الدويل ونقل اخلربات والعب�ر بقطاع املقاوالت اإلى اخلارج.

وقال رئي�س اإحتاد املقاولني العرب علي ال�شنايف اأن االأردن ي�شهد له بارتباطه ال�طيد مع العراق باإتفاقية تعاون ثنائية, والتي تهدف اإلى تعزيز 
االإقت�شاد االأردين العراقي. 

واأكد ال�شنايف اأن امل�ؤمتر يحمل اآمال وتطلعات كبرية وجناحه ي�حي بنجاح عربي ت�شاركي ب�شدارة اأردنية يف هذا املجال, والذي يحتم علينا 
ت�ش�يق املقاول عربيًا وعامليًا.

ومن جهته, قدم ال�شنايف دع�ة لتعاون ثالثي م�شرتك بني العراق واالأردن وطاجيك�شتان لتبادل اخلربات واالإ�شتفادة من جتربتهم يف طاجيك�شتان.
وقدم ال�فد الطاجيك�شتاين مقرتح الإقامة معر�س اإن�شاءات يف بالده, م�شريًا اإلى فر�س اإ�شتثمارية بقيمة 3 مليار دوالر.
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املقاولني: ت�ستقبل رئي�س االإحتاد ملقاويل الت�سييد والبناء امل�سري

اإلتقى نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب, ال�فد امل�شري برئا�شة رئي�س االإحتاد امل�شرى ملقاويل الت�شييد والبناء املهند�س ح�شن 
عبدالعزيز امل�شارك يف املعر�س الدويل الثالث ع�شر وامللتقى الدويل الثاين للبناء واالإن�شاءات وال�شناعات الهند�شية الذي اأفتتح حتت رعاية 

رئي�س ال�زراء د.عمر الرزاز حتت �شعار “االردن والعراق �شراكة وبناء”.
باإعتزاز واإفتخار رحب النقيب اليعق�ب بال�فد امل�شري م�ؤكدًا على الدور الذي �شغلته م�شر اأبان اإن�شغال العراق يف اأزمة احلرب, وثبات املهند�س 

ح�شن عبدالعزيز “اجلرنال امل�شري” كما و�شفه اليعق�ب, على اإبقاء الرتابط والت�ا�شل بني اإحتادات نقابات مقاويل العرب .
على ذات ال�شياق, اأكد اليعق�ب اأن قطاع االإن�شاءات ه� راأ�س الهرم االقت�شادي للبالد, والذي يتطلب من احلك�مات اإجراء ت�شهيالت للقطاع.

قال رئي�ض اإحتاد مقاويل م�شر املهند�ض ح�شن عبدالعزيز اأن اإمتداد العالقات الأردنية بني م�شر والأردن هو اإرتباط اأزيل, باإعتباره حا�شنة 
لالأعمال ومعربًا لالإنفتاح على البلدان العربية.

واأ�شار املهند�س ح�شن اإلى �شرورة التمثيل الربملاين الإحتادات املقاولني, ف�شاًل عن اإر�شاء قرار امل�افقة على �شركات اإ�شتثمار اأجنبية يع�د ملجل�س 
نقابة املقاولني.
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المعرض الدولي الثالث عشر لإلنشاء والبناء والصناعات الهندسية

الرزاز يفتتح فعاليات معر�س وملتقى »االردن والعراق �سراكة وبناء«

قال رئي�س ال�زراء الدكت�ر عمر الرزاز اأن احلك�مة لن تر�شى اإال اأن تك�ن العالقة االأردنية العراقية اإال يف اأعلى م�شت�ياتها.
جاء ذلك خالل اإفتتاحه فعاليات املعر�س الدويل الثالث ع�شر وامللتقى الدويل الثاين للبناء واالإن�شاءات وال�شناعات الهند�شية, الذي تعقده 

نقابة املقاولني االأردنيني بالتعاون مع اإحتاد املقاولني العرب واإحتاد املقاولني العراقيني حتت �شعار “االردن والعراق �شراكة وبناء.“
واأ�شاف الدكت�ر الرزاز خالل حفل االإفتتاح اأننا �شعداء باأن نرى العراق ي�شتعيد عافيته والقه, و�شنقف اإلى جانبه, و�شنعمل �ش�يًا لتذليل العقبات 

وال�شع�بات والتحديات التي تعرت�س العمل امل�شرتك وتط�ير العالقات ال�شاربة بالتاريخ بني االأردن والعراق”.
ولفت الدكت�ر الرزاز اإلى وج�د بع�س التحديات التي ت�اجه تعزيز العالقات بني البلدين, واأنه مت ت�شكيل فريق ملتابعها اأوال باأول, وقال “تاأتينا 
تقارير ي�مية وخا�شة مايتعلق باحل�ش�ل على فيز من ال�شفارة االأردنية يف العراق امل�ج�دة يف املنطقة اخل�شراء, وت�شهيل عملية احل�ش�ل عليها 

اإلكرتونيا وعن طريق مكاتب الطريان.
وب�ش�اعدنا  وال�طن  املنطقة  بناة  �شاهدة على ذلك, ونحن  اأثارها  زالت  وال  وبناء  اإعمار  والعراق وم�شر متتلك ح�شارات  االأردن  “اأن  واإ�شار 

ن�شتطيع معًا اأن نبني م�شتقبال زاهيا.“
 واأكد اأن عملية البناء تتطلب عماًل وجه�دًا من احلك�مات املعنية والقطاع اخلا�س, واأن هناك فريق عمل مع احلك�مة العراقية مت من خالله 

و�شع اأ�ش�س مهمة وق�ية لبناء القطاع وتذليل ال�شع�بات.
 وقال “اإننا نع�ل يف املرحلة القادمة على املقاولني العراقيني واالأردنيني وامل�شريني, الإعادة التكامل بني دول الثالث ب�شكل نفخر به.“

ومن جانبه قال نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن النقابة قامت بالت�ا�شل مع االإ�شقاء العرب من خالل زيارات مك�كيه لكل من العراق 
و�ش�ريا وم�شر لفتح اآفاق تعاون يف جمال ت�شدير املقاوالت ومت حتقيق واإجناز العديد من متطلبات ت�شدير املقاول االأردين للعراق ونتج عن هذا 

ت�قيع مذكرة تفاهم مع االأ�شقاء العراقيني, واإن النقابة �شت�ا�شل ال�شعي مع باقي النظراء العرب من اأجل اإ�شتن�شاخ النم�ذج االأردين العراقي.
ما  بني  الت�ازن  نقطة  اإ�شتحداث  ون�شتهدف  للعامل  واالإقت�شادية  االإن�شائية  وقطاعاته  االأردن  تقدمي  وامللتقى  املعر�س  من  الهدف  اإن  واأ�شاف 
نحتاجه وما نرن� اإليه وما ن�شتطيع اأن نقدمه لل�شقيق ولل�شديق, معربًا عن اأمله باأن يحقق املعر�س وامل�ؤمتر ما ه� ماأم�ل منه واأن ينجح يف خلق 

�شراكات تدوم وتنعك�س اإيجابا على اجلميع.
واأكد املهند�س اليعق�ب اأن هناك �شرورة ملحة الإعادة النظر يف التعليمات والق�انني الناظمة الإ�شتقطاب االإ�شتثمارات وتبادل اخلربات وتفعيل 
ال�شراكة احلقيقية بني االأردن ونظرائه, مع �شرورة النظر والتن�شيق امل�شرتك بني االأردن والعراق يف ملف التاأ�شريات واالإقامات واالإ�شتثمارات 

مبا ي�شمن حرية التنقل والعمل واالإقامة بني اأبناء البلدين. 
“اأننا ننتظر ال�شركات االأردنية للم�شاركة يف م�شاريع  اإحتاد املقاولني العرب واإحتاد املقاولني العراقيني علي ال�شنايف  ومن ناحيته قال رئي�س 

اإعادة اإعمار العراق.“
واأ�شاف اأننا ندع� الإعادة اإعمار العراق عربيًا, لكن لالأ�شف اأن قدوم ال�شركات االأردنية والعربية للعراق بطيئ, وناأمل اأن تك�ن هناك �شراكات 

بني املقاولني االأردنيني والعراقيني ت�شرع من م�شاهمة ال�شركات االأردنية يف اإعادة االإعمار.
واأ�شار اأن العراق قام بتجهيز كل مايحتاجه املقاول االأردين يف العراق للم�شاركة يف اإعادة االإعمار باإنتظار اأن يق�م االأردن باخلط�ات الالزمة, 
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اأمله باأن يتم ت�شهيل ح�ش�ل العراقيني على التاأ�شريات لزيارة اململكة والعمل مببداأ املعاملة باملثل على هذا ال�شعيد, ملا من �شاأنه  معربًا عن 
ت�شريع عملية ال�شراكة والعمل امل�شرتك.

ومــن جانبــه اإ�شتعـــر�س رئيــ�س اإحتـــاد املقاوليــــن العـــــرب االأ�شبــــــق واحــد م�ؤ�ش�شي االإحتاد املهند�س ع�ين ال�شاكت تاريخ االإحتاد ودوره يف 
اإعمار ال�طن العربي واأ�شاد بقدرات واإمكانات املقاول العربي وخا�شة االأردين والعراقي وامل�شري, م�شريًا اأن االإحتاد يعد بيتًا للمقاوالت العربية.

واأكد اأن االأردن م�ؤهل ليك�ن منطلق الإعادة اإعمار العراق, واأعرب عن اأمله باأن تك�ن هناك ت�شهيالت من كلى اجلانبني.
ومن جانبه قال رئي�س اللجنة التح�شريية للمعر�س ال�شيد ف�ؤاد الدويري اأن املعر�س يهدف اإلى حتقيق فر�س عمل تخدم ال�طن واملنطقة من 
خالل خطة اإ�شرتاتيجية ط�يلة االأمد بعد اأن وفر لها ف�شاء للتحاور والت�شارك والتفاهم من اأجل م�شتقبل يليق باالأردن والعراق ومت على هام�س 
اإفتتاح امل�ؤمتر ت�قيع مذكرات تعاون بني وزارة التخطيط العراقية ونقابة املقاولني واإحتاد املقاولني العراقيني ويذكر اأن وزارة االأ�شغال العامة 
واالإ�شكان ونقابة املهند�شني وجمعية امل�شتثمرين يف قطاع االإ�شكان وغرفة �شناعة االأردن من اجلهات الداعمة للمعر�س الذي يقام على م�شاحة 
7 اآالف مرت مربع يف معر�س عمان الدويل لل�شيارات وناق�س امللتقى عدد من امل�ا�شيع التي تتناول حركة االإقت�شاد من ال�شناعة والتجارة اإلى 

البنية التحتية تكامل “وتناغم والطاقة واملياه والنقل حتديات وفر�س” وت�شدير املقاوالت واالإ�شت�شارات الهند�شية واآفاق التعاون االقليمي”.
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الدويري ي�ستقبل الوفد ال�سوري يف معرب جابر

اإ�شتقبـــل ع�شـــ� املجلــ�س ال�شيد ف�ؤاد الدويري مندوبًا عن نقيب املقاولني وع�ش� املجل�س املهند�س عزمي زريقات وع�ش� املجل�س ال�شيد حممد اب� 
عجالن ومدير الدائرة القان�نية يف نقابة املقاولني االأ�شتاذ م��شى الن�ش�ر جمل�س نقابة مقاويل �ش�ريا يف معرب جابر احلدودي.

“االردن  املقاولني  نقابة  تقيمة  والذي  ع�شر  الثالث  الهند�شية  وال�شناعات  واالإن�شاء  للبناء  الدويل  املعر�س  يف  ال�ش�ري  ال�فد  م�شاركة  وتاأتي 
والعراق �شراكة وبناء” يف معر�س عمان الدويل.

االأردن يحتل املرتبة االأولى عربيًا بت�سدير املقاوالت

العم��س: احلك�مة �شتق�م ب�شمان جميع الكفاالت البنكية التي ت�شاعد على ت�شدير املقاوالت
اليعق�ب: البد من تك�ين اإئتالفات لت�شدير املقاوالت ومطل�ب من احلك�مة املزيد من االإجراءات.

اأن احلك�مة �شتق�م ب�شمان الكفاالت البنكية التي ت�شاعد املقاولني على ت�شدير  قال وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان املهند�س فالح العم��س 
املقاوالت وامل�شاركة يف م�شاريع اإعادة االإعمار وخا�شة يف العراق, واأ�شاف خالل م�شاركته يف جل�شة “ت�شدير املقاوالت واالإ�شت�شارات الهند�شية” 
التي اأقيمت �شمن فعاليات معر�س وملتقى “االأردن والعراق �شراكة وبناء” الذي تعقده نقابة املقاولني االأردنيني بالتعاون مع اإحتاد املقاولني 
العرب واإحتاد املقاولني العراقيني, اأن احلك�مة تدعم ت�شدير املقاوالت, واأن القطاع اخلا�س ه� االأقدر على املبادرة لت�شديرها واالإ�شتفادة من 

الفر�س املتاحة.
اإ�شتجابت جلميع مطالب املقاولني لل��ش�ل اإلى ال�ش�ق العراقي وخا�شة ما يتعلق بالكفاالت البنكية من  اأن احلك�مة  واأ�شار املهند�س العم��س 

خالل البنك املركزي والبن�ك اخلا�شة التي لديها فروع يف العراق والتي ت�شتعد لفتح فروع لها هناك.
ومن جانبه قال نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن النقابة �شتق�م بتحفيز وت�عية املقاولني باأهمية تك�ين اإئتالفات اأو جتمعات تتنا�شب 
مع حاجات كل م�شروع بغية ت�فري عنا�شر ق�ة لت�شدير املقاولني, واأ�شاف اأن هناك حاجة ملحة لدعم وت�شجيع وتنظيم ت�شدير املقاوالت ملا 

لذلك كبري االأثر على دعم االإقت�شاد ال�طني واحلفاظ على �شركات املقاوالت االأردنية واإ�شتثماراتها املالية والب�شرية.
واأ�شاد بدور البنك املركزي يف دعم قطاع املقاوالت من خالل تاأمني 100 ملي�ن دينار كت�شهيالت للمقاولني من خالل م�ؤ�ش�شة �شمان القرو�س.
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واأعرب املهند�س اليعق�ب عن اأمله باأن تتخذ احلك�مة املزيد من االإجراءات لتف�شيل املقاولني ودعم قطاع االإن�شاءات و�شناعة امل�اد االإن�شائية 
والهند�شية فيها بغية متكينها من اأخذ مكانتنا كِمنتج وطني ال كم�شت�رد لل�شلع واخلدمات. 

وقال رئي�س هيئة املكاتب وال�شركات الهند�شية املهند�س عبداهلل غ��شة اأن هناك فر�شة لت�شدير العمل االإ�شت�شاري اإلى العراق, واأن املطل�ب اأن 
يك�ن املنتج االأردين قادر على املناف�شة ويتمتع بالقيمة امل�شافة واملهنية يف ظل تط�ر متطلبات الت�شدير واملناف�شة.

واأ�شاف اأن العامل يتجه نح� التكتالت الهند�شية الكبرية, وان هناك نح� 4 �شركات هند�شية ا�شت�شارية تعد من بني اأف�شل ال�شركات العاملية. 
واأ�شار املهند�س غ��شة اإلى �شرورة درا�شة ال�ش�ق العراقي ونقل جتارب املكاتب الهند�شية اإلى العراق, واأن هناك العديد من االأفكار املطروحة 
لت�شدير االإ�شت�شارات الهند�شية االأردنية وامل�ج�دة يف اأكرث من 30 دولة, وت�شدر خدمات بقيمة 60 ملي�ن دوالر, ومن جانبه قال رئي�س اإحتاد 
املقاولني العرب واملقاولني العراقيني علي ال�شنايف اأن االأردن حتتل املرتبه االأولى عربيًا يف ت�شدير املقاوالت, واأن تركيا حتتل املرتبه الثانية عامليًا 
بت�شدير املقاوالت والتي ت�شل اإيرادات �شركاتها اإلى 26 مليار دوالر, واأ�شاف اأنه �شيق�م بتزويد وزارة االأ�شغال ونقابة املقاولني بالتعليمات التي 

يحتاجها املقاول االأردين للم�شاركة يف م�شاريع اإعادة االإعمار.
واأ�شار اأن احلك�مة العراقية متنع طرح اإحالة اأي م�شروع ما مل تكن املبالغ التي يحتاجها مت�فرة ومر�ش�دة وحتدث خالل اجلل�شة الدكت�ر حممد 
اجلعربي مدير م�ؤ�ش�شة �شمان القرو�س, والدكت�ر وليد زعرب مدير عام ال�شركة االأردنية, حيث اأكدا اإ�شتعدادهما للعمل على ت�شهيل م�شاركة 
املقاولني يف م�شاريع اإعادة االإعمار وناق�س امللتقى, عدد من امل�ا�شيع التي تتناول “حركة االإقت�شاد من ال�شناعة والتجارة اإلى البنية التحتية...

تكامل وتناغم والطاقة واملياه والنقل..حتديات وفر�س” وت�شدير املقاوالت واالإ�شت�شارات الهند�شية واآفاق التعاون االإقليمي.

تو�سية مبنح املقاول العربي اأولوية يف اإعمار العراق و�سوريا

اأو�شى م�شارك�ن يف معر�س وملتقى دويل للبناء واالإن�شاء وال�شناعات الهند�شية, مبنح االأول�ية للمقاول العربي يف م�شاريع البناء واالإعمار يف 
العراق و�ش�ريا ودعا امللتقى الدويل الثاين الذي حمل ا�شم “االأردن والعراق �شراكة وبناء” يف بيان, اإلى “ت�حيد ت�شريعات ناظمة لعمل املقاول 
العربي عرب عقد املقاولة امل�حد وت�حيد جهاز التحكيم واالإعرتاف بت�شنيف املقاولني يف االأقطار العربية, ح�شب ت�شنيفهم يف بلدانهم و�شدد 
على “�شرورة ال�شري على خطى االإتفاق بني االأ�شقاء يف االأردن والعراق الذين اأجنزوا بروت�ك�اًل يف هذا املجال ي�شلح كقاعدة عربية للتعميم 
االإن�شائية  ال�شناعات  ان�شياب  اأمام  املعّ�قات  واإزالة  العراقية,  الب�شرة  املقبل يف مدينة  امل�ؤمتر  واإجناح  للم�شاركة  امللتقى  والبناء عليه ودعى 
“اأهمية امل�شاركة الفاعلة يف ن�شاط اإحتاد املقاولني العرب املقبل يف دم�شق, والإعداد لزيارة عربية  للم�شاهمة يف م�شاريع االإعمار �شدد على 
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كبرية اإلى مدينة غزة, تدعيمًا ل�شم�دها و�شم�د اأهلها تلبية لدع�ة من اإحتاد املقاولني الفل�شطينيني ووجه النقباء وامل�شارك�ن التحية لالأردن 
ملكًا وحك�مًة و�شعبًا “الإ�شرارهم الكامل على دعم االأ�شقاء الفل�شطينيني, وتثبيت �شم�دهم على اأر�شهم بكل ال�شبل, ومنحهم االأول�ية يف الدعم 
والعمل من اأجل قيام الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها القد�س ال�شريف و�شارك يف امللتقى دول م�شر والعراق و�ش�ريا وفل�شطني وتركيا واإندوني�شيا 

وطاجيك�شتان, اإ�شافة اإلى منظمات دولية واأوروبية.

اإختتام فعاليات امللتقى الدويل الثاين )االردن والعراق �سراكة وبناء(

وجه املعر�س الدويل للبناء واالإن�شاء وال�شناعات الهند�شية الثالث ع�شر وامللتقى الـــــدويل الثاين )االأردن والعراق �شراكة وبناء( �شكره جلاللة 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني على م�اقفه الق�مية واالإن�شانية وحكمتُه التي جعلت من االأردن واحة اأمٍن واأمان ي�شتقبل وي�شت�عب كل االأ�شقاء 

العرب الهاربني من جحيم االإرهاب واالأزمات.
واأكد امل�شارك�ن يف املعر�س وامللتقى الذي اأقامته نقابة املقاولني بالتعاون مع اإحتاد املقاولني العرب واإحتاد املقاولني العراقيني وغرفتي �شناعة 

االأردن وعمان, على دعم املقاول العربي مل�اقف جاللته والءاته الثالث يف وجه �شفقة القرن امل�ش�ؤومه.
ووجه النقباء وامل�شارك�ن التحية لالأردن ملكًا وحك�مًة و�شعبًا واإ�شرارهم الكامل على دعم االأ�شقاء الفل�شطينيني وتثبيت �شم�دهم على اأر�شهم 

بكل ال�شبل ومنحم االأول�ية يف الدعم والعمل من اأجل قيام الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها القد�س ال�شريف.
و�شكر البيان اخلتامي للملتقى احلك�مة االأردنية على دعمها ورعايتها الأعمال املعر�س وامل�ؤمتر والذي متثل برعاية من رئي�س ال�زراء الدكت�ر 

عمر الرزاز وم�شاركة عدد من ال�زراء دعمًا لقطاع املقاوالت واالإن�شاءات.
واأو�شى البيان اخلتامي ب�شرورة منح االأول�ية للمقاول العربي يف م�شاريع البناء واالإعمار خا�شة يف العراق و�ش�رية.

كما اأكد على �شرورة ت�حيد الت�شريعات الناظمة لعمل املقاول العربي من خالل عقد املقاولة امل�حد وت�حيد جهاز التحكيم واالإعرتاف بت�شنيف 
املقاولني يف االإقطار العربية ح�شب ت�شنيفهم يف بلدانهم.

و�شدد على �شرورة ال�شري على خطى االإتفاق بني االأ�شقاء يف االأردن والعراق الذين اأجنزوا بروت�ك�اًل يف هذا املجال ي�شلح قاعدة عربية للتعميم 
والبناء عليه.

العربية, كما  االأمة  التي وقفت م�قفًا م�شرفًا من ق�شايا  الدول ال�شديقة وحتديدًا تلك  االإ�شتعانة باخلربات وال�شركات من  اإلى  امللتقى  ودعا 
دعا للم�شاركة واإجناح امل�ؤمتر القادم يف مدينة الب�شرة العراقية والذي �شيعقد يف غ�ش�ن هذا العام واإزالة املعيقات اأمام اإن�شياب ال�شناعات 
الإن�شائية للم�شاهمة يف م�شاريع الإعمار و�شدد على اأهمية امل�شاركة الفاعلة يف ن�شاط اإحتاد املقاولني العرب القادم يف دم�شق احلبيبة والإعداد 

لزيارة عربية كبرية اإلى مدينة غزة تدعيمًا ل�شم�دها و�شم�د اأهلها تلبية لدع�ة من اإحتاد املقاولني الفل�شطينيني
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دورة عقد املقاولة املوحد للم�ساريع االإن�سائية )فيديك(

حتت رعاية نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب مت وبحمد اهلل عقد دورة عقد املقاولة امل�حد للم�شاريع االإن�شائية )فيديك( يف 
الفرته املمتدة )1-4( /7 مع نخبة من املحا�شرين 

الدكت�ر :ممدوح ار�شيدات 
الدكت�ر :ريا�س الن�اي�شة 

املهند�س :وليد مقدادي 
املهند�س :ح�شني ما�شي 

مب�شاركة وا�شعة من وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان, وزارة البلديات, اأمانة عمان الكربى, وزارة الرتبية والتعليم, مكاتب هند�شية, �شركات 
مقاوالت حيث بلغ عدد امل�شاركني 173ومت يف نهاية الدورة ت�زيع �شهادات على امل�شاركني.

اليعقوب يزور املخيم ال�سفي الدويل لالطفال االيتام

زار نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب املخيم ال�شيفي الدويل لالإجئني واالأيتام ال�شاد�س واالأربع�ن, و�شارك بتكرمي امل�شاركني الفائزين 
بالن�شاط اليومي يف املخيم ال�شيفي.

