


االردنيني  االن�شاءات  مقاويل  نقيب  قال 
املقاوالت  قطاع  ان  طوقان  ر�شاد  وائل 
القطاعات  ابرز  من  واحدا  يعد  االأردين 
وهذا  الدولة،  يف  املهمة  االقت�شادية 
لالقت�شاد  رئي�شا  محركا  يعترب  القطاع 
له  ان  كما   ، التنمية  وعجلة  الوطني 
م�شاهمة كبرية يف الناجت املحلي االجمال، 
وتوفري فر�ص عمل وتقليل معدالت الفقر 

والبطالة.
وا�شاف طوقان يف: لقد �شهد هذا القطاع 
يف  كبريا  تراجعا  احلايل  العام  خالل 

يف  وقلة  املنفذة  امل�شاريع  حجم  يف  تراجعا  هنالك  وان  ال�شابقة،  بال�شنوات  مقارنة  واالداء  العمل 
طرح العطاءات احلكومية وهذا بعك�ص ما كان يف ال�شنوات ال�شابقة والتي �شهدت طرحا لعطاءات 

كثرية على ح�شاب املنحة اخلليجية.
التفا�صيل �صفحة) 2  (

�سمو االمرية ثروت تفتتح

معر�ض جمعية الن�ساء الباك�ستانيات 

بتطبيق  التزام  املالية  وزارة  يف   ممثلة   احلكومة  لدى  اأن  ندرك  
النفقات  �شغط   ي�شتدعي  الذي  االقت�شادي،  االإ�شالح  برنامج 
وتعزيز االيرادات ، لكننا ندرك اي�شا التزام �شركات املقاوالت من 
يرتتب  وما  امل�شاريع  اجناز  يف  العمل  ا�شحاب  مع  تعاقدها  خالل 
عليها  جتاه البنوك واملوظفني واملوردين ، ولكننا النفهم  ملاذا يتم 
م�شتحقات  دفع  تاأخري  يتم  عام  كل  نهاية  يف  املوازنة  اعداد  عند 
على  متحققة  ومطالبات  منجزة  مل�شاريح  املر�شودة  املقاولني 

ال�شناديق احلكومية؟؟
هذا االجراء  يربك قطاع االن�شاءات واالقت�شاد الوطني، وال ي�شاعد 
على حل امل�شكلة، حيث  ان قطاع االن�شاءات اليتحمل م�شوؤولية عن 
ازمة عجز املوازنة  ، وان م�شتحقات املقالولني على امل�شاريع مر�شود 
لها �شمن النفقات الرا�شمالية املغطاة باملنح وامل�شاعدات الدولية ، 
قبل طرح عطاءات تنفيذها ، لذلك على وزارة املالية  البحث عن 
حلول جذرية لتغطية العجز ، مع االلتزام بدفع م�شتحقات املقاولني 
ودوره   ، االن�شاءات  قطاع  اأهمية  الى  منها  مراعاة   ، املر�شودة 
والذي   ، القومي  الدخل  رئي�شيا يف   يعد عن�شرا  والذي   ، التنموي 
ي�شغل 25%من العمالة االردنية اذا متت  ا�شافة القطاعات امل�شاندة 
وم�شانع  احلديد  كم�شانع  االن�شائية  ال�شناعات  منها  التي   ،
وال�شناعات  االملنيوم  وم�شانع  واال�شفلتية   اال�شمنتية   اخلر�شانة 
.ا�شافة  والتربيد  التكييف  وم�شانع  الكهرباء  وا�شالك  الكهربائية 

الى القطاع التجاري من املوردين للعدد واالليات و..الخ .
كما  ان عقد املقاولة يلزم  ا�شحاب العمل دفع  م�شتحقات املقاولني 
، فاملقاولون  ملتزمون بعقد يحدد  واجبة الدفع  يف املدد املحددة 
بالتزاماته  املقاول  اوفى  ما  واذا  طرف،  لكل  والواجبات  احلقوق 
يحددها  التي  ال�شروط  ،ح�شب   بالدفع  الوفاء  العمل  �شاحب  على 
العقد  ،لكن املقاولني نفذ �شربهم بعد نفاذ مدخراتهم  وا�شبحوا 
والعمال  واملوظفني  للبنوك  مديونيتهم   ت�شديد   عن  عاجزين 
واملوردين،حيث ان املقاولني يقومون بتمويل  م�شاريعهم بت�شهيالت 
امل�شتحقات،  دفع  تاأخري  وعند  عالية،  تراكمية  فوائد  ذات   ، بنكية 
املقاولة   قانونية ح�شب  عقد  م�شوؤولية   العمل  حتمل  على �شاحب 
الذي يعود على )�شاحب العمل (،بغرامات تاأخري الدفع امل�شتحق . 

وكذلك م�شوؤولية  توقف اوتاأخري االجناز يف امل�شاريع .
امل�شتحقات  تلك  اوجدولة  دفع  املالية  وزارة  على   االطار  هذا  ويف 
�شمن النفقات الفعلية التي لها اولوية الدفع بحيث تكون اجلدولة 
م�شتحقات  وجود  ان   ،حيث   العالقة  ذوي  املقاولني  لدى  مقبولة 
املوازنة  املالية يف  البيانات  كبرية غري م�شددة، اليفيد  م�شداقية 
النه يظهر موازنة غري حقيقية ، وعلى احلكومة النظر بجدية  اكرب 
ا�شالح   برنامج  وان جناح  رئي�ص  تنموي  كقطاع  االن�شاءات  لقطاع 
املتمثلة  املنتجة  القطاعات  دعم  على  يعتمد  الوطنيي  االقت�شاد 
التنمية  عربة  يقود  الذي  املحرك  القطاع   ، االن�شاءات  قطاع  يف 

االقت�شادية واالإجتماعية .
نقيب املقاولني االردنيني

               وائل ر�شاد طوقان 

التفا�صيل �صفحة)  4 (

جمعية يوم القد�س تكرم نقابة املقاولني

التفا�صيل �صفحة)13(
هل�سة يفتتح املوؤمتر املعماري الأردين الدويل اخلام�س

التفا�صيل �صفحة)6(

التفا�صيل �صفحة)5(

اقرار كودات هند�سية وادلة وموا�سفات فنية للمباين
التفا�صيل �صفحة)15(

م�ستحقات املقاولني

بني مطرقة املوازنة 

و�سندان ال�سالح 

القت�سادي  !

يف حوار �سامل  مع »جريدة الد�ستور«

طوقان:  قطاع املقاولت ي�سهد تراجعا كبريا يف العمل والداء

الرئي�ض الرتكي 

ال�سابق غول: قطاع 

املقاولت الردين 

جواز �سفر للعبور 

العاملي
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نقيب مقاويل الن�ساءات وائل ر�ساد طوقان يف حوار �سامل مع »الد�ستور«

قطاع املقاولت ي�سهد تراجعا كبريا يف العمل والداء مقارنة بال�سنوات ال�سابقة

�سكل  الدخل  �سريبة  زيادة 

عباأ اإ�سافيًا على املقاولني

الد�صتور13 نوفمرب, 2016 
اجرى احلوار – اأن�س اخل�صاونة

وائل  االردنيني  االن�شاءات  مقاويل  نقيب  قال 
يعد  االأردين  املقاوالت  قطاع  ان  طوقان  ر�شاد 
واحدا من ابرز القطاعات االقت�شادية املهمة 
رئي�شا  محركا  يعترب  القطاع  وهذا  الدولة،  يف 
ان  كما   ، التنمية  وعجلة  الوطني  لالقت�شاد 
االجمال،  املحلي  الناجت  يف  كبرية  م�شاهمة  له 
الفقر  معدالت  وتقليل  عمل  فر�ص  وتوفري 

والبطالة.
القطاع  هذا  �شهد  لقد  يف:  طوقان  وا�شاف 
العمل  يف  كبريا  تراجعا  احلايل  العام  خالل 
واالداء مقارنة بال�شنوات ال�شابقة، وان هنالك 
يف  وقلة  املنفذة  امل�شاريع  حجم  يف  تراجعا 
ما  بعك�ص  وهذا  احلكومية  العطاءات  طرح 
كان يف ال�شنوات ال�شابقة والتي �شهدت طرحا 

لعطاءات كثرية على ح�شاب املنحة اخلليجية.
وبني الى الزيادة التي طرات يف اعداد �شركات 
 2700 حوايل  هناك  ان  م�شريا  املقاوالت، 
�شركة مقاوالت ولكن يف املقابل هنالك تراجع 
منها  مختلفة  عوامل  نتيجة  امل�شاريع  حجم  يف 
الى  ارجاعه  ميكن  االخر  وبع�شها  داخلية 
ال�شيا�شية  االحداث  نتيجة  خارجية  عوامل 
القطاع  على  �شلبي  تاثري  من  لها  وما  اجلارية 

وال�شركات ب�شكل عام.
وفيما يتعلق مب�شتحقات املقاولني قال : واجهنا 
احلكومة  التزام  عدم  احلايل  العام  خالل 
عن  وتاخريها  املقاولني  م�شتحقات  ب�شرف 
بكثري  ودفع  القطاع  عمل  اربك  وهذا  موعدها 
الوفاء  على  قدرتها  عدم  الى  ال�شركات  من 

ب�شداد التزاماتها ودفع اجور عمالها.
وبني ان جمموع كامل امل�شتحقات املالية العالقة 
على احلكومة خالل العام احلايل تقدر بحوايل 
100 مليون دينار منها حوايل 50 مليون دينار 
واال�شكان  العامة  اال�شغال  وزارة  على  عالقة 

والباقي على باقي الوزارات .
احتجاجية  وقفة  عمل  ب�شدد  كنا   : وا�شاف 
امل�شتحقات  �شرف  تاخري  ب�شبب  وذلك 
وقفتنا  عن  تراجعنا  اننا  اال  للمقاولني  املالية 
االحد  يوم  مقررة  كانت  والتي  االحتجاجية 
مع  اجتماعات  عقد  بعد  وذلك  املا�شي  قبل 
الى  والتو�شل  واال�شكان  العامة  اال�شغال  وزارة 
جزء  بدفع  االخرية  تعهدت  حيث  توافقات، 
وعودها  عن  تراجعت  انها  اال  امل�شتحقات  من 

ب�شرف م�شتحقات املقاولني.
وفيما يتعلق بزيادة �شريبة الدخل ا�شار ان ذلك 
والزال  املقاول،  على  ا�شافيا  ماليا  عبئا  �شكل 
العمل  ارباك  من  ي�شكون  املقاولني  من  كثري 
او  تغيري  هنالك  يكون  ان  ونامل  لذلك،  نتيجة 
كافة  ير�شي  ومبا  توافقية  �شيغة  الى  الو�شول 
الت�شريعات جائرة  وان هذه  االطراف، خا�شة 

وال ت�شتند الى اي درا�شات اوارقام دقيقة.
اما عن م�شالة العمالة فا�شار ان القطاع يواجه 
ومنع  العمالة  م�شالة  كبرية من حيث  حتديات 
فيها  تتعامل  التي  املعادلة  واي�شا  اال�شتقدام 
على  �شلبا  وتوؤثر  املقاول،  مع  العمل  وزارة 

اع�ساء جلنة الإ�سدار

احلكومية  االجراءات  مع  اننا  مبينا  القطاع، 
فيما يتعلق ب�شبط �شوق العمل واحالل العمالة 
املحلية مكان العمالة الوافدة لكن ذلك يتطلب 
العمالة  قبل  من  وتقبال  وتدريبا  تخطيطا 
املحلية للعمل يف مهن بحاجة الى جهود بدنية 
املحلية  العمالة  من  كثري  ترف�ص  والتي  كبرية 

العمل بها. وتاليا ن�ص احلوار:

املقاوالت  قطاع  واقع  تقيم  كيف  الد�صتور: 
االردين حاليا مقارنة بالعام املا�صي؟

االأردين  املقاوالت  قطاع  يعد  البداية  يف   –
واحدا من ابرز القطاعات االقت�شادية املهمة 
الدولة ، وهذا القطاع يعترب محركا رئي�شا  يف 
ان  كما  التنمية،  وعجلة  الوطني  لالقت�شاد 
االجمال،  املحلي  الناجت  يف  كبرية  م�شاهمة  له 
مختلفة  عمل  فر�ص  وتوفري  التنمية  وفر�ص 
وغريها  ومهند�شني«  وحرفيني  »مهنيني  من 
من املهن امل�شاندة االخرى والتي تعترب مكملة 

لبع�شها البع�ص.
وعلى هذا اال�شا�ص فانه البد من ا�شراك هذا 
التي  والت�شريعات  القرارات  كافة  يف  القطاع 
حل  على  العمل  الى  باال�شافة  عمله،  مت�ص 
كافة التحديات واملعيقات التي تقف امام منوه 

وازدهاره.
هذا  �شهد  فقد  املقاوالت  قطاع  واقع  عن  اما 
يف  كبريا  تراجعا  احلايل  العام  خالل  القطاع 
وان  ال�شابقة،  بال�شنوات  واالداء مقارنة  العمل 
هنالك تراجعا يف حجم امل�شاريع املنفذة وقلة 
يف طرح العطاءات احلكومية، وهذا بعك�ص ما 
كان يف ال�شنوات ال�شابقة والتي �شهدت طرحا 

لعطاءات كثرية على ح�شاب املنحة اخلليجية.
اعداد  يف  زيادة  هنالك  فان  احلقيقة  ويف 
 2700 حوايل  هنالك  وان  املقاوالت  �شركات 
يف  تراجعا  هنالك  باملقابل  مقاوالت  �شركة 
منها  مختلفة  عوامل  نتيجة  امل�شاريع  حجم 
داخلية وبع�شها االخر ميكن ارجاعه الى عوامل 
اجلارية  ال�شيا�شية  االحداث  نتيجة  خارجية 
وما لها من تاثري �شلبي على القطاع وال�شركات 
ب�شكل عام. وما اثر على قطاع املقاوالت �شلبا 
هو ان حوايل 40 مليون مرت مربع يتم تنفيذها 
من خالل الوافدين وبعقود �شورية مع مقاولني 
محليني وهذا يتنافى مع مبادئ مهنة املقاوالت 
الوطني  االقت�شاد  على  �شلبا  يوؤثر  انه  كما 

وزيادة حتويل العملة ال�شعبة الى خارج االردن 
هو  ذلك  يف  ال�شبب  وان  الوافدين،  قبل  من 
بان�شمام  وال�شماح  الت�شريعات  يف  الت�شاهل 
بهذا  للعمل  باملقاوالت  لهم  ا�شخا�ص ال عالقة 

القطاع الهام.

للم�صاريع  العمل  حجم  تقدر  كم   : الد�صتور 
احلكومية والقطاع اخلا�س؟

حجم  يف  م�شتمر  تراجع  هنالك  الواقع  – يف 
القطاع  وم�شاريع  احلكومية  امل�شاريع  عمل 
العام  القطاع  عمل  حجم  قدر  حيث  اخلا�ص، 
»جمموع قيم العطاءات احلكومية خالل العام 
احلايل حوايل 222 مليون دينار يف حني كانت 
خالل العام املا�شي حوايل 525 مليون دينار، 
بينما بلغ حجم عمل القطاع اخلا�ص »جمموع 
قيم العطاءات يف القطاع اخلا�ص خالل العام 
خالل  كانت  بينما  دينار،  مليون   363 احلايل 

العام املا�شي حول 671 مليون دينار.
عن  ال�شادرة  الرقمية  املوؤ�شرات  وان  كما 
النقابة ت�شري انه وبعد عام 2013 ا�شبح هنالك 
عن  عام  كل  القطاع  عمل  يف  م�شتمر  تراجع 
العام الذي �شبقه، وهنا ا�شري الى ان ذروة عمل 
 –  2009« االعوام  فرتة  خالل  كانت  القطاع 
2013«، حيث �شجلت تلك الفرتة ن�شاطا كبريا 
الى رزمة  املقاوالت وهذا مرده  يف عمل قطاع 
اخلليجية  املنحة  م�شاريع  اهمها  االمور  من 
والتي اثرت ب�شكل مبا�شر وايجابي على ن�شاط 
امل�شاندة  االخرى  والقطاعات  املقاوالت  قطاع 

له.

املالية  بامل�صتحقات  يتعلق  فيما   : الد�صتور 
اين  احلكومة,  على  للمقاولني  املرتتبة 
التزام  هنالك  وهل  امللف؟  بهذا  و�صلتم 

ب�صرف امل�صتحقات يف موعدها؟
املقاولني  م�شتحقات  م�شالة  تعد  الواقع  – يف 
املقاول  على  توؤثر  والتي  املهمة  امل�شائل  من 
تواجهنا  احلقيقة  ويف  لعمله  ادائه  وعلى 
املقاولني  م�شتحقات  �شرف  بتاخري  م�شكلة 
يف موعدها، حيث واجهنا خالل العام املا�شي 
احلكومة  التزام  عدم  احلايل  العام  وخالل 
عن  وتاخريها  املقاولني  م�شتحقات  ب�شرف 
بكثري  ودفع  القطاع  عمل  اربك  وهذا  موعدها 
الوفاء  على  قدرتها  عدم  الى  ال�شركات  من 

جريدة دورية

ثروت ال�سواهني
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الى  باال�شافة  عمالها،  اجور  ودفع  التزاماتها  ب�شداد 
النقطة االهم وهي تاخرهم يف اجناز امل�شاريع بالوقت 

املحدد.
العالقة  املالية  امل�شتحقات  كامل  مبجموع  يتعلق  وفيما 
بحوايل  تقدر  فانها  احلايل  العام  خالل  احلكومة  على 
عالقة  دينار  مليون   50 حوايل  منها  دينار  مليون   100
على وزارة اال�شغال العامة واال�شكان والباقي على باقي 

الوزارات.
وذلك  احتجاجية  وقفة  عمل  ب�شدد  النقابة  يف  وكنا 
اال  للمقاولني  املالية  امل�شتحقات  �شرف  تاخري  ب�شبب 
اننا تراجعنا عن وقفتنا االحتجاجية والتي كانت مقررة 
مع  اجتماع  عقد  بعد  وذلك  املا�شي  قبل  االحد  يوم 
من  جزء  بدفع  ووعود  واال�شكان  العامة  اال�شغال  وزارة 

امل�شتحقات املالية.
االف  بات  ان  وبعد  �شرباملقاولني  نفاد  الى  ا�شري  وهنا 
بارزاقهم جراء  املقاوالت مهددين  العاملني يف �شركات 
تاأخر دفع امل�شتحقات املالية، االمر الذي ادي الى افال�ص 
لها  امل�شاندة  وال�شركات  املقاوالت  �شركات  من  العديد 
وهو ما يوؤدي لت�شريد االف اال�شر االردنية وتاأخري اجناز 
امل�شاريع املرتتبة عليها وترتيب اعباء مالية ا�شافية على 

احلكومة من خالل »غرامات التاأخري« القانونية.
اما ما يتعلق باالوامر التغيريية فانه مل يتخذ يف الكثري 
�شري  على  عائق  اكرب  ت�شكل  وهي  بعد  قرارات  اي  منها 
الفائدة  ون�شبة  املالية،  والتدفقات  االن�شائية  امل�شاريع 
فيها ترتاوح بني 5% – 9%، واالوامر التغيريية ال عالقة 
ا�شافة  او  العمل  طبيعة  تغيري  نتيجة  وهي  بها  للمقاول 
اعمال مل تكن موجودة ا�شال يف العطاءات عند احالتها 
او مفاجاءات فنية حت�شل يف املن�شاة اثناء التنفيذ وهي 
م�شوؤوال  لي�ص  واملقاول  اال�شا�ص  بالعقد  موجودة  لي�شت 

عنها كونها حتمله كلفا ا�شافية.

التي  امل�صاريع والعطاءات احلكومية  الد�صتور: ما هي 
تنفذ حاليا؟ ويف اي القطاعات؟

– هنالك العديد من امل�شاريع والعطاءات والتي اقرتها 
الدولة يف موازنة الدولة وهي م�شاريع را�شمالية.

اما عن القطاعات التي ت�شملها فهنالك قطاعات كثرية 
لكن ما يخ�ص قطاع املقاوالت واالن�شاءات فقد توزعت 
والطرق  االبنية  قطاعات  ابرزها  م�شاريع  عدة  يف 
الطرق  �شيانة  م�شاريع  الى  باال�شافة  وامل�شت�شفيات، 

واالبنية والطاقة املتجددة .

الد�صتور : ما هي التاثريات التي ترتبت على القطاع 
بعد زيادة �صريبة الدخل؟

تعميم  ب�شدور  تفاجاأ  النقابة  جمل�ص  اإن  الواقع  – يف 
الدخل  �شريبة  برفع  الدخل  �شريبة  دائرة  عن  �شادر 
الذي  االأمر   ،%1.4 من  بدال   %2 اإلى  امل�شاريع  على 
ي�شمل  القرار  وهذا  القطاع،  بحق  »جمحفا«  اعترب 
بتنفيذها  البدء  اأو  احالتها  متت  التي  املقاولني  م�شاريع 

قبل 2015/1/1 اأي باأثر رجعي.
ومخالفا  للم�شاريع  عقديا  اخالال  ي�شكل  القرار  هذا 
ملنطوق املادة )7/13( من دفرت عقد املقاولة للم�شاريع 
للمقاول  جتيز  والتي  الت�شريعات(،  )تعديل  املوحدة 
ملراعاة  العقد  قيمة  بتعديل  العمل  اأ�شحاب  اإلى  بالعودة 
اأي زيادة اأو نق�شان يف الكلفة نتيجة اأي تعديل اأو تغيري 
يف قوانني الدولة، االأمر الذي ي�شبب كلفا ووقتا ا�شافيا 

يتطلبه لتح�شيل تلك احلقوق.
املقاول  يربك  الت�شريعات  ثبات  عدم  اأن  ا�شري  وهنا 
يف  امل�شاريع  اجناز  ويعيق  وامل�شتثمر  العمل  و�شاحب 
االوقات املحددة يف العقد ويعترب طاردا لال�شتثمار �شواء 
كان امل�شتثمر محليا اأو اجنبيا، االمر الذي ينعك�ص �شلبا 

على االقت�شاد الوطني.
املقاول،  على  ا�شافيا  ماليا  عبئا  ي�شكل  ذلك  ان  كما 
وبالتايل الزال كثري من املقاولني ي�شكون من ارباك العمل 
الو�شول  او  تغيري  هنالك  يكون  ان  ونامل  لذلك،  نتيجة 
خا�شة  االطراف،  كافة  ير�شي  ومبا  توافقية  �شيغة  الى 

وان هذه الت�شريعات جائرة وال ت�شتند على اي درا�شات 
وارقام دقيقة.

الد�صتور : هل من اجراءات قامت بها النقابة لتفعيل 
قانون البناء الوطني؟ ومع اي اجلهات يتم التن�صيق؟

القانون  هذا  تفعيل  على  با�شتمرار  تعمل  النقابة   –
با�شتمرار  التطورات احلا�شلة  يواكب  به حتى  واالرتقاء 

يف البناء احلديث وجعله �شمن املوا�شفات العاملية.
والذي  الوطني  البناء  جمل�ص  يف  ع�شو  النقابة  ان  كما 
وعدة  واال�شكان  العامة  اال�شغال  وزارة  من  كال  ي�شم 
نقابة  امللكية،  العلمية  اجلمعية  عمان،  امانة   ، وزارات 

املهند�شني.
وقمنا نحن االع�شاء ببحث قانون البناء الوطني كما مت 
اجراء تعديالت على هذا القانون ومت رفعها الى جمل�ص 
القانون  هذا  يف  وردت  التي  اال�شياء  اهم  ومن  الوزراء 
هي م�شاريع العقود ال�شورية حيث مت اعطاء �شالحيات 
ال�شابطة العدلية لوزارة اال�شغال العامة وبالتايل تغليظ 
املهند�ص  او  املقاول  �شطب  او  املالك  على  العقوبات 
امل�شرف يف حال مخالفته للقانون وعدم تطبيقه االنظمة 

ومعايري ال�شالمة العامة.

الد�صتور : هل هنالك التزام من قبل ا�صحاب امل�صاريع 
بتعيني مقاول م�صنف؟

تام  التزام  هنالك  احلكومي  او  العام  القطاع  يف   –
مو�شوعة،  وانظمة  قوانني  خالل  من  ينفذ  النه  وذلك 
ان  حيث  اخلا�ص،  القطاع  يف  ا�شكالية  هنالك  لكن 
خالل  من  تنفذ  مربع  مرت  مليون   40 حوايل  هنالك 
مكتب  من  رقابة  ادنى  هنالك  يكون  ان  ودون  وافدين 

م�شرف او مقاول م�شنف.
امانة  مع  بالتعاون  تفتي�شية  جوالت  هنالك  الواقع  يف 
اعطاء  ويتم  املهند�شني  ونقابة  املدين  والدفاع  عمان 
ال  لذلك  اليكفي  املخالفات  اعطاء  لكن  مخالفات عدة، 
يف  اال�شخا�ص  ملعاقبة  املو�شوعة  االنظمة  تفعيل  من  بد 

حال عدم االلتزام.

وجه  يف  تقف  التي  ابرزاملعوقات  هي  ما  الد�صتور: 
املقاول االردين يف حال الت�صدير اىل اخلارج؟

يف  وتتمثل  االردنية  ال�شركات  تواجه  �شعوبة  – هنالك 
عدم قدرتها على ت�شكيل او اقامة ائتالفات مع �شركات 
بجهود  اردنية  �شركات  هي  ت�شديره  مت  وما  اخرى 

فردية فقط وهي تكاد التذكر.
كما ان ما ي�شكل عائقا يف وجه املقاول االردين للت�شدير 
للخارج هو عدم تقدمي الدعم احلكومي الكايف ل�شركات 
الكفاالت  ا�شدار  على  املقاول  قدرة  وعدم  املقاوالت 
البنوك  قيام  عدم  الى  باال�شافة  للعطاءات،  املطلوبة 
لوجود  الدول  تلك  يف  كفاالت  مبنح  االردن  يف  املحلية 
�شوابط حتدد عملهم من خالل البنك املركزي االردين.

عملية  يف  الفردية  اجلهود  جنحت  هل  الد�صتور: 
ت�صدير املقاوالت للخارج؟

يف  املحلية  ال�شركات  بع�ص  جنحت  الواقع  يف  – نعم، 
فردية  جهود  �شمن  كان  وهذا  االردن،  خارج  العمل 
ونحن نعتز مبثل هذه ال�شركات التي فتحت قنوات عمل 

لها يف اخلارج.
لكن ب�شكل عام فان الت�شدير للخارج كان �شمن نطاق 
�شيق وال يكاد يذكر مقارنة مع دول اجلوار والتي تقدم 
كافة ا�شكال الدعم املادي واملعنوي ل�شركاتها مثل تركيا 
مثل  للمقاوالت  دعم  تقدم  اخرى  دول  هنالك  ان  كما 

ال�شني وكوريا وغريها الدول.

الد�صتور: هل من تن�صيق مع وحدة ت�صدير املقاوالت 
ت�صدير  ت�صهيل  بغية  اال�صغال  وزارة  يف  املوجودة 

املقاوالت؟
وزارة  يف  املقاوالت  لت�شدير  وحدة  ت�شكيل  مت   –
العديد  ورغم  انه  اال  الغاية  هذه  بغية  العامة  اال�شغال 

املقاول  ت�شدير  يف  ف�شل  جميعها  ان  اال  املحاوالت  من 
الفردية  احلاالت  بع�ص  با�شتثناء  اخلارج  الى  االردين 
كما  املقاوالت  �شركات  بها  قامت  والتي  وال�شخ�شية 
اجهزة  متابعة  لعدم  وذلك  م�شاعدة  دون  �شابقا  ذكرت 

الدولة ب�شكل كاف وكما هو مطلوب.
الوحدة،  لهذه  كبري  ن�شاط  يوجد  ال  فانه  الواقع  ويف 
وبالرغم من كونها من �شمن وزارة اال�شغال اال ان عملية 
الت�شدير لي�شت من �شمن اهتماماتها واولوياتها. ونامل 
يعود  ومبا  املقاوالت  ت�شدير  وحدة  عمل  تفعيل  يتم  ان 

بالنفع امل�شرتك على املقاول والوزراة يف ان واحد.

الد�صتور: ما هي الدول التي جنحت �صركات املقاوالت 
يف العمل بها؟

العمل يف كل من املغرب  – اجلهود الفردية جنحت يف 
العربي واجلزائر وبع�ص دول اخلليج العربي، باال�شافة 

الى العمل يف اقليم كرد�شتان.
و�شوريا  واليمن  ليبيا  من  كل  يف  واعدة  ا�شواق  وهنالك 
والعراق ونامل ان ت�شتقر االو�شاع يف تلك الدول، حيث 
ان الو�شع االمني هناك ال ي�شجع على ت�شدير املقاوالت 
اليها بالرغم من اعتبارها ا�شواقا واعدة لعمل املقاوالت.

الد�صتور: ما هي ابرز امل�صاكل والتحديات التي تواجه 
القطاع وحتديدا ما يتعلق مب�صاألة العمالة؟

العمالة،  يف  �شديد  نق�ص  من  املقاوالت  قطاع  – يعاين 
ا�شتخدام  وتعليمات  اجراءات  تطبيق  ت�شدد  الى  ا�شافة 
حمالت  هنالك  وان  م�شاريعه،  يف  الوافدة  العمالة 
واالمن  العمل  وزارة  قبل  وم�شرتكة من  م�شتمرة  تفتي�ص 
العام وهذا يوؤدي الى تباطوؤ العمل يف امل�شاريع وتوقفه يف 
مادية  خ�شائر  الى  املقاولني  يعر�ص  مما  االحيان  بع�ص 

فادحة ب�شبب تلك االجراءات.
م�شالة  حيث  من  كبرية  حتديات  القطاع  يواجه  كما 
تتعامل  التي  املعادلة  واي�شا  اال�شتقدام  ومنع  العمالة 
فيها وزارة العمل مع املقاول وتكاد تكون مدمرة للقطاع، 
باال�شافة الى اجراءات التفتي�ص املتبعة والتي اثرت �شلبا 

برفع اجور العمالة الوافدة ب�شكل كبري.
يتعلق  فيما  احلكومية  االجراءات  مع  نحن  الواقع  يف 
ب�شبط �شوق العمل واحالل العمالة املحلية مكان العمالة 
من  وتقبال  وتدريبا  تخطيطا  يتطلب  ذلك  لكن  الوافدة 
جهود  الى  بحاجة  مهن  يف  للعمل  املحلية  العمالة  قبل 
بدنية كبرية والتي ترف�ص كثري من العمالة املحلية العمل 

بها.
القطاع  يف  اعماال  هنالك  ان  املثال  �شبيل  على  وا�شري 
تلك  لطبيعة  الوافدة  العمالة  على  بها  العمل  يقت�شر 
االعمال و�شعوبتها ومنها على �شبيل املثال اعمال احلفر 
والباطون فهذه من االعمال ال�شعبة والتي ي�شعب على 
اعماال  هنالك  ان  حني  يف  بها،  القيام  االردين  العامل 
مردود  ذات  وهي  االردين  العامل  عليها  يقبل  وحرفا 
مايل جيد مثل اعمال البالط واحلدادة والدهان وفني 
الكهرباء والتمديدات ال�شحية فهذه االعمال �شهلة نوعا 
ما وبها مردود مايل عال مقارنة باالعمال ال�شعبة والتي 

ال يتقبلها العامل االردين.
برفع  �شلبا  اثر  ال�شوق  احتياجات  بني  املواءمة  عدم  ان 
اجرة العمالة الوافدة ب�شكل كبري وهذا ا�شبح ي�شكل عبئا 
على املقاول، حيث ا�شبح العامل الوافد يتحكم باال�شعار 
وهذا  معني،  عمل  اجناز  مقابل  محددا  �شعرا  ويفر�ص 
وت�شدير  وتاخريها  امل�شاريع  تنفيذ  يف  تعرث  الى  ادى 

العمالت ال�شعبة الى خارج البلد.
العمالة  ال�شتقطاب  جديدة  ا�شواق  فتح  يتم  ان  ونامل 
وحتديدا من دول جنوب �شرق ا�شيا من الهند وتايالند 
وغريها من الدول وال�شماح با�شتقدام ن�شبة ما بني %15 
– 20% من هذه العمالة، حيث ان ما مييز هذه العمالة 
مهنية  عمالة  تعد  انه  كما  رخي�شة  اجور  ذات  بانها 
ومدربة وتكاد تكون ارخ�ص من العمالة املوجودة حاليا.
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�سمو المرية ثروت احل�سن تفتح املعر�س ال�سنوي جلمعية الن�ساء الباك�ستانيات

افتتحت �شمو االمرية ثروت احل�شن اليوم االربعاء املعر�ص ال�شنوي جلمعية الن�شاء الباك�شتانيات  يف قاعة نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني.�شباح يوم 
االربعاء املوافق 10/12/ 2016  حيث كان يف ا�شتقبال �شمو االمرية نائب نقيب املقاولني املهند�ص احمد اليعقوب واالمني العام للنقابة املهند�ص طارق 
الهريني   وا�شتمل املعر�ص الذي ا�شتمر حتى يوم اخلمي�ص على منتجات يدوية  و�شرياميك ون�شيج وا�شغال خ�شبية ا�شافة الى اطعمة ومنتجات غذاية 
منزلية  قامت الن�شاء الباك�شتانيات يف االردن باعدادها  . وجالت �شموها يرافقها نائب النقيب واالمني العام  يف ارجاء املعر�ص مثمنة دور نقابة مقاويل 

االن�شاءات االردنيني الداعم لهذا املعر�ص ملا يقدمة من اعمال خريية تعود بالنفع للمجتمع االردين .