بهذه العبارة اإفتتح اليعق�ب كلماته, واأعرب عن اأهمية العمل التط�عي ملا يحمله من ت�شامن وتر�شيخ, “فبكم ن�شتم  “م�شاء القد�س واخلري”, 
رائحة فل�شطني, ن�شتم رائحة عكا ويافا وكل فل�شطني”.

واأعرب عن دعمُه املت�ا�شل للتجمع الدويل للفل�شطينيني يف ال�شتات من االأردن ولبنان و�ش�رية وفل�شطني)ال�شفة وقطاع غزة(, متمنيًا اأن يك�ن 
املخيم القادم يف فل�شطني ورحابها.

وتابع اليعق�ب العر�س الفني لفرقة القد�س للرتاث ال�شعبي الفل�شطيني بني اأهازيج الفرح يف عي�ن االأطفال امل�شاركني.
– ح��س  اإن املخيم ال�شيفي الدويل ال�شاد�س واالأربعني للفتيان والفتيات االأيتام والذي تقيمه جميعة رعاية اليتيم اخلريية  واجلدير بالذكر 
التابعة ل�كالة الغ�ث الدولية يف املقابلني ومب�شاركة خميمات الالإجئني يف االأردن وال�شفة الغربية وغزة ولبنان  البقعة يف كلية تدريب عمان 

و�ش�رية مب�شاركة 350 طفل وطفلة يتيم. 
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املقاولني« تبحث برنامج ت�سدير املقاوالت للخارج   

بحث نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب مع خبري التخطيط االإ�شرتاتيجي االأردين �شعيد اأب� ع�دة يف دار النقابة برنامج خطة عمل يتيح 
لل�شركات االأردنية االإطالع وامل�شاركة بال�شكل االأمثل للم�شاريع املطروحة يف اأ�ش�اق دول اخلليج وم�شاريع اإعادة االإعمار يف �ش�ريا والعراق بح�ش�ر 

ع�ش� املجل�س ال�شيد ف�ؤاد الدويري واأع�شاء جلنة ت�شدير املقاوالت ومدير عام النقابة املهند�س طارق الهريني وعدد من مدراء النقابة.
 وقال املهند�س اليعق�ب اأن قطاع املقاوالت ي�شكل راأ�س احلربة لالإقت�شاد االأردين يف االإ�شتغالل االأمثل للفر�س املتاحة لتط�ير االإقت�شاد االأردين 
واخلروج من اأزمة البطالة ورفد البنك املركزي بالعملة ال�شعبة مبينًا �شرورة اإن يتم االإنتقال من �شيا�شة ت�شدير كفاءات اأردنية فردية اإلى 

اإ�شرتاتيجية ت�شدير اأعمال �شركات ناجحة يف تنفيذ امل�شاريع.
واأو�شح اليعق�ب اأن الربنامج يعتمد على تعاون القطاعني العام واخلا�س يف جهد جمعي يهدف اإلى تفعيل كمية ال�شادرات من خالل اإيجاد 
ملحق جتاري متخ�ش�س ميتلك اخلربة والكفاءة ويتمتع بال�شفة الدبل�ما�شية التي تتيح له متابعة وحتليل امل�شاريع املطروحة يف دول اخلليج 
لتاأمني قاعدة معل�مات تف�شيلية دقيقة عن تلك امل�شاريع  وعر�شها على �شركات االإن�شاءات املحلية الراغبة يف العمل ليتم ت�قيع اإتفاقيات العمل 

امل�شرتك �شمن ال�شروط املو�شحة م�شبقًا يف قاعدة املعلومات.
واأ�شاف اأن النقابة �شتعمل على درا�شة الربنامج مع ال�شركاء يف قطاع االإن�شاءات وخا�شة نقابة املهند�شني وراعي القطاع وزارة االأ�شغال العامة 

واالإ�شكان.

العمل واملقاولني تتفقان على حل م�ساكل العمالة يف قطاع االإن�ساءات

اإتفقت نقابة املقاولني ووزارة العمل على اإعادة النظر باإتفاقيات التفاهم الناظمة للعمالة يف قطاع االإن�شاءات وذلك خالل اللقاء الذي جمع نقيب 
املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب واأع�شاء يف جمل�س النقابة مع وزير العمل الدكت�ر ن�شال البطاينة حيث �شيتم ت�شكيل جلنة م�شرتكه من ال�زارة 

والنقابة الإعادة النظر باالإتفاقية مبا يخدم املقاولني وقطاع االإن�شاءات.
وح�شر اللقاء اأمني عام ال�زارة فاروق احلديدي وع�ش� املجل�س املهند�س عزمي زريقات ومدير النقابة املهند�س طارق الهريني ومت خالل اللقاء 

بحث ق�شايا العمالة يف قطاع املقاوالت,  و�شكر اليعق�ب ال�زير على جه�ده يف حل ملف الت�شاريح و العماله ال�افده.
واأكد ال�زير اأن ملف العمالة يف قطاع االإن�شاءات لن يتم امل�شا�س به اإال ما فيه م�شلحة املقاول وال�طن.

واأ�شاد بدور النقابة من الناحية التدريبية واأكد اإهتمام ال�زارة برفد ال�ش�ق بالعماله املحلية امل�ؤهلة.
ال�افدة  واإ�شتخدام العمالة  اإ�شتقدام  التي ي�اجهها املقاولني يف  تاأثر �شلبًا على القطاع, وامل�شاكل  التي  العالقة  اأهم الق�شايا  اليعق�ب  وعر�س 
وتاأثري هذه العملية على امل�شاريع وتاأخر ت�شليمها يف االأوقات املحددة عقديًا لها مما ي�شبب اإرباكات تاأثر �شلبًا على املقاول واملالك على حد �ش�اء, 
واأ�شار اليعق�ب اإلى عدم اإلتزام مديريات العمل باالإتفاقية املربمة �شابقًا فيما يخ�س ن�شب العمالة املحلية مقابل العمالة ال�افده, واأكد على 
دور مركز تدريب املقاولني باإعداد الكفاءات املحلية لرفد ال�ش�ق املحلي وعلى الدور الت�شاركي مع ال�زارة وال�شركة ال�طنية للت�شغيل والتدريب.

ومت االإتفاق على عقد لقاءات اأخرى للبت بالق�شايا العالقة وتط�ير االآلية املعم�ل بها لت�شهيل جميع االإجراءات املتعلقة بالعمالة ال�افدة يف قطاع 
االإن�شاءات.
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نقيب املقاولني يلتقي اللجنة التح�سريية للموؤمتر الدويل الثامن للهند�سة املدنية الذكية

التقى نقيب املقاولني االردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب اللجنة التح�شريية للم�ؤمتر الدويل الثامن للهند�شة املدنية الذكية, بح�ش�ر ع�ش� النقابة 
وامل�شارك يف اللجنة املهند�س رفيق مراد.

وقال اليعق�ب اأن التقدم العلمي يف جمال البناء واالإن�شاء ه� مطلب اأ�شا�شي يف القطاع, والذي يعمل على �شرعة االإجناز وتقليل التكاليف واأكد 
اليعق�ب اأن النقابة لها جتارب وبح�ث يف جمال الذكاء الهند�شي “املكنكة”, داعيًا اإلى تبادل اخلربات ورفد اللجنة بتجارب النقابة واالإ�شتفادة 

منهم بدعم امل�شاريع وتبادل اخلربات.
اأعرب نقيب املقاولني املهند�س اليعق�ب عن اإ�شتعداد النقابة لتقدمي مرافقها لدعم املعر�س الدويل الثامن للهند�شة املدنية الذكية, وفتح مراكز 

التدريب اأمام اللجنة واأع�شاءها واإ�شتعرا�س خربات املقاولني يف جمال التعمري.
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املقاولني: ت�ستهجن اإثارة اأخبار ملفقة عرب بع�س املواقع االلكرتونية

عقد جمل�س نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني اإجتماعًا بح�ش�ر نقيب املقاولني ونائبه وكافة االأع�شاء. 
وخالل االإجتماع مت بحث ق�شايا تهم القطاع, واإ�شتهجن اأع�شاء املجل�س ما مت اإثارته من اأخبار ملفقة وم�شيئة عرب بع�س امل�اقع االإلكرتونيه  لهذه 
امل�ؤ�ش�شة ال�طنية وما تق�م به من جهد كبري لرفع �ش�ية قطاع االإن�شاءات لدفع عجلة االإقت�شاد ال�طني وامل�شاهمة الفاعلة يف رفعت هذا ال�طن 

العزيز وتط�ير املهنة وقطاع املقاوالت واملحافظة على مكت�شبات الزمالء املقاولني واإجنازاتهم املرتاكمه. 
واأكد جمل�س النقابة باالإجماع على اأنه �شريفع ويالحق مروجي االإ�شاعات واالأخبار امللفقه العاريه عن ال�شحه عرب امل�اقع االإلكرتونية بكافة 

الطرق الق�شائي والقان�نية التي نعتز ونفتخر بها متحفظني بحق�ق نقابتنا بكل �شرر يلحق بها جراء هذه االإدعاءات واالأكاذيب.

نقيب املقاولني يعقد اإجتماع مع املقاولني

املقاولني  نقيب  وقال  املنت�شبني,  اإ�شتف�شارات  على  واالإجابة  النقابية  بال�ش�ؤون  للتباحث  العامة  الهيئة  اإجتماع  االأردنيني  املقاولني  نقابة  عقدت 
م�ؤكدًا على �شدق العالقات التي تربط املقاولني. املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن هذا اللقاء “من القلب اإلى القلب”, 

واأ�شار اليعق�ب اإلى م�شاعي النقابة يف تذليل ال�شع�بات اأمام املقاولني والتي �شملت ت�شكيل جلنة نقابية م�شرتكة مع دائرة �شريبة الدخل لدرا�شة 
تخفيف ال�شريبة على املقاول, ف�شاًل عن ت�شدير قطاع املقاوالت اإلى اخلارج وتك�ين ائتالف دويل للمقاول.

واأف�شى االإجتماع اإلى ت��شيات واإقرتاحات لتح�شني بيئة االأعمال واإزاحة الثقل عن كاهل املقاول, التي �شتقبلها النقيب واأوعز بدرا�شتها وطرحها 
على الهيئة العامة.

اأكد نقيب املقاولني االأردنيني املهند�س اأحمد اليعقوب اأن نحو )150( مهنة خمتلفة يف اململكة �ست�سهد اإنتعا�سًا مع بدء املقاول 
االأردين بامل�ساركة يف م�ساريع اإعادة اإعمار العراق و�سوريا.

اأكد اليعق�ب اأنه �شيتم ت�قيع مذكرة تفاهم فيما بني النقابة ونظريتها ال�ش�رية قريبًا يف جمال منح املقاول االأردين فر�شة للم�شاركة يف م�شاريع 
اإعادة اإعمار �ش�ريا كما ه� احلال مع اجلانب العراقي, واأو�شح اأن نقابة املقاولني االأردنيني �شت�شارك بفعاليات معر�س دم�شق الدويل قريبا وه� 
ما �شيتيح للنقابة فر�شة االإطالع على تفا�شيل م�شاريع اإعادة اإعمار �ش�ريا عن قرب واالإتفاق على اأن يك�ن هنالك دورًا للمقاول االأردين بهذا 
املجال, وبني اأن اإعادة اإعمار �ش�ريا يحتاج حاليًا لر�شد املبالغ الالزمة الإعادة االإعمار �ش�اء اأكان ذلك من احلك�مة ال�ش�رية اأم من غريها, 
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من�هًا اإلى احلاجة ملبالغ طائلة لهذه الغاية وه� ما ننتظره خا�شة واأن املقاول االأردين لي�س غريبًا على ال�ش�ق ال�ش�رية ل�ج�ده منذ �شن�ات ما 
قبل االأزمة هناك يف م�شاريع خمتلفة.

اإجتماع ع�سو املجل�س ال�سيد فوؤاد الدويري مع  دائرة اجلمارك

 2019 10/09/2019 قام الدويري باالإجتماع مع دائرة اجلمارك لغايات مناق�شة نظام اإدخال م�ؤقت للمركبات واالآليات من �شنة  بتاريخ 
وقام بتزويدهم بالتعديالت املطل�به لكي تتنا�شب واإحتياطات املقاولني واأبدت اللجنة امل�شّكلة من ع�ش�ية وزارة االأ�شغال ودائرة اجلمارك ونقابة 

املقاولني اإ�شتعدادها بامل�افقة على كافة التعديالت التي يق�م بها الدويري.

وزارة اال�سغال واملقاولني تنظم جولة الأع�ساء جلنة النقل واخلدمات النيابية على الطريق ال�سحراوي

زيادة  مّت  يت�شمن م�شربني, فيما  بداياته كان  ال�شحراوي يف  الطريق  اأن م�شروع  العم��س  املهند�س فالح  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزير  قال 
امل�شرب الثالث عقب �شهرين من البدء بتنفيذه, وبني اأن مت�يل امل�شروع بن�شبة 65 ملي�ن دينار منحة من ال�شع�دية, و105 ملي�ن دوالر قر�س 

مي�شر اأي�شًا من ال�شع�دية, و55 ملي�ن دوالر من اخلزينة.
جاء ذلك خالل ج�لة م�شرتكة نفذتها ال�زارة ونقابة املقاولني االأردنيني, لرئي�س واأع�شاء جلنة النقل واخلدمات يف جمل�س الن�اب واإعالميني, 

واأكد العم��س اأن 51 % من احل�ادث ناجتة عن ال�شرعة العالية, و%22 عن التجاوز اخلاطىء, و22 % نتيجة التتابع”.
واأ�شار اإلى اأن احلك�مة اإ�شطرت اإلى عمل مناقالت من املنح ال�شع�دية, ورفعت املنحة ال�شع�دية اإلى 138 ملي�ن دوالر الأجل دي�ن املقاولني.

على ذات ال�شياق, قال نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن عمليات تنفيذ م�شروع الطريق ال�شحراوي تتم بثالثة اأجزاء ويتم العمل عليها 
من قبل الك�ادر الفنية باأعلى امل�ا�شفات, وباإ�شتخدام معّدات م�شتحدثة وجديدة باملطلق.

واأعرب اليعق�ب اأن عمليات االإختبار والفح�س للطريق يتم بثالثة مراحل )االأولى يف مركز املختربات داخل م�قع امل�شروع, والثانية يف خمتربات 
وزارة االأ�شغال, والثالثة من قبل اجلمعية العلمية امللكية(.

واأ�شار اليعق�ب على تكثيف اجله�د النقابية الإنهاء امل�شروع باأ�شرع وقت, من�هًا باأن اجلزء الثالث واالأول قارب على االإنتهاء, اإال اأن التاأخري الذي 
طراأ على امل�شروع كان ب�شبب م�شاكل مالية.

واجلدير بالذكر اأن نقابة املقاولني اأكدت على �شرورة ت�خي احليطة واحلذر واالإنتباه اإلى ال�ش�اخ�س املرورية للحي�ل دون وق�ع ح�ادث.
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نقيب املقاولني االأردنيني يوؤكد اإ�ستعداد اجلانب العراقي ملعاجلة معيقات م�ساركة ال�سركات االأردنية

قال نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب, اإن املقاولني االأردنيني اأولى من نظرائهم االأجانب يف امل�شاركة باإعادة اإعمار العراق, م��شحًا اأن 
العراق قدم وما يزال الت�شهيالت اأمام املقاولني االأردنيني, للدخ�ل اإلى اأرا�شيه والتقدم للعطاءات التي ت�فرها احلك�مة هناك من اأجل اإعادة 

اإعمار البلد الذي تعر�س لدمار كبري.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �شحفي عقده اليعق�ب يف مقر نقابة مقاويل االإن�شاءات, مب�شاركة كل من وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان املهند�س فالح 
العم��س ورئي�س اإحتاد املقاولني العرب نقيب املقاولني العراقيني علي ال�شنايف, ورئي�س هيئة املكاتب الهند�شية املهند�س عبداهلل غ��شة اإ�شافة 

اإلى وزير االأ�شغال االأ�شبق, املهند�س ح�شني اب� غيدا.
اإعمار العراق الإمتالك اململكة كفاءات وخربات ي�شهد لها يف  اإعادة  اأجل تكثيف امل�شاركة يف  و�شدد اليعق�ب على �شرورة تن�شيق اجله�د من 
اإ�شرتاتيجيات العمل العربي امل�شرتك والعمل على ت�شدير املقاوالت  اأن النقابة ت�شعى الأن تك�ن مركزًا فاعاًل لبناء  املنطقة والعامل, م��شحًا 

عربيًا ودوليًا.
وقال اإنه مت ت�قيع مذكرة تفاهم مع اإحتاد مقاويل العراق ومذكرة تفاهم مع وزير التخطيط العراقي واأخرى مع حمافظ الب�شرة, واأن جميع 

هذه املذكرات ت�شب يف م�شلحة املقاول االأردين.
من جانبه قال رئي�س اإحتاد املقاولني العرب نقيب املقاولني العراقيني علي ال�شنايف اأن العراق يقدر م�اقف اململكة الكبرية جتاهه, لذلك قام 

بت�قيع اإتفاقيات بني البلدين خدمة للم�شلحة امل�شرتكة.
للقلق, م�شددًا  واأنه ال داعي  ال��شع االأمني م�شتقر هناك  واأن  العراق,  العمل داخل  ال�شنايف املقاولني االأردنيني لك�شر حاجز اخل�ف يف  ودعا 
على اأن �شركات املقاوالت االأردنية مل تتقدم للم�شاركة يف اأي م�شروع الإعادة االإعمار يف العراق, م�شددًا على اأن اجلانب العراقي م�شتعد ملعاجلة 

املعيقات وامل�شاكل التي حت�ل دون م�شاركة ال�شركات االأردنية يف اإعادة االإعمار التي قامت احلك�مة العراقية بطرحها م�ؤخرا.
اإلى ذلك قال وزير االأ�شغال العامة واال�شكان املهند�س فالح العم��س اإن الغطاء الذي ت�فره احلك�مة لل�شركات االأردنية الراغبة بالدخ�ل اإلى 

ال�ش�ق العراقي ال ت�فره حك�مات دول اأخرى.
وبنّي العم��س اأن احلك�مة تدعم مقرتح تاأ�شي�س هيئة اأردنية الإعادة االإعمار يف العراق اأو اأي بلد عربي, واأي جهد ي�شب يف �شالح الدخ�ل اإلى 
االأ�ش�اق العربية وامل�شاركة يف م�شاريع االإعمار, م��شحًا اأن هناك حاجة الإ�شرتاتيجية وطنية للم�شاركة يف م�شاريع اإعادة االإعمار, تك�ن مبنية 

على درا�شات اإقت�شادية وعلمية وقان�نية للم�شاركة يف تلك امل�شاريع.
بني  ائتالفات  اإيجاد  اإلى  داعيًا  واملقاوالت,  االإ�شت�شاري  العمل  لت�شدير  احلربة  راأ�س  ي�شكل  االإ�شت�شاري  الهند�شي  العمل  اإن  العم��س  واإعترب 
ال�شركات االأردنية متكنها من مناف�شة ال�شركات العاملية, الفتًا اإلى اأن ما يقدر بـ100 ملي�ن دينار, هي قيمة الت�شهيالت للمقاولني االأردنيني مع 

وج�د كفاالت مالية لدخ�ل العطاءات ب�شمانة البنك املركزي.
العمل  ي�شدر  هند�شي  ومكتب  �شركة   450 على  يزيد  ما  اإن  غ��شة,  عبداهلل  املهند�س  الهند�شية,  وال�شركات  املكاتب  هيئة  رئي�س  قال  فيما 
االإ�شت�شاري االأردين اإلى اخلارج, منها 30 �شركة ت�ثق ذلك م��شحًا اأن غالبية ال�شركات االإ�شت�شارية االأردنية مت��شطة احلجم وال تتمكن من 

امل�شاركة باملناق�شات الكربى ومناف�شة ال�شركات الكربى, واأنه من هنا تاأتي اأهمية دجمها.
وزير االأ�شغال العامة االأ�شبق, املهند�س ح�شني اب� غيدا, اأكد �شرورة اأن يبادر القطاع اخلا�س بت�شكيل هيئة اأردنية الإعادة االإعمار باأ�شرع وقت, 

واأن ال�شركات العاملية تت�شابق للدخ�ل اإلى العراق وامل�شاهمة يف اإعادة االإعمار.
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و�شدد اأب� غيدا على اأهمية تك�ين حتالفات للم�شاركة يف م�شاريع االإعمار, واأنه يجري العمل على ت�شكيل حتالف ودرا�شة و�شع ال�ش�ق العراقي 
اإ�شتعدادًا للم�شاركة يف تلك امل�شاريع.

يذكر اأن العراق طرح اإ�شتثمارات قيمتها نح� 100 مليار دوالر الإعادة االإعمار يف املرحلة االأولى, وهي مرحلة متتد بني 5 و10 اأع�ام يف حني اأن 
العراق زود نقابة املقاولني االأردنيني بقائمة م�شاريع اإعمار واإ�شتثمارات قدرت قيمتها بنح� 46 مليار.

اإعادة  للم�شاركة يف م�شاريع  اأردنية  اأي �شركة  تتقدم  اأنه مل  ال�شنايف  العرب علي  املقاولني  اإحتاد  العراقيني ورئي�س  املقاولني  اإحتاد  قال رئي�س 
االإعمار يف العراق.

واأ�شــاف خـــالل لقــــاء عقـــد فــي نقابــة املقاوليــن بح�شــ�ر وزيـــر االأ�شغال العامة واالإ�شكان املهند�س فالح العم��س, خ�ش�س ملناق�شة مع�قات 
م�شاركة �شركات املقاوالت واال�شت�شارات الهند�شية يف م�شاريع اعادة االعمار, ان اجلانب العراقي على امت اال�شتعداد ملعاجلة املعيقات وامل�شاكل 

التي حت�ل دون م�شاركة ال�شركات االردنية يف م�شاريع اعادة االعمار التي قامت احلك�مة العراقية بطرحها م�ؤخرا.
واأ�شار ال�شنايف اأن �شاعة ال�شفر الإعادة االإعمار يف العراق قد بداأت, واأكد على �شرورة اأن تبادر ال�شركات االأردنية بالدخ�ل اإلى العراق اأ�ش�ة 

بال�شركات الرتكية وال�شينية وغريها من ال�شركات التي بداأت املناف�شة على م�شاريع اإعادة االإعمار.
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الزيارة ملعهد ال�سالمة وال�سحة املهنية التابع ملوؤ�س�سة التدريب املهني لالإطالع على جتهيزات املعهد والدورات التي يتم عقدها 
باملعهد وكانت الزيارة بتاريخ 2/10/2019

بدع�ة من عط�فة مدير عام م�ؤ�ش�شة التدريب املهني املهند�س زياد عبيدات قام نقيب املقاولني ونائب نقيب املهند�شني يرافقهم مدير نقابة 
املقاولني املهند�س طارق الهريني بزيارة ملعهد ال�شالمة وال�شحة املهنية التابع مل�ؤ�ش�شة التدريب املهني ومت التج�ل يف مرافق املعهد الذي يعترب 

االأول من ن�عه يف املنطقة ومت بحث اأطر التعاون واإمكانية االإ�شتفادة من املعهد يف عقد الدورات املتخ�ش�شة يف ال�شالمة وال�شحة املهنية.

املقاولني تنظم ور�سة عمل اأ�سرار املوا�سم املطرية وجمابهتها

نظمت جلنة الطرق يف نقابة املقاولني وبالتعاون مع جلنة البنية التحتية لنقابة املهند�شني ور�شة عمل بعن�ان “االأ�شرار الناجمة عن امل�ا�شم 
املطرية ال�شابقة واالإجراءات املتخذة ملعاجلة هذه االأ�شرار” برعاية جمل�س �شعبة الهند�شة املدنية.

قال املهند�س ثروت م�شاحلة اأن وزارة االأ�شغال تعمل ب�شكل دوؤوب على �شيانة اجل�ش�ر والروافد املائية واإتخاذ االإجراءات ال�قائية للحي�ل دون 
وق�ع الك�ارث من خالل االأ�شرار التي �شربت بع�س املناطق يف امل�ا�شم املطرية ال�شالفة. 

 واأكد املهند�س م�شاحلة اأن التن�شيق بني امل�ؤ�ش�شات احلك�مية يكاد ال ي�جد, مما يحدث عائق بالتنفيذ بني قطاعات الدولة والتي اإنك�شف النقاب 
عنها يف فاجعة البحر امليت. 

واأكد املهند�س ج�دت يغم�ر اأنه مت اإ�شالح ج�شر زرقاء ماعني عرب مدات خر�شانية واأ�شفلها طبقات طمم �شخري, ف�شاًل عن حت�يل جمرى 
ال�شيل اإلى طريق اأق�شر وحتميله على ممرات خر�شانية.

ومن جهته, خاطب يغم�ر وزارة االأ�شغال العامة ل�شرورة اإزالة اجل�ش�ر القدمية وت�شييد ج�ش�ر جديدة خلط�رة اإ�شتخدامها. 
وردًا على �ش�ؤال هل نحن باآمان لل�شري على طريق البحر امليت؟ قال املهند�س يغم�ر ال ي�جد اأمان مطلق على طريق البحر امليت وال ت�شتطيع 

ال�شدود ال�شيطرة عليها, “نحن نعمل ولكن ال ن�شتطيع التحكم بالك�ارث “.
واأعرب مدير ال�شيانة يف وزارة االأ�شغال املهند�س عبد النا�شر كلباين اأن االإندفاع ال�شديد للمياه يف ال�ديان يت�شبب ب�شحب ال�شخ�ر واالأتربة 

حمدثًة اأ�شرارًا ج�شيمة يف البنية التحتية للج�ش�ر.
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املقاولني: ت�سارك يف معر�س الطرق واجل�سور باأنقرة  

اأردنيه وبح�ش�ر ع�ش� املجل�س  واأفتتح املعر�س مب�شاركة  اأنقرة  �شاركت نقابة املقاولني االأردنيني يف معر�س الطرق واجل�ش�ر يف دورته الرابعة يف 
ال�شيد ف�اد الدويري واأمني �شر فرع ماأدبا وعدد من املقاولني االأردنيني, باالإ�شافة اإلى م�شاركات كبرية من قبل �شركات مقاوالت و�شركات هند�شيه 
واإ�شت�شارية و�شركات ت�شنيع االأ�شفلت واالآت حفر وم�شانع معدات وهذا املعر�س ي�شكل فر�شة لالإطالع على ال�شناعات الهند�شية واأعمال املقاوالت 

ويعترب فر�شه لت�طيد العالقات االقت�شاديه والتبادل التجاري بني البلدين وخمتلف �شركات املقاوالت وال�شركات امل�شاندة االأخرى

نقابة املقاولني ت�سارك باملعر�س الدويل للبناء واالن�ساءات يف اأثينا / اليونان

اأثينــــا  العا�شمــــه  فــي  املعــر�س  واأفتتــــح  اأثينــــا,  فــــي  واالإن�شـــــاءات  للبنـــــاء  الدولـــــي  املعـــــــــر�س  فــي  االأردنيني  املقاولني  نقابة  �شاركت 
املجل�س  وع�ش�  زريقات  عزمي  املهند�س  املجل�س  وع�ش�  الدويري  ف�ؤاد  ال�شيـــــد  املجلـــــ�س  ع�شـــــ�  وبح�شــــــ�ر  اأردنيــــــة  �شركــــات  مب�شاركـــــة 

املهند�س عبداحلليم الب�شتنجي وع�ش� املجل�س ال�شيد يا�شني الطراونة وعدد من املقاولني االردنيني.
وعلى هام�س الزيارة مت عقد عدة لقاءات جانبية بخ�ش��س قطاع الرخام واجلرانيت حيث يعد الرخام الي�ناين من اأج�د االأن�اع يف العامل, وعرب 

اجلميع عن اإرتياحهم مل�شت�ى العالقات االإقت�شادية بني الدولتني.
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واإ�شافة اإلى اأن هذا املعر�س ي�شكل فر�شة لالإطالع على ال�شناعات الهند�شية واأعمال املقاوالت
ويعترب فر�شة منا�شبة لت�طيد العالقات االإقت�شادية والتبادل التجاري.

اإجتماع اإحتاد املقاولني العرب القاهرة

عقدت اجلمعية العم�مية الإحتاد املقاولني العرب اإجتماعها بالقاهرة ي�م االحد 20 اكت�بر 2019 برئا�شة ال�شيد علي �شنايف, وح�ش�ر الدكت�رة 
مرمي االإمام اأمني عام م�شاعد جمل�س ال�حدة االقت�شادية العربية, وم�شاركة روؤ�شاء واأع�شاء منظمات ونقابات املقاولني بدول االأردن, �ش�رية, 
العراق, فل�شطني, لبنان, م�شر, املغرب, واليمن, حيث مت مناق�شة م��ش�عات عديدة ت�شدرها بحث كيفية قيام املقاول العربي بدور فاعل يف 

تنفيذ م�شروعات اإعادة اإعمار الدول العربية املت�شررة من االأحداث االأخرية.
واأكد ال�شيد علي �شنايف رئي�س االإحتاد خالل االإجتماع اأنه يق�م تباعًا بزيارة عدد من الدول العربية لتفعيل اإتفاقيات العمل العربي امل�شرتك يف 
قطاعات االإن�شاءات, وزيادة ن�شب م�شاركة ال�شركات العربية يف تنفيذ م�شروعات اإعادة االإعمار من خالل حتالفات عربية, وفتح جميع االأ�ش�اق 
العربية اأمام املقاول العربي, مطالبًا باإزالة ال�شع�بات التي حت�ل دون اإنتقال �شركات املقاوالت بني الدول العربية, واأهمية خلق تكتل اإقليمي 
تتيح  وامل�ا�شفات  ق�ة يف احلجم  امل�شرتكة, وحتقيق  والفنية  الب�شرية  والطاقات  االإمكانيات  كل  لتعبئة  والت�شييد,  البناء  ق�ي يف جمال  عربي 
لل�شركات ال�طنية تنفيذ م�شروعات اإعادة االإعمار بكفاءة عالية, وخ��س املناف�شة مع ال�شركات االأجنبية, معربًا عن اأمله يف اأن ت�شتجيب جميع 
منظمات وم�ؤ�ش�شات العمل العربي للتفاعل مع االإحتاد حتي يتمكن من اأداء ر�شالته يف مهنة املقاوالت يف البالد العربية ورفع �شاأنها وقدرتها 
علي املناف�شة وليك�ن اإحتادًا عربيًا يعمل خلدمة املقاول العربي ويدافع عن حق�قه العادلة وتق�ية �شركات املقاوالت العربية يف م�اجهة ال�شركات 
االأجنبية حيث اأن دور االإحتاد احلقيقي يف هذه املرحلة الدقيقة ه� اإعادة اإعمار الدول التي ت�شررت من االأحداث االأخرية وهي ليبيا وفل�شطني 

و�ش�رية واليمن والعراق واإذا مت النجاح يف هذه املهمة �ش�ف تك�ن ب�شمة تاريخية للمقاول العربي.
ال�شركات  عمل  لت�شهيل  التاأمني  و�شركات  العربية  امل�شارف  مع  التحدث  يجب  االأردنيني  املقاولني  نقابة  نقيب  اليعق�ب  اأحمد  املهند�س  وقال 
العربية, كما يجب حل بع�س الع�ائق مثل عدم اإعتماد عقد املقاولة العربي امل�حد والتحكيم العربي وم�شاألة ت�شنيف �شركات املقاوالت العربية, 
االحتاد,  م�قع  ن�شرها علي  ويتم  املطروحة  املناق�شات  كافة  بها  باالإحتاد  بيانات  قاعدة  واإن�شاء  باإ�شترياتيجية عربية  التحرك  يتم  اأن  ويجب 

مقرتحًا ودع�ة وزراء االإ�شكان والتعمري العرب اإلى االإجتماع القادم لالإحتاد.
طالب املهند�س اأحمد اليعق�ب نقيب املقاولني االأردنيني مبخاطبة جمل�س وزراء االإ�شكان والتعمري العرب للعمل على حث اجلهات املعنية بكل 
دولة لتطبيق عقد املقاولة امل�حد ونظام ت�شنيف عربي م�حد, والتاأكيد على الهيئات للعمل على ت�حيد الت�شنيف لتمكني قيام االإحتاد باإعداد 

ق�ائم بال�شركات امل�ؤهلة.



81

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION
ANNUAL REPORT
2019

ويف نهاية االإجتماع قام ال�شيد زاهر حميدات رئي�س اإحتاد املقاولني الفل�شطينني وال�فد املرافق له بتكرمي كال من ال�شيد علي �شنايف رئي�س اإحتاد 
املقاولني العرب جله�ده يف تط�ير وتنمية املقاوالت العربية, وال�شيد املهند�س حممد �شامي �شعد رئي�س االإحتاد امل�شري للمقاولني تقديرًا ل�شعيه 

اجلاد نح� دعم جه�د التعاون مع منظمات املقاوالت بالدول العربية

املقاولني االأردنيني: تلوح باالإعت�سام اإحتجاجًا على �سيا�سة وزارة االأ�سغال

ل�حت نقابة املقاولني االأردنيني بالت�شعيد واالإعت�شام وذلك اإحتجاجًا على �شيا�شة وزارة االأ�شغال وطريقة تعاملها مع قطاع املقاوالت واالإن�شاءات, 
وقال املهند�س اأحمد يعق�ب نقيب املقاولني االأردنيني اأن ال�زارة تتعامل مع القطاع بطريقة بعيدة عن منطق ال�شراكة والت�شاركية واأ�شاف يف بيان 
“اأنه على الرغم من املحاوالت اجلادة واخلط�ات االإيجابية التي قامت بها نقابة املقاولني باالإنفتاح على وزارة االأ�شغال كراٍع لقطاع االإن�شاءات 
و�شريكًا فاعاًل يف تط�ير االأعمال بالدع�ة لالإ�شتجابة احلقيقية مل�شامني الت�جيهات امللكية واخلط�ات امللكية لتح�شني معي�شة امل�اطنني وحماربة 
البطالة والفقر من خالل ت�شغيل االأردنيني واالإعتماد على العمالة املحلية بعد تدريبها وتاأهيلها من خالل مركز تدريب متخ�ش�س يف التدريب 
اإال اأن وزارة االأ�شغال, ما زالت تتعامل مع قطاع املقاوالت واالإن�شاءات بطريقة بعيدة عن منطق ال�شراكة والت�شاركية  اإن�شاأته نقابة املقاولني, 
التي دعا اليها جاللة امللك وحتدثت بها احلك�مة كثريًا على ل�شان رئي�س احلك�مة واأ�شار يعق�ب اإلى اأن النجاح الذي حققه قطاع االإن�شاءات 
يف كل بقعة من بقاع ال�طن الغايل, وبنجاح م�شه�د يف كل اإقطار ال�طن العربي وبع�س دول العامل املتقدم مل ي�شفع لهذا القطاع من املحافظة 
على تعليمات الت�شنيف التي حتقق من خاللها هذا النجاح امل�شه�د له, مما خلق ت�ترًا وقلقًا داخل الهيئة العامة, دون االإ�شتجابة لكتاب نقابة 
املقاولني الذي جاء فيه اأن القطاع مير يف اأ�ش�اأ ظروفه املالية وال�شح ال�شديد بامل�شاريع الراأ�شمالية وهذا لي�س ال�قت املنا�شب الإجراء اأي تعديل 
على احلق�ق واملكت�شبات, اإال اأنها اإ�شتمرت باالإمعان والت�ش�يف يف اإتخاذ القرار الالزم واأمعنت يف التع�شف يف اإ�شدار التعاميم غري املدرو�شة 
والتعنت والتع�شف يف تف�شري عقد املقاولة و�شروط التعاقد من حيث اإ�شتالم امل�شاريع ودفع م�شتحقات املقاولني واللجوء اإلى التحكيم والتفاو�ض 
يف ح�شم اخلالفات بدل الت�جه اإلى الق�شاء علمًا باأن امللك اأمر يف اأكرث من مرة بحل اخلالفات دون االأثقال على الق�شاء وتابع اليعق�ب قائاًل: 
مل ت�شعى النقابة رغم ما طال اأع�شاءها من تغ�ل وتع�شف اإلى ال�شدام مع ال�زارة وال�زراء املتعاقب�ن رغم ما مل�شته وتلم�شه من اأ�شتق�اء وتعاٍل 
من قيادات ال�زارة مع املقاولني بحيث باتت كرامة املقاول على املحك, لي�س عن �شعف ال �شمح اهلل ولكن اإحرتاما لت�جيهات امللك بال�شراكة 
بني القطاع اخلا�س والعام, مما جعل ال�زارة ت�شتمرئ احلالة وتتطاول على احلق�ق املكت�شبة لقطاع املقاوالت من خالل حماولة االإعتداء على 
اإ�شتقاللية االأقاليم يف زمن تط�ير وجت�يد الالمركزية ومنح االأقاليم اإ�شتقاللية يف القرار مبا يخالف النهج امللكي يف الالمركزية وختم “لن 
نطيل يف التحليل وعر�س ال�اقع امل�ؤمل الذي و�شل اإليه قطاع االإن�شاءات وطال احلياة املعي�شية للمقاول الذي بات مالحقًا يف ق�ت عياله واإلتزاماته 
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حيال العاملني معه, فال�شلحفاة اأ�شرع من قرار ال�زارة والتعطيل �شمة القرار االإداري املخزن يف اإدراج ك�ادرها, مما دفع النقابة اإلى الدع�ة 
لالإعت�شام على باب ال�زارة كخط�ة اأولى يف طريق خط�ات ت�شعيدية قادمة حتى تع�د ال�زارة اإلى ر�شدها باالميان بال�شراكة الفاعلة واحلقيقية 

مع النقابة املمثلة لقطاع االن�شاءات.

املقاولني تعلن حالة الطوارئ حت�سباأ لالحوال اجلوية

اأعلنت نقابة املقاولني حالة الط�اريء وت�شكيل غرفة عمليات للتعامل مع االأح�ال اجل�ية املت�قعة خالل ال�شاعات القادمة.
دعا نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب املقاولني لل�ق�ف اإلى جانب ال�طن وامل�اطن من خالل ك�ادرهم الفنية واآلياتهم املتخ�ش�شة الإ�شناد 

اأجهزة الدولة الر�شمية يف التعامل مع الظروف اجل�ية املت�قع اأن ت�شهدها اململكة يف ال�شاعات القليلة القادمة. 
وجاء ذلك اإ�شتجابًة لطلب وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان املهند�س فالح العم��س من نقابة املقاولني وهيئتها العامة بال�ق�ف ال�طن يف الظروف 

اجل�ية االإ�شتثنائية.
واأكد اليعق�ب على اأن غرفة العمليات يف النقابة �شتك�ن على ت�ا�شل وتن�شيق م�شتمر مع كافة اجلهات املعنية, واكد على �شرورة التعاون مع كافة 

اجلهات لتجنيب امل�اطنيني اأية خماطر

املقاولني” جتدد مطالبها بتفعيل قانون “البناء الوطني 

اأ�شدرت نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني بيانًا حذرت فيه من اإ�شتمرار النهج احلك�مي البريوقراطي ب�شاأن اإقرار نظام قان�ن البناء ال�طني 
والذي دعت اإليه النقابة مرارًا وتكرارًا خا�شة اأن القان�ن يقبع يف اأدارج اللجان القان�نية احلك�مية منذ ما يزيد على عام ون�شف عقب �شدور 

القان�ن م��شحًا باالإرادة امللكية ال�شامية.
وقال نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب اأن البريوقراطية احلك�مية ت�شهم يف زيادة املخالفات املرتكبة يف قطاع املقاوالت ب�شبب العمالة 
ووزارة  اإلى احلك�مة  ر�شمية  النقابة يف عدة خمطابات  اإليه  اأ�شارت  الذي  االأمر  للقان�ن وه�  ب�شكل خمالف  تعمل  والتي  امل�ؤهلة  واالإيدي غري 
االأ�شغال العامة واالإ�شكان واأ�شاف املهند�س اليعق�ب ح�ل االإنهيار يف حفرية املبنى املقام على قطعة االأر�س رقم 1216 ح��س 7 اجلندويل الذي 
اأدى اإلى وفاة ثالث من العمالة ال�افدة قائال اأنه يف ال�قت الذي تق�م فيه نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني بحث اجلهات الر�شمية على �شرورة 
تفعيل وتطبيق قان�ن البناء ال�طني املعدل واإخراج نظامه اإلى حيز التنفيذ والعمل والذي ي�شمل تعديالت مغلظة قدمتها النقابة ملجل�س البناء 
ال�طني ل�شبط العمل يف قطاع املقاوالت واحلد من ظاهرة تنفيذ امل�شاريع من قبل اأ�شخا�س غري خمّ�لني وغري م�ؤهلني ي�شهم�ن يف االإ�شاءة اإلى 
�شمعة قطاع االإن�شاءات واملقاوالت االأردين العريق غري اأبهني مبخالفات جّمة ترتكب بامل�شاريع اأبرزها اإهمال اإ�شتخدام اأنظمة ال�شالمة العامة 
وغياب الرقابة االإ�شرافية, اإال اأن حك�مة النه�شة ممثلة ب�زارة االأ�شغال العامة وك�ادرها االإدارية والفنية واللجان القان�نية يف رئا�شة ال�زراء 
و�شعت كل هذه التحذيرات يف اأدراج العمل البريوقراطي مما يزيد الطني بلة, حيث اإ�شتمرت النقابة بالتحذير من مغبة التاأخري يف اإقرار نظام 
القان�ن والتي كان اأخرها لقاء وزير االأ�شغال العامة واالأ�شكان مع جمل�س النقابة والذي طالبت فيه النقابة ال�زير ب�شرعة اإجناز املطالب التي 
تهدف اإلى رفع �ش�ية املهنة و�شبط �ش�ق االإن�شاءات من الدخالء لكن االإجابات القادمة من ال�زارة بقيت اأ�شرية البريوقراطية واملماطلة حيث 
كانت االإجابة الر�شمية اأن نظام تطبيق قان�ن البناء ال�طني املعّدل ما يزال يف اللجنة القان�نية ال�زارية على الرغم من �شدور القان�ن املعّدل 

بالعق�بات املغلظة منذ تاريخ 1/7/2018. 
واأكد ب�شرورة العمل على اإجناز النظام لتفعيل القان�ن للحد من املمار�شات التي باأتت ت�شيء لالإن�شاءات وتلقي بظاللها على امل�شاريع وقطاع 
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املقاوالت ككل, حيث اأن مطالبة النقابة ب�شرعة تفعيل قان�ن البناء ال�طني ل� مت االأخذ بها ملا حدثت مثل هذه احل�ادث امل�ؤ�شفة ومنها هذا 
احلادث االأليم الذي وقع م�ؤخرًا وراح �شحيته )3( عمال من اإحدى اجلن�شيات العربية من العاملني يف امل�شروع مع اإمياننا باأن قدر اهلل عز وجل 
ف�ق كل �شيء واأ�شاف انه واإنطالقا من واجبنا ال�طني وم�ش�ؤوليتنا املجتمعية يف اإحرتام �شيادة القان�ن فقد اأجنزت النقابة اإ�شتباقيًا اإ�شدار 
اإلى جانب ت�شكيل جلان هند�شية  الفنية املخت�شة  الل�ج�شتي الالزم وتاأهيل الك�ادر  البناء ال�طني بتجهيز الدعم  الناظمة لقان�ن  التعليمات 
واإ�شرافية للمبا�شرة بالعمل �شمن فرق التفتي�س جلانب اجلهات الر�شمية بغية تنفيذ القان�ن و�شبط العمل يف هذا القطاع بهدف حماية كافة 
اأطراف العقد من مالك ومهند�س ومقاول وفق ما ن�س عليه قان�ن البناء ال�طني املعدل �شاحب ال�شابطه العدلية وبني اأن فرق التفتي�س امل�شرتك 
والروتيني املعم�ل بها حاليًا ال ي�جد لديها �شالحيات ال�شابطة العدلية تق�م وب�شكل م�شتمر بالك�شف واملتابعه على امل�شاريع وحترير املخالفات 
وتزويد النقابة بهذه املخالفات التي نق�م بدورنا بت�شكيل جلان التحقيق فيها بح�شب ن�س املادة 43 من القان�ن واإ�شدار العق�بات والتي ت�شل 
اإلى حد الف�شل من ع�ش�ية النقابة اأو اإعادة النظر يف ت�شنيف املخالف الذي  تثبت خمالفته, حيث كانت هذه اللجان اأول من حذر من خماطر 
هذا امل�شروع ومت حترير خمالفة للمقاول قبل اأيام قال اأن نقابة املقاولني وبدورها جتدد التاأكيد على اأهمية االإلتزام بالبن�د االإ�شرافية وتفعيل 
االإتفاقيات  امل�شاريع ح�شب  وتنفيذ  العقد  بن�ش��س  االإلتزام  ب�شرورة  لها  املنت�شبني  املقاولني  كل  كما حتذر  العامة  ال�شالمة  اأنظمة  اإ�شتخدام 
العقدية املتفق عليها مع باقي االأطراف ودون التنازل عن اأية م�ش�ؤولية ن�س عليها العقد ومنها الك�ادر الفنية املتخ�ش�شة واأنظمة ال�شالمة العامة 
وال�شحة املهنية يف امل�شاريع, م�شريين بنف�س ال�قت اإلى اأن املقاول االأردين له االإ�شهام االأكرب يف البناء ال�طني عمرانًا واإن�شانًا, واأن احلادث 
امل�ؤ�شف الذي حدث م�ؤخرًا ليدق ناق��س اخلطر ويعيد التاأكيد على مطالب النقابة االأمر الذي ي�شتدعي من اجلهات الر�شمية املعنية اإخراج 
قان�ن البناء ال�طني ونظامه اإلى حيز التنفيذ للمبا�شرة ب�شبط اأي خمالف مهما كان وتطبيق العق�بات الرادعة بحقه ليك�ن عربة لغريه من 

املخالفني وبذات ال�قت فليتحمل كل خمالف وكل مت�شبب بهذا احلادث االأليم م�ش�ؤولياته.
وختامًا يعرب جمل�س النقابة عن بالغ اأ�شفه ملا نتج عن احلادث معزيًا عائالت ال�شحايا بهذا امل�شاب اجللل.