افتتح  نقيب مقاويل االن�صات االردنيني وائل ر�صاد طوقان ,�صباح يوم ال�صبت 
املوافق 22/ 11/ 2016 , فعاليات املعر�س الذي يقيمة مركز الرتاث الفل�صطيني 

�صنوياً يف دار نقابة املقاولني االردنيني. 

على  حري�صون  النقابة  وجمل�س  النقابة  اأن   : طوقان  املقاولني  نقيب  وقال 
ا�صت�صافة هذا املعر�س �صنويا  يف دار النقابة بعمان , كعنوان لتالحم ال�صعبني 
ال�صهيوين  االحتالل  �صلف  مواجهة  يف  واالردين  الفل�صطيني  ال�صقيقني  
وغطر�صته ملا لهذا املعر�س من تاأكيد  على الهوية العربية الفل�صطينية وعمق 
الرتاث الفل�صطيني الذي يحاول االحتالل ا�صتالبه, ا�صافة اىل  امل�صاهمة يف 
, خا�صة يف  املحتلتني   الغربية وقطاع غزة   ال�صفة  اال�صر يف  تخفيف معاناة 
املقاولني  نقيب  واكد   , الفل�صطيني   ال�صعب  بها  مير  التي  احلالية  الظروف 
اهمية  دعم �صمود االهل يف االر�س املحتلة , خا�صة يف القد�س ال�صريف التي 
تت�صدى منفردة لهجمة التهويد وا�صتالب لدورها التاريخي والثقايف, م�صريا 
ال�صهيونية  االدعاءات  ببطالن  االردين  القرار  اليون�صكو  منظمة  اعتماد  اىل 
النقابة  ومنها  املدين  املجتمع  منظمات  دور  اىل  وم�صريا  االق�صى  امل�صجد  يف 
امل�صاركة  وكذلك   الفل�صطيني   ال�صعب  �صود  دعم  جلنة  ن�صاطات   خالل  من 
مع النقابات االخرى يف جلنة اعادة بناء غزة  يف القيام بالعديد من الفعاليات   

كواجب وطني اردين جتاه االهل يف ال�صفة والقطاع .

بدورها  قالت �صهام الدباغ مدير مركز الرتاث الفل�صطيني ان احلرف اليدوية 
تعد جزء من اإعادة تاأكيد الهوية الوطنية الفل�صطينية ودعم كل من التعليم 

واالأ�صر املتعففة.

و اأن واجبنا هو العمل الدوؤوب, من اأجل رفد اأهلنا يف حتمل اأعباء هذه املرحلة, 
وتر�صيخا لدور املراأة الفل�صطينية يف معركة ال�صمود والثبات والتحرر”.

املخيمات يقمن  الفل�صطينيات يف  الن�صاء  اأن 550 عاملة من  الدباع  واأو�صحت 
بالتطريز, ح�صب الت�صميم واالألوان املطلوبة, وغالبيتهن من كبريات ال�صن, 
الفل�صطينية,  للمراأة  ودعما  احلياة,  يف  مل�صاعدتهن  من�صفة   اأجور  دفع  ويتم 

نقيب املقاولني الردنيني  يفتتح معر�س الرتاث الفل�سطيني

و�صونا لكرامتها, واحلفاظ على تراثنا, الأن الثوب ميثل االأر�س. 

و�صم املعر�س العديد من االأثواب الفل�صطينية املطرزة, وال�صاالت, واملخدات, 
وال�صناديق  خمتلفة,  باألوان  وال�صنط  واالأحزمة,  الطاوالت,  ومفار�س 
وبراويز,  �صواين  من  املتعددة,  املنزلية  واالأدوات  متنوعة,  تطريزات  وعليها 
واملل�صقات,  والكتب  يدويا,  امل�صنعة  اخلزفيات  وكذلك  حائطية  وتعليقات 
والكوفيات, باالإ�صافة اإىل املاأكوالت ال�صعبية الفل�صطينية وغريها من املنتجات 
الق�صية  تتناول  واإ�صدارات  كتبا  ي�صم  للكتاب  ركن  جانب  اإىل  الفل�صطينية, 

الفل�صطينية.

اأن مركز الرتاث الفل�صطيني تاأ�ص�س العام 1991, بهدف احلفاظ على  ويذكر 
اأن تكون  الرتاث والهوية الفل�صطينية, وم�صاعدة ومتكني املراأة وعائلتها من 

م�صتقلة ماديا, وتقدم العون للعائالت, على اأر�س الوطن, ويف ال�صتات.
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الرئي�س الرتكي ال�سابق غول : قطاع املقاولت الردين جواز �سفر للعبور العاملي

عمان
دعا الرئي�ص الرتكي ال�شابق عبداهلل غول، الذي يزور 
ملنتدى  العا�شرة  الدورة  اأعمال  للم�شاركة يف  اململكة 
التجارة  اتفاقية  تفعيل  �شرورة  الى  االأمني  عمان 

احلرة بني البلدين ب�شكل عادل.
وقال يف ت�شريح لوكالة االنباء االردنية )برتا( على 
هام�ص لقاء جمعه مع اع�شاء جمل�ص نقابة مقاويل 
العامة  اال�شغال  وزير  بح�شور  االردنيني  االن�شاءات 
واال�شكان املهند�ص �شامي هل�شة، ان قطاع املقاوالت 
بالبنان  اليه  ي�شار  ماأهوال  تطورا  ي�شهد  االردين 
وا�شبحت احرتافية املقاول االردين ومهنيته العالية 

يف تنفيذ امل�شاريع متثل جواز �شفر عاملي.
واكد غول ان انظار امل�شتثمرين االتراك واملوؤ�ش�شات 
وال�شركات الرتكية تتجه الى االردن ب�شبب ما يتمتع 
به من امن وا�شتقرار ووجود بيئة جاذبة ا�شافة الى 
االردن  يف  املتوافرة  لال�شتثمار  الناظمة  القوانني 
ال�شركات  الى دور  املميز، م�شريا  وموقعه اجلغرايف 
الرتكية يف قطاع املقاوالت والبنى التحتية يف االردن 
بنحو  قيمتها  تقدر  اململكة  يف  م�شاريع  نفذت  التي 

مليار دوالر يف العقد االخري.
وا�شتعر�ص عددا من هذه امل�شاريع التي ت�شمل محطة 
وادي  الري يف  وم�شروعات  الكهرباء  لتوليد  ال�شمرا 
و�شوريا،  االردن  بني  الوحدة  �شد  وتنفيذ  االردن، 
الذي  عمان  الى  الدي�شي  حو�ص  مياه  جر  م�شروع  و 

فازت به �شركة جاما الرتكية.
وبني ان البلدين تربطهما عالقات �شداقة تاريخية، 
وال�شركات  التجارية  العالقات  لتطوير  ون�شعى 
�شركات  مع  لتعاون  اال�شتعداد  امت  على  الرتكية 
نظار  جناح  ق�شة  تعترب  والتي  االردنية  املقاوالت 
املقاوالت  الذي �شهده قطاع  والتطور  النوعية  للنقلة 

االردين خالل العقد االخري.
واأ�شار غول اإلى اأهمية اتفاقية التجارة احلرة املوقعة 

بني البلدين يف تعزيز التعاون االقت�شادي الثنائي ما ي�شهم يف دفع التبادل التجاري وزيادة 
وا�شتثمارية  جتارية  �شراكات  اإقامة  اأهمية  على  م�شددا  اململكة،  يف  الرتكية  اال�شتثمارات 
م�شرتكة، ويف هذا االإطار دعا الرئي�ص الرتكي جول جمتمع االعمال يف البلدين للنظر اإلى 
االتفاقية بتفاوؤل بعيدا عن الربح التجاري ال�شريع ،الفتا اإلى اأهمية بناء �شراكات جتارية من 

خاللها مع دول اأخرى يف املنطقة.
التناف�ص اجليد  نوع من  الى خلق  وتوؤدي  البلدين  االتفاقية ت�شب يف م�شلحة  ان  وا�شاف 
ال�شناعة  امام  فر�شة  ت�شكل  وهي  االرباح  حتقيق  يف  الطرفني  م�شلحة  تراعى  ان  ويجب 
االردنية لتطوير نف�شها وتطوير منتجاتها، م�شريا الى وجود معوقات حتول دون زيادة حجم 
التي ت�شهدها املنطقة واغالق  البلدين كالظروف االمنية وال�شيا�شية  التجاري بني  امليزان 

املنافذ الربية امل�شوؤولة عن ان�شياب الب�شائع بني البلدين.
وبني نقيب املقاولني وائل طوقان ان لقطاع االإن�شاءات م�شاهمة جوهرية يف االقت�شاد الوطني 
ب�شكل مبا�شر من خالل م�شاهمته بحوايل 18 باملائة من الناجت الوطني االإجمايل حيث اأن 
القطاع،  األف عامل يف  بت�شغيل حوايل 100  ي�شاهمون  االآن  اكرث من 2500 مقاول م�شجل 
يتقا�شون رواتب �شنوية من قطاع املقاوالت تبلغ ما يقارب 150 مليون دينار �شنويًا وي�شاهم 
بخلق فر�ص عمل ملا يزيد على 100 قطاع م�شاند اأو مرتبط بقطاع االإن�شاءات، م�شيفا ان 

هذا القطاع يعترب املحرك االكرب لالقت�شاد الوطني وامل�شغل االو�شع للقطاعات كافة.
وابدى طوقان ا�شتعداد النقابة للتعاون مع ال�شركات الرتكية وتقدمي امل�شاعدات واخلربات 
تلقى  التي  االردنية  املقاوالت  لت�شدير  الية  تنتهج  النقابة  ان  مو�شحا   ، امل�شمار  هذا  يف 
القبول الكبري يف الوطن العربي ودول االقليم ملا يتمتع به املقاول االردين من �شمعه الطيبة .

برتا ال�شبت : 2016-11-19
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اقرت الهيئة العامة ل�شندوق التكافل االجتماعي يف اجتماعها ال�شنوي العادي املنعقد يف دار النقابة بعمان يوم ام�ص ال�شبت املوافق 24 /9 2016  برئا�شة نقيب 
مقاويل االن�شاءات االردنيني رئي�ص جلنة ادارة ال�شندوق  وائل ر�شاد طوقان التقريرين املايل واالداري  ، بعدان ناق�شت الهيئة العامة التقريرين املقدمني من جلنة 

ادارة ال�شندوق حول اعمال ال�شندوق من تاريخ 2015/1/1 حتى 2015/12/31 .
وقال النقيب طوقان يف كلمة له يف افتتاح اجلل�شة  ان االهداف التي مت تاأ�شي�ص ال�شندوق من اجلها  قد حتققت واهمها حماية عائالت الزمالء املقاولني من العوز 
واحلاجة يف حال الوفاة و/ اأو العجز ،مبينا ان  عدد امل�شرتكني يف �شندوق التكافل حتى تاريخ 2015/12/31 )2493( م�شرتكا.فيما �شرفت جلنة ال�شندوق مبلغ 

حوايل مليون 200 الف دينار لورثة20  مقاول  من املنت�شبني املتوفني خالل العام 2015 
وا�شاف ان عدد طلبات االنت�شاب الى �شندوق  التكافل م�شتكملة ال�شروط خالل الفرتة من 2015/1/1 الى 12/31/ 2015 املوافق عليها من قبل جلنة ادارة 

�شندوق التكافل بلغ 178 طلبا.
وجدير بالذكر انه مت ان�شاء �شندوق التكافل مبوجب تعليمات بقرار من الهيئة العامة للنقابة وذلك يف �شهر حزيران من عام 2004 ومت ا�شدار نظام �شندوق 
التكافل يف عام 2012/7/16 مبقت�شى املادة )31( من الد�شتور . وقد اقرت الهيئة العامة لل�شندوق مقرتح لتعديل نظام �شندوق التكافل وتعليماته يف  جل�شة غري 

عادية عقدت يوم ال�شبت 2016/8/13.
و يتولى ادارة ال�شندوق جلنة تتكون من النقيب رئي�ص وامني ال�شندوق وثالثة اع�شاء من الهيئة العامة ح�شب النظام.

الهيئة العامة ل�سندوق التكافل تقر التقرير الداري واملايل للعام 2015

التفاق على اآلية لتنظيم م�ساريع الطاقة

طوقان: تنفيذ م�ساريع الطاقة يجب ان يتم من خالل مقاول اأردين

عمان - برتا

تنظيم قطاع  ان هيئة  وائل طوقان:  االردنيني  االن�صاءات  نقيب مقاويل  قال 
م�صاريع  تنفيذ  لتنظيم  اآلية  على  اتفقتا  املقاولني  ونقابة  واملعادن  الطاقة 

الطاقة والطاقة املتجددة.

وبني يف ت�صريح لوكالة االنباء االردنية )برتا( عقب اجتماع عقد يوم الثالثاء 
املهند�س  واملعادن  الطاقة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  مع   2016/11/15 املوافق 
يتعلق  م�صروع  اي  وتنفيذ  �صيانة  ان  على  االتفاق  مت  انه  احلياري:  فاروق 
قبل  من  م�صنف  اردين  مقاول  طريق  عن  يتم  املتجددة,  والطاقة  بالطاقة 
وزارة اال�صكان واال�صغال العامة على ان يكون الت�صميم من قبل مكتب هند�صي 

وم�صدق من نقابة املهند�صني وللم�صاريع التي تزيد عن 5 ميجا.

الذي  املقاولني  للمتطفلني على مهنة  االجراءات ت�صع حدا  ان هذه  وا�صاف 
ميتهنون املقاولة دون ادنى درجات املعرفة واالخت�صا�س, وحتافظ على �صالمة 
العاملية, وت�صمن  امل�صاريع وفقا للموا�صفات واملقايي�س  املواطن بح�صن تنفيذ 

ا�صتمرارية اال�صتثمار يف قطاع املقاوالت واالن�صاءات االردنية.