املقاولني” تثمن قرار احلكومة تخفي�س �سريبة الدخل على قطاع املقاوالت

الثاين يف �شرورة  امللك عبداهلل  ال�شامية من لدن جاللة  امللكية  الت�جيهات  اليعق�ب  اأحمد  املهند�س  االأردنيني  االإن�شاءات  نقيب مقاويل  ثمن 
تعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س, والتي جاءت على اأثرها االإ�شتجابة احلك�مية يف تنفيذ مطالب النقابة والتي ت�شمنها تعديل نظام 
االإقرارات ال�شريبية و�شدور النظام املعّدل م��شحًا بامل�افقة بن�س االإرادة امللكية ال�شامية والذي �شي�شهم يف دفع عجلة النم� االإقت�شادي يف 

االأردن من خالل تط�ير واإ�شالح �شم�يل ملنظ�مة الت�شريعات. 
وقال اليعق�ب اأن النظام املعّدل جاء نتاج م�شاهمة مبا�شرة يف تقدمي املقرتحات �شمن برنامج حك�مي متكامل لتنفيذ ما ورد يف كتاب التكليف 
امللكي ال�شامي وخطاب العر�س و�شل�شلة ور�شات العمل النقا�شية التي ترا�شها جاللة امللك عبداهلل الثاين, وت�جيهات جاللته خالل تروؤ�شه ملجل�س 
ال�زراء عدة مرات ب�شرورة اإيجاد احلل�ل واإتخاذ القرارات اجلريئة يف هذه الفرتة احل�شا�شة, والتي ترى النقابة اأنها �شت�شمح لعدد كبري من 
املقاولني بت�ش�يب اأو�شاعهم واإعادة تفعيل �شركاتهم مما �شينعك�س على دفع عجلة االنتاج ال�طني وتن�شيط االإقت�شاد ال�طني وحتفيز االإ�شتثمار 
�شمن العملية الت�شاورية التي يق�دها جاللة امللك لتحقيق النم� االإقت�شادي واإنعكا�شه على االإقت�شاد ال�طني وت�فري فر�س العمل لالأردنيني 

وعدم امل�شا�س بجي�ب امل�اطنني البل تخفيف العبء عليهم من خالل قطاع املقاوالت واالأ�شكان.
م�شاريع  وكلف  ال�شكنية  ال�شقق  اأ�شعار  وتخفي�س  دعم  يف  مبا�شر  ب�شكل  �شي�شهم  النظام  اأثره  على  جاء  الذي  القرار  هذا  اأن  اليعق�ب  واإعترب 
لل�شباب  ت�شغيل  �شينعك�س على خلق فر�س  والذي  االأردنيني  املقاولني  ال�طني من خالل  االإ�شكان  مبادرة  تنفيذ  اإلى  داعيا احلك�مة  االإ�شكان, 

االأردين وحتريك خمتلف القطاعات االإقت�شادية املرتبطة بقطاع االإن�شاءات.
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وعرب اليعق�ب عن عميق اإعتزازه باجله�د امللكية ال�شاعية اإلى ت�فري احلياة الكرمية لالأردنيني وتذليل العقبات اأمام ت�طني راأ�س املال االأردين 
وجذب االإ�شتثمارات ودفع عجلة النم� االإقت�شادي, كما وجه اليعق�ب ال�شكر اإلى جمل�س ال�زراء ممثاًل بدولة رئي�س ال�زراء ووزير االأ�شغال العامة 

واالإ�شكان ووزير املالية وكافة من اأ�شهم�ا يف اإخراج هذا النظام املعّدل اإلى حيز ال�اقع.
واأ�شاد اليعق�ب باجله�د املثمرة التي بذلها مدير عام دائرة �شريبة الدخل واملبيعات وك�ادر دائرة ال�شريبة والتي اأ�شهمت من خالل لقاءات عدة 
ودوام التن�شيق الإنتاج هذا النظام والذي �شيك�ن خط�ة مهمة يف طريق االإ�شالح املايل واالإداري يف االأردن والتخفيف من االأعباء االإقت�شادية 

التي تثقل كاهل املقاولني والقطاع ككل.
اإقرار  واملت�شمن   9/10/2019 بتاريخ  املنعقدة  املتخذ يف جل�شته  ال�زراء  بامل�افقة على قرار جمل�س  ال�شامية  امللكية  االإرادة  وكانت �شدرت 
اجلريدة  عدد  يف  جاء  ما  بح�شب   2019 لعام  االأرباح  ون�شب  وامل�شتنـــدات  وال�شجـــالت  ال�شريبية  االإقرارات  لنظام   )156( املعدل  النظام 

الر�شمية رقم 5605 وال�شادر بتاريخ 31/10/2019. 
حيث ت�شمن النظام تخفي�س ن�شبة ال�شريبة على قطاع املقاوالت من %12.5 الى %10 على الربح ال�شايف, واإلغاء غرامة تقدمي االإقرارات 
دائرة  م�شرتكة من  ت�شكيل جلنة  اإلى  اإ�شافة  امل�شاريع,  االإجمالية من  ولي�شت  املقب��شة  املبالغ  على  ال�شريبة  واإحت�شاب  دينار,   500 والبالغة 

�شريبة الدخل ونقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني حلل امللفات العالقة. 
اأن املكلف �شيق�م بدفع مبلغ  % مبعنى   10 %12.5 الى  كما ن�س النظام املعّدل على تخفي�س �شريبة الدخل املفرو�س على املقاوليني من 
20 األف دينار على كل ملي�ن دينار يحت�شل عليها كربح �شايف من امل�شاريع بداًل مما كان معم�اًل به بن�شبة %25 على املبالغ امل�شتحقة والتي 

اأ�شبحت الغية بحكم النظم اجلديد. 
كما ت�شمن النظام اإلغاء الغرامة املفرو�شة على املكلف والبالغة 500 دينار يف حال تاأخره عن تقدمي م�ازنة م�شدقة بعد تنفيذه م�شاريع بقيمة 
180 األف دينار والتي مت اإلغاوؤها مب�جب النظام املعّدل, واإقرار اآلية جديدة ت�شمح للمكلف ال�شريبي بتقدمي م�ازنة على الربح ال�شايف اأو املبلغ 
املقب��س عن ال�شنة املالية من تاريخ 1/1/ - وحتى 31/12, واإلغاء اإلزامية التقدمي على املبالغ امل�شتحقة واالإكتفاء بالدفعات املح�شلة من قبل 
املقاول, كما اأتاح النظام للمكلف ال�شريبي تقدمي م�ازنة �شن�ية مف�شلة الإحت�شاب املبالغ املقب��شة وح�شاب �شريبة الدخل عليها وفق ما يقدمه 

من بيانات �شحيحة, كما مت االإتفاق مع دائرة ال�شريبة على اأن يتم خ�شم ما ن�شبته %2 من قيمة كل �شيك كدفعة حتت احل�شاب.

املقاولني: تثمن اإ�ستجابة احلكومة الإقرار م�سودة تعليمات الت�سنيف

ثمن نقيب مقاويل االإن�شاءات االأردنيني املهند�س اأحمد اليعق�ب واأع�شاء املجل�س والهيئة العامة للنقابة اجله�د ال�طنية املخل�شة ل�زير االأ�شغال 
العامة واالإ�شكان املهند�س فالح العم��س والك�ادر االإدارية التنفيذية والفنية يف ال�زارة باالإ�شافة اإلى جه�د دائرة العطاءات احلك�مية وكافة 
تعليمات ت�شنيف  بامل�افقة على م�ش�دة  ال�زراء   اإلى جمل�س  التن�شيب  اأثمرت جه�دهم  والتي  النقابة  الفنية يف  واللجان  واملخت�شني  اخلرباء 

املقاولني لعام ٢٠١٩ بغية اإقرارها عقب لقاءات واجتماعات مكثفة.
واأكد اليعق�ب اأن ال�زارة اأخذت بالت��شيات التي حملها كتاب نقابة املقاولني معللة باالأ�شباب والظروف االإقت�شادية التي مير بها قطاع االإن�شاءات 
واملقاوالت واأبرز املالحظات ح�ل م�ش�دة التعديالت والتي مت مب�جبها االإتفاق على �شيغة امل�ش�دة النهائية للتعليمات مبا يحافظ على احلق�ق 
املكت�شبة للزمالء املقاولني ومبا ينعك�س على تط�ير قطاع املقاوالت دون امل�شا�س بج�هر هذه التعليمات واإمنا ت�شمنت ت�شهيالت وتط�ير لعدد من 
االإخت�شا�شات اجلديدة اأهمها اإخت�شا�س دعم الرتبة كت�شنيف )shoring( وتخفي�س متطلبات اخت�شا�س حفر االآبار مما �شي�شهم ب�شكل 

مبا�شر بتحفيز االإقت�شاد ال�طني باعتبار اأن قطاع االإن�شاءات واملقاوالت حمرك رئي�شي ورافعة لالإقت�شاد ال�طني. 
واأو�شح اليعق�ب اأن تعليمات الت�شنيف املعدلة جاءت تلبية ملطالبات املقاولني والتي مت بحثها خالل عدة لقاءات مع املعنيني يف ال�زارة مبا يعزز 
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نهج الت�شاركية واحل�ار ب�شاأن �شناع القرار واحلر�س على م�شلحة القطاع اإ�شتجابة لت�جيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين والذي ي�شدد يف كل 
لقاءاته على اأهمية احل�ار والت�شاور ح�ل خمتلف الق�شايا مبا يعزز نهج ال�شراكة ما بني القطاعني العام واخلا�س. 

و�شكر اليعق�ب با�شمه ونيابة عن جمل�س النقابة واأع�شاء الهيئة العامة كافة املعنيني يف وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان وجلنة درا�شة التعليمات 
والذين اأ�شهم�ا يف تط�ير التعليمات ب�شكل يليق ب�شمعة قطاع املقاوالت االأردنية وي�شهم بتعزيز مكانتها بني نظرائها العرب مما يفتح الباب وا�شعًا 
اأمام ت�شدير خدمات هذا القطاع اإلى دول اجل�ار وتعزيز قيمته كجزء اأ�شا�شي من الناجت املحلي وحمرك ذو قيمة م�شافة لالإقت�شاد ال�طني 

االأردين
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إنجــــازات المجلــــس

�شمن اجله�د املبذولة من جمل�س النقابة ملتابعة الق�شايا التي ت�اجه قطاع املقاوالت واملقاولني يف ظل الرك�د الذي يعاين منه هذا القطاع قام 
جمل�س النقابه مبتابعة م�اطن اخللل من خالل عقد لقاءات مع اجلهات املعنية من حك�مية وقطاع خا�س وجهات خارجية ل��شع احلل�ل املنا�شبة 

لتحريك قطاع املقاوالت وحل الق�شايا العالقة التي تهم هذا القطاع احلي�ي .

وفيما يلي نورد اأهم االإجنازات التي حققها املجل�س : 

دائرة �سريبة الدخل 

قام جمل�س نقابة املقاولني بعقد اإجتماع مع مدير دائرة �شريبة الدخل واملبيعات ال�شيد ح�شام اب� 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  وفقًا  وذلك  خدميًا  ولي�س  �شناعيًا  قطاعًا  املقاوالت  قطاع  اإعتبار  االإجتماع  خالل  املقاولني  نقابة  وطالبت 
�شريبيًا على هذا االأ�شا�س وكما كان �شابقًا بحيث حتت�شب قيمة ال�شريبة ب�اقع 1.4 باملئة ولي�س 2.5 باملئة, من خالل تنزيل ن�شبة االأرباح يف 
م�شاريع االإن�شاءات من %25 اإلى ن�شبة %10-5 وفق درا�شات امل�شاريع التي لدى الدائرة والتي حتا�شب على اأ�شا�س امل�ازنات واحل�شابات 
ال�شن�ية حيث اأن هذا االأمر ه� بيد مدير عام �شريبة الدخل واملبيعات حيث ف��شه القان�ن بتحديد الن�شب, م�ؤكدًا على �شرورة دعم قطاع 
املقاوالت واالإن�شاءات الذي يعترب ركيزة حي�ية من ركائز االإقت�شاد ال�طني, حيث بات القطاع يعاين من الرك�د والرتاجع بحجم العمل اإنعكا�شًا 

لالأو�شاع االإقت�شادية حمليًا وعامليًا.
اأية  اإ�شتحقاق  املقاولني يف حال  على  يك�ن 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 اأم�الهم املنق�لة وغري املنق�لة 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 لالإرباح وفق الدرا�شات التي لديها.

رئا�سة الوزراء : 

طالب نقيب املقاولني املهند�س اأحمد اليعق�ب رئي�س ال�زراء عمر الرزاز بالتدخل حلل ق�شية تاأخري دفع امل�شتحقات املالية املرتتبة للمقاولني 
على ال�زارات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية.

واأكد اليعق�ب من خالل عدة لقاءات من خالل اإجتماع دولة الرئي�س مع جمل�س النقباء وعدة كتب مت ت�جيهها لدولة رئي�س ال�زراء ومعايل وزير 
االأ�شغال العامة ومعايل وزير املالية على �شرورة اإيجاد حل جذري ودائم لق�شية تاأخري دفع ف�اتري املقاولني املرتتبة على ال�زارات وامل�ؤ�ش�شات 
فادحة  خ�شائر  الدولة  خزينة  تكبد  التي  الق�شية  لهذه  املنا�شب  احلل  اإيجاد  يتم  اأن  وبدون  �شن�يًا  متكررة  ق�شية  اأ�شحبت  والتي  احلك�مية 
جّراء التاأخري يف دفع امل�شتحقات املالية للمقاولني ملا يرتتب عليها من ف�ائد وحق�ق عقدية, اإ�شافة اإلى التداعيات ال�شلبية يف حتفيز القطاع 
اأهم القطاعات امل�شغلة لالأيدي  اأحد  اأن قطاع املقاوالت ه�  اأعباء مالية كبرية علمًا  االإقت�شادي, وحتميل املقاولني والقطاعات امل�شاندة لهم 

العاملة ويعترب قطاع املقاوالت ه� م�شدر دخلهم.
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وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان : 

م�ستحقات املقاولنيأ. 

مت عقد عدة لقاءات وب�شكل دوري من قبل نقيب املقاولني واأع�شاء جمل�س النقابة ل��شع معايل وزير االأ�شغال العامة ب�ش�رة ال��شع الذي 
يعاين منه املقاول جراء تاأخر دفع امل�شتحقات املالية املرتتبة على وزارة اال�شغال العامة وباقي الدوائر وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية االأخرى حيث 
مت التاأكيد على معايل وزير االأ�شغال العامة بطرح هذه الق�شية اأمام جمل�س ال�زراء حلثه على االجراء ال�شريع لدفع امل�شتحقات املالية 
للمقاولني يف االأوقات املحددة عقديًا مع تاأكيد املجل�س ملعايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان كراعي لهذا القطاع اأن يتحمل كافة امل�ش�ؤوليات 
والهم�م لهذا القطاع اأمام كافة اجلهات �شاحبة العالقة والعمل على اإيجاد ال�شبل يف حتريك عجلة العمل ملا لذلك من دور مهم يف تن�شيط 
قطاع املقاوالت واإخراجه من حالة الرك�د والتباط�ؤ التي يعاين منها, الفتني اإلى اأن ال�شرر ال يقت�شر على قطاع املقاوالت بل يتعداه اإلى 
القطاعات االإقت�شادية االأخرى وما لذلك من تاأثري �شلبي يف عملية التنمية ودفع عجلة االإقت�شاد ال�طني ب�شكل اإيجابي, م�شددًا على اأهمية 
ت�شافر كافة اجله�د وان تعمل احلك�مة ب�شكل جاد على ت�شديد االإلتزامات املالية املرتتبة عليها بخا�شة يف ظل تراجع حجم امل�شاريع وتقليل 

عدد العطاءات احلك�مية وهذا ما �شي�ؤثر ب�شكل �شلبي على القطاع و�شركات املقاوالت ويدفع بها للخروج من ال�ش�ق. 

تعديل اأ�سعار املحروقاتب. 

متابعة املجل�س م��ش�ع تعديل اأ�شعار املحروقات وامل�اد االإن�شائية ومتابعة حتديد التغيريات يف اأ�شعار امل�اد االإن�شائية الإ�شدار التعاميم   •  
اخلا�شة بتغيريات االإ�شعار.

بحث ومتابعة الق�شايا التي ت�ؤرق املقاولني ومنها م��ش�ع تعديل اأ�شعار املحروقات واالإ�شفلت واالأثر املبا�شر لتقلبات اأ�شعار املحروقات   •  
على املقاولني �ش�اء يف حال االإنخفا�س اأو االإرتفاع واالأثر غري املبا�شر على كلف اإجناز م�شاريع الطرق, حيث اأن معايري اإرتفاع اأ�شعار 

املحروقات على املقاولني تختلف واقعيًا عن معايري اإنخفا�س االأ�شعار.
وامل��شم  ي�مًا  خم�شني  وب�اقع   2017-2018 ال�شت�ي  للم��شم  االإن�شائية  امل�شاريع  مبدة  اخلا�س  التعميم  الإ�شدار  املجل�س  متابعة   •  

ال�شيفي بثالث�ن ي�مًا.
متابعة اإ�شدار التعاميم ال�شادرة عن معايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان فيما يخ�س اأ�شعار امل�اد االإن�شائية وكان اأخرها اإحت�شاب   •  

التعديل يف اإ�شعار مادة حديد الت�شليح االإن�شائي واملحروقات وغريها.
متابعة اإ�شدار التعميم ال�شادر عن معايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان بتمديد املهلة املمن�حة لل�شركات التي لديها اإزدواجية ملدة   •  

عام ينتهي يف 31/12/2019 . 

املوا�سفات الفنية للم�ساريع االن�سائية ت. 

ت�شارك النقابة مبندوبني باللجان الفنية التي تعمل مع وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان على تط�ير وحتديث امل�ا�شفات الفنية للمباين 
وكذلك للطرق والكهروميكانيك باالإ�شافة اإلى حتديث وتط�ير الك�دات 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 ال�طني .
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االأوامــر التغيرييـة	. 

تابعت النقابة جه�د ت�شريع اإ�شدار االأوامر التغيريية لدى رئا�شة ال�زراء ووزارة االأ�شغال حيث تق�م اللجنة امل�شكلة من قبل وزير االأ�شغال 
اإ�شدارها, كما تتابع النقابة االأوامر  اإ�شدار االأوامر التغيريية يف ال�شركات املحلية التي تق�م بتنفيذ م�شاريع واالإ�شراع يف  بالعمل على 

التغيريية املعلقة لدى اللجنة ال�زارية لالأوامر التغيريية يف رئا�شة ال�زراء.

م�ساريع الطاقة املتجددة وامل�ساريع االأخرى على ال�سركات االجنبية ج. 

قامت النقابة مبتابعة ال�شركات االأجنبية التي اأحيل عليها م�شاريع الطاقة املتجددة اأو اأي م�شاريع اأخرى حيث قامت النقابة باإلزام هذه 
ال�شركات بالتقيد مبا ن�س عليه قرار اللجنة الفنية مادة )16( وم�افقة رئا�شة ال�زراء 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 تق�م بتنفيذ م�شاريع متخ�ش�شة 
االأجنبية  بال�شركات  الت�شجيل  ر�ش�م  ي�شتحق عليها من  ما  اأ�ش�ليًا ومت حت�شيل  بالنقابة  بالت�شجيل  اآخر  اأي جمال  اأو  الطاقة  يف جمال 

والر�ش�م امل�شتحقة على العطاءات املحالة عليها اأ�ش�ليًا.

وزارة العمـــــل

اإنتقال  اإجراءات  ت�شهيل  النقابة على  لدار  العمل �شمري مراد  وزير  زيارة معايل  العمل وذلك من خالل  وزارة  باالإتفاق مع  النقابة  لقد قامت 
العمالة اإلى قطاع املقاوالت ومن �شركة اإلى اأخرى وال�شماح باإ�شتقدام عمالة اآ�شي�ية مما ي�شهم يف التخفيف من اإرتفاع اأج�ر العمالة واإحتكارها 
من قبل فئة حمددة من العمالة ال�افدة وتذليل العقبات التي ت�اجه املقاولني, وذلك تطبيقًا ملذكرة التفاهم مع وزارة العمل التي تهدف اإلى 
زيادة فر�س العمل لالأردنيني بالتعاون مع امل�ؤ�ش�شات وال�شركات املنت�شبة لهذا القطاع والعمل على تدريب االأيدي العاملة االأردنية وتاأهيلها ورفع 
كفاءتها واإعطائها االأول�ية باالإ�شافة اإلى فتح فرتة لت�ش�يب اأو�شاع العمالة اإ�شتفاد منها العديد من الزمالء املقاولني الذين كان�ا يعان�ن من 

�ُشح العمالة ال�افدة.

اأمانـــة عمــان الكربى

 مت عقد عدة لقاءات مع اأمني عمان وعدد من امل�ش�ؤولني يف االأمانة لبحث الق�شايا التي يعاين منها املقاول�ن يف امل�شاريع التي تقع �شمن حدود 
اأمانة عمان الكربى وما يعانيه املقاولني من تعدد املرجعيات يف متابعة م�شاريعهم وباالأخ�س مقاويل املياه وال�شرف ال�شحي وال��شالت املنزلية 
حيث مت حل العديد من اخلالفات التي عانى منها الزمالء املقاول�ن والتاأكيد على اأمانة عمان بتفعيل عمل جلنة التن�شيق امل�شرتكة لبحث كافة 

ق�شايا املقاولني امليدانية حيث ت�شم هذه اللجنة يف ع�ش�يتها مندوبني عن جلنة التن�شيق امل�شرتكة . 

مذكرة تفاهم بني نقابة املقاولني االأردنيني واإحتاد املقاولني العراقيني

مت على هام�س م�ؤمتر ومعر�س بغداد الدويل األـ 45 ت�قيع مذكرة تفاهم بني نقابة املقاولني االأردنيني واإحتاد املقاولني العراقيني وذلك للتعاون 
امل�شرتك للم�شاهمة يف اإعادة االإعمار والبناء لدولة العراق وذلك عرب التعاون امل�شرتك وتقدمي اخلربات وت�شهيل مهمة �شركات املقاوالت لكال 

الطرفني وتزويدهم باملعل�مات اخلا�شة لهذه امل�شاريع وكيفية امل�شاركة بها ودعم هذا التعاون لدى حك�مة البلدين.
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�سيانة مبنى النقابة الرئي�سي يف دير غبار 

قام جمل�س النقابة من خالل جلنة فنية متخ�ش�شة وباإ�شراف من جلنة اإعادة هيكلة مبنى النقابة بعمل �شيانة �شاملة ملبنى النقابة الأول مرة 
منذ اإن�شائها, واإ�شملت ال�شيانة جميع ط�ابق املبنى الرئي�شي للنقابة من طابق الت�ش�ية الثاين اإلى طابق الروؤوف, حيث مت اإعادة ترتيب املدخل 
الرئي�س للنقابة واملكاتب مع عمل ديك�رات وجتديد و�شراء اأثاث لها, ومت تخ�شي�س الطابق الثاين الإجتماعات اللجان بعد �شيانتها وديك�راتها 

وتاثيثها بال�شكل الذي يليق باملقاول االأردين.

اإطالق النافذة الواحدة خلدمة املقاولني 

بعد اإمتام عملية ال�شيانة مت اإطالق م�شروع النافذة ال�احدة والذي يهدف اإلى تقدمي خدمة الزمالء املقاولني من بدايتها اإلى نهايتها من مكان 
واحد على عك�س ال�شابق حيث كان الزمالء املقاولني يتنقل�ن بني املكاتب الإنهاء معامالتهم, ولذلك مت عمل كاونرت اإ�شتقبال اأنيق, واإن�شاء ق�شم 

النافذة ال�احدة ومت تزويده بامل�ظفني واالأجهزة الالزمة لذلك.

�سيانة مركز تدريب املقاولني يف وادي ال�سري 

قام جمل�س اللجنة الفنية املتخ�ش�شة وباإ�شراف من جلنة اإعادة هيكلة مبنى النقابة بعمل �شيانة �شاملة ملبنى مركز تدريب املقاولني يف وادي 
ال�شري بطابقيه الت�ش�ية واالأول حيث مت جتهيز وتخ�شي�س جزء من املبنى لعقد اإمتحان اجلاهزية ودورات مركز تدريب املقاولني ومت جتهيزه 

باالأثاث واالأجهزة الالزمة.

تخريج مركز التدريب لعدد 700 متدربا منهم 500 مزاول ملهنة يف قطاع املقاوالت و30 م�سرف �سالمة و�سحة مهنية و 170 
متدربا يف تركيب انظمة الطاقة ال�سم�سية والتمديدات الكهربائية املنزلية 

خرج مركز التدريب منذ اإنطالقته نح� 700 متدربا, جاء ذلك خالل حفل تخريج امل�شاركني يف الدورة الثانية مل�شريف ال�شالمة وال�شحة املهنية 
التي عقدتها النقابة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ومركز االإعتماد و�شبط اجل�دة )�شاكا(, والذي اأقيم يف مقر النقابة بعمان 

وحفل تخريج دورتي الطاقة ال�شم�شيه والتمديدات الكهربائية املنزليه والتي جرت حتت رعاية معايل وزير العمل.

مذكرة تفاهم بني نقابة املقاولني االأردنيني ونقابة املقاوليني الفل�سطيني 

مت على هام�س غرفة التحكيم الدويل ت�قيع مذكرة تفاهم بني نقابة املقاولني االأردنيني ونقابة املقاوليني الفل�شطينني وذلك للتعاون امل�شرتك 
للم�شاهمة يف اإعادة االإعمار وذلك عرب التعاون امل�شرتك وتقدمي اخلربات وت�شهيل مهمة �شركات املقاوالت لكال الطرفني وتزويدهم باملعل�مات 

اخلا�شة لهذه امل�شاريع وكيفية امل�شاركة بها ودعم هذا التعاون لدى حك�مة البلدين. 