العام  القطاعني  يف  امل�صاريع  كافة  �صي�صمل  االجراء  هذا  ان  طوقان  وبني 
واخلا�س التي تعمل يف جمال الطاقة و�صتناط امل�صوؤولية باملقاول امل�صنف عن 

اية م�صاكل م�صتقبلية.

اال�صخا�س  ترخي�س  تعليمات  تناول  اللقاء  ان  احلياري:  بني  جانبه  من 
العاملني يف جمال الطاقة املتجددة, موؤكدا بهذا اخل�صو�س, اهمية التعليمات 
الهيئة  دور  من  انطالقا  بالقطاع  العمل  ع�صوائية  من  املواطنني  حماية  يف 

التنظيمي والرقابي.

وو�صف احلياري اللقاء, بـ«املثمر« وياأتي يف اطار التوا�صل مع خمتلف املوؤ�ص�صات 
الوطنية ذات العالقة بالقطاع, مبا يعزز التعاون ويحقق امل�صلحة الوطنية, مع 

نقابة املقاولني ب�صفتها بيت خربة ورافدا اقت�صاديا وطنيا مهما
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جمعية يوم القد�س تكرم نقابة املقاولني

نقابة  القد�س  يوم  جمعية  كرمت 
مقاويل االإن�صاءات االأردنيني ممثلة  
املهند�س  املقاولني  نقيب  بنائب 
دعم  جلنة  ومقرر  اليعقوب  احمد 
يف  الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود 
وذلك  ال�صوي�س  �صامل  النقابة 
اجلمعية  الن�صطة  النقابة  لدعم 
املختلفة, حيث �صلم رئي�س اجلمعية 
�صائد البديري درع القد�س لكل من 
اليعقوب وال�صوي�س قبل بدء ندوة 
ال�صامد«  ال�صباب  »�صوت  بعنوان 
اقامتها اجلمعية �صباح يوم ال�صبت 
املوافق 2016/10/1  يف مقر النقابة  

بعمان. 

اجلمعية  ندعم  نحن  فيما    : اجلمعية  على  القائمني  �صكر  بعد  له  كلمة  يف  اليعقوب  النقيب  نائب  وقال 
امنا ندعم املدافعني  بيت املقد�س عنوان �صرف االأمة املهدد بالتهويد يوما بعد يوم  وبينما  تزداد الهجمة 
ال�صر�صة,على كل مقد�صاتنا تزداد االمة  عجزا و�صعفا  وتراجعا, واالنق�صام انق�صاما, هذا ما يهدد ق�صية 
واحلرية  لتحرير  ا�صبح  ,حيث  ال�صهيوين  االحتالل  مع  ال�صراع  حلقات  من  ا�صا�صية  كحلقة  القد�س, 
واال�صتقالل يف دولة عا�صمتها القد�س حلما بعيدا مع احلالة املاأ�صاوية التي متر بها الق�صية الفل�صطينية 
واالمة العربية , وال�صراع حول القد�س مل يكن يوما �صراعا عاديا و�صهال ميكن الركون له لتحقيق اأهدافه 
ال�صعب, الن  وتعبئة �صفوف  الوا�صع  احل�صد  ويتطلب  الت�صحيات  وتقدمي  احل�صد  يتطلب  بل هو  �صدفة, 

عدونا منظم ويح�صد قواه .

�صامل  الفل�صطيني   ال�صعب  �صمود  دعم  جلنة  مقرر 
ال�صوي�س قال دعم �صمود ال�صعب الفل�صطينى واجب 
مقد�س ورحب باحل�صور وخ�س موؤ�ص�س جمعية يوم 
دائماً  ي�صعى  الذي  غو�صه  �صبحي  الدكتور  القد�س 
وخ�صو�صاً  الفل�صطيني  بالواقع  ال�صباب  تذكري  اىل 
اال�صتاذ  الفقيد  روح  على  ترحم  كما  القد�س, 
االهتمام  لعدم  ا�صتغراباً  وابدى  غربية  ابو  بهجت 

بق�صيةالقد�س.

وت�صمن برنامج الندوة, التي اقيمت على مدى يومي 
ال�صبت واالحد   بعد كلمة القاها  , رئي�س اجلمعية 
االأوىل  العمل  جل�صة  عقدت   ,حيث  البديري  �صائد 
ثالثة  وت�صمنت  درة,  الباري  عبد  د.  تراأ�صها  التي 

حماور رئي�صة, هي: حمور التعليم ويتحدث فيه عبد القادر في�صل احل�صيني, وحمور الريا�صة ويتحدث 
فيه منري يو�صف الغول, وحمور ال�صحة وحتدث فيه د. اأ�صامة عبد اهلل.

املراأة  حمور  هي:  حماور  ثالثة  تت�صمن  غوري,  اإميل  برئا�صة  �صباحية  التايل  يوم  �صباح  عقدت  وجل�صة 
وحتدثت فيه رانيا اإليا�س, وحمور ال�صباب يف منظمات املجتمع املدين وحتدث فيه منت�صر ادكيدك, وحمور 
احلرا�س ال�صبابي يف منطقة 48 وحتدث فيه فادي �صالح بران�صي.و�صدرت التو�صيات والبيان اخلتامي يف 

ختام اجلل�صة.

بيان �سجب وا�ستنكار 

جرمية اغتيال 

الكاتب ناه�س حرت  

حمكمة  امام  حرت  ناه�س  الكاتب  اغتيال  اثر 
املوافق  االأحد  يوم  �صبيحة  العدل  ق�صر 
نقابة  عن  جمل�س  عن  �صدر   2016/9/25
التايل:   البيان  االأردنيني  االن�صاءات  مقاويل 
والهيئة  النقابة  جمل�س  وي�صجب  ي�صتنكر 
بحياة  اودت  التي  االجرامية  احلادثة  العامة 
املجل�س  ويوؤكد   ناه�س حرت   ال�صحفي  الكاتب 
عن  الغريب  ال�صيا�صي  االغتيال  ال�صلوب  رف�صه 
اجلرمية  هذه  وان  الواحد,  االردين  جمتمعنا 
وقيمنا  جمتمعنا  على  الدخيلة  االن�صانية  غري 
االردين  املجتمع  ان  موؤكدا   , الوطنية  ووحدتنا 
�صوف يحتوي اثار اجلرمية مبزيدا من التم�صك 
الو�صطية  تعتمد  التي  االردنية,  بالثوابت 
ومزيدا  والغلو,  التطرف  عن  بعيدا  واالعتدال 
من التم�صك بالوحدة الوطنية و�صيادة القانون, 
ال�صد املنيع  القادر على رد من يحاول زلزلة اأمن 
الوطن , وتعميم الفو�صى اأومن يحاول اإ�صعالها, 
وكذلك منع كل من ت�صول له نف�صه اخلروج عن 

القانون, 

قطاع  منت�صبي  وجميع  النقابة,  جمل�س  واإن 
االن�صاءات , اذ يتقدم باحر التعازي لذوي الفقيد  
معتزا ً  الها�صمية  وقيادته  االردين  وال�صعب 
ليوؤكد  املخل�صني,  رجاالته  و  العادل   بق�صائنا 
وموئال  البنائه,  اأمن  واحة  �صيبقى  االردن  ان 
الدافىء  واحل�صن  االمة,  اأحرار  لل�صرفاء 
للمكلومني العرب من دول اجلوار بقيادة �صليل 
ابن  اهلل  عبد  امللك  جاللة  الها�صية  الدوحة 

احل�صني حفظه اهلل ورعاه .

حمى اهلل اأالأردن وابنائه الطيبني  

نقيب املقاولني

وائل ر�صاد طوقان 
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نقابة مقاويل الن�ساءات ت�ستقبل نادي ال�سري الفل�سطيني

بامني  ممثال  االردنيني   االن�صاءات  مقاويل  نقابة  جمل�س   ا�صتقبل  
املقاولني  احتاد  رئي�س   , ا�صبيتان  عباد  واملهند�س  الغنانيم  معروف  ال�صر 
االحتاد  ادارة  ع�صوجمل�س  ومرافقه   , جمعة  مروان  املهند�س  الفل�صطينيني 
املهند�س حممود ربايعة ,  يوم ال�صبت املوافق 10/22/ 2016   يف دار النقابة 
العمل  اطارتطوير  يف  امل�صرتك  التعاون  افاق  الطرفان   بحث  حيث   , بعمان 
يف قطاع االن�صاءات يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة املحتلني ,  و بعد ان رحب 
الغنانيم وا�صبيتان بال�صيف , ا�صتعر�س  املهند�س جمعة  العديد من الق�صايا 
التي تواجه العمل يف االرا�صي املحتلة , منها تعدد العمالت املتداولة) الدوالر 
اىل   وا�صار    , العطاءات  لت�صعري  بالدوالر  ال�صيكل  ربط  مت  حيث   ) وال�صيكل 
االجراءات والرتتيبات يف املجاالت  الت�صريعية والقانونية , التي تو�صل اليها  
االحتاد لتطوير و�صبط  عمل القطاع, موؤكدا  اهمية االطالع واال�صتفادة من  
التجربة االردنية,  يف �صبط  ت�صعري العطاعات واآلية تعوي�س املقاولني , عند 
تغري ا�صعار املواد ومدخالت االنتاج يف العمل االن�صائي ,خا�صة ان نظام نظام 

التي تعتمد قرار جلنة   االردن  املتبعة  يف  التعوي�س  واآلية  الفيديك  , فيه فروقات عن قانون  املحتلة   االرا�صي  العمل يف  �صيتم تطبيق  الذي  الدويل  امل�صرتيات 
التعوي�س ومتابعة اال�صعار  امل�صكلة من وزارة اال�صغال العامة واال�صكان .

ويف النهاية اتفق الطرفان على توا�صل اللقاءات وا�صتمرار التن�صيق امل�صرتك ,وح�صر القاء اع�صاء جمل�س النقابة حممد  �صامل الكوز وزياد هرما�س  ا�صافة  اىل 
امني عام النقابة املهند�س طارق الهريني  ومدير الدرا�صات واال�صعار املهند�س وليد العمري .

ال�صعب  ت�صامن  طوقان  ر�صاد  وائل  االردنيني  االن�صاءات  مقاويل  نقيب  اكد 
االحتالل   �صجون  يف  املعتقلني  اال�صرى  مع  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  االردين 
مثمنا ن�صاالتهم يف �صبيل احلرية واالنعتاق من قيد املحتل الذي اخرتق لكافة 
املواثيق والقوانني الدولية واالن�صانية , يف ظل عجز املجتمع الدويل, وتغا�صيه 
تزامن  الذي  حمادنة  يا�صر  اال�صري  با�صت�صهاد  معزيا.  االحتالل  جرائم  عن 
ا�ص�صهاده ابان و�صول  وفد  نادي االأ�صري الفل�صطيني برئا�صة قدورة فار�س رئي�س 
برئا�صة  االردنيني   االن�صاءات  مقاويل  نقابة  جمل�س  للقاء  عمان  اىل  النادي 

النقيب وائل ر�صاد طوقان  م�صاء االحد 2016/9/25 يف دار النقابة  بعمان

الفل�صطينيني  االأ�صرى  او�صاع  فار�س   قدورة  اال�صري  نادي  رئي�س  وا�صتعر�س 
ق�صية  و�صعت  التي  اال�صري  نادي  ن�صاطات  اىل  م�صريا  االحتالل,  �صجون  يف 
اال�صرى على اجندة العمل الوطني بعد ان جتاهلتها االتفاقيات الر�صمية موؤكدا 
االعباء الكبرية التي يقوم بها النادي يف �صبيل متابعة �صوؤون اال�صرى القابعني 
لهم  كرمية  حياة  لتاأمني  وثقافيا   مهنيا  وتاأهليهم  واملحررين  ال�صجون  يف 
الناجمة  النادي  احتياجات  امل�صاهمة يف دعم  ي�صتدعي  الذي  االمر  وعائالتهم  
عن برامج الطوارىء التي تواجه اال�صرى يف املعتقالت وكذلك امل�صاهمة يف اعادة 
بناء 102 منزال لعائالت املعتقلني الذين هدمت �صلطات االحتالل منازلهم يف 

عقاب جماعي والتي تقدر كلفتها حوايل مليون دوالر. 

كما قائال فار�س يف ا�صتعرا�س نبذة تاريخية لق�صية االأ�صرى, ان جمعية  نادي 
اال�صري قد مت تاأ�صي�صها مببادرة من اال�صرى داخل �صجون االحتالل عام 1992 
�صلطات  اال�صرى يف �صراعهم مع  التي حققها  العديدة  النجاحات  اىل  م�صريا  
التعليم اجلامعي وكذلك من خالل تهريب نطف اال�صرى  ال�صجن ومنها حق 
العام  ان  فار�س  .وبني  اخرى  نطفة  مئة  وتخزين  طفل   24 والدة  متت  حيث 
اجلاري واملا�صي يعتربان االأ�صواأ على االأ�صرى منذ �صنوات, م�صريا اإىل اعتقال 

اأربعة اآالف وثمامنئة فل�صطيني منذ اأكتوبر/ت�صرين االأول املا�صي.

االإ�صاءة  من  �صتى  ال�صاليب  تعر�صوا  واالأ�صرى  املعتقلني  جممل  من  اأن  واأكد 
والتعذيب القا�صي من قبل املحققني واجلي�س االإ�صرائيلي ,ومن �صمنها عملية 
التغذية الق�صرية للم�صربني عن الطعام  التي رف�صها حتى االطباء اليهود  , 
اىل  االباء  وحتويل  عائالتهم  ومعاقبة  منهم  الع�صرات  منازل  هدم  اإىل  اإ�صافة 
�صجانني من خالل الغرامات التي تفر�س على االطفال امل�صاركني يف املظاهرات 

نقابة املقاولني الردنيني  تلتقي احتاد املقاولني الفل�سطينيني

داخل مدينة القد�س .مبينا عدد االأ�صرى الفل�صطينيني يف �صجون االحتالل 
قا�صرا-  فتاة   17 منهن   - اأ�صرية  �صبعون  بينهم  اآالف  �صبعة  بلغ  العام  لهذا 
واأكرث من اأربعمئة طفل,فيما بلغ عدد االأ�صرى االإداريني يف �صجون االحتالل 
االن   وحتى   1967 عام  منذ  املعتقلني  عدد  و�صل  اأ�صرياوكذلك   750 يقارب  ما 
األف فل�صطينية وع�صرات االآالف من  نحو مليون معتقل, بينهم اأكرث من 15 

االأطفال.  

من جابهم اع�صاء جمل�س النقابة اكدو �صرورة دعم ا�صري الفل�صطيني كواجب 
وطني من خالل جلنة دعم ال�صعب الفل�صطيني يف النقابة واللجان املعنية يف 

النقابات املهنية االردنية ومتابعة التوا�صل  مع نادي اال�صري . 
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قال نقيب املقاولني وائل ر�صاد طوقان , معلقا على حادث انهيار جزئي ,من �صقف حتت االإن�صاء يف مبنى تو�صعة مكة مول ,غربي عمان,يف اواخر �صهر ايلول املا�صي,والذي 
جنم عنه اإ�صابة 13 عامل متواجد يف املبنى .

قال طوقان : بداية نحمد اهلل على عدم ح�صول وفيات يف حادث االنهيار الحدى  عقدات  م�صروع تو�صعة مكة مول وعليه قامت اجهزة النقابة الفنية  بالت�صارك مع 
اجلهات املعنيه بالك�صف على موقع احلادث.

وبني انه قد مت ت�صكيل جلنة �صالمة عامه برئا�صة مت�صرف لواء اجلامعه االردنيه وع�صوية كل من وزارة اال�صغال العامه واال�صكان وامانة عمان ونقابة املقاولني ونقابة 
املهند�صني واجلمعية العلميه امللكيه والدفاع املدين .حيث اقرت اللجنة  ان ا�صباب االنهيار للعقدة �صعف يف انظمة الطوبار واملالك هو من يقوم بتنفيذ امل�صروع ح�صب 

ما تبني من خالل الك�صف احل�صي واقوال االجهزة الفنيه للم�صروع .
واكد طوقان على �صرورة تنفيذ اي م�صروع من قبل املقاول امل�صجل با�صمه العقد وعدم االن�صياع لرغبات املالكني الذين يقومون بتنفيذ م�صاريعهم حتت ا�صم مقاول 

يتم ا�صدار �صهادة ت�صديق عقد با�صمه.
مطالباً كافة اجلهات ب�صرورة ت�صديد العقوبات على املخالفني من كافة االطراف .

ت�صعى نقابة مقاويل االن�صاءات االردنيني لتطبيق 
م�صروع تقدمي النافذة الواحدة خلدمات املقاولني 
الغنانيم  معروف  النقابة   �صر  امني  اأكد  ,وقد 
يف  الواحدة  النافذة  م�صروع  »تطبيق  اهمية   ان 
النقابة ياأتي   ان�صجاماً مع التطورات االلكرتونية 
اخلدمات  اف�صل  لتقدمي   , العمل  وم�صتجدات 
النقابية الع�صائها وت�صهيلها, و تب�صيط االإجراءات 
متكامل  اإلكرتوين  نظام  ا�صتخدام  خالل  من 
املقاوالت   �صركات   حول  املعلومات  بربط   ي�صمح 
االدارية  االنظمة  املعلومات يف  تن�صيق   من خالل 

نقابة املقاولني ت�سعى لتطبق النافذة الواحدة خلدمات املقاولني

واملالية امل�صتخدمة يف النقابة والعمل على تطويرها 
لتكون  االلكرتونية  الربامج  برتقية  وحتديثها 

من�صجمة مع ا�صتخدامات ال�صبكة العنكبوتية.

يوم  بعمان  النقابة  دار  يف  عقد  اجتماع  وخالل 
ال�صندوق  امني  بح�صور    2016/9/24 ال�صبت 
املهند�س �صايل  امني الطراونه  ملوظفي للتدريب 
اأن  اأو�صح  الواحدة  النافذة  انظمة  ا�صتخدام  على 
جمل�س النقابة لن ياألو جهدا يف دعم كادر النقابة 
الواحدة  النافذة  املركز والفروع الجناح برنامج  يف 
تقدمي  و   , وت�صريعها  االإجراءات  تب�صيط  بهدف 

اف�صل اخلدمات للمقاولني ,وزيادة كفاءة العمل يف 
النقابة  وخف�س التكاليف باخت�صار الوقت واجلهد, 

وامل�صاهمة يف �صبط العمل وحتديد امل�صوؤوليات.

تطويرانظمة   على  تعمل  التي  ال�صركة  وتقوم  
على  املوظفي  وتدريب  النقابة  يف  العاملة  الربامج 
التي  االنظمة  تلك  يف  احلديثة  الربامج  ا�صتخدام 
ال�صي ونظام  التاأمني  املحا�صبة ونظام  ت�صمل نظام 
التكافل ونظام توثيق امل�صاريع ونظام املقاول ونظام 

امل�صرتيات وامل�صتودعات وغريها من االنظمة .

حول  حادث النهيار يف عقدة من م�سروع تو�سعة مكه مول

النقابة توؤكد �سرورة تنفيذ اي م�سروع من قبل املقاول امل�سجل

با�سمه العقد وعدم الن�سياع لرغبات املالكني
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جمعية املذيعني الردنيني تعقد املوؤمتر العالمي الرابع يف مقر نقابة املقاولني.

عقدت جمعية املذيعني االردنيني املوؤمتر االعالمي 
والتح�شني يف خطاب  »التوعية  �شعار  الرابع حتت 

املرئي وامل�شموع« يف مقر نقابة املقاولني.
وقال رئي�ص اجلمعية حامت الك�شواين ان هناك حاجة 
ل�شياغة خطاب اعالمي عربي يحلل خطاب االخر 
العابر الينا من خلف احلدود ليكون مبثابة خطاب 

مواجهة وحت�شني للمتلقي العربي يف مواجهته.
وا�شاف يف افتتاح املوؤمتر ان مات�شهده منطقتنا من 
جعلت  اعالمية  وا�شطفافات  امني  ا�شتقرار  عدم 
املتلقي العربي لر�شائل و�شائل االعالم املختلفة يف 
متييز  على  والقدرة  والفهم  اليقني  عدم  من  حالة 
منها  ومن  واحليادية  بامل�شداقية  يتمتع  منها  من 

يتبنى اعالما تخريبيا م�شموما.
واكد الك�شواين ان املطلوب من االعالميني �شياغة 
احلقائق  ويبث  بامل�شداقية  يتمتع  اعالمي  خطاب 
ب�شكل يوؤدي الى اعتماده واالعتماد عليه، وان يكون 
خطاب مواجهة يتداعى لبنائه خرباء ومحللو العمل 
ال�شلوكي  النف�ص  علم  ومحللو  وخرباء  االعالمي 

والعمل ال�شيا�شي العربي.
ومعتقداتنا  فكرنا  يرف�ص  االخر  خطاب  ان  وا�شار 
ب�شورة  الغرب  فعل  كما  �شورتنا،  وي�شوه  وقيمنا، 
واالفالم  بالكاريكاتري  النمطية  العربي  االن�شان 
�شلبية  ب�شفات  واظهرته  ابرزته  التي  ال�شينمائية 

منها مخادع وغبي.
التفريق بني خطاب  الك�شواين على �شرورة  و�شدد 
والتح�شني،  والتوعية  املواجهة  وخطاب  الكراهية 
االخر  خطاب  ملواجهة  املجتمع  حت�شني  و�شرورة 
على  مبنية  اعالمية  م�شفوفة  ببناء  الينا  الوافد 
االخذ  مع  لر�شائله،  معمق  وحتليل  علمية  ا�ش�ص 
املفتوح  الف�شاء  يف  االعالم  و�شائل  باحل�شبان 

والعابر للحدود.
�شر  امني  املقاولني،  نقيب  قال مندوب  ومن جانبه 
على  �شاهم  االعالم  ان  الغنانيم   معروف  النقابة 

الدوام يف �شياغة التاريخ ون�شوء وتطور احل�شارة، 
ولعب  ومتطور  متعاظم  ودور  ر�شالة  لالعالم  وان 
او  املرئي  �شواء  وتنوعه  ا�شكاله   اختالف  على 
ويف  النا�ص  حياة  يف  هام  دور  املقروء  او  امل�شموع 

مختلف املجاالت احليوية الهامة.
النا�ص  لق�شايا  مراآة احلقيقة  االعالم  ان  وا�شاف 
والوقائع  نقل احلقائق  وهمومهم، وهو االمني على 
يقع  وعليه  وق�شاياهم،  النا�ص  حاجات  مت�ص  التي 
الدور  له  وكان  وار�شادهم،  النا�ص  توعية  واجب 
ال�شعوب  من  العديد  م�شائر  حتديد  يف  االكرب 
واي�شال �شوتهم الى �شانعي القرار، مما يدلل على 

اهمية االعالم املعا�شر.

وا�شار الغنانيم ان نقابة املقاولني ادركت اهمية دور 
االعالم وم�شوؤولياته وانها تعمل على توطيد ال�شلة 
التقليدية  املختلفة  االعالم  وو�شائل  النقابة  بني 

واحلديثة.
به  تقوم  الذي  البارز  االجتماعي  الدور  الى  ولفت 
والتربع  والتربع  التطوعي  العمل  دعم  يف  النقابة 

للموؤ�ش�شات اخلريية والوطنية.
تراأ�شها  والتي  للموؤمتر  االولى  اجلل�شة  وناق�شت 
االردنية  ال�شحفية  املوؤ�ش�شة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص 
"الراأي" رم�شان الروا�شدة، "اهمية تقدمي و�شائل 
للمتحدث  والتح�شني"  التوعية  خلطاب  االعالم 
تبني  و"واقع  فراعنة،  حمادة  ال�شابق  النائب 
التوعية  وامل�شموع خلطاب  املرئي  و�شائل االعالمي 
و"اعالم  العكور  با�شل  للمتحدث  والتح�شني" 
املذيعة  للمتحدثة  واملراأة"  والتح�شني  التوعية 

�شباح احلراح�شة.
ال�شابق  املدير  تراأ�شها  التي  الثانية  اجلل�شة  ويف 
القا�شي،  اجمد  وامل�شموع  املرئي  االعالم  لهيئة 
حول  املجايل  ن�شوح  اال�شبق  االعالم  وزير  حتدث 
"التجربة االردنية وخطاب املرئي وامل�شموع، ووزير 
حول  ربيحات  د.�شربي  اال�شبق  ال�شيا�شية  التنمية 
"انعكا�شات املحتوى االعالمي على الوعي ال�شيا�شي 
االعالمي  حتدث  كما  الدميوقراطية"،  واملمار�شة 
ه�شام الدباغ حول "املرئي وامل�شموع وثقافة التوعية 

والتح�شني.
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اأطلق الباحث والكاتب ال�صحفي نّواف الزرو م�صاء ال�صبت املوافق2016/10/22  
الكفاح  م�صرية  ال�صاملة,  الفل�صطينية  املو�صوعة  املقاولني  نقابة  مبنى  يف 
واالإعالمية  والثقافية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  من  عدد  بح�صور  الفل�صطيني 

املحلية والعربية.

وا�صتملت املو�صوعة التي جاءت �صمن جملدين اثنني بواقع 1424 �صفحة من 
الف�صول �صمن  باب عددا من  بابا ي�صجل كل  اربعة ع�صر  الكبري على  القطع 

عمل منهجي مرتب حمتويا على ف�صول عددها نحو 75 ف�صال.

واوردت املو�صوعة يف جملديها م�صرية الكفاح ال�صعبي الف�صطيني حتت عناوين 
حمطات ومراحل واحداث وهّبات وانتفا�صات وثورات اىل جانب ا�صرتاتيجيات 
انواع  خمتلف  �صارحة  وال�صهيونية  والتهويد  واالإحالل  واالقتالع  الغزو 

املمار�صات التع�صفية على االرا�صي الفل�صطينية.

والتاريخ  الفل�صطيني  والرتاث  الفل�صطينية  املعامل  املو�صوعة  واأبرزت 
واجلغرافيا الفل�صطينية وال�صمود العربي الفل�صطيني منقطع النظري م�صّكلة 

مرجعا لالعالميني واملخت�صني يف ق�صية القد�س وفل�صطني.

وقال الباحث الزميل نّواف الزرو ان املو�صوعة هي للذاكرة الوطنية والقومية وللمكتبة الوطنية والقومية ولالجيال وللواجب اجلمعي القومي والوطني, م�صريا اىل 
ل احلكاية الوطنية الفل�صطينية منذ بدايتها وحتى اللحظة. ان املو�صوعة تف�صّ

مقرر جلنة دعم �صمود ال�صعب الفل�صطيني يف نقابة املقاولني  �صامل ال�صوي�س خالل كلمتة يف بداية  حفل ا�صهار املو�صوعة ا�صار اىل دور نقابة املقاولني االردنيني يف 
دعم وتعزيز �صمود االهل يف ال�صفة وقطاع غزة املحتلني   وا�صاد بجهد الباحث الزرو الذي انتج منفردا ما عجزت عنه املوؤ�ص�صات الثقافية  موؤكداً  اهمية هذا العمل لي�س 
فقط كمرجع يحتاجه كل باحث ومتابع للق�صية الفل�صطينينية وتطوراتها بل اي�صا كعمل يندرج يف اطار مقاومة املحتل ال�صهيوين الذي �صلب االر�س ولكن مل ي�صتطع 

ان ي�صلب الذاكرة وحق ال�صعب الفل�صطيني يف مقاومة املحتل وال�صتقالل و العودة  للوطن ال�صليب .لبناء دولته امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س ال�صريف .

واعتربت الباحثة والكاتبة االعالمية الدكتورة حياة احلويك عطية ان اهمية املو�صوعة كونها تاأتي حلرا�صة الذاكرة العربية والفل�صطينية, وهي توؤرخ لتاريخ الن�صال 
العربي الفل�صطيني امل�صروع, م�صريا اىل دور املو�صوعة يف ايقاظ الوعي العربي والتاأكيد باأهمية الق�صية.

وقال الباحث اال�صرتاتيجي الدكتور ع�صام �صعدي ان املو�صوعة تعد جهدا كبريا يوثق ملراحل تاريخية هامة وخمتلفة من تاريخ ال�صراع العربي اال�صرائيلي, م�صريا اىل 
ان الن�صال الفل�صطيني كان دائما مرتبطا بالن�صال االردين الفل�صطيني وال ينفك عنه دفاعا عن القد�س واملقد�صات.

وقال رئي�س جمعية احلنونة للثقافة ال�صعبية الدكتور مو�صى �صالح ان املو�صوعة واكبت يف خمتلف ف�صولها املنهج العلمي للبحث وركزت على ابجدية ال�صراع العربي 
اال�صرائيلي ما قبل العام 1948 بكثري.

وعلى هام�س االحتفال القى عدد من احل�صور كلمات ا�صادوا خاللها باجلهود الكبرية التي تكللت باخراج املو�صوعة اىل النور.

ب�صي�صو  وم�صلم  الفرا  علي  الفرحان وحممد  ا�صحق  والدكتور  رائف جنم  املهند�س  وهم:  للمو�صوعة  والكتاب قدموا  والوطنية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  وكان عدد من 
والدكتور اني�س القا�صم والدكتور احمد �صعيد نوفل والكاتب ر�صاد ابو �صاور وابراهيم ن�صراهلل وحممد خروب وعزمي من�صور ومنري �صفيق

الباحث نواف الزرو  ي�سهر املو�سوعة الفل�سطينية ال�ساملة 
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هل�سة يفتتح املوؤمتر املعماري الأردين الدويل اخلام�س 

2016-11-01
 

واال�صكان  العامة  االأ�صغال  وزير  افتتح  الوزراء  رئي�س  مندوبا عن 
الدويل  االأردين  املعماري  املوؤمتر  افتتاح  هل�صة  �صامي  املهند�س 
اخلام�س حتت عنوان "العمارة املعا�صرة يف العامل العربي: الفر�س 
نقابة  يف  املعمارية  الهند�صة  �صعبة  تنظمه  الذي  والتحديات" 
املقاولني  نقيب  االفتتاح  حفل  يف   و�صارك  االأردنيني  املهند�صني 
ماجد  املهند�س  املهند�صني  نقيب  جانب  اىل  طوقان  ر�صاد  وائل 
املهند�س  اال�صكان  قطاع  يف  امل�صتثمرين  جمعية  ورئي�س  الطباع 

زهري العمري ..
العمارة  واقع  مناق�صة  اإىل  يهدف  املوؤمتر  اإن  هل�صة  م.  وقال 
لعمارة  املتجدد  املعماري  الفكر  ا�صتعياب  وامكانية  والت�صميم 
الع�صور العربية اال�صالمية يف العمارة العربية املعا�صرة واحلفاظ 
املنا�صبة  احللول  وايجاد  التاريخية  املدن  يف  الرتاثية  القيم  على 

لها.
حلماية  العربية  اجلهود  تكاتف  �صرورة  على  كلمته  يف  واأكد 
يواججها  التي  الكبرية  التحديات  من  العربي  املعماري  الرتاث 
وال�صيا�صية  واالجتماعية  االقت�صادية  التجوالت  نتيجة  اليوم 

للمجتمعات العربية.
املهند�صني  ونقابة  املوؤمتر  هذا  على  القائمني  هل�صة  م.  و�صكر 
باخلروج  اأمله  عن  معربا  التوعية,  املوؤمترات  هذه  ملثل  لتبنيها 
بالتو�صيات الهادفة اإىل ن�صر الوعي للحفاظ على الهوية املعمارية 