اإجنازات جلنة الق�سايا العالقة من املجل�س مع الوزارات

وزارة  والري,  املياه  وزارة  ال�شياحة,  وزارة  ال�شباب,  وزارة  ومنها  ال�زارات  كافة  مع  عديدة  اإجتماعات  بعقد   2019 عام  خالل  املجل�س  قام 
االإقت�شاد الرقمي والتكن�ل�جيا, وزارة ال�شحة ومت حل معظم الق�شايا العالقة للمقاولني مع كافة ال�زارات.
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اأما بخ�ش��س وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان فتم عقد اإجتماعات اأ�شب�عية ت�شم �شعادة نقيب املقاولني واأع�شاء املجل�س مع معايل وزير االأ�شغال 
اأع�شاء املجل�س وبع�س  العامة واالإ�شكان, وحيث قام  التي مت ت�شكيلها مع وزارة االأ�شغال  ال�زارة واللجنة  اأمني عام  العامة واالإ�شكان وعط�فة 
اأع�شاء الهيئة العامة املكلفني مبناق�شة جميع الق�شايا املعرو�شة على جدول اأعمالها ب�شكل اأ�شب�عي واإ�شتدعاء بع�س املقاولني اإلى االإجتماع يف 
حال لزم االأمر ملحاولة ال��ش�ل اإلى ت�ش�ية ودية بني جميع االأطراف, مع العلم باأن عدد الق�شايا ال�اردة للنقابة بلغت )33( ق�شية كانت كما يلي:

2019 حالة ال�سكوى الرقم  

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

5 عدد ال�شكاوي التي حّ�لت اإلى التحكيم  2

 1 عدد ال�شكاوي التي مل يتم ال��ش�ل اإلى حل وّدي 3

9 عدد ال�شكاوي قيد املتبعة 4

6 حفظ ال�شك�ى لعدم اأحقية املقاول 5
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دوائر النقابة
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فعاليات ونشاطات دوائر النقابة

الدائرة القانونية 

امل�شاركة يف اللجان الداخلية التي ي�شكلها املجل�س ومن �شمنها جلنة ال�شكاوي التي تق�م على حل ق�شايا وخالفات املقاولني املختلفة   •  
وكذلك امل�شاركة يف اللجنة القان�نية لغايات اإبداء الراأي القان�ين ح�ل التعديالت ال�اجبة يف القان�ن والنظام الداخلي للنقابة وكذلك 

اأي تعديالت تطلب على �شندوق التكافل االإجتماعي اخلا�س بامل�شرتكني.
امل�شاركة يف جلان التحقيق التي ي�شكلها املجل�س, �ش�اء جلان التحقيق مع املقاولني اأو مع  امل�ظفني .  •  

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

الرد على كافة االإ�شتف�شارات واالإ�شت�شارات القان�نية املطل�بة ملجل�س النقابة.  •  
اإعطائها  لغايات  التفاهم  املعنية وكذلك مذكرات  النقابة مع كافة اجلهات  تعقدها  التي  االإتفاقيات  وتعديل جميع  مراجعة وتدقيق   •  

ال�شبغة القان�نية ال�شليمة وت�قيعها ح�شب االأ�ش�ل ل�شمان حق�ق النقابة.
اأثناء تنفيذ العمل و تقدمي  اأع�شاء الهيئة العامة  امل�شاركة يف اللجان الداخلية للنقابة لغايات البحث يف امل�شاكل العقدية التي تهم   •  

الت��شيات الالزمة للمجل�س للتعديل اأن وجد ملا فيه م�شلحة النقابة وكذلك م�شلحة اأع�شاء الهيئة العامة.
متابعة كافة ال�كاالت التي تقدم من مالك العمل لق�شم ت�شديق العق�د لغايات التاأكد من �شحتها لي�شار اإلى ت�قيع عق�د املقاولة بني   •  

االأطراف ب�شكل قان�ين وح�شب االأ�ش�ل من اأجل �شمان حق�ق اأع�شاء الهيئة العامة املرتتبة لهم على الطرف االآخر. 
امل�شاركة يف اأعمال اللجان اخلارجية ومت م�ؤخرًا امل�شاركة ل��شع النظام اخلا�س بتطبيق ن�ش��س قان�ن البناء ال�طني املعدل ومت رفعه   •  
اإلى دي�ان الت�شريع والراأي لي�شار اإلى اإقراره اأ�ش�ليًا وامل�شاركة يف جلان اأخرى منها جلنة االإ�شراف على تطبيق نظام 131 ل�شنة 

2016 االلزامية ت�شغيل العمالة املحلية من اأبناء املحافظات . 

           
اإجنازات مدير مكتب النقيب 

متت متابعة وترتيب كافة التح�شريات الالزمة للفعاليات واالإجتماعات ولقاءات �شعادة النقيب واأع�شاء املجل�س مع ال�ف�د الدخلية   •  
واخلارجية باالإ�شافة ترتيب عقد جل�شات املجل�س الدورية وامل�اعيد الالزمة للنقيب واأع�شاء املجل�س

دائرة اجلودة واملتابعة

االأعداد والتح�شري وامل�شاركة يف التدقيق اخلارجي الذي قامت به ال�شركة املانحة ل�شهادة االآيزو �شركة SGS بتاريخ 27/2/2019 والذي   •  
�شمل جميع  اإجراءات العمل امل�ثقه لدوائر واأق�شام النقابه ونتج عنه االإ�شتمرار يف منح �شهادة االآيزو 9001:2015 وملدة ثالث �شن�ات.

امل�ظفني  واإ�شتخدام  اجل�ده  لنظام  املعتمده  االإجراءات  مطابقة  من  والتاأكد  امل�ثقه  العمل  اإجراءات  على  الداخلي  التدقيق  اإجراء   •  
للنماذج املعتمده حيث مت اإجراء 25 تدقيق داخلي على اإجراءات العمل امل�ثقة.

متابعة حاالت عدم املطابقة التي مت ر�شدها اأثناء عن التدقيق الداخلي وعددها 7 حاالت وو�شع االإجراءات الت�شحيحية وال�قائية   •  
الالزمة لت�شحيح م�شار العمل وتاليف حدوث اأي معيقات ت�ؤثر على ج�دة اخلدمه, ومتابعتها ل�شمان عدم تكرارها م�شتقبال.
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اأعداد اإ�شتبيانات تقي�س مدى ج�دة اخلدمات املقدمة من النقابة للمنت�شبني مت تقييم خدمة النافذة ال�احدة حيث بلغت ن�شبة الر�شا   •  
%66, باالإ�شافة اإلى تقييم معر�س االإن�شاءات للعام 2019 كما مت ت�شميم اإ�شتبيان يقي�س مدى الر�شا عن خدمة التاأمني ال�شحي.

قيا�س ر�شى املقاولني من خالل ت�زيع االإ�شتبيان وذلك من خالل االإمييالت ومن خالل م�اقع الت�ا�شل االإجتماعي التابعه للنقابة   •  
والفروع ومن�شات تقدمي اخلدمه املبا�شرة للمقاولني, حيث بلغت ن�شبة الر�شا لهذا العام %65.5 عن جممل اخلدمات التي تقدمها 

النقابة. 
التجهيز واالإعداد الإجتماع مراجعة االإدارهةومناق�شة نتائج التدقيق اخلارجي والداخلي ومتابعة نتائج الت��شيات.  •  

اإجراء مقارنة معيارية مع م�ؤ�ش�شات م�شابهة لنطاق عمل النقابة.   •  
ملنت�شبي  املقدمه  والتط�ير يف اخلدمات  التح�شني  لقيا�س مدى  �شت�شكل قيمة مرجعية  التي  العمل  االأداء الإجراءات  م�ؤ�شرات  اإعداد   •  

النقابة.
اإجراء التحليل الرباعي ودرا�شة املخاطر ملختلف اإجراءات العمل يف النقابة وبالتعاون مع الدوائر واالأق�شام.  •  

اإعداد دليل خدمات النقابة و�شيتم ن�شرة على امل�قع االإلكرتوين  بهدف ت�شهيل االإطالع على االإجراءات واخلدمات املقدمة من النقابة .  •  

دائرة االأ�سعار والدرا�سات 

العامة واالإ�شكان مب�جب عقد  االأ�شغال  التي �شكلها معايل وزير  االإن�شائية  اأ�شعار املحروقات وامل�اد  املتابعة والعمل مع جلان تعديل   •  
املقاولة وذلك بامل�شاركة املبا�شرة و/اأو من خالل مندوبي النقابة فيها الإ�شدار التعاميم اخلا�شة بتغريات االأ�شعار ومتابعة حتديد 

التغريات يف اأ�شعار امل�اد االإن�شائية من خالل متابعة امل�شنعني وامل�ردين لهذه امل�اد واإعداد املرا�شالت والكتب واملالحظات عليها.
مراجعة التعاميم بعد اإ�شدارها والتاأكد من دقة اأو �شحة القيم وال�شروط ال�اردة فيها واإجراء املخاطبات وطلب التعديالت ب�شاأنها اإن   •  

لزم االأمر.
اإعداد ودرا�شة واإبداء الراأي يف الق�شايا واالإ�شتف�شارات العقدية والفنية وتطبيقات تعميم تعديل االأ�شعار ومتديدات املدة التي وردت   •  

اإلى النقابة من املقاولني اأو غريهم حيث مت اإعداد الردود اأو الكتب اخلا�شة بها واإر�شالها اإلى اجلهات ذات العالقة . 
�شريبة الدخل :  •  

اإعداد درا�شة عقدية وريا�شية تبني اأن ن�شبة الربح احلقيقية يف امل�شاريع االإن�شائية خالل االأع�ام ال�شابقة ال تتعدى األ %10 يف اأح�شن 
الظروف وتقدمي هذه الدرا�شة اإلى دائرة �شريبة الدخل من اأجل اإقرار نظام ال�شريبة املقط�عة, وبناء على ذلك فقد اأقرت نظام 
ال�شريبة املقط�عة و�شدر نظام رقم )156( ل�شنة 2019 “ نظام معدل لنظام االإيرادات ال�شريبية وال�شجالت وامل�شتندات ون�شب 
االأرباح “ حيث ن�شت املادة )3( منه على اأنه يتم اإعتماد ن�شبة ربح �شايف ال تقل عن )%10( من االإيرادات امل�شتحقة اأو املقب��شة 

ح�شب مقت�شى احلال لقطاع املقاوالت االإن�شائية و�شمن ال�شروط واالأحكام ال�اردة بالتعليمات.
متديد املدة   •  

  29/5/2019 63/1/1723 تاريخ  متابعة االإجراءات واملرا�شالت الإ�شدار التعميم اخلا�س بتمديد مدة امل�شاريع االإن�شائية رقم 
ب�شبب االأح�ال اجل�ية لل�شتاء يف الفرتة من 1/10/2018 ولغاية 30/4/2018 ب�اقع 78 ي�مًا.

متابعة االإجراءات واملرا�شالت والدرا�شات الإ�شدار التعميم اخلا�س بتمديد مدة امل�شاريع االإن�شائية رقم ع-4-ا�شعار-3446 تاريخ 
14/11/2019 ب�اقع )20 و30(  ي�مًا ب�شبب اإرتفاع درجات احلرارة للفرتة من 1/5/2019 ولغاية 30/9/2019
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جلنة التن�شيق امل�شرتكة  •  
متابعة اأعمال االإجتماعات الدورية للجنة التن�شيق امل�شرتكة التي ت�شم جميع اجلهات املالكة مل�شاريع وخدمات البنى التحتية مثل اأمانة 
عمان الكربى و�شلطة املياه و�شركة مياهنا و�شركة االإت�شاالت والدفاع املدين ودائرة ال�شري و�شركة الكهرباء ووزارة االأ�شغال العامة 
اإلى نقابة املقاولني وطرح ق�شايا املقاولني والتن�شيقات املطل�بة حيث متت مناق�شة م�ا�شيع الكفاالت واملقاطع  واالإ�شكان باالإ�شافة 
الط�لية والعر�شية وم�ا�شفات الردم االإن�شيابي وت�شاريح احلفر يف االأ�شفلت اجلديد والقدمي والنظيف, ومت عقد اإجتماعات عديدة 
بني املجل�س ومدراء اأمانة عمان و�شركة مياهنا و�شركات الكهرباء واالإت�شاالت وغريها ملناق�شة ق�شايا املقاولني باالإ�شافة اإلى ت�شاريح 

احلفر االإلكرتونية وعمل دورة تدريبية وت��شيحية للمقاولني عن تقدمي ت�شاريح احلفر اإلكرتونيا.
جلنة الطرق  •  

حيث �شاركت اللجنة يف العديد من الن�شاطات العلمية يف النقابة وخارجها ومنها امل�شاركة مع جلنة الطرق يف نقابة املهند�شني بعقد   -  
ور�شة عمل يف نقابة املقاولني بتاريخ 5/10/2019 بعن�ان االأ�شرار الناجمة عن امل�ا�شم املطرية وطرق معاجلتها, وامل�شاركة يف 
العامة  االأ�شغال  وزارة  العلمية يف  املحا�شرة  28/2/2019 وح�ش�ر  ي�م اخلمي�س  �شي�ل عمان  اأحداث  تق�شي احلقائق يف  جلنة 
واالإ�شكان ح�ل اخلربة االأملانية يف معاجلة الطرق واملقدمة من قبل �شركة ل�كبيت االأملانية يف ال�شرق االأو�شط بتاريخ 16/6/2019, 
واإعداد ور�شة عمل باالإ�شرتاك مع جلنة الطرق بنقابة املهند�شني بعن�ان اإ�شتخدام تقنية النان� لتح�شني اخللطات االإ�شفلتية وزيادة 

حجم ودمي�مة الطرق والتي عقدت بنقابة املقاولني بتاريخ 29/4/2019.
قامت اللجنة بدرا�شة املقرتحات على تعديل تعليمات ت�شنيف املقاولني, حيث اأو�شت اللجنة باالإبقاء على تعليمات الت�شنيف احلالية   -  

املعم�ل بها  لعام 2012  لعدم احلاجة اأو ال�شرورة الإجراء اأي تعديل عليها.
م�شاركة مندوبني من جلنة الطرق يف اللجنة التي �شكلها وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان لغاية ت�حيد اأ�ش�س اإ�شتالم م�شاريع الطرق.  -  

املعادلة ال�شعرية  •  
متت الكتابة ملعايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان باإعتماد املعادلة ال�شعرية عند اإحالة العطاءات مبينني اإنها كانت اأحدى ت��شيات 
ندوة تط�ير قطاع االإن�شاءات املنعقدة ب�شهر اأيار من عام 1996 حتت رعاية �شاحب ال�شم� امللكي االأمري ح�شن بن طالل حيث ت�شمنت 
التن�شيب باإحالة عطاءات التنفيذ )املقاوالت( وفقًا للمعادلة ال�شعرية لتحديد اأن�شب االأ�شعار, ونتيجة لذلك فاإن نقابة املقاولني ت�ؤكد 
على �شرورة تفعيل ت��شيات ندوة تط�ير قطاع االإن�شاءات جميعها وخا�شة املتعلقة باإحالة العطاءات التنفيذية على اأن�شب االأ�شعار والتي 
حددت وفقًا للمعادلة ال�شعرية, وقد مت ت�شكيل جلنة ب�زارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان لدرا�شة مقرتح املعادلة ال�شعرية وبيان املدى املايل 

واجل�انب الفنية يف تطبيق املعادلة ال�شعرية .
 اإمتحان اجلاهزية 

وفقًا لتعليمات ترخي�س املقاولني ل�شنة 2012 املادة )7( والذي ي�ؤكد على �شرورة اإجتياز االإمتحان العام جلاهزية العمل يف قطاع 
اآيزو معني لكل من يرغب يف  االإمتحان ح�شب من�ذج  االأردنيني يتم ت�شجيل طلبات  االإن�شاءات  االإن�شاءات املقرر من نقابة مقاويل 
�شبت كل  ي�م  املتخ�ش�شة )مت حتديده  االإمتحان  املقررة من جلنة  امل�اعيد  بناءًا على  لالإمتحان  للنقابة وحتديد م�عد  االإنت�شاب 

اأ�شب�عني( واإطالعه على االإجراءات واملحاور التي ي�شملها االإمتحان وهي :
قان�ن نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني ونظام ممار�شة املهنة للمقاوالت االإن�شائية.  .1   

قان�ن التحكيم االأردين.  .2   
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قان�ن البناء ال�طني االأردين وك�دات البناء وامل�ا�شفات العامة لالأبنية.  .3   
اأ�شا�شيات اإدارة امل�شاريع.  .4   

عقد املقاولة امل�حد )فيديك 1999( وعقد املقاولة امل�جز.  .5   

بلغ عدد امل�شجلني لالإمتحان يف عام 2019 )298( م�زعني كالتايل :
- عدد الناجحني من اأول مره 132
- عدد الناجحني بعد االإعاده 135

- عدد امل�شجلني اجلدد لغاية تاريخه 31
- عدد الدورات التي انعقدت الجراء االإمتحان 25 دوره يف عام 2019.

كفالة اليتيم  •  
امل�شاركة يف االإعداد والرتتيب حلفل اإفطار االأطفال االأيتام يف خمتلف املحافظات واملركز, واجلمع لكفالة الطفل اليتيم التي اإقامتها 
النقابة يف �شهر رم�شان حيث مت جمع التربعات النقدية وت�زيع امل�شاعدات املالية والعينية على االأيتام, وقد مت كفالة 45 يتيمًا ب�اقع 

300 دينار لكل يتيم تربع بها املقاول�ن.

اللقاء مع جلنة ال�شياحة واالآثار واخلدمات يف جمل�س الن�اب  •  
مت عقد اإجتماع مع جلنة ال�شياحة واالآثار واخلدمات يف جمل�س الن�اب بتاريخ 11/12/2019 حيث مت اإ�شتعرا�س امل�شاكل والق�شايا 
التي يعاين منها قطاع املقاوالت وما يتعر�س له من حملة ت�ش�ية و�شيطنة واإتهام يف ال�قت الذي يعاين فيه من عدم دفع م�شتحقاته 

املالية وعدم اإتخاذ القرارات واالإجابة على الردود اخلا�شة بهذا القطاع.
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دائرة التفتيش 

انطالقا من حر�س النقابة على القيام بدورها ب�شبط العمل يف قطاع االن�شاءات ورفع �ش�ية مهنة املقاوالت وتنظيمها وحر�شا على م�شالح 
االع�شاء تق�م دائرة التفتي�س بعمل ج�الت تفتي�شيه ميدانيه للتاأكد من �شري العمل يف امل�شاريع قيد االإن�شاء على اكمل وجه ومن عدم وج�د اي 

خمالفات ان�شائيه او جتاوزات من قبل املالك اأو املقاول حلمايتهما م�شتقباًل يق�م ق�شم التفتي�س باإجراء بالك�ش�فات التالية :
ك�ش�فات التفتي�س 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  يق�م ق�شم 
بالتنفيذ ور�شد املقاولني غري امل�شنفني او م�شجلني  وقائمني بالتنفيذ وانذارهم والزامهم ب�شرورة ت�ش�يب و�شعهم . 

عدد امل�شاريع التي مت الك�شف عليها من  تاريخ 1/1/2019 الى 31/12/2019= 85 م�شروع.
عدد امل�شاريع التي وجد فيها املقاول خمالفًا )بعدم ت�اجده اأو من ميثله ر�شميًا يف امل�قع (=55م�شروع

الك�شف على ف�شخ العق�د 
عدد امل�شاريع التي مت الك�شف عليها لغايات ف�شخ العقد والتاأكد من واقع احلال  20 م�شروع وقد مت اإر�شال كتب ف�شخ العق�د للمناطق التابعة لها 

امل�شاريع يف اأمانة عمان الكربى الإلغاء الرخ�شة حلني ت�ش�يب اأم�ر امل�شروع من قبل املالك واإعادة ت�شجيله على مقاول جديد.
ح�ش�ر اجتماعات جلان ال�شالمة العامة التابعة ملت�شرفيات و األ�ية حمافظة العا�شمة.

جلان التفتي�س امل�سرتك: 

تق�م جلان التفتي�س امل�شرتك بالك�شف على امل�شاريع ال�شادر بها رخ�س اإن�شائية من مناطق اأمانة عَمان الكربى والتاأكد من �شري العمل بها ح�شب 
االأ�ش�ل, يتم التاأكد يف امل�قع من عدم وج�د اأية خمالفات اأو جتاوزات يف امل�اقع كل ح�شب اخت�شا�شه, واإلزام املقاولني ومالكي امل�شاريع ب�شرورة 

ت�ش�يب اأو�شاعهم يف حال وج�د خمالفات اأو جتاوزات .   

ت�سديق العقود :

النظام  وتعليمات  اأحكام  والإجراءات ح�شب  �شروط  اإ�شتوفت جميع  واملالك  النقابة  لدى  املقاول م�شنف  اإتفاقية موقعة ما بني  هي كل 
الداخلي لنقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنني لغايات اإ�شتكمال اإجراءات الرتخي�س يف اجلهة املعنية .