يف العامل العربي.
اإن  الطباع  املهند�س ماجد  االأردنيني  املهند�صني  بدوره قال نقيب 
والعلمية  الهند�صية  املوؤمترات  �صل�صلة  �صمن  ياأتي  املوؤمتر  هذا 
الهند�صية  االخت�صا�صات  كافة  ت�صمل  التي  الدولية  االأردنية 
وقدرات  كفاءة  ورفع  الهند�صة  مبهنة  لالرتقاء  النقابة  تنظمها 

املهند�س االأردين للو�صول اإىل العاملية.
بناء  يف  النقابة  اإ�صهام  اإطار  يف  كذلك  ياأتي  املوؤمتر  اأن  اإىل  واأ�صار 
تكنولوجيا,  متطور  معريف  هند�صي  اأردين  جمتمع  منظومة 
وفق  االأردين  اال�صت�صاري  الهند�صي  القطاع  تطوير  وبهدف 

املرجعيات واملتطلبات العاملية.
لهذا  رعايته  على  الوزراء  رئي�س  اجلزيل  �صكره  عن  اأعرب  كما 
املعمارية  الهند�صة  �صعبة  من  تنفيذه  على  والقائمني  املوؤمتر, 
واللجنة التح�صريية والرعاة الداعمني القامته وو�صائل االعالم 

وكل من �صاهم الجناح هذه التظاهرة العلمية الهند�صية املميزة.
من جانبه قال ع�صو جمل�س النقابة رئي�س جمل�س �صعبة الهند�صة 
املعمارية املهند�س ب�صار البيطار اإن هذا املوؤمتر ينطلق تاأكيدا على 
اأن كون العمارة فنا وعلما واحرتافا, موؤكدا اأن العمارة اأداة فاعلة 

يف خلق البيئة املبنية من اأجل احت�صان االن�صان.
من ناحيته قال رئي�س اللجنة التح�صريية للموؤمتر املهند�س وائل 
التوا�صل  اإىل تدعيم  املوؤمتر  �صعت من خالل  اللجنة  اإن  امل�صري 
بني الثقافات الدولية ةاالقليمية واملحلية, واثراء البحث العلمي 

يف جمال العمارة والتخطيط العمارين والت�صميم احل�صري.
يف  البحث  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  يهدف  املوؤمتر  اأن  اإىل  واأ�صار 

الهوية  ال�صكالية  اأعمق  لفهم  وال�صعي  العربي,  العامل  املعا�صرة" يف  "العمارة  م�صطلح  جتليات 
املعمارية ورفع م�صتوى الوعي العام فيما يرتبط بالعمارة والعمران يف العامل العربي.

وي�صارك يف جل�صات املوؤمتر على مدار ثالثة اأيام كوكبة من املتحدثني الرئي�صيني العرب والعامليني 
والربوفو�صور  ر�صوان   ح�صن  الدكتور  الرباط  مدينة  يف  للعمارة  الوطنية  املدر�صة  مدير  منهم 
يف العمارة والتخطيط والتاريخ احل�صري يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي نزار ال�صياد الروؤوف 
العمارة  واأ�صتاذ  عبد  علي  الدكتور  االأ�صتاذ  قطر  بجامعة  العمراين  التخطيط  برنامج  ومن�صق 

والت�صميم احل�صري والتخطيط يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت الدكتور روبرت �صليبا.
الهند�صية منها �صركة زين وامانة  املوؤ�ص�صات وال�صركات واملكاتب  املوؤمتر عدد من كربى  ويرعى 
مي�صم  و�صركة   "Art line" امل�صاريع  لفر�س  العاملية  وال�صركة  متدين  جمموعة  الكربى  عمان 
البرتاء  املنيوم  و�صركة  وعماريون  طوقان  جعفر  امل�صت�صارين-  واحتاد  مهند�صون  و  معماريون 

وبنك دبي االإ�صالمي.
كما �صارك يف دعم املوؤمتر اجلمعية العلمية امللكية وجامعة البرتاءو�صركة النظم العمرانية املتحدة 
ومكتب املهند�س �صخر مروان دودين ومكتب املهند�س وائل امل�صري خمططون ومعماريونومكتب 
يغمور اال�صت�صاري و�صركة كناوف لالن�صاءات وعنا�صر البناء " knauf" ومكتب املهند�س للعمارة 
و  اال�صت�صارات  و�صركة  ا�صت�صاريون  و  معماريون   – اأحمد  �صيد  زكي  املهند�س  ومكتب  احلديثة 

احللول الهند�صية و�صركة دار العمران تخطيط العمارة. 
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ور�صة عمل يف جمال  بافتتاح   )GIZ( الدويل  للتعاون  االملانية  الوكالة  قامت 
ياجوز.  املهني  التدريب  معهد  يف  ال�صم�صية  التدفئة  و  ال�صحية  التمديدات 
جريد  الدكتور  االملانية  التنمية   و  االقت�صادي  التعاون  وزير  معايل  بح�صور 
مولر)Dr. Gerd Müller( حيث رعى حفل االفتتاح و التد�صني يف اخلام�س 

من ت�صرين االول 2016.

املياه  انبوب  �صن  طريق  عن  البدنية  لياقته  مولر  جريد  الدكتور  اظهر  كما 
www.benaa.org. على  الفيديو  �صاهد  الهندي.  يحيى  علي  الطالب  مع 
  )BMZ( التنمية  و  الوزارة االحتادية  االملاين للتعاون االقت�صادي  jo. تقوم  
املياه و الطاقة يف االردن( املرحلة  بتمويل امل�صروع ) حت�صني كفاءة ا�صتخدام 

)TWEED 2( الثانية

مع  بالتعاون  تقوم   )JCCA( االردنيني  االن�صاءات  مقاويل  نقابة  اأن  ويذكر 
www. االلكرتوين  املوقع  بت�صغيل   )GIZ( الدويل  للتعاون  االملانية  الوكالة 

benaa.org.jo  لتقدمي التدريب و التوظيف يف قطاع االن�صاءات.  وقد قام 
اخلبري االملاين املهند�س كورت ثيوبالد )موظف نقابة املقاولني( مع املهند�صة 
www. يا�صمني ابوزناد )م�صت�صار الوكالة االملانية( بتقدمي املوقع االلكرتوين

benaa.org.jo يف االفتتاح.

 حيث قامت م. يا�صمني ابوزناد بتدريب الطالب �صهيب العدوان, امري عمر, 

وزير التعاون الأملاين يفتتح ور�سة عمل  يف معهد التدريب املهني »يــاجــوز« 

	

املقاول  كفاءة  رفع  اىل  املقاولني  نقابة  �صعي  اطار  يف 
لديه  والعاملني  املقاول  تدريب  وتعزيز  و  االأردين 
املقاول  لدى  لتطويرالعمل  الالزمة  املعرفة  الكت�صاب 
االأردين,  القى املهند�س عمار ال�صاكت حما�صرة بعنوان 
مدة  متديد  يف  للتاأخريات  الزمني  االثر  "حتليل 
امل�صروع  "يوم ال�صبت املوافق  29 /2016/10 يف دار نقابة 
املقاولني بعمان , وادار املحا�صرة مقرر اللجنة العلمية 
يف النقابة املهند�س عاطف الدغمي  الذي ا�صار اىل ان 
هذه املحا�صرة هي تاأتي �صمن حما�صرات تهدف لرفع 
وعي املقاول يف عقود املقاوالت وتبيان حقوقه وواجباته 
واآلية تطبيقاتها , �صمن �صل�صلة برنامج  االيام العلمية 

يف النقابة .
اململكة   امل�صاريع يف  ان 95% من  ال�صاكت  املهند�س  وقال 
النهائها,   املحدد  املوعد  عن  تنفيذها  برامج  تتاأخر 
لكافة  الزمني  الربنامج  اهمية حتليل  تكمن  هنا  ومن 
التح�صري  مرحلة  من  بدءاً  التنفيذ  ملراحل  االن�صطة 
مرحلة  االخرية  واملرحلة  االن�صاء  برحملة  مروراً 
الت�صطيب .وا�صار ان هنالك تاأخري وي�صبب تاأخريكامل 
نهاية  على  اليوؤثر  منها  البع�س  بينما  امل�صروع 
امل�صروع,مبينا اهمية حتديد بدائة الن�صاط ونهايه على 
رزنامة امل�صروع لتحديد مدة كل ن�صاط وباحت�صاب ايام 

العمل الفعلية وايام العطل الر�صمية .
وبني ال�صاكت ان انواع برامج يف امل�صاريع بدءا بالربنامج 
مراحل  ميباً  للمهند�س  املقاول  يقدمه  الذي  اال�صا�صي 
التنفيذ ومدة تنفيذ امل�صروع وتكون فيه ن�صبة االجناز 
DATE IN� متابعة يرنامج  ثم  ومن  �صفر   ت�صاوي 

�سمن برنامج اليام العلمية يف نقابة املقاولني 

ال�ساكت يحا�سر حول الثر الزمني لتاأخريات امل�سروع

FORMATION UP ويكون يف بداية امل�صروع ويحدد ن�صبة االجناز يف كل فرتة زمنية وبرنامج اخر 
 AS  للمقارنة بني الربنامج اليومي والربنامج اال�صا�صي , و برنامج ح�صب  التنفيذ DVICE يدعى
BUILT  واخريا برنامج العرثات IMPACTED  الذي يحدد العرثات يف امل�صروع وا�صبابها واثرها 
,كما بني املحا�صر طرق التحليل املعتمدة لتحليل اثر الربامج املختلفة على مدة امل�صروع واملحددة يف 
اربعة طرق االول العرثات ح�صب املخطط  والثاين العرثات اثناء التفيذ والثالث العرثات الناجمة عن 

اختالف املخطط عن التنفيذ واخريا حتليل تاخريالوقت . 
ت�صليم  تاأخري  توؤدي اىل  التي  الثغرات  العديد من  الدغمي اىل  املهند�س  ا�صار مقررا جلنة  من جانبه 
تواجه  التي  العرثات  اهم  ولكن  ملقاول  مطالبات  على  الرد  يف  املهند�س  ب�صبب  التاأخري  ومنها  امل�صروع 
ويوؤدي  للم�صروع  املايل  التدفق  على  يوؤثر  مما  املقاول  م�صتحقات  دفع  من  املالك  تاأخري  هي  املقاول 

للتباطىء وتاأخري اتلم�صروع .
ويف نهاية املحا�صرة دار نقا�س م�صتفي�س بني املا�صر واحل�صور

كيفية  و  االنرتنت  ا�صتخدام  كيفية  على  اهلل  حرز  وه�صام  الزواتني  �صلمان 
  www.benaa.org.jo ا�صتخدام املوقع االلكرتوين

يقوم املوقع االلكرتوين www.benaa.org.jo مبهمتني رئي�صيتني:

حيث  الدورات  و  التدريب,  مراكز  الفر�س,  املهني,  التدريب  عن  االبالغ   -1
املوقع  على  عر�صها  و  دوراتك  تقدمي  خدمة  بناء  لك  يوفر  تدريبي  كمركز 

االلكرتوين.
2- يعمل كمن�صة الكرتونية للح�صول على فر�س عمل. حيث انك كباحث عن 
عمل �صيوفر لك بناء عدد من فر�س العمل من املقاولني و كمقاول �صتتمكن 

من ايجاد موظفني موؤهلني و مدربني.
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عودة امل�ساريع املليارية

ع�صام ق�صماين
وقعت احلكومة اتفاقية مع م�صتثمر كويتي الإقامة 
امليت  البحر  منطقة  يف  ترفيهي  �صياحي  م�صروع 

التنموية بقيمة ت�صل اإىل 1.5 مليار دوالر.

بزمن  ي�صمى  ما  حقبة  لعودة  تد�صني  اخلرب  هذا 
يبعث  ال  املبداأ  حيث  من  لكنه   , املليارية  امل�صاريع 
على التفاوؤل فح�صب بل يكر�س جاذبية االإ�صتثمار يف 
على  تخيم  الذي  الوقت  يف  حتتاجه  ما  وهو  اململكة 

املنطقة اأجواء الت�صاوؤم وعدم اليقني .

توافر  امل�صنودة من  العقار  اإبان طفرة  اأنه  هنا  نذكر 
�صركات  تو�صعت   , النفط  فوائ�س  �صيولة كبرية من 
عليها  اأطلق   , م�صاريع  يف  اخلليجية  ومنها  عربية 
بامل�صاريع  البع�س  و�صماها  االأحالم  م�صاريع  اأنذاك 
املليارية , التي �صبق فيها التو�صع الهائل كل معايري 
الوقائع االإقت�صادية بظن اأن الطفرة بال نهاية واأن 
باالأبراج  تزدحم  اأن  يفرت�س  �صماء  يف  لها  الحدود 
وم�صاحات �صتعج باملنتجعات مرتامية االأطراف قبل 

ان تفتك بها االأزمة املالية العاملية.

االأردن  اأطلقت يف  التي  العربية واالأجنبية  ال�صركات 
م�صاريع �صخمة علقت اأو توقفت بفعل االأزمة كانت 
تعمقت يف �صوق عمان املايل واإن�صحبت خملفة وراءها 
م�صاريعها  بع�س  ان  فيما  لالأ�صهم  هابطة  اأ�صعارا 
هياكل �صخرية غري  باتت  وبع�صها  الورق  تغادر  مل 

مكتملة تقبع بال حياة وال روح خلف التالل .

اأن ن�صع يف البال عدم تكرار اأخطاء  رمبا من املفيد 
اأنذاك  واالأجنبية  العربية  فال�صركات   , املرحلة  تلك 
ال�صوق املحلية  اأو جزئيا من  جلاأت لالقرتا�س كليا 
�صواء من البنوك اأو عن طريق االإكتتابات ال�صخمة 
التي اإ�صتهلكت املدخرات , لتمويل م�صاريعها , بينما 
كان يفرت�س اأن تلتزم ب�صخ ما يناهز 50% من حجم 
االإ�صتثمارات التي اأطلقتها يف ال�صوق لكنها مل تفعل , 
فما فعلته هو املبالغة يف قيمة االإ�صتثمارات للح�صول 

على ت�صهيالت اأكرب .

لالقرتا�س  العربية  اأو  االأجنبية  ال�صركات  جلوء 
املحلي لتنفيذ م�صاريع اأو عطاءات �صناعية اأو عقارية 
فهو   , م�صافة  قيمة  يحمل  ال  بها  فازت  خدمية  اأو 
�صركات  ت�صتطيع   , متاحا  ماال  ي�صتخدم  ناحية  من 
بفر�صة  حظيت  اأو  بعطاء  فازت  لو  توظيفه  حملية 
ت�صتطيع  وبه   , �صغرية  اأو  عمالقة  م�صاريع  تنفيذ 
�صراء تكنولوجيا اأو تقنية موجودة يف ال�صوق , ومن 
على  املرتتبة  العوائد  و  االرباح  ,حتويل  �صلبياته 
الكثري  ا�صتنزاف  اىل  اأ�صف   , اخلارج  اىل  اال�صتثمار 

من ال�صيولة و املدخرات املحلية .

اإبتداء  نرى   , يقرتح  اأن  املقال  هذا  لكاتب  جاز  اإن 
اإذا  مقاولني  اأو  م�صتثمرين  بحق  اإنذارات  توجيه 
 , العقارية وغريها  امل�صاريع  اإجناز  كانوا �صبب تعرث 
مبا يف ذلك اإعادة تقييم االأرا�صي املباعة اأو املوؤجرة , 

و�صحبها لو اإقت�صى االأمر .

مثل  اأنباء  ولهفة  بفرح  نويف  اأن  قبل  اأي�صا  نقرتح 
تت�صمن  حمكمة  االإتفاقيات  تكون  اأن  امل�صاريع  هذه 

�صروطا لعدم ح�صن االإلتزام .