العقود امل�سدقة لغايات الرتخي�س وهي كالتايل :
 

اإجمايل العق�د امل�شدقة لدى النقابه :  •  

عدد العقود 
امل�صدقة

القيمه الإجماليه
 للعقود

امل�صاحات باملرت 
املربع

الن�صف 
باللف

بدل اتعاب ت�صديق 
العقود

اجمايل عائدات 
الت�صديق

4,013360,844,646.924
دينار

3,909,023
م2

160,038.096
دينار

645,631.95
دينار

805,670.046
دينار



99

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION
ANNUAL REPORT
2019

  - و هي موزعه على النحو االآتي  :

العق�د امل�شدقة التابعة الإمانة عمان الكربى :  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

2,798274,308,820.024
دينار

2,866,404
م2

117,609.558
دينار

479,395.25
دينار

العق�د امل�شدقه التابعة ملحافظة اربد :  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

43141,481,108.9
دينار

461,178
م 2

19,901.179
دينار

78,220.3
دينار

العق�د امل�شدقة التابعة ملحافظة الكرك :  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

2185,019,282
دينار

66,561
م2

2,509.641
دينار

5,815.95
دينار

العق�د امل�شدقة التابعة ملحافظة العقبة:  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

19810,211,100
دينار

127,629
م2

5,105.55
دينار

18,184.7
دينار 

العق�د امل�شدقة التابعة ملحافظة املفرق :  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

264,249,020
دينار

56,801
م2

2,124.51
دينار

10,624.3
دينار
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العق�د امل�شدقة التابعة ملحافظة الزرقاء :  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

21816,161,571
دينار

 215,673
م2

8,080.786
دينار

35,589.05
دينار

العق�د امل�شدقة التابعة ملحافظة البلقاء :  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

1106,312,293
دينار

95,798
م2

3,156.147
دينار

15,333.8
دينار

العق�د امل�شدقة التابعة ملحافظة جر�س :  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

51,262,225
دينار

3,927
م2

631.113
دينار

710.55
دينار

العق�د امل�شدقة التابعة ملحافظة معان :  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

1748,635
دينار

5,163
م2

374.318
دينار

1,032.6
دينار

العق�د امل�شدقة التابعة ملحافظة ماأدبا :  •  

بدل اتعاب ت�صديق العقودالن�صف باللفامل�صاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�صدقة

81,090,591
دينار

9,889
م2

545.296
دينار

1,725.45
دينار
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املبلغ االجمايل لعائدات النقابة من تطبيق املادة )8( :  •  
بلغت قيمة ر�ش�م بدل اتعاب ت�شديق العق�د  )645,631.95(دينار.  •  

بلغت قيمة الن�شف بااللف جلميع امل�شاريع امل�شجلة لدى النقابة )160,038.096( دينار .  •  
املبلغ االجمايل لعائدات دائرة التفتي�س )805,670.046( دينار.  •  

دائرة خدمات المقاولين :

 ق�سم االإنت�ساب

بلغ جمموع عدد ال�سركات املنت�سبة للنقابة عام 2019 )254( �سركة مف�سلة كالتايل :-

عدد ال�شركات/امل�ؤ�ش�شات االأردنية اجلديدة التي ح�شلت على الع�ش�ية )187( �شركة.  .1  
عدد ال�شركات/امل�ؤ�ش�شات االأردنية اجلديدة التي ح�شلت على الع�ش�ية )11( ومل تكمل اإجراءات الت�شنيف يف وزارة االأ�شغال  .2  

عدد ال�شركات االأجنبية التي �شجلت )1( �شركة.  .3  
عدد ال�شركات العربية التي �شجلت )4( �شركة.  .4  

عدد ال�شركات التي مت اإعادة ع�ش�يتها بعد ف�شلها لعدم ت�شديد الر�ش�م اأو بناءًا على طلبها بعد قرار املجل�س ح�شب االأ�ش�ل )23( �شركة.  .5  
عدد ال�شركات التي مت حت�يلها من �شركة اإلى م�ؤ�ش�شة اأو العك�س )28( �شركات.  .6  

ال�سركات املنتهية ع�سويتها 

بلغ عدد ال�شركات املنتهية ع�ش�يتها من النقابة لعام 2019 )8( �شركة اأردنية و)2( �شركة اأجنبية واحدة بناًء على طلبها.  .1  
بلغ عدد ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات املنف�شلة من النقابة لعدم ت�شديد الر�ش�م )104( �شركة اأردنية.  .2  
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خالل عام 2019 مت درا�شة وقب�ل ع�ش�ية )270( �شركة / م�ؤ�ش�شة مقاوالت اردنية بعد اتخاذ املجل�س قرارات بذلك وقد ت�زع االع�شاء 
اجلدد وفقًا للمجاالت التالية :

عدد ال�سركاتاملجال

72االبنية

13الطرق

16املياه وال�شرف ال�شحي

20كهروميكانيك

77ا�شغال اخرى / �شاد�شة

28حت�يل من م�ؤ�ش�شه الى �شركة او العك�س

23اعادة الع�ش�ية بعد الف�شل

249املجموع
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جدول ور�شم بياين يبني ال�شركات املنت�شبة خالل االع�ام ) 2019-2017 (

 201720182019

265226249ال�شركات االردنية

944ال�شركات العربية

12121ال�شركات االجنبية

286242254املجموع الكلي
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جدول ور�شم بياين يبينب ال�شركات املنتهية ع�ش�يتها خالل االع�ام ) 2017-2019 ( بناءًا على طلبها

 201720182019

23148ال�شركات االردنية

000ال�شركات العربية

001ال�شركات االجنبية

23149املجموع الكلي
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ق�سم توثيق العقود : 

اأوال : توثيق العطاءات عام 2019 :

ت�شجيل وت�ثيق العطاءات ي�شكل ركنا ا�شا�شيا يف عمل املقاول ك�نه ي�ثق حجم اخلربة التي يراكمها من خالل م�شاريعه املنجزة �ش�اء يف القطاع 
العام او القطاع اخلا�س .

تراكم اخلربة امل�ثقة يعني تاأهيل املقاول لالرتقاء بفئة ت�شنيفه وا�شافة اخت�شا�شات اخرى الى ت�شنيفه .
بلغ عدد عطاءات القطاع اخلا�س التي مت ت�ثيقها بالنقابة   )1870( عطاءا بحجم عمل مقداره )595( ملي�ن دينار.أ. 
بلغ عدد عطاءات القطاع العام التي مت ت�شجيلها بالنقابة )2749( بحجم عمل مقدارة )1114( ملي�ن دينار .ب. 

ثانيا : التغيريات والتعديالت على ال�سركات عام 2019 :

بلغ عدد ال�شركات التي مت اجراء تعديل عليها )38( �شركة مف�شلة كالتايل :_  •  
دخ�ل �شريك وان�شحاب �شريك )26( �شركة  .1  

حت�يل من ت��شية ب�شيطة الى ت�شامن )2( �شركات  .2  
حت�يل من ت�شامن الى ذات م�ش�ؤولية حمدودة )1(  .3  

حت�يل من ت�شامن الى ت��شية ب�شيطة )2( �شركة  .4  
احل�ش�ل على ا�شم جتاري )3( �شركات  .5  

تغيري ا�شم ال�شركة )5( �شركة  .6  
ال�شركات التي مت �شطبها من الفئة ال�شاد�شـة/ا�شغال عامة حل�ش�لها على فئـة اعلى)21( �شركة.  •  

ثالثا : متابعة العطاءات املخالفة واملعاد طرحها عام 2019 :

اإن متابعة العطاءات يهدف اإلى ت��شيح طريقة متابعة الدع�ة للعطاءات املتعلقة باملقاوالت االإن�شائية تطبيقا لتعليمات طرح العطاءات احلك�مية 
وال�شق�ف املحددة يف تعليمات ت�شنيف املقاولني ال�شارية املفع�ل وذلك حتقيقًا للعدالة وامل�شاواة .

بلغ عدد العطاءات املطروحة يف ال�شحف الي�مية )215( عطاء  .1  
عدد العطاءات املخالفة منها )13( عطاء  .2  

عدد العطاءات املعادة طرحها بلغ )2( عطاءات  .3  
العطاءات املخالفة التي متت متابعتها:  .4  
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كتب ر�شمية بلغ عددها)30( كتابأ- 
بلغ عدد الكتب ال�اردة من اجلهات الر�شمية الطارحة للعطاءات ردا على كتب املتابعة )12( كتب .ب- 

جدول يبني جمم�ع ون�شب العطاءات املتابعة عام 2016
جمموع عدد 

العطاءات
عدد العطاءات 

املخالفة
عدد العطاءات

 املعادة
ن�صبة العطاءات

 املخالفة
ن�صبة العطاءات املعادة 

طرحها

2151326%0.9%

رابعًا : انهاء الع�سوية عام 2019 :

انهاء ع�ش�ية ل�شركات وم�ؤ�ش�شات بناءا على طلبهم خطيا ح�شب قان�ن مقاويل االن�شاءات ومت ا�شدار كتب بانهاء  ا�شتقبال )16( كتاب  مت 
الع�ش�ية.

خام�سًا : احت�ساب اخلربات عام 2019 :

مت احت�شاب خربات لل�شركاء املن�شحب�ن وال�شركاء الباق�ن يف ال�شركة لـ )34( �شركة ومت ا�شدار كتب لهم باحل�ش�س م�جهه لدائرة العطاءات 
احلك�مية العادة النظر يف ت�شنيف هذه ال�شركات ح�شب تعليمات الت�شنيف لعام 2012 .

�ساد�سًا: ت�سنيف ال�سركات عام 2019 :

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 حيث يتم التاأكد مما يلي :

تعبئة الطلب ب�شكل �شليم من عناوين وك�ادر فنية وادارية وخربات ومعدات .  -  
يتم التاأكد من ال�ثائق املطل�بة مثل �شهادة ت�شجيل ال�شركة ورخ�شة املهن للمكتب وكتاب نقابة املهند�شني بالكادر الهند�شي   -  

العامل لدى ال�شركة و�شهادة دفع ر�ش�م نقابة املقاولني .
بلغ عدد ال�شركات التي جددت ت�شنيفها ومت تدقيق ملفاتها )750( �شركة .

�سابعًا: عمل كتب �سطب ال�ساد�سة يف حال ترفيع ت�سنيف املقاول الى الفئات االعلى عام 2019 :

مت ا�شدار) 17(  كتاب �شطب �شاد�شة
ثامنًا : اعداد الكتب تتعلق بقرارات جمل�س النقابة وبلغ عددها )46( كتاب .

تا�سعًا : اإعداد كتب دفع الر�سوم ال�سنوية لل�سركات االجنبية امل�سجلة يف النقابة )ن�سخة باللغة االجنليزية ون�سخة باللغة 
العربية ( وبلغ عددها )38( كتاب.
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ق�سم خدمات املقاولني 

ه� الق�شم ايل يلبي جميع طلبات املقاولني من طلبات ك�ش�ف اخلربة ل�زارة اال�شغال و ل�شريبة الدخل وت�شجيل وت�ثيق العطاءات التي 
تدخل يف ك�شف اخلربة لدى املقاول و التي بناءا عليها يطلب ترفيع الت�شنيف لدى وزارة اال�شغال وطلبات ا�شتقدام العمالة وت�جيه الكتب 

الي دائرة يحتاج املقاول ح�شب طلبه .

االجنازمهام ق�سم خدمات املقاولني

1870ت�شجيل العطاءات اخلا�شة الرئي�شية والفرعية غري عطاءات ت�شديق العق�د . 1

2749ت�شجيل العطاءات احلك�مية الرئي�شية والفرعية من غري عطاءات ت�شديق العق�د .2

1315ا�شدار ك�ش�فات امل�شاحات ملقاويل ت�شديق العق�د .  3

469ا�شدار كتب ت�ثيق للعطاءات اخلا�شة الرئي�شية والفرعية بجميع ان�اعها بعد �شدور م�افقة جلنة الت�ثيق عليها.4

745ا�شدار �شهادات الع�ش�ية للمقاولني ح�شب طلب ال�شركات .5

6
ا�شدار ك�ش�فات اخلربة للمقاولني ل�زارة اال�شغال وت�شمل )طباعة الك�شف الكلي باملجاميع ثم طباعة ك�شف امل�ثقة فقط و غري 

1133امل�ثقة كال على حدة ثم ا�شدار كتاب التغطية لها( .

1410ا�شدار ك�ش�فات اخلربة للمقاولني لغايات البن�ك و تقدميها لعطاء معني لغايات التاأهيل.7

1333اإ�شدار ك�ش�فات �شريبة الدخل ح�شب طلب املقاولني ويف ال�شن�ات التي يحتاجها املقاول.8

9
على  فيها  املف��شني  ت�قيع  وادخال  النظام  على  واالجنبية  والعربية  االردنية  اجلديدة  ال�شركات  وت�شجيل  الكرتونية  ملفات  فتح 

192النظام- حملية 187 واجنبية 5  .

285تعديل وحتديث معل�مات وعناوين املقاولني ل�شركات املقاوالت .10

11
اجراء التعديالت على ال�شركات على النظام ح�شب التغريات على ال�شركات و املف��شني يف ال�شجل التجاري وترحيل التعديالت 

على البيانات التاريخية لل�شركة .
321

24اعداد تقارير التي تطلب من الق�شم �ش�ءا كانت حلجم العمل او لت�شديق العق�د او اي معل�مات اأخرى)معدل �شهري(.12

74ت�شجيل عق�د الهدم واإ�شدار كتاب لالأمانة.13

1134ادخال �شهادات الت�شنيف ال�شادرة من وزارة اال�شغال على النظام .14

367ترحيل ت�شنيف ال�شركات التي ح�شل عليها تعديل على نظام البيانات التاريخية بناءا على �شهادة الت�شنيف ال�شادرة من وزارة اال�شغال.15

2018 بعد قرار املجل�س 17 2017 و  95 �شركة حملية والذين مل ي�شدودا الر�ش�م امل�شتحقة عليهم لالع�ام  عمل كتب ف�شل ل 
104بف�شلهم وكذلك مت انهاء ع�ش�يتهم من النظام االلكرتوين 

115عمل كتب انذارات لل�شركات التي مل ت�شدد ر�ش�مها ال�شن�ية لالع�ام 2017 +2019 ب�شرورة ت�شديد امل�شتحقات تالفيا لف�شلها .18

22انهاء ع�ش�ية ال�شركات املتقدمة بطلب انهاء ع�ش�ية على النظام االلكرتوين )حملية 20 واجنبية 2( .19

112ا�شدار كتب الرد على خطابات الدوائر احلك�مية )ال�شريبة و ال�شمان( و املحاكم جميعها فيما يخ�س املعل�مات عن املقاولني و امل�شاريع .20

4طباعة ليبل لبطاقات املعايدة للمنا�شبات الر�شمية وللهيئة العامة لت�زيع التقرير ال�شن�ي و اي�شا لبعث حم�شر الهيئة العامة بعد انعقادها 21

2اإعداد ك�ش�فات الهيئة العامة لالنتخابات او الي �شبب اخر )معدل �شهري(.22

2ت�شجيل احل�ش�ر يف اجتماعات الهيئة العامة وي�م االنتخابات )كم مرة �شهريا(23

4619اأر�شفة العطاءات )معاملة( بعد ت�شجيلها يف ملفات املقاولني .24
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دائرة تكنولوجيا المعلومات

االأق�سام االإدارية املرتبطة بالدائرة:

ق�سم الربجميات

ت�شميم االأنظمة التي تلبي احتياجات النقابة يف جمال تقنية املعل�مات.طبقًا حلاجة النقابة  •  
تط�ير واإعداد امل�ا�شفات الفنية الالزمة ل�شراء الربجميات املختلفة ورخ�شها.  •  

فح�س االنظمة وحتليل نتائج فح�س الربامج وتعديلها وتدقيقها ح�شب هذه النتائج لرفع كفاءتها.  •  
التن�شيق مع م�شتخدمي االأنظمة من م�ظفي النقابة لتحديد احتياجاتهم من الربامج واالأنظمة.  •  

اأمتتة االإجراءات ح�شب ما تقت�شيه حاجة النقابة بهدف ت�شهيلها وتب�شيطها.  •  
درا�شة, تقييم وو�شع االقرتاحات اخلا�شة بت�شريع مبادرات احلك�مة االإلكرتونية وتط�ير خدمات النقابة املقدمة لالأع�شاء الكرتونيا   •  

من ت�فري بياناتهم ب�شكل خا�س, وعملية الدفع االلكرتوين.
التاأكد من اأن االأنظمة العاملة واالأنظمة اجلديدة تدعم مهام و روؤية وا�شرتاتيجية النقابة �شمن جمال االإخت�شا�س.  •  

اإعداد ودرا�شة املوا�شفات الفنية اخلا�شة يف الدائرة ومتابعة عمليات التحديث والتطوير بالإ�شافة اإلى و�شع ال�شروط التعاقدية مع   •  
�شركات تقنية املعل�مات والدعم الفني �شمن جمال االإخت�شا�س.

االحتفاظ بالن�شخ االحتياطية من البيانات والربامج الت�شغيلية ب�شكل دوري.  •  

www.jcca.org.jo : ق�سم املوقع االلكرتوين

اإدارة �شالحيات امل�شتخدمني وتقدمي الدعم الفني .  •  
االإ�شراف على التغيريات, والتحديثات  يف امل�قع.   •  

عمل ن�شخة اإحتياطية من امل�قع.  •  
االإهتمام مبدى مالءمة حمت�يات امل�قع ملحركات البحث املختلفة على جميع ان�اع االجهزة.  •  

اإدامة وحتديث حمتويات املوقع االإلكرتوين كالتايل:

بلغ عدد زوار امل�قع ما يقارب  6ملي�ن زائر, ومت رفد امل�قع االلكرتوين للنقابة لعام 2019 باملعل�مات التالية العامة:-    •  
االأخبار / االإعالنات / التعاميم / ال�فيات / �ش�ر الفعاليات / تعاميم وزارة االأ�شغال       اأ�شعار امل�اد االن�شائية واملحروقات / ن�شرة   •  

العطاءات الي�مية
عمل عدد من االأفالم ال�ثائقية التي تخ�س ن�شاطات النقابة والعرو�س التقدميية .  •  

ا�شافة مذكرات التفاهم واملالحق بني نقابة املقاولني وعدد من اجلهات.  •  
اإ�شافة التحديثات على الق�انني و التقارير ال�شن�ية و الت�شريعات .  •  
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ا�شافة مناذج الكرتونية لالإ�شتبانات ومناذج اجل�دة ومناذج لتحديث معل�مات املقاولني.  •  
ربط قاعدة البحث عن مقاول يف امل�قع االإلكرتوين مع قاعدة بيانات املقاولني .  •  

متابعة امل�قع على  GOOGLE ANALYTICS لتغطية كافة التقارير املطل�بة.   •  
تنفيذ االجراءات والعمليات اخلا�شة باال�شرتاك مع مركز تكن�ل�جيا املعل�مات ال�طني   •  

  mail.jcca.gov.jo الربيد االلكرتوين

متابعة الربيد االلكرتوين الر�شمي للنقابه ب�شكل ي�مي وتزويد كل دائرة باالمييل اخلا�س بها وال�ارد للنقابة , والرد على اال�شتف�شارات   •  
واخلدمات املر�شلة بالربيد.

متابعة الدعم الفني خلدمة الربيد االكرتوين للم�ظفني بان�شاء وحذف وتعديل املعل�مات وغريها.  •  
اال�شرتاك جمانا مب�اقع الكرتونية عرب الربيد االإلكرتوين Mailing list لكافة جماالت تهم النقابة.  •  

)Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn( مواقع  التوا�سل االجتماعي

مت ان�شاء هذه امل�اقع وذلك الهميتها فهي ال تت�قف فقط عند الربط بني اأع�شاء الهيئة العامة بل هناك �شبكات جتمع �شناع االأعمال واأ�شحاب 
ال�شركات والعاملني بها. ومن االجنازات لهذه امل�اقع ما يلي: 

زيادة ن�شبة الزيارات للم�قع االلكرتوين وارتفاع الرتتيب يف حمركات البحث.  •  
تقدمي جمم�عة من اخلدمات االإلكرتونية وم�اكبة التط�ر يف �شبيل هدف خدمة املقاولني واملجتمع .  •  

زيادة التعريف بالنقابة ومنجزاتها باملجتمع املحلي والعربي.  •  

ق�سم ال�سبكات 

امل�شكالت  بكفاءة ومعاجلة  ت�شغيلها  والعمل على  الرئي�شيه  و االجهزه  االإنرتنت   و خدمات  النقابة  �شبكة  باالإ�شراف على  ال�شبكات  يق�م ق�شم 
املتعلقة باخلدمة. وكذلك متابعة اإ�شالح االأعطال التي قد تطراأ عليها وو�شع نظام اأمني حلمايتها.

و�شع �شيا�شة اأمن وحماية املعل�مات وال�شبكات ومراقبة تطبيقها.  •  
الفريو�شات وحتديثها  وبرامج معاجلة  الرئي�شة  االلكرتونية  احلماية  وبرامج  اأنظمة  اإدارة  املعل�مات عن طريق  اأمن  على  املحافظة   •  

امل�شتمر .
و�شع �شيا�شة عمليات اإعادة البناء ) Recovery ( يف الظروف احلرجة وتنفيذها.  •  

متابعة �شبكة االنرتنت وال�شبكه املحليه.  •  
اال�شراف ومتابعة وادامةاالجهزة الرئي�شية وادارة امل�شتخدمني عرب الدومني.   •  
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ال�سيانة والدعم الفني

تقدمي اخلدمات والدعم الفني الالزم للبيئة الت�شغيلية الأجهزة احلا�ش�ب وملحقاتها يف النقابة  •  
و�شع امل�ا�شفات واملعايري الالزمة ال�شتغالل االأجهزة والربجميات بال�شكل االأمثل.  •  

تقييم االأجهزة والربجميات اجلديدة اجلاهزة لتحديد مدى فائدتها الأعمال النقابة وت�افقها مع البيئة الت�شغيلية.  •  
اإعداد ودرا�شة املوا�شفات الفنية اخلا�شة بتقنية املعلومات ومتابعة عمليات التحديث والتطوير بالإ�شافة اإلى و�شع ال�شروط التعاقدية   •  

مع �شركات تقنية املعل�مات والدعم الفني �شمن جمال االإخت�شا�س.
امل�شاركة يف اإعداد الدرا�شات اخلا�شة يف الدائرة وعمليات ال�شراء واال�شتالم لالأجهزة والربجميات  •  

 :SMS نظام الر�سائل الق�سري

العمل على نظام الر�شائل الق�شرية و اإر�شال الر�شائل للمقاولني للتبيلغ عن اللجان يف النقابة و تبليغ حاالت ال�فيات  و االإجتماعات و الفعاليات 
واالن�شطة املختلفة وغريها ومتابعة الدعم الفني للنظام من خالل ال�شركة املزودة با�شتمرار .

نظام البوابة االلكرتونيه  Workflow, نظام االأر�سفة االلكرتونية, ونظام ال�سادر و الوارد  

العمل على تقدمي الدعم الفني جلميع االأنظمة اخلا�شة  يف املرا�شالت واالأر�شفة االإلكرتونية الإدارة االأعمال واملعامالت الي�مية يف النقابة ب�شكل 
فعال  يف املركز و الفروع , وذلك ي�شمل تقدمي الدعم الفني للم�شتخدمني وحتديد  ال�شالحيات الالزمة ال�شتعمال النظام وكل ما يلزم من 

خدمات �شيانة وحتديث ون�شخ احتياطية.مبا ي�شمن دمي�مة العمل  على النظام .

 :CD اإعداد االقرا�س امل�سغوطة

عمل ن�شخ من التعاميم  ال�شادرة عن النقابة  وحتديثها  با�شتمرار خدمة للهيئة العامة.  •  
عمل ن�شخ من امل�اد ااملخ�ش�شة لدرا�شة اإمتحان اجلاهزية لتزويد املتقدمني لالإمتحان بها.  •  

عمل ن�شخ من ق�ائم املقاولني  وجمم�عة من االفالم والعرو�س التقدميية لن�شرها يف معر�س النقابة.  •  

ق�سم املوقع االلكرتوين :

امل�قع االإلكرتوين  .www.jcca.orgه�  نافذة نقابة املقاولني الكرتونيا”
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احصائيات عامة

اعداد املقاولني االردنيني امل�سجلني

ح�سب املحافظات

عدد املقاولني املحافظة

1810 العا�شمــــــــــــة
318 ال�شمــــــــــــال
262 الكــــــــــــــــرك
85 الطفيلــــــــــة
40 العقبـــــــــــــــة
95 املفـــــــــــرق

205 الزرقـــــــــــاء
26 عجلــــــــــ�ن

148 البلقـــــــــــاء
37 جــــــــــــر�س
60 معــــــــــــــــان
89 مــــادبـــــــــا

3175 املجموع

عدد املقاولني امل�سجلني لعام 2019

الفئة االولى الى اخلام�شة     )   2588  ( – م�شنف منهم )1995(
الفئة �شاد�شة ا�شغال عامة    )   587   ( – م�شنف منهم )446(
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حجم العمل ح�سب املجال باملليون دينار من 2019-2014 

ميــــاه و�صـــــــرفطــــــــــــــرقاأبنيــــــة   ال�صنــــــــــه
  اخــــــــــــــــرىكهروميكانيك �صحــــــــي

    )ا�صغال متخ�ص�صة(

2014915.5335.5220.2709.4253.8

2015805.1179.3109.699.254.7

2016580.9130.668.2463.1644

2017723.8144.1162.5247.515.8

2018760.9198.869.7392.6271.8

2019732.2205.231.448.218.3
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حجم العمل باملليون ح�سب املحافظات لعام 2019

قيمة امل�صروع / مليون دينار اأردين عدد امل�صاريع املحافظة

694.4 3629 العا�شمة

50.8 262 العقبة

95.1 544 اربد

53.6 332 الزرقاء

23.4 214 البلقاء

39.6 132 املفرق

6.8 42 مادبا

19.8 281 الكرك

11.1 39 معان

10.5 42 جر�س

18.4 23 الطفيلة

11.8 21 عجل�ن

1035.3 5591 املجموع

حجم عمل ال�سركات لعام 2019 )باملليون دينار(

خا�سحكومي

438.1582.1ال�شركات املحلية
6.88.3ال�شركات االجنبية
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حجم عمل ال�سركات التي احيلت عطاءاتها عام 2019

القيمة )باملليون دينار(املجال

732.2ابنية
205.2طرق

31.4كهروميكانيك
48.2مياه و�شرف �شحي

18.3ا�شغال اخرى

القيمة )باملليون دينار(
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دائرة العالقات العامة واالإعالم:

التن�شيق الجتماعات جلنة العالقات العامه واالعالم.   •  
جمع املعل�مات واالت�شال مع اجلهات املخت�شه بحالة مت ت�جية دع�ة للنقابة للح�ش�ر او امل�شاركة يف امل�ؤمترات الندوات او لقاء ال�ف�د   •  

الزائرة لالردن.
التح�شري واالعداد للفعاليات التي تتم داخل النقابة بالتن�شيق خمتلف دوائر واق�شام النقابة ذات العالقه.  •  

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

ت�زيع ا�شدارات النقابة من جريدة وجملة على الدوائر الر�شمية وامل�ؤ�ش�شات والفروع والهيئة العامه بحالة ا�شدارها فقط.  •  
متابعة فعاليات النقابه يف املركز والفروع واعداد االخبار ال�شحفية ومتابعة ن�شرها على امل�قع االلكرتوين.  •  

متابعة اعالنات التهاين ودع�ات اجتماعات الهيئة العامه واالعالن عن الندوات وامل�ؤمترات والت�ظيف والتعاميم وخالفه يف ال�شحف   •  
الي�مية �ش�اء كانت ورقية او الكرتونية.

متابعة ال�فيات واعداد الربقيات واعالن النعي واالعالم عن ال�فاه ون�شر النعي يف ال�شحف , ون�شر اعالنات النقابه املدف�عه .  •  
متابعة ما ين�شر من اخبار تخ�س القطاع يف و�شائل االعالم املختلفه.  •  

تزويد ومتابعة رئي�س ق�شم امل�قع االلكرتوين بجميع الن�شاطات والفعاليات من اخبار و�ش�ر تهم النقابة والقطاع لن�شرها على امل�قع   •  
االلكرتوين للنقابة

حتديث الق�ائم الربيدية اخلا�شة بالنقابة )ال�زارات ,اجلامعات,الن�اب  ,...( لكل م�شتجد.    •  
ار�شال الربقيات يف املنا�شبات ال�طنيه والر�شميه واالعياد والتذكري بار�شال م�شجات ومتابعة ت�قيع كروت االعياد واملنا�شبات ال�طنية   •  

والدينة واالجتماعية.
متابعة الدع�ات املر�شله من النقابه للجهات املختلفه الفعاليات والن�شاطات التي تهم النقابة.  •  

م�شكلة  اي  بحل  والتدخل  ت�زيعها  ومتابعة  املحافظات   يف  النقابة  فروع  وخمتلف  الرئي�شي  للفرع  الر�شمية  بال�شحف  اال�شرتاكات   •  
ت�اجههم.

متابعة التح�شري ملعر�س النقابة من حيث الدع�ات وحج�زات الفنادق لل�ف�د اخلارجية , واي حمالت اعالنية اأو م�ؤمترات �شحفية او   •  
ن�شرات دعائية تهم املعر�س.

اعداد وتدقيق ف�اتري �شركة اخلرباء لالعالنات واملتابعه مع ال�شركة يف ن�شر اعالنات النقابه املختلفة.   •  
الت�ش�ير الفعاليات داخل النقابه وخارجها وار�شال اخلرب لل�شحافة ومتابعة االأخبار.  •  

حجز تذاكر �شفر وفنادق الع�شاء املجل�س واملقاولني والفعاليات اخلا�شة باللجنة االجتماعية.  •  
دع�ة ومتابعة القن�ات الف�شائية املحلية واخلارجية اأو اي م�اقع الكرتونية لتغطية امل�ؤمترات ال�شحفية اخلا�شة بالنقابة.  •  

مت ن�شر االعالنات التالية بال�شحف الي�مية وهي :  •  
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وفيات 2019

90 اعالم

75 نعي 

30 برقيات وفيات

60 برقيات تهاين 

10 اعالنات النقابه املدف�عه يف ال�شحف 

14 ك�شف اعداد ك�شف ف�اتري اعالنات مع �شركة اخلرباء

الدائرة املالية:

اال�شراف وادارة كافة اعمال الدائرة املالية.  •  
اعداد الرواتب ال�شهرية وتدقيقها وعمل القي�د املحا�شبة.   •  

القيام مبراجعة وتدقيق جميع م�شتندات ال�شرف للمركز والفروع وت�جيهه حما�شبيا وا�شدار ال�شيكات اخلا�شة  بها.  •  
ا�شدار ال�شيكات وت�قيعها من امني ال�شندوق و�شعادة النقيب وت�شيكها والتاأكد منها.  •  

مراجعة م�ؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي والقيام بجميع االعمال املتعلقة بال�شمان االجتماعي للم�ظفني من جتديد او وقف ا�شرتاكات   •  
وتعديل رواتب امل�ظفني.

اجناز اعمال �شريبة الدخل واملبيعات من �شيكات ومناذج للم�ظفني.  •  
مراجعة البن�ك يف كافة االم�ر املتعلقة بح�شابات النقابة لدى البن�ك من ا�شتالم ال�شيكات الراجعة وك�ش�فات احل�شابات وغريها من   •  

املعامالت البنكية.
تدقيق ومراجعة جميع �شندات القب�س للفروع وايداعاتها لدى البن�ك وعمل القي�د اخلا�شة بها.  •  

اعداد املزانية الفعلية لعام 2018.  •  
اعداد امل�زانات التقديرية لعام 2019  •  

تدقيق �شهادات دفع الر�ش�م وامل�شادقة عليها.  •  
تدقيق طلبات االنت�شاب للمقاولني اجلدد والت�قيع عليها.  •  

ايداع مقب��شات ال�شندوق النقدية وال�شيكات الي�مية للمركز الرئي�شي بالبنك.  •  
تدقيق وحتليل م�شاريف املركز والفروع وعمل القي�د املحا�شيبة.  •  

تدقيق معامالت �شرف م�شتحقات التكافل االجتماعي وتاأمني احلياة وعمل ال�شيكات وتدقيقها.  •  
القيام بتنفيذ جميع املعامالت املح�لة عن طريق نظام Work Flow �ش�اًء لل�شرف او التدقيق.  •  

االحتفاظ بكافة العق�د للنقابة متابعة ت�اريخ انتهاءها واعالم اجلهات ذات العالقة ومتابعة العق�د التي يتم جتديدها.  •  



118

نقابـة مقاولي اإلنشاءات األردنيين
التقرير السنوي

2019

اعداد وتدقيق امر ال�شرف املايل.  •  
متابعة الكفاالت البنكية و ت�اريخ انتهاءها واعالم اجلهات ذات العالقة .  •  

تنفيذ قرارات املجل�س املالية وا�شدار ال�شيكات اخلا�شة بها ومتابعتها من ادارة اجل�دة.  •  
تدقيق ح�شابات التاأمني ال�شحي للم�ظفني واملقاولني وتاأمني احلياة وماتتطلبة من قي�د وتنظيم.  •  

م�شك ال�شلفة النرثية للمركز من �شرف وتدقيق وتنفيذ وعمل القي�د وم�شتندات ال�شرف والرتحيل والت�جيه املحا�شبي لل�شرفيات.  •  
متابعة احل�شابات العامة العمال الدائرة املالية واجراء ما يلزم ب�شاأنها.  •  

ت�شليم جميع ال�شيكات ال�شادرة عن النقابة بعد التاكد من ا�شتكمال اجراءاتها الى امل�شتفيدين منها.  •  
تدقيق ك�ش�فات الهيئة العامة امل�شددة للر�ش�م  •  

عمل الت�ش�يات واملطابقات البنكية  •  
اقفال ال�شنة املالية 2018 وترحيالتها.   •  

العمل مع املدقق اخلارجي )مكتب رم( و) م�ؤ�ش�شة زريقات لال�شت�شارات (وتزويدهم بامل�شتندات وال�ثائق املعززة.  •  

ق�سم امل�سرتيات 

االعمال اليومية للق�سم 

عمل طلبات ال�شراء ومتابعة ت�قيعها ح�شب ال�شالحيات .  •  
•  عمل اوامر ال�شرف املالية بعد �شراء امل�اد ح�شب اال�ش�ل وح�شب امل�افقات يف طلبات ال�شراء .  

ا�شتدراج عرو�س ا�شعار للم�اد امل�شرتاه .  •  
جرد امل�شت�دعات  وامل�ج�دات .  •  

تف�شيل وت��شيح عرو�س اال�شعار �شمن جداول ومن ثم عر�شها على جلنة امل�شرتيات   •  
�شراء امل�اد وامل�شتلزمات النقدية .  •  

تدقيق ك�ش�فات امل�شاريف ال�شهرية للفروع واملركز .  •  
تقييم املزودين للخدمات ح�شب نظام االيزو .  •  

االعمال املنجزة يف ق�سم امل�سرتيات من تاريخ /2019/1 ولغاية تاريخ6/10/2019    

مت جتديد العق�د املنتهية بتاريخ 31/12/2018 وح�شب االتي .  •  
اتفاقية ادارة ال�ثائق واالر�شفة االلكرتونية .  •  

�شيانة وخدمة االت الت�ش�ير والطابعات .  •  
اخلدمات االعالميه .  •  
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اتفاقية نظافة مبنى النقابه .  •  
ايجار مكتب املفرق .  •  

ايجار مكتب عجل�ن .  •  
ايجار مكتب العقبه .  •  
ايجار مكتب جر�س .  •  

اتفاقية �شركة اخلرباء للدعاية واالعالن .  •  
ادارة التامينات والنفقات الطبية .  •  

تامني املباين للمركز والفروع .  •  
عقد تامني احلياة .  •  

�شراء اجهزة حا�ش�ب ومكاتب .  •  
تاأمني وترخي�س �شيارات النقابة .  •  

طباعة التقرير ال�شن�ي .  •  
طباعة عقد املقاولة اخلا�س.   •  

�شراء مركبات لفرع الكرك والزرقاء والعقبه .  •  
�شراء اثاث للمركز الرئي�شي .  •  

قيمة م�شرتيات النقابة من تاريخ 1/1/2019 ولغاية تاريخ  6/10/2019مبلغ وقدره161947.723   الف دينار. )مائة وواحد   •  
و�شت�ن الفا وت�شعماية و�شبعة واربع�ن دينار وفلـــــــ723ـــــــ�س ( . 

ق�سم التامني ال�سحي واحلياه 

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 2019 + 2020+ 2021 من خالل �شبكة طبية وا�شعة تلبي حاجات امل�شرتكني  �شاملة عالج ال�شرطان وبدون ا�شتثناءات تذكر, 

كما ان العقد ي�شمح باال�شتمرار باال�شرتاك للمنت�شبني الذين جتاوزوا �شن 65 عام  

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 ال�فاه اأو العجز الدائم, فان النقابة تق�م بالتامني على حياة اع�شاء الهيئة العامة امل�شددين لر�ش�م ع�ش�ية لل�شنة الثالثة وقبل 
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االول من اآذار من كل عام علمًا باأن التغطيات املمن�حة كما يلي : 
للدرجات العليا من الفئة االولى الى اخلام�شة : )30000( دينار يف حالة.  •  

الدرجة ال�شاد�شة : )10000( دينار يف حالة.   •  

ق�سم التكافل االجتماعي

مبقت�شى  ال�شامية  امللكية  االرادة  و�شدرت  الر�شمية  القن�ات  �شمن  االردنيني  االن�شاءات  ملقاويل  االجتماعي  التكافل  �شندوق  نظام  اقرار  مت 
املادة)31( من الد�شت�ر وبقرار جمل�س ال�زراء بامل�افقة على اقراره نظام رقم )54( بتاريخ 16/7/2012 وتعديالته ل�شنة 2017 

وانطالقًا من حر�س النقابة على تامني اع�شاء الهيئة العامة يف حالة ال�فاة او العجز الكلي الدائم ب�شبب حادث او مر�س واليجاد تغطية ا�شافية 
ملكت�شبات ع�ش� الهيئة العامة وحقه يف حماية تلك املكت�شبات وحماية دخله يف اأي ظرف طارئ قد ي�دي الى انقطاع الدخل وخ�ش��شًا يف حالة 
ال�فاة والعجز ال �شمح اهلل مت تاأ�شي�س هذا النظام , حيث جتتمع الهيئة العامة ل�شندوق التكافل االجتماعي اجتماعها ال�شن�ي العادي يف الن�شف 

االول من �شهر ايل�ل من كل �شنة ح�شب املادة رقم )6/ج/1( من النظام. 
كما وجتتمع جلنة ادارة �شندوق التكافل االجتماعي وب�شكل �شهري  وتناق�س خاللها كل االم�ر امل�شتجدة على ال�شندوق من طلبات ا�شرتاك او 

طلبات مقدمة من اع�شاء ال�شندوق.
متت الدع�ة الجتماع هيئة عامة ل�شندوق التكافل بتاريخ 9/2019/20 حيث ح�شر )43( ع�ش�ا من اع�شاء الهيئة العامة لل�شندوق   •  
من ا�شل )1145( ع�ش�ا ممن يحق لهم ح�ش�ر االجتماع , وقد مت من خالل االجتماع االطالع على التقرير االداري واملايل ل�شندوق 

التكافل االجتماعي وامل�شادقه عليها.
بلغ عدد امل�شرتكني يف �شندوق التكافل 2676 م�شرتك حتى تاريخ 2019/22/01.  •  

بلغ عدد ال�فيات من املنت�شبني ل�شندوق التكافل خالل الفرتة 1/1/2019 الى 22/10/2019 ) 14( حالة وفاة  وحالة عجز   •  
واحدة مبا.

 
اللجان الداخلية :

جلنة الكهروميكانيك والطاقة املتجددة:   •  
لقد اخذت جلنة الكهروميكانيك والطاقة املتجددة  على عاتقها الدفاع عن حق�ق مقاويل الكهروميكانيك وت�فري فر�س ا�شراكهم يف 

العطاءات التي تطرح والتي يك�ن فيها ن�شبة الكهروميكانيك تزيد عن %50 من قيمة العطاءات .
قامت جلنة الكهروميكانيك والطاقة املتجددة 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   .1  
من ت�غل ال�شركات املتخ�ش�شة على مقاويل الكهروميكانيك واحلد من م�شاركتهم ومناف�شتهم يف عطاءات الطاقة املتجددة  ودرا�شة 
املتجددة  الطاقة  نظم م�شادر  وفح�س  و�شيانة  وت�شغيل  وتركيب  وت�ريد  ت�شميم  العاملني يف جمال  اال�شخا�س  ترخي�س  تعليمات 

وتقدمي املقرتحات الالزمة لتعديلها مبا يتنا�شب مع االنظمه والتعليمات الناظمة للقطاع . 
م�شاندة GIZ يف تقدمي املعل�مات اخلا�شة بامل�قع االلكرتوين حيث مت عقد عدة اجتماعات مع ال�شركة االملانية ملناق�شة �شبل تفعيل   .2  
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امل�قع االلكرتوين اخلا�س بتدريب وت�شغيل العمالة الفنية املاهرة للعمل لدى �شركات املقاوالت بالتعاون مع جهات ذات االخت�شا�س.
العمل على اأن يك�ن مقاول الكهروميكانيك م�شمى اأو م�ؤتلف يف العقد.   .3  

اأعمال  فيها  يك�ن  التي  احلك�مية  العطاءات     يف  الكهروميكانيك  مقاويل  ا�شراك  على  النقابة  جمل�س  خالل  ومن  اللجنة  عملت   .4  
الكهروميكانيك من اهم االعمال وذلك من خالل االئتالف مع مقاول االبنية اأو جتزاأة العطاء الى اعمال مدنية واعمال كهروميكانيكية .
قامت اللجنة بدرا�شة املقرتحات على تعديل تعليمات ت�شنيف املقاولني , حيث او�شت اللجنة باالبقاء على تعليمات الت�شنيف احلالية   .5  

املعم�ل بها  لعام 2012  لعدم احلاجة او ال�شرورة الجراء اي تعديل عليها.

جلنة االبنية :   •  
قامت اللجنة بدرا�شة املقرتحات على تعديل تعليمات ت�شنيف املقاولني , حيث او�شت اللجنة باالبقاء على تعليمات الت�شنيف احلالية 
املعم�ل بها  لعام 2012  لعدم احلاجة او ال�شرورة الجراء اي تعديل عليها ودرا�شة املعادله ال�شعرية واأثرتطبيقها  على كلف امل�شاريع  
وعدد من امل�ا�شفات واملقايي�س اخلا�شة بعطاءات االبنية  وتعديل �شهادة املطابقة مبا يتنا�شب مع اجلانب العملي ودرا�شة قرارات 
وزارة العمل فيما يخ�س الن�شب املمن�حة لقطاع املقاوالت واأثرها على كلف امل�شاريع وطالبت اللجنة بتطبيق تعديالت القان�ن املعدل 
تنظيم قطاع  2019من �شمن الئحة  لعام  العق�د  لت�شديق  املعدلة  التنفيذية  التعليمات  اللجنة  اأ�شدرت  كما  ال�طني  البناء  لقان�ن 
باملعادلة  اللجنة  وطالبت  للعطاءات  الفني  والتاأهيل  العمالة  بخ�ش��س  تعليمات  اللجنة  اأ�شدرت  كما  اخلا�س  القطاع  االن�شاءات يف 

الت�افقية يف طرح واحالة العطاءات.

جلنة دعم ال�شم�د الفل�شطيني:  •  
التربع مببلغ 500 دينار لعالج مري�س من غزة يف م�شت�شفى االردن .  -

عمل حفل تاأبني للدكت�ر �شبحي غ��شة بتاريخ 27/7/2019 .  -
م�شاهمة مببلغ 3000 دينار للاليتام من خميمات فل�شطني وال�شتات يف منطقة ناع�ر .  -

اقامة فعالية ذكرى ي�م االأر�س ومعركة الكرامة بح�ش�ر املطران عطاهلل حنا و فرقة جمعية يعرب /خميم الن�شر .  -

جلنة التن�شيق امل�شرتكة:  •  
املياه و�شركة مياهنا و�شركة  التحتية مثل امانة عمان الكربى و�شلطة  البنى  املالكة مل�شاريع وخدمات  اللجنة  جميع اجلهات  ت�شم 
االت�شاالت والدفاع املدين ودائرة ال�شري و�شركة الكهرباء ووزارة اال�شغال العامة واال�شكان باال�شافة الى نقابة املقاولني  وعقدت 
الط�لية  واملقاطع  الكفاالت  م�ا�شيع  مناق�شة  متت  و  املطل�بة  والتن�شيقات  املقاولني  ق�شايا  طرح  مت  حيث  اجتماعات  عدة  اللجنة 
والعر�شية وم�ا�شفات الردم االن�شيابي وت�شاريح احلفر يف اال�شفلت اجلديد والقدمي والنظيف , ومت عقد اجتماعات عديدة بني 
املجل�س ومدراء امانة عمان و�شركة مياهنا و�شركات الكهرباء واالت�شاالت وغريها ملناق�شة ق�شايا املقاولني باال�شافة الى ت�شاريح 

احلفر االلكرتونية وعمل دورة تدريبية وت��شيحية للمقاولني عن تقدمي ت�شاريح احلفر الكرتونيا.
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جلنة الطرق:  •  
املهند�شني  نقابة  يف  الطرق  جلنة  مع  امل�شاركة  ومنها  وخارجها  النقابة  يف  العلمية  الن�شاطات  من  العديد  يف  اللجنة  �شاركت  حيث 
بعقد ور�شة عمل يف نقابة املقاولني بتاريخ 5/10/2019 بعن�ان اال�شرار الناجمة عن امل�ا�شم املطرية وطرق معاجلتها , وامل�شاركة 
28/2/2019 وح�ش�ر املحا�شرة العلمية يف وزارة اال�شغال العامة  يف جلنة تق�شي احلقائق يف احداث �شي�ل عمان ي�م اخلمي�س 
واال�شكان ح�ل اخلربة االملانية يف معاجلة الطرق واملقدمة من قبل �شركة ل�كبيت االملانية يف ال�شرق االو�شط بتاريخ 16/6/2019 
,واعداد ور�شة عمل باال�شرتاك مع جلنة الطرق بنقابة املهند�شني بعن�ان ا�شتخدام تقنية النان� لتح�شني اخللطات اال�شفلتية وزيادة 

حجم ودمي�مة الطرق والتي عقدت بنقابة املقاولني بتاريخ 29/4/2019.
قامت اللجنة بدرا�شة املقرتحات على تعديل تعليمات ت�شنيف املقاولني , حيث او�شت اللجنة باالبقاء على تعليمات الت�شنيف احلالية 

املعم�ل بها  لعام 2012  لعدم احلاجة او ال�شرورة الجراء اي تعديل عليها.
م�شاركة مندوبني من جلنة الطرق يف اللجنة التي �شكلها وزير اال�شغال العامة واال�شكان لغاية ت�حيد ا�ش�س ا�شتالم م�شاريع الطرق.

جلنة ت�شدير املقاوالت  •  
العامة  اال�شغال  وزير  ومعايل  والتجارة  ال�شناعه  وزير  ومعايل  املركزي  البنك  حمافظ  معايل  بح�ش�ر  ندوة  النقابة  دار  يف  عقد 
واال�شكان وعدد من مدراء البن�ك وامل�ؤ�ش�شات امل�شرفية واملقاولني ونقيب املهند�شني ورئي�س هيئة املكاتب الهند�شية ورئي�س جمعية 
امل�شتثمرين يف قطاع اال�شكان وعدد من اأ�شحاب املعايل والعط�فة وال�شعادة وال�شادة املمثلني جلميع ال�زارات والدوائروامل�ؤ�ش�شات 
العامة واخلا�شة والبن�ك التي لها عالقة وارتباط بت�شدير املقاوالت الى اخلارج حيث بحثت �شبل زيادة م�شاهمة قطاع املقاوالت 

باالقت�شاد ال�طني وت�شدير املقاوالت الى دول اجل�ار.

جلنة ال�شكاوي :   •  
قامت اللجنة  خالل عام 2019 بعقد  11  اجتماعا  عدا عن االجتماعات التي كانت تعقد خارج مبنى النقابة مبكاتب اع�شاء اللجنة 
او مكاتب امل�شتكي و امل�شتكي عليه  حيث قامت اللجنة خالل هذه االجتماعات مبناق�شة جميع ال�شكاوي املعرو�شة على جدول اعمالها  
و ا�شتدعاء اطراف ال�شكاوي يف كثري من االحيان ملحاولة ال��ش�ل الى حل ودي ي�شمن حق الطرفني و كانت تق�م اللجنة بزيارات 
ميدانية للم�شاريع و ال�ق�ف على حقيقة ال��شع لذلك مت حل الكثري من ال�شكاوي قبل و�ش�لها للنقابة , وتتمنى اللجنة من اع�شاء 
الهيئة العامة التعاون مع اللجنة حلل امل�شاكل بالطرق ال�دية واالكتفاء بها , مع العلم باأن عدد ال�شكاوي التي قامت اللجنة مبتابعتها 

خالل هذا العام  51 �شك�ى كانت كما يلي:
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2016201720182019حالة ال�سكوىالرقم

211297عدد ال�شكاوي املنتهية والتي مت حلها بالطرق ال�دية1

101087عدد ال�شكاوي التي ح�لت للق�شاء اأو التحكيم2

5823عدد ال�شكاوي التي مت ردها لعدم اأحقيتها اأو عدم االإخت�شا�س3

26011عدد ال�شكاوي التي مت حفظها لعدم تعاون امل�شتكي اأو امل�شتكي عليه اأو جمدت بناًء على طلب من امل�شتكي4

030عدد ال�شكاوي التي مل يتم ال��ش�ل اإلى حل ير�شي الطرفني وقامت اللجنة بدورها بحفظ ال�شك�ى5

0040عدد ال�شكاوي التي مت حت�يلها حلني االإنتهاء من التحقيق يف وزارة االأ�شغال6

16132823عدد ال�شكاوي قيد املتابعة7

54525151املجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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فرع حمافظات ال�سمال

القيام باالعمال االعتياديه الي�ميه من ا�شتقبال املقاولني وتقدمي اخلدمات التي يطلب�نها من الفرع وت�ش�ير العطاءات الي�ميه  عن   •  
طريق  ال�شحف  الي�مية  واخذ ما يتعلق بت�شريحات وزير اال�شغال العامه واال�شكان وت�شريحات التي يديل بها نقيب املقاولني مبا 

يخ�س قطاع املقاوالت  واطالع املقاولني عليها من خالل خدمة ال�ات�س اب .
يق�م الفرع با�شتيفاء الر�ش�م ال�شن�يه املرتتبة على اع�شاء الهيئه العامه وم�شتحقاته من �شندوق   التكافل االجتماعي وتزويد املقاول   •  

ب�شهـــادات الر�ش�م ال�شن�يه وك�ش�ف اخلربات لغاية جتديد ت�شنيفه لـــدى وزارة اال�شغال العامه واال�شكان.
تـــم حتديـــث ملفات املقاولني واإعــادة ترقيمهـــا واإ�شافة ملفات لالع�شاء اجلـــدد.  •  

اال�شراف على اجراءات ت�شديق عقد املقاوله بني املقــــاول واملالك وامل�شادقـــــه على ت�قيع العقد  فيما بينهم وا�شتيفاء ر�ش�مه من   •  
قبل املحا�شب لــــدى الفرع الر�شاله الى دائرة الرقابة والتفتي�س عن طريق work flow ال�شدار العقد.