الراي االثنني 2016/10/31

احلكومة توقع مع م�ستثمر كويتي لإقامة م�سروع �سياحي 
بـ1.5 مليار دولر

عمان - وقعت احلكومة االأحد اتفاقية مع م�صتثمر كويتي الإقامة م�صروع �صياحي ترفيهي يف منطقة البحر 
احلرة  للمناطق  االأردنية  املجموعة  مدير  اأعلن  ما  وفق  دوالر,  مليار   1.5 اإىل  قيمته  ت�صل  التنموية  امليت 

والتنموية حمزة احلاج ح�صن.
وقال احلاج ح�صن لـ »الغد« اإن امل�صتثمر الكويتي ينوي اإقامة م�صروع م�صروع »درمي بوينت« على م�صاحة تبلغ 

األفا دومن يف البحر امليت �صمن اأرا�صي املنطقة التنموية.
�صركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الك�صا�صبة  حمد  املجموعة  رئي�س  من  كل  ح�صن,  للحاج  وفقا  االتفاقية,  ووقع 

)SQM( بدر الغامن, بح�صور نائب رئي�س الوزراء ل�صوؤون االقت�صادية الدكتور جواد العناين.
وبني احلاج ح�صن اأن االتفاق مع امل�صتثمر م�صروط بتنفيذ العديد البنود, خالل العام االأول, اأهمها تقدمي 
خمطط زماين لتنفيذ امل�صروع, اإ�صافة اإىل تقييم �صعر االأر�س لغايات االيجار, وتقدمي كفالة ل�صنة ايجار 

واحدة, واأنه يف حال مل تنفذ البنود امل�صار اإليها يف املدة املحددة ال تدخل االتفاقية حيز التنفيذ.
الإقامة  كويتي  ر�صمية مع م�صتثمر  املا�صي حول مفاو�صات  )يوليو(  تقريرا يف متوز  ن�صرت  »الغد«  وكانت 

م�صروع �صياحي ترفيهي يف منطقة البحر امليت التنموية ت�صل قيمته اإىل حوايل 1.5 مليار دوالر.
وح�صب االتفاق, يفرت�س اأن يقام م�صروع »درمي بوينت« على م�صاحة اأر�س األفي دومن, و�صيعد معلما بارزا يف 
اأحد اأكرث االأماكن متيزاً يف االأردن »البحر امليت« ال�صتقطاب اأكرب عدد من الزوار من �صكان منطقة ال�صرق 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا, البالغ عددهم ما يزيد عن 350 مليون ن�صمة.
هذا باالإ�صافة اإىل حمبي املرح واملغامرات والباحثني عن االإثارة الهادفة من جميع اأنحاء العامل.

وميثل امل�صروع وفق بنود االتفاقية, خطوة اأ�صا�صية يف دعم وتطوير قطاع ال�صياحة يف االأردن. فمن موقعه 
املميز, املطل على منطقة البحر امليت يقدم امل�صروع من خالل مرافقه الرتفيهية املتعددة منها مغامرات 
ترفيهية من الطراز العاملي احلديث, تعر�س الق�ص�س التاريخية باأ�صلوب تفاعلي م�صّوق, معتمدا على تراث 
املنطقة الغني بتاأثريات احل�صارات التاريخية التي تعاقبت عليها, مبا يف ذلك ح�صارات االأنباط والبابليني 

والرومان واحل�صارة االإ�صالمية, ويوفر لزواره مناخا ال ُي�صاهى من املغامرة والت�صويق.
و�صيعد م�صروع »درمي بوينت« منوذجا للم�صاريع التي تعتمد على »الطاقة اخل�صراء« الإدارته, حيث �صيت�صمن 

اأحدث االأ�صاليب التكنولوجية الإنتاج الطاقة املتجددة, والتي �صتخدم جزءا من امل�صروع.
ويوفر امل�صروع ما ال يقل عن األف فر�صة عمل الأبناء املجتمع املحلي, و�صت�صهل جمموعة )SQM( توفري 
والذي  خا�صا,  مرفقا  امل�صروع  �صيت�صمن  كما  امل�صروع,  يف  الرئي�صة  للوظائف  الالزمة  التدريبية  الدورات 
واأنظمة  للطاقة,  البديلة  امل�صادر  ماهية  على  التعرف  والزوار  والطالب  ال�صركات  لكل  �صيتيح من خاللة 
الطاقة ال�صديقة للبيئة كالطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح, باالإ�صافة اإىل اأنظمة تكرير املياه العادمة وطرق 

اال�صتفادة منها واإعادة ا�صتخدامها.
ا�صتيعابية 1200 غرفة  اأربعة فنادق بطافة  ت�صمل مبا ال يقل عن  امل�صروع على فنادق عاملية  �صي�صتمل  كما 

فندقية, منها: فندقVIP�5*, فندق 5 جنوم, فندق منتجع عائلي 5 جنوم, وفندق 4 جنوم.
الربامج  و�صيقدم  متنوعة,  جتارية  وحمالت  ومطاعم  فخمة,  ا�صرتاحات  على  اأي�صا  امل�صروع  و�صي�صمل 
امل�صرحية االآ�صرة والعرو�س الليلية االأخاذة لزواره, بحيث ير�صي جميع االأذواق ويخدم خمتلف الرغبات 

ويوفر ن�صاطات جلميع الفئات العمرية.
وقال الدكتور جواد العناين اإن االتفاقية تاأتي يف �صياق العالقات االخوية التي تربط جاللة امللك عبد اهلل 
الثاين و�صقيقه ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح امري دولة الكويت, م�صريا اإىل اأن الكويت حتتل املركز 

االأول عربيا يف حجم اال�صتثمارات باالأردن وباملركز الثاين عامليا بعد اجلمهورية الفرن�صية.
وا�صاف ان امل�صتثمر الكويتي من اجنح امل�صتثمرين بالعامل من حيث امكاناتهم التقنية واالدارية, م�صريا 
اىل عدد من اال�صتثمارات الكويتية باالأردن واخلارج, ووقوف دولة الكويت الدائم وامل�صتمر مع اململكة بكافة 

اجلوانب ال�صميا ال�صيا�صية واالقت�صادية.
عمل  فر�س  وايجاد  ا�صتثمارية  فر�س  خلق  على  �صيعمل  ارا�صيه  تاأجري  جرى  الذي  امل�صروع  ان  واأو�صح 

لالردنيني ويواكب احدث املدن الرتفيهية وال�صياحية بالعامل.
                                             الغد 2016/10/30
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النقابة  جمل�س  من   بقرار  ال�صكاوى  جلنة  �صكلت 
لها   مقررا  الزريقات  عزمي  املهند�س  يكون  ان  على 
واملهند�صة  اول   نائبا  النمروطي  ح�صام  واملهن�س 
ميادة �صقر نائبا ثاين وع�صوية  كل من املهند�صني 
حت�صني ابوغو�س وعبد الرزاق كلبونة  وعلي ال�صويل 
تقوم   ,و  القا�صي  و�صليم  داوود  ووليد  حماد  وعارف 
كافة  ا�صتقبال  على  تطوعي  وب�صكل  اللجنة   هذة 
التي  باخلالفات  املتعلقة  و  اليها  الواردة  ال�صكاوي 
حتدث بني املقاولني وا�صحاب العمل و/او املقاولني 
بني بع�صهم  ملحاولة الو�صول اىل حل ودي ير�صي 
وامل�صاواة  العدل  اللجنة مببداأ  التزام  الطرفني  مع 
 . االعتبارات  عن جميع  بعيدا  ال�صكوى  اطراف  بني 
واو�صحت املهند�صة رانيا ابو ال�صند�س من�صقة جلنة 
ان   االردنيني  االن�صاءات  نقابة مقاويل  ال�صكاوي قي 
اللجنة  خالل عام 2016 قامت مبتابعة 56 �صكوى, 
االنتهاء من 35  , مت  اجتماعا  يقارب 30  وعقدت ما 
فيها  الو�صول  مت  ال�صكاوي  هذه  من  جزء   , �صكوى 
اىل حلول مر�صية لكال الطرفني من قبل اللجنة , 
واجلزء االخر مت اللجوء فيه اىل التحكيم او الق�صاء 
بناء على طلب االطراف او لعدم تعاون احد اطراف 

ال�صكوى مع اللجنة.  

اآلية عمل اللجنة  قالت املهند�صة رانيا : تقوم  وعن 
اللجنة بدعوة طريف النزاع وال�صماع منهم حتى ت�صل 
اخلربة  بذلك  م�صتخدمة  امكن  اذا  بينهما  حل  اىل 
من  فريق  بت�صكيل  اللجنة  تقوم  وكذلك   , املهنية  
بني اع�صائها يف حال تطلب االمر الذهاب اىل مكان 
العمل للوقوف على واقع احلال معرفة احلل ويقوم 
ليم  اللجنة  اىل  ي�صلم  تقرير  باعداد  الفريق  هذا 

اال�صتنا�س به عند اعداد التقرير النهائي .
وا�صافت  يف حال مل ت�صتطع اللجنة الو�صول اىل حل 

يتم اعداد تقرير بواقع احلال ويتم رفعه اىل جمل�س 
النقابة للموافقة على اعطاء ن�صخة من هذا التقرير 
احد  رغبة  حال  يف  عليه  وامل�صتكي  امل�صتكي  من  لكل 

الطرفني يف ذلك.
 وتعقد جلنة ال�صكاوى اجتماعاتها داخل مبنى نقابة 
االحيان  بع�س  ويف   , االردنني  االن�صاءات  مقاويل 
تعقد ا جتماعات خارج  مبنى النقابة يف حال تطلب 
االمر بقرار من قبل مقرر جلنة ال�صكاوى ومبوافقة 

جميع االع�صاء على ذلك .

ن�ســـــاطــــات جلنــــــــة ال�سكــــــــــاوي

اقرار كودات هند�سية وادلة ار�سادية وموا�سفات فنية للمباين

قال وزير اال�صغال العامة واال�صكان رئي�س جمل�س البناء الوطني االردين املهند�س 
�صامي هل�صه اأم�س, »ان جمل�س الوزراء اأقر جمموعة من الكودات الهند�صية واالأدلة 

االإر�صادية واملوا�صفات الفنية العامة للمباين« .
وبني هل�صه ان هذه الكودات مت اعدادها وفق احدث املراجع العاملية ومبا يتنا�صب مع 
االحتياجات املحلية وقد مت ت�صمينها االأ�صاليب احلديثة لتوفري الطاقة واالأنظمة 
الذكية يف املباين مبا يتالءم مع التقدم العلمي والتكنولوجي والتقني, وذلك ملواكبة 

روح التطور لقطاع البناء والهند�صة واالإ�صكان يف اململكة.
اخلا�س  البناء  متطلبات  كودة  حتديث  �صملت  الكودات  هذه  ان  اىل  هل�صه  وا�صار 
لالأ�صخا�س ذوي االعاقة لتتالءم مع االحتياجات املحلية وتواكب التطورات احلديثة 
وتتوافق مع قانون حقوق االأ�صخا�س املعوقني واملتعلقة بالت�صهيالت البيئية, حيث 
مت ت�صمينها ا�صتخدام تقنيات جديدة يف املباين لتحقيق �صهولة الو�صول لالأ�صخا�س 

ذوي االإعاقة.
وال�صمعية  الب�صرية  لالعاقة  الواجبة  البناء  متطلبات  اإ�صافة  مت  »انه  وا�صاف 
احل�صانات  دور  لرتاخي�س  العامة  ال�صالمة  ومعايري  التعليمية  املباين  ومتطلبات 
وكذلك حتديث كودة امل�صاعد بحيث يكون تركيب امل�صعد الزامياً للمباين وال�صقق 
الفندقية وامل�صت�صفيات ودور الرعاية ال�صحية, التي يزيد طوابقها عن واحد واملباين 

ال�صكنية التي يزيد طوابقها عن 3 طوابق«.
واكد هل�صه ان هذه الكودات مت اعدادها يف اجلمعية العلمية امللكية ومت مراجعتها 
املهند�صني  نقابة  من  اجلهات  كافة  ومب�صاركة  ومتخ�ص�صة  فنية  جلان  خالل  من 
واملقاولني واجلامعات واملوؤ�ص�صات املعنية والقطاع اخلا�س مبنحة مقدمة من االحتاد 
االأوروبي EU والوكالة االأمريكية للتنمية الدولية USAID وقد �صملت جمموعة 
الكودات واالأدلة االإر�صادية واملوا�صفات والتي مت اعتمادها من جمل�س الوزراء والتي 

�صيتم ن�صرها باجلريدة الر�صمية لت�صبح نافذة املفعول.
الطبيعية  التهوية  وكودة  الطبيعية  االإنارة  كودة  �صملت  الكودات  هذه  ان  واو�صح 
والكودة املحدثة للوقاية من احلريق والوقاية من ال�صواعق وكودة التدفئة املركزية 

املباين  يف  والرطوبة  املباين  العزل  وكودة  الهواء  وتكيف  امليكانيكية  التهوية  وكودة 
وجملد للخدمات امليكانيكية .

كودة  وحتديث  الكهربائية  وللرتكيبات  احلراري  للعزل  دليل  عمل  اي�صا  مت  كما 
متطلبات البناء اخلا�صة باالأ�صخا�س ذوي االإعاقة وكودة امل�صاعد. 

احلا�صوبية  واملحاكاة  واالإنارة  الت�صميم  اأنظمة  كذلك,  �صملت  الكودات  ان  وذكر 
لالإ�صغاالت  احلريق  من  والوقاية  املباين  الإ�صغاالت  التهوية  واأ�صاليب  للمباين 
للمباين  خا�صة  ومتطلبات  وال�صناعية  والتجارية  وال�صحية  وال�صكنية  التعليمية 
العالية, ا�صافة اىل االأ�صاليب احلديثة للوقاية اخلارجية للمباين من الربق واأنظمة 
وتوفريها  املياه  توزيع  واأنظمة  املباين  يف  والتحكم  الهواء  توزيع  واأنظمة  التدفئة 

واإعادة تدويرهما.
العزل  واأنظمة  للمباين  والرطوبة  املباين  للعزل  احلديثة  االأنظمة  ات�صمت  كما 
احلراري وح�صاباته واأنظمة املعاينة واالختبارات واإ�صدار ال�صهادات الأنظمة الطاقة 

يف املباين .
برتا 2016/11/27       
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اإقرار نظام اإلزامية ت�سغيل الأردنيني يف م�ساريـع الإعمار باملحـافظـات

عمان
الوزراء  رئي�س  برئا�صة  عقدها,  التي  جل�صته  يف  الوزراء  جمل�س  قرر 
الدكتور هاين امللقي املوافقة على م�صروع نظام الزامية ت�صغيل العمالة 
ل�صنة  فيها  املنفذة  االعمار  م�صاريع  يف  املحافظات  ابناء  من  االردنية, 

.2016
ومن �صاأن امل�صروع امل�صاهمة بتنمية املحافظات والتخفيف من البطالة, 
العمل,  و�صاحب  امل�صرف  الهند�صي  واملكتب  املقاول  الزام  خالل  من 
بتعيني عدد من املهند�صني حديثي التخرج واالداريني والفنيني والعمال 
هذه  فيها  تنفذ  التي  املحافظة  ابناء  من  االعمار  م�صاريع  يف  االردنيني 

امل�صاريع.
تت�صمن  العطاء  يف  �صروط  و�صع  العمل  �صاحب  »على  امل�صروع  ون�س 
اعطاء ن�صبة من اعمال امل�صروع ملقاول فرعي من اهايل املحافظة, بناء 
باملحافظة,  املتخ�ص�صني  املقاولني  توافر  ومدى  التناف�صية  مبداأ  على 
واملقاولني  املحافظة  على  بالفائدة  يعود  ان  �صاأنه  من  الذي  »االمر 

واملكاتب اال�صت�صارية فيها, وي�صهم يف احداث التنمية فيها.
وت�صري اأحكام هذا النظام على جميع عطاءات م�صاريع االعمار التي تنفذ 
واملوؤ�ص�صات احلكومية واجلامعات  والدوائر  الوزارات  باململكة, مبا فيها 
الت�صريعات  مبوجب  م�صلكة  هيئة  او  �صلطة  واي  والبلديات  الر�صمية 

النافذة وال�صركات التي ت�صاهم بها احلكومة.
بت�صغيل  املحافظات  االعمار يف  مل�صاريع  املنفذة  املقاوالت  �صركات  وتلتزم 
املطلوبة  االأعمال  على  ذاتها,  املحافظة  ابناء  من  امل�صتخدمني  وتدريب 
وحجم  وقيمة  طبيعة  وح�صب  امل�صاريع  لهذه  وال�صيانة  االدامة  لغايات 

امل�صروع.
التي تطرح من  امل�صروع »يلتزم ا�صحاب عمل م�صاريع االعمار  وجاء يف 
اإ�صافة عالمات ونقاط  خالل التاأهيل امل�صبق او التقييم الفني واملايل, 
للتقييم الفني للمكاتب اال�صت�صارية ول�صركات املقاوالت التي لها فروع 
وائتالفات وم�صاركة لهذه ال�صركات واملكاتب الهند�صية �صمن املحافظة 
املكتب  او  املقاول  عر�س  حكما  وي�صتبعد  فيها«.  امل�صروع  �صينفذ  التي 
الهند�صي امل�صرف يف حال عدم ت�صمنه االحكام املن�صو�س عليها يف هذا 
امل�صرف  الهند�صي  املكتب  او  املقاول  يحرم  ذلك  تكرار  حال  ويف  النظام, 
ومبوجب  احلكومية.  العطاءات  فيها  مبا  العطاءات  يف  امل�صاركة  من 
النظام اأي�صا, تلتزم ال�صركات االجنبية العاملة يف املحافظات, يف املجاالت 
كافة, مبا فيها التنقيب وال�صناعات اال�صتخراجية والتنموية وال�صركات 
واي  املتجددة  والطاقة  الطاقة  وم�صاريع  املياه  تنقية  مبجال  العاملة 
اعمال اعمار يعتمدها جمل�س البناء الوطني, بتعيني املهند�صني حديثي 
وخالل  امل�صروع  فيها  يقع  التي  املحافظة  ابناء  من  والفنيني  التخرج 
اأعمال  ال�صركات, وتدريبهم على  تلك  املربمة مع  العقود  مدته و�صمن 

االدامة وال�صيانة لهذه امل�صاريع.
رئي�س   / واال�صكان  العامة  اال�صغال  وزير  برئا�صة  عليا  جلنة  وت�صكل 

االردنيني,  املهند�صني  ونقيب  عمان,  وامني  العمل,  وزير  وع�صوية  الوطني,  البناء  جمل�س 
املعنية يف م�صاريع  التزام اجلهات  ونقيب مقاويل االن�صاءات االردنيني, تتوىل متابعة مدى 

االعمار على ان ترفع تقارير دورية كل 6 ا�صهر على االقل بهذا اخل�صو�س ملجل�س الوزراء.
كما ت�صكل جلنة تنفيذية برئا�صة اأمني �صر جمل�س البناء الوطني, تتوىل متابعة االجراءات 
التنفيذية على ار�س الواقع يف م�صاريع االعمار على ان ترفع تقارير دورية كل �صهرين على 

االقل بهذا اخل�صو�س للجنة العليا.
واأكد وزير اال�صغال العامة واال�صكان املهند�س �صامي هل�صه, ان النظام جاء بناء على توجيهات 
املا�صية  اال�صابيع  مدى  على  امليدانية,  زياراته  خالل  امللقي  هاين  الدكتور  الوزراء  رئي�س 
للعديد من املحافظات بهدف معاجلة البطالة فيها, و�صمن املحاور اال�صا�صية للتعامل مع 
م�صكلة البطالة والتي منها هذا النظام الذي يلزم بت�صغيل االردنيني يف م�صروعات االعمار 
باملحافظات. وقال ان النظام الذي ينبثق عن قانون جمل�س البناء الوطني االأردين يحتوي 
على خم�س حماور رئي�صية االول الزامية لتعيني مهند�صني وعمالة وعمالة فنية متخ�ص�صة 
من خالل املقاولني املنفذين مل�صاريع االعمار يف املحافظات واملحور الثاين التعيني من خالل 
املكاتب اال�صت�صارية التي ت�صرف على هذه امل�صاريع ومن املحافظات. كما يركز املحور الثالث 
امل�صاريع بعد االنتهاء من تنفيذها,  ادامة هذه  اأعمال  على تعيني الفنيني الذين �صيتابعون 
الزامية  تاأتي لالردن بحيث يكون هناك  التي  الدولية  بال�صركات  له عالقة  الرابع  واملحور 
على هذه ال�صركات لتعيني مهند�صني حديثي التخرج والعمالة والعمالة الفنية املتخ�ص�صة 
يف جمال االعمار, يف حني ان املحور اخلام�س ين�س على انه عند تاهيل املقاولني او املكاتب 
اال�صت�صارية لغايات العطاءات بحيث تعطى عالمات فنية ا�صافية التي لها فروع يف املحافظة 

التي �صيتم تنفيذ العطاء فيها.
حديثي  مهند�صني  لتعيني  الفر�س  يوفر  النظام  ان  واال�صكان,  العامة  اال�صغال  وزير  واكد 
التخرج وتدريبهم, يف املحافظات باال�صافة اىل العمالة والعمالة لفنية من هذه املحافظات.

 اىل ذلك, قرر جمل�س الوزراء املوافقة على م�صروع نظام مراكز التدخل املبكر لالطفال ذوي 
االعاقة ل�صنة 2016, التي تعنى بالتعامل ال�صريع والعاجل مع االطفال ذوي االعاقة, االمر 

الذي من �صاأنه م�صاعدتهم على التطور وعدم تفاقم امل�صكلة.
وجاء م�صروع النظام, بهدف دمج االطفال ذوي االعاقة يف جمتمعاتهم املحلية, ووفقا ملعايري 
دولية ان�صانية عو�صا عن احلاقهم بدور الرعاية, واف�صاح املجال مل�صاركة ا�صر ذوي االعاقة يف 

جمموعة اخلدمات والربامج التي تقدمها مراكز التدخل املبكر.
وي�صهم هذا االجراء باال�صتعا�صة عن الرعاية االجتماعية يف املوؤ�ص�صات املعنية بذوي االعاقة 
ذوي  ا�صر  عن  االقت�صادية  النفقات  تقليل  يف  نهارية  باأخرى  �صنوات,   6 �صن  دون  لالطفال 

االعاقة ويف خف�س التكاليف املالية عن املوؤ�ص�صات التنفيذية املعنية برعاية ذوي االعاقة.
التنظيم االداري لوزارة الرتبية  املوافقة على م�صروع نظام  وعلى �صعيد اخر, قرر املجل�س 

والتعليم ل�صنة 2016.
الوزارة  لنهج  وتطبيقا  ات�صاقا  االإدارية,  الوحدات  تقلي�س عدد  بهدف  النظام  م�صروع  وجاء 
بالالمركزية وتب�صيطا لالإجراءات ملتلقي اخلدمة وال�صرعة يف اتخاذ القرارات والعمل بها 

ولرفع �صوية العمل واالرتقاء به و�صحذ روح املناف�صة بني االإدارات.
كما جاء لو�صع هيكل تنظيمي ينظم مهام وزارة الرتبية والتعليم وحتديد ارتباط الوحدات 

التنظيمية فيها وا�صاليب االت�صال والتن�صيق فيما بينها. 
                                           الد�صتور 2016/9/5 
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عمان - الراي
حذرت نقابة ا�صحاب مكاتب امل�صاحة, من ا�صخا�س ينتحلون �صفة امل�صاح املرخ�س ويقومون باعمال 

م�صاحية خمتلفة.
واكدت النقابة انها �صتالحق املخالفني ق�صائيا, ون�صحت املواطنني وامل�صتثمرين و�صركات املقاوالت 
وقانونية  دقة  على  حفاظا  املرخ�صني  امل�صاحني  مع  مبا�صرة  التعامل  العقارية  واملكاتب  واال�صكان 

املعامالت واحلقوق العقارية.

حمتالون ينتحلون �سفة امل�ساح املرخ�س

الكاتب: منجد �صالح عبيدات
�صدر نظام تنظيم ا�صتثمارات غري االردنيني رقم 77 ل�صنة 2016 ا�صتنادا لن�س املادة 10 
من قانون اال�صتثمار رقم 30 ل�صنة 2014 و جاء بديال عن النظام رقم 54 ل�صنة 2000 و 
تعديالته ,اّن الغاية من هذا النظام هي حتديد االأن�صطة االإقت�صادية التي ي�صمح لغري 
ن�صبة هذا  و  امل�صاهمة  اأو  امل�صاركة  اأو  بالتملك   ) او جزئيا  )كليا  بها  ي�صتثمر  اأن  االردين 
التملك و يحدد كذلك االأن�صطة االإقت�صادية التي ال ي�صمح له اأن ي�صتثمر بها كليا و جزئيا.

اأبرز التعديالت التي جاء بها النظام :

1. ن�صت املادة 3 من النظام باأّن لغري االردين اأن يتملك اأي م�صروع يف اأي ن�صاط اإقت�صادي 
بكامله اأو بجزء منه اأو ي�صاهم فية باأي ن�صبة كانت دون االإخالل باإعتبارات االأمن الوطني 
بالنظام  موجود  الن�س  هذا  كان  العامة..(,  ال�صحة  و  العامة  االأداب  و  العام  النظام  اأو 
ال�صابق اإال اأن النظام اجلديد اأ�صاف عبارة )دون االخالل باالمن الوطني و االداب العامة 

و النظام العام و ال�صحة العامة(
2. ن�صت املادة 4على االأن�صطة التي ي�صمح لالأجنبي التملك بها بن�صبة ال تزيد عن %50 
من را�س مالها و قد اأ�صاف النظام مبوجبها اأن�صطة اإقت�صادية جديده مل تكن بالنظام 

القدمي و هي:
هذا  �صمل  علية  و  التمويلي  التاأجري  عدا  االإيجارية  االن�صطة  اأ/2   /4 مادة   -
الن�صاط تاأجري العقارات و هو مل يكن بالنظام ال�صابق اذ اأّن النظام القدمي كان 

يقّيد ن�صاط تاأجري املنقوالت دون العقارات
- املادة 4/ج/1: ن�صاط ال�صيانة البحرية , ن�صاط اخلدمات ال�صحية البحرية

لالأجنبي  ي�صمح  كان  اقت�صادية  الأن�صطة  التملك  ن�صبة  النظام  من   5 املادة  خف�صت   .3
اأ�صبحت الن�صبة بحد اق�صى %49  متلكها بحد اق�صى 50% ووفقا للنظام القدمي بحيث 

و هي :
�صيانة اأجهزة االإر�صال و البث التلفزيوين و االإذاعي ,�صيانة و�صائط النقل على 

الطرق , �صراء االأرا�صي الإقامة ال�صقق ال�صكني عليها و بيعها او تاأجريها.
كان  الذي  طواقمها  و  الطائرات  تاأجري  خدمات  ن�صاط  النظام  من   5 املادة  ا�صتثنت   .4

االأجنبي ال ي�صتطيع متلكه باكرث من 49% وفقا للنظام ال�صابق
5. ا�صاف النظام مبوجب املادة 5 اأن�صطة كانت ممنوعة على االأجنبي و اأ�صبح من املمكن 

اأن يتمّلك بها جزئيا بن�صبة ال تزيد عن 49% و هي:
خدمات نقل الركاب و الب�صائع على الطرق ,النوادي الريا�صية مبا فيها تنظيم 

االأحداث الريا�صية
التملك  االأردين  التي ال يجوز لغري  االإقت�صادية  االأن�صطة  النظام حددت  املادة 6 من   .6

بها كليا او جزئيا و قد اأ�صافت اأن�صطة جديدة مل تكن موجودة يف النظام ال�صابق و هي :
خدمات احلماية و احلرا�صة اخلا�صة و التدريب على اأعمالها ,االإجتار باال�صلحة 
,االجتار  اخلا�صة  الرماية  ,اأن�صطة  �صيانتها  و  ا�صتريادها  و  الذخائر  و  النارية 

بااللعاب النارية و ا�صتريادها و ا�صتخدامها ,املخابز.
7. جاء يف املادة 6/ب اأّن هيئة االإ�صتثمار حتدد املهن احلرفية و اال�صغال اليدوية التي ال 
ي�صمح لغري االردين ممار�صتها مبوجب تعليمات و مل ت�صدر هذه التعليمات حتى تاريخه.
8. جاءت املادة 7 من النظام باأحكام جديدة مل تكن �صابقا فيما يخ�س ال�صركات االأجنبية 
التي يتملك بها االردنيون ن�صبة تزيد عن 50% اإذ اأجازت لها متلك اأي ن�صاط اإقت�صادي اأو 

امل�صاهمة به باأي ن�صبة �صمن �صروط و هي:
اأ. ان ال يكون من االأن�صطة التي مينع على االأجنبي متلكها كليا و جزئيا ب. اأن ال 
يوجد اأي قيد على التملك يف ت�صريعات اأخرى ج. اأن ال تقل م�صاهمة االردين بها 

عن 50% يف اأي وقت و اإاّل ا�صتوجب عليها ت�صويب و�صعها.
تكون  التي  الثنائية  و  الدولية  االإتفاقيات  احكام  مراعاة  وجوب  على   11 املادة  ن�صت   .9

اململكة طرفا بها مل يكن هذا الن�س يف النظام ال�صابق.
رئي�س هيئة  تن�صيب  بناء على  الوزراء  ال�صالحية ملجل�س  اأعطت  النظام  9 من  املادة   .10
االإ�صتثمار املوافقة على متلك او م�صاهمة غري االأردين بن�صب اعلى على اأن تكون االأن�صطة 
املراد متلكها اأو امل�صاهمة بها ؛اأن�صطة اقت�صادية تنموية كبريه ذات اأهمية خا�صة و وفق 
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�صروط و اجراءات ت�صدر مبوجب تعليمات
النظام القدمي كان التن�صيب من قبل معايل وزير ال�صناعة و التجارة و �صالحية املوافقة 

ملجل�س الوزراء وفقا للمربرات التي حتدد بقراره
يقل مقدار  اأن ال  ت�صرتط  كانت  التي  القدمي  النظام  7 من  املادة  احكام  النظام  الغى   .11
االإ�صتثمار لغري االردين عن خم�صني الف دينار اأردين و اأ�صبح للم�صتثمر غري االردين اأن 

يتملك اأو ي�صاهم يف امل�صروع باأي مبلغ.
مالحظات على النظام

االخالل  )دون  عبارة  اإ�صافة  من  جدوى  اأي  اأو  منطقي  اأو  قانوين  مربر  اأي  اأجد  مل   .1
باإعتبارات االمن الوطني او النظام العام و االداب العامة و ال�صحة العامة( الن هذا االمر 

من البديهيات فاالردين ال يجوز له ممار�صة ن�صاط اقت�صادي به هذا االخالل
2. اإّن الن�صاط العقاري يف االأردن اأهّم ن�صاط جاذب لالإ�صتثمار على االإطالق و هو ا�صتثمار 
اإح�صاءات دائرة  و  الدولة و قد اثبت جدواه عندما كان مفتوحا لالإجانب  جمد خلزينة 
االرا�صي و �صريبة الدخل و املبيعات توؤكد ذلك ,فلماذا يتم تقيده يف هذا النظام بحيث مت 
تقييد الن�صاط االأيجاري بن�صبة ال تزيد عن 50% و تقييد اإقامة ال�صقق و تاأجريها بن�صبة 

49% ؟
3. اإّن النظام و اإن