يق�م الفـــرع بابــــالغ وتزويد ق�شم العالقات العامــة بحاالت  ال�فاه التي تخ�س اع�شاء الهيئة العامة يف حمافظات ال�شمال.  •  
يق�م الفــــــرع ب�شرف امل�شروفات ال�شهريه ملكاتب اقليم ال�شمال وجتهيز ك�شف امل�شروفات النرثيه وار�شالها الى الدائرة املاليه.  •  

يقـــــدم الفرع للمراجعني لدينـــــــــــا التعليمات وال�شـــــروط التي تــــــخ�ض الت�شنيف لـــــــدى وارة ال�شغال العامـــــــه والنت�شاب لـــــــــــدى   •  
النقابه. ومتابعة االجراءات املطل�به مع ال�شخ�س املعني بذلك  حلني ا�شدار �شهادة الت�شنيف.

يتــــــــم من خالل الفــــــرع التقدم  بطلب المتحان اجلاهزيه وذلك بدفع ما يرتتب عليه واإ�شتقبال االوراق املطل�بـــــــــــه للمتقدم لطلب   •  
االمتحــــــــان وتزويده مبــــــادة امتحان اجلاهزيه والعمل على التن�شيق مع م�ظف االنت�شاب لتحديد م�عد االمتحان لل�شخ�س املتقدم.
وال�ارد   ال�شادر  االوراق  جميع   وحفظ   الفرع  مـــــــن  وال�شـــــادره  للفرع  الـــــــــــــــ�ارده  الكتب  وت�شجيـــــــــــل  با�شتـــــــالم  الفرع  يق�م   •  

بن�شخة ورقية  ون�شخة الكرتونية. 
�شارك الفرع يف اإفتتاح املعر�س الدويل الثالث ع�شر للبناء واالإن�شاءات وال�شناعات الهند�شية كما  �شارك الفرع يف كــل املحا�شرات   •  

والنـــدوات واملعـــار�س وور�س العمــــل واالجتماعـات واحلفـالت التي نظمتهـا النقابة بعمان .
مت ت�شديق لغاية تاريخـــة )320(عقد مقاوله للم�شاريع ال�شغريه للقطاع اخلا�س لعام 2019.  •  

عقد يف الفرع دوره بعن�ان)التمديدات كهربائية املنزليه( وقد القت ح�ش�ر كثيف من اع�شاء الهيئة العامة يف ال�شمال.  •  
عقد يف الفرع ندوه بعن�ان)العق�د والتحكيم  (و �شارك يف الدوره  جمم�عة من مقاولني حمافظات ال�شمال حيث قام مدير اكادميية   •  
عفرا ال�شيد اح�شان اب� زيت�ن  بالتعريف بعق�د الفيديك  و�شالحيات �شاحب العمل واملقاول يف العقد واالوامر التغرييه واملطالبات 

املالية للمقاولني  .
فــ�ؤاد  ال�شيد  املجل�س  وع�ش�  اليعق�ب  احمد  املهند�س  املقاوليــن  نقيب  ال�شبد  وبرعاية  املبارك  رم�شان  �شهر  خــالل  الفرع  يف  اقيم   •  

الدويري حفــل افطــار خريي لاليتــام يف حمافظات ال�شمال �شمل االفطار على ب�فيه الأكرث من 400 طفل يتيم .
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اأوال: املالية 

)تفعيل النظام املايل االلكرتوين وقطع �شندات القب�س املالية الكرتونيا وعددها 64 )من �شند رقم 5 الى �شند رقم 68 مبجمل مبلغ   •  
15,357.726 دينار اأردين( 

ا�شتيفاء الر�ش�م ال�شن�ية املرتتبة على املقاولني وم�شتحقات �شندوق التكافل االجتماعي وا�شت�شدار �شندات قب�س ا�ش�ليا  •  
ايداع املبالغ املقب��شة من املقاولني يف البنك واعداد ك�ش�فات تت�شمن ال�شند باال�شافه الى في�شه االيداع وار�شالها الى الدائرة املاليه   •  

يف املركز بالربيد تباعًا
حت�شيل ايجار دي�ان ع�شرية احلاليقه امل�شتحق عليهم كل 4 �شه�ر وايداعه بالبنك وار�شال في�شة االيداع للدائرة املاليه يف املركز   •  

بالربيد تباعًا
ا�شتيفاء ر�ش�م التقدم المتحان اجلاهزيه , حيث مت تفعيل الدفع يف الفرع �شهرايل�ل /2019 ومت  حت�شيل الر�ش�م املرتتيه ال�شدار   •  
املالية  للدائرة  املاليه يف املركز الكرتونيا  للدائرة  القب�س وفي�شة االيداع  البنك وار�شال �شند  الر�ش�م لدى  �شهادة االمتحان وايداع 

وق�شم االنت�شاب وورقيا بالربيد.
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ثانيا:خدمات مقاولني

جتهيز ومتابعة ت�شديق العق�د للم�شاريع ال�شغرية للقطاع اخلا�س بني املالك واملقاول لدينا يف الفرع حيث مت اجناز )  20  ( عقد   •  
مقاولة  , ومعاملة ف�شخ عقد عدد )1( 

تزويد املقاولني امل�شنفني وامل�شددين لكافة الر�ش�م ب�شهادات ك�شف خربات و�شهادات دفع ر�ش�م ومتابعة كتب �شريبة الدخل ال�شادرة   •  
من النقابة .

تقدمي كافة اخلدمات ملقاويل الفرع بالتن�شيق مع املركز الرئي�شي   •  
احلك�مية  العطاءات  دائرة  لدى  مره  الول  والرتخي�س  والتجديد  بالت�شنيف  املتعلقة  واالر�شادات  التعليمات  بكافة  املقاولني  تزويد   •  

وتزويد املقاولني بتعليمات ان�شحاب ال�شريك وا�شافة �شريك جديد لل�شركة وكيفية اعادة ت�شنيف ال�شركة بعد وفاة �شاحبها. 
•  ار�شاد املقاولني اجلدد الى اجراءات وتعليمات امتحان اجلاهزية وما يتعلق باالنت�شاب يف النقابة   

اعداد طلبات امتحان اجلاهزيه وار�شال الن�شخه الكرتونيا الى املركز لق�شم االنت�شاب وورقيا بالربيد  •  
متابعة �شري عمل رخ�س املهن للمقاولني امل�شنفني وامل�شجلني يف النقابة.  •  

اأعداد و ترتيب املرا�شالت �ش�اءال�شادرة او ال�اردة واحاله املرا�شالت ال�اردة على اجلهات اخلا�شه بها  •  
الكتب ال�شادرة وعددها )86 ( كتابا  •  

حفظ الكتب ال�اردة من املركز الى الفرع وار�شفتها يف امللفات وعددها 20 كتاب وارد.  •  
متابعة وار�شال الربيد ال�شادر للنقابة املركز   •  

طباعة الكتب للمقاولني يف الفرع ما يقارب ) 50 ( كتاب  •  
تقدمي خدمات املقاولني بخ�ش��س ا�شتف�شاراتهم ح�ل انظمة و تعاميم و تعليمات اق�شام النقابة   •  

التعاون مع خدمات املقاولني بخ�ش��س حت�شري عق�د املقاولة.  •  
متابعة ال�شحف الي�مية واأخبار نقابة املقاولني وقطاع املقاوالت.  •  

ار�شفة امللفات التي تخ�س الفرع واملقاولني اجلدد وعدد ملفات املقاولني اجلدد ) 5 ( مقاولني   •  
ابالغ املقاولني عن الكتب ال�اردة اليهم هاتفيا .  •  

حفظ حما�شر اجتماعات اللجنة اال�شت�شارية للفرع يف امللفات اخلا�شه بها وار�شال ن�شخ منها للنقابة املركز الرئي�شي حيث مت عقد ) 4 (  •   
اجتماعات جلان ا�شت�شارية حتى تاريخ 01/10/2019

فرع حمافظة الزرقاء

جتديد رخ�س املهن للمقاولني  البلدية يف خمتلف البلديات وباالخ�س بلدية الر�شيفة و�شكاوي املقاولني يف بلدية االزرق   •  
اقامة الندوات امل�شرتكة التي تخ�س قان�ن البناء ال�طني املادة 8   •  

تفعيل وتطبيق قان�ن البناء ال�طني مع م�ؤ�ش�شة ا�شتثمار امل�ارد و�شمها الى مناطق الزرقاء  وذلك بتلزمي ا�شحاب العمل بت�شجيل   •  
العقد يف نقابة املقاولني
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يتعلق  ال�شندوقية وكل ما  والعبارات  االن�شائية  وامل�شاكل  املعر�شة لالنهيارات  امل�شاريع  بالك�شف على  الزرقاء  التن�شيق مع حمافظة   •  
ب�شالمة االفراد 

التن�شيق مع مياهنا  ومقاويل ال�شرف ال�شحي بكل ما يتعلق بال��شالت املنزلية وتركيب العدادات ومتابعة ق�شاياهم .  •  
عقد دورة العق�د والتحكيم  •  

م�شاركة املجتمع املحلي )طرود اخلري( يف رم�شان واقامة افطار رم�شاين لاليتام   •  
الك�شف واال�شراف امل�شتمر على اكرب م�شروع مقام حاليا يف الزرقاء مقابل اجلامعة الها�شمية م�شروع 99 عمارة تنفيذ �شركة تيجان   •  

االماراتية واملم�ل من قبل وزارة اال�شغال االماراتية واملحال من قبل القيادة العامة للق�ات امل�شلحة االردنية / اجلي�س العربي .
عمل اجتماعات للهيئة اال�شت�شارية واع�شاء الهيئة العامة ملناق�شة م�ش�دة مقرتحات تعليمات الت�شنيف وعر�شها وبيان االطالع على   •  

بن�دها 

 فرع حمافظة مادبا

تقدمي اخلدمات للمقاولني من دفع ر�ش�م وتكافل.  •  
الت�ا�شل مع املقاولني واطالعهم على ن�شاطات الفرع.  •  

متابعة العطاءات.  •  
اقامة برنامج )مناظرات لل�شباب( مع مراكز االأمرية ب�شمة مادبا بعن�ان )دور ال�شباب يف دعم املراأة لتك�ن عن�شر اقت�شادي فعال(   •  

بتاريخ 23/1/2019
اقامة اجتماع للجنة التخطيط يف حمافظة مادبا بتاريخ 18/2/2019  •  

عقد اجتماع ملدراء الدوائر الر�شمية ملحافظة مادبا بح�ش�ر رئي�س الدي�ان امللكي ي��شف العي�ش�ي بتاريخ 20/2/2019  •  
عقدت مديرية عمل مادبا ور�شة تثقيفية الأ�شحاب املدار�س اخلا�شة بتاريخ 27/3/2019  •  

اقامة ندوة مبنا�شبة ذكرى معركة الكرامة وي�م االأر�س من قبل امللتقى ال�طني لالأحزاب الي�شارية والق�مية وال�شخ�شيات ال�طنية   •  
بتاريخ 31/3/2019

بتاريخ  التنفيذ  كفالة  قيمة  باالعرتا�س على  املنزلية  ال��شالت  مادبا بخ�ش��س مقاويل  بلدية  رئي�س  مع  باالجتماع  ال�شر  اأمني  قام   •  
25/3/2019

اقامة ندوة حتدث بها جمم�عة من االأعيان حتت عن�ان )درب ال�ئام( بتاريخ 6/4/2019  •  
اقامة مناظرات مع مراكز االأمرية ب�شمة بعن�ان )يعتقد هذا املجل�س ان املراأة قادرة على ت�يل املنا�شب العامة( بتاريخ 18/4/2019  •  
 ( ح�ل  ندوة  القامة  جميعان  اأجمد  الطبيب  العميد  برئا�شة  امللكية  اخلدمات  اأطباء  من  ملجم�عة  الثقايف  مادبا  �شال�ن  ا�شت�شافة   •  

اال�شطرابات ال�شل�كية والنف�شية واالدمان عند االحداث بتاريخ 20/4/2019
عقد لقاء مع مراكز االأمرية ب�شمة و خريجات م�شروع متكني ال�شيدات يف املناطق احل�شرية بتاريخ 27/6/2019  •  

عمل ور�شة تدريبية مل�ظفي مديرية اأح�ال وج�ازات مادبا بتاريخ 6/7/2019  •  
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تنظيم اأم�شية ثقافية من قبل �شال�ن مادبا الثقايف بعن�ان )احلياة امل�شرتكة يف االأردن من خالل االثار والتاريخ( بتاريخ 20/7/2019  •  
تنفيذ ور�شة عمل من قبل مديرية زراعة حمافظة مادبا بعن�ان ) املراعي واحل�شاد املائي( بتاريخ 21/8/2019  •  

عقد جل�شة م�شاورات جمتمعية مع بلدية مادبا الكربى من اأجل م�شروع احلديقة الط�لية  “طريق الفي�شلية” بتاريخ 14/9/2019  •  
عقد برنامج “جت�ال” من قبل مراكز االأمرية ب�شمة مع ال�شيد منري فا�شه بتاريخ 26/9/2019   •  

فرع حمافظة الكرك

ولغاية   15/12/2018 تاريخ  من  للتحكيم  عفراء  اكادميية  مع  بالتعاون  عقدت  والتي  والتحكيم  العق�د  دورة  الفرع  ا�شت�شافة   •  
3/3/2019 ب�اقع 40 �شاعة تدريبية  و التي مت خاللها ت�زيع �شهادات على امل�شاركني .

ايام  ثالثة  مدار  على  الدخلية  وزير  معايل  بح�ش�ر  ط�ارئ  تدريب  ح�ش�ر  ومت  الكرك  حمافظة  يف  الط�ارئ  بلجنة  الفرع  م�شاركة   •  
وم�شاركة م�ظفني النقابة بها  .

مت تفعيل ت�شديق عق�د االبنية اخلا�شة ح�شب قان�ن البناء ال�طني وعلى جميع مناطق املحافظة ومت تفعيل التفتي�س على االبنية �شمن   •  
ال�ية املحافظة 

امل�شنفني  للمقاولني  اال  االن�شائية  للمهن  ت�شاريح مهن  ا�شدار  بعدم  البلديات  وزير  ومعايل  ال�زراء  رئا�شة  تعاميم  وتطبيق  متابعة   •  
واع�شاء نقابة املقاولني وقد مت التزام جميع البلديات بذلك من خالل متابعتنا امل�شتمرة لتنفيذ القرار  .

ا�شت�شافة متقاعدي الب�تا�س لعقد اجتماعات يف قاعة النقابة .  •  
ا�شتقبال مقاويل الفرع وتدقيق معامالت التجديد وا�شتقبال املقاولني اجلدد واإر�شادهم للت�شجيل يف النقابة  .  •  

اال�شرتاك يف فعاليات  جممع النقابات املهنية يف الكرك .  •  
التن�شيق مع جممع النقابات املهنية وح�ش�ر املحا�شرات العلمية والثقافية .  •  

تنظيم �شرفيات الفرع وتدقيق الف�اتري واإر�شالها الى املركز .  •  
جتهيز القاعة واإدامتها ال�شتقبال ن�شاطات بع�س امل�ؤ�ش�شات يف املحافظة .   •  

ت�شديق العق�د يف القطاع اخلا�س  ومتابعة ا�شدار �شهادات الت�ثيق للبلديات   •  
تدقيق ح�شابات الفرع من قبل املحا�شبة وايداعها يف ح�شاب النقابة الرئي�شي وارفاق الفي�س مع �شندات القب�س وار�شالها الى املركز   •  

تنفيذ اعمال ال�شيانة للفرع وهي اعمال الدهان ومعاجلة الرط�بة وتركيب اب�اب حديدية   •  
وتركيب ا�ش�ية م�فرة للطاقة .   •  

�شاعة   40 ب�اقع  للتحكيم  اكادميية عفراء  بالتعاون مع  الكرك  ابنية  الكرك ومهند�شي مديرية  ا�شغال  دورة ملهند�شي مديرية  عقد   •  
تدريبية ومت االحتفال بت�زيع ال�شهادات على املهند�شني امل�شاركني من خالل امانة �شر فرع الكرك . 

امل�شاركة يف اال�شب�ع ال�طني اخلام�س ع�شر لل�شالمة وال�شحة املهنية يف حمافظة الكرك با�شراف مديرية تفتي�س عمل الكرك ومت منح   •  
النقابة �شهادة تقدير على جه�د فرع الكرك يف اجناح الفعالية  من معايل وزير العمل .
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فرع حمافظة الطفيلة

امل�شاركة املميزه للفرع ممثال يف اللجنة اال�شت�شارية والهيئه العامة ملقاويل الطفيلة  وامل�ظفني مب�شرية ال�الء واالنتماء لدعم ال�شعب   •  
الفل�شطيني , من خالل تعليق اليافطات واالعالم املعربه عن هذه املنا�شبة ,وت�زيع املياه على امل�شاركني يف امل�شرية.

امل�شاركة يف االأحتفال الكبري الذي اقامته حمافظة الطفيلة مبنا�شبة عيد اجلل��س امللكي , وتزيني الفرع باالعالم واالنارة وال�ش�ر   •  
احتفاال بهذة املنا�شبة الغالية على قل�ب االردنيني من خمتلف الفئات .

امل�شاركة يف املعر�س الدويل للبناء واالن�شاء وال�شناعات الهند�شية الثالث ع�شر وامللتقى الدويل الثاين من خالل ت�زيع بطاقات الدع�ة   •  
على الفئات املهتمه  واجلهات الر�شمية وال�شعبية يف حمافظة الطفيلة .

قيام الفرع ممثال باأمني �شر اللجنة اال�شت�شارية ال�شيد عبداهلل املعابرة  بالتن�شيق ما بني ائتالف ا�شحاب ااّلليات الثقيلة ومقاويل   •  
الطفيلة واملجتمع املحلي لال�شتفادة من م�شاريع طاقة الرياح يف حمافظة الطفيلة  لت�زيع العمل بعدالة وم�شاواة .

م�شاركة الفرع والأول مره ممثال مبدير الفرع يف جلان التفتي�س على امل�شاريع االأجنبية يف حمافظة الطفيلة من خالل جلنة م�شكلة   •  
من نقابة املقاولني ونقابة املهند�شني ومديرية العمل ومديرية اال�شغال , والك�شف على �شري العمل يف تلك امل�شاريع ومدى التزامها 
الهند�شية وغريها من  واملكاتب  املحلية  العاملة  وااليدي  االردنيني  املهند�شني  وت�شغيل  املحليني  املقاولني  ا�شراك  بالقان�ن من حيث 

االأم�ر اخلا�شة بهذا ال�شاأن.
التعاون من نقابة املهند�شني الردنيني /فرع الطفيلة من خالل اعتماد �شابط ارتباط بني النقابة والفرع ممثال يف مهند�شة الفرع   •  

للمتابعة والتن�شيق.
امل�شاركة يف خطة الط�ارئ لف�شل ال�شتاء بالتن�شيق ما بني املحافظة والدوائر احلك�مية ذات االخت�شا�س حيث �شيق�م الفرع بتقدمي   •  

االليات من خالل مقاويل الطرق ومبا يتم التن�شيق من خالل غرفة الط�ارئ, يف دار املحافظة.
ت�شجيل العطاءات احلك�مية الرئي�شية والفرعية وا�شدار ك�ش�فات اخلربة للمقاولني �ش�اء ما يخ�س دائرة �شريبة الدخل والبن�ك .  •  

حتديث انظمة املراقبة يف الفرع بالتعاون مع مركز النقابة من خالل خمت�شني يف هذا املجال لتغطية جميع مداخل الفرع الداخلية واخلارجية .  •  
العمل من خالل نظام الب�ابة االلكرتونية لت�شهيل املرا�شالت بني امل�ظفني يف املركز لتقدمي اخلدمة بال�شرعة املمكنه ملقاولني الفرع ,   •  

وت�شهيل معامالت امل�ظفني اي�شا.

فرع حمافظة معان

قام الفرع ممثال مب�ظفيه باالعمال االعتياديه الي�ميه من ا�شتقبال ال�شاده املقاولني وتقدمي اخلدمات التي يطلب�نها  •  
قام الفرع بالرد على املرا�شالت الي�ميه والبالغات ال�ارده من مركز النقابه الرئي�شيه        •  

•  التن�شيق مابني ال�شادة املقاولني والنقابة يف عمان والرد على ا�شتف�شاراتهم ح�ل االم�ر التي تهم اعمالهم   
ابالغ ال�شادة املقاولني بالتعاميم التي ت�شدر عن النقابة يف عمان  •  

امل�شاركة يف االأعياد واالحتفالت ال�طنية والدينيه يف املحافظة ون�شر التهاين من خالل االإعالنات املحليه  •  
•  قام الفرع بت�زيع امل�شاعدات النقديه املقدمه من النقابة الى �شبيل حمافظة معان يف �شهر رم�شان الكرمي ودعم نادي ال�شراء يف   

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

خماطبة النقابة الرئي�شية من اجل تفعيل دور الفروع يف املحافظات وخماطبة البلديات بعدم عطاء اي رخ�شة للمهن اال للمقاولني   •  
املرخ�شني     

خماطبة النقابة الرئي�شيه من اجل عدم احالة اي عطاء لل�شركات الغري مرخ�شة يف املحافظه اال للمقاولني املرخ�شني    •  
قام الفرع وبالتن�شيق مع جلنة الط�اري يف املحافظة وال�شادة املقاولني يف اعمال ازالة الثل�ج ومياه االمطار خالل ف�شل ال�شتاء   •  

اجتماع اع�شاء الهيئة اال�شت�شارية لفرع معان مع رئي�س البلدية وعط�فة حمافظ معان من اجل املخالفات يف املحافظة.  •  
م�شاركة الفرع يف جلنة ) نظام الزامية ت�شغيل العمالة االردنية من ابناء املحافظة يف م�شاريع االعمار املنفذة (   •  

قام الفرع بار�شال ك�ش�فات مقاويل حمافظة معان لل�شركات العاملة يف معان ملخاطبتهم يف حال وج�د عطاءات لدى ال�شركات     •  
خماظبة النقابة الرئي�شية من اجل �شيانة الفرع ومت امل�افقة.  •  

 حمافظة العقبة

تبليغ املقاولني بالتعاميم والن�شاطات ال�شادرة عن مركز النقابة واجلهات الر�شمية.   •  
خماطبة الدوائر الر�شمية لتزويد الفرع بك�ش�فات 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 ال�طنية واالعياد الر�شمية يف حدود حمافظة العقبة و�شلطة العقبة االقت�شادية اخلا�شة.   •  

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

القيام بج�الت 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.  •  
الت�ا�شل مع �شلطة العقبة اخلا�شة ومت ت�شكيل جلنة فنيه دائمة م�شرتكة بني النقابة االم و�شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة   •  

لدار�شة كافة االم�ر املتعلقة بالقطاع .
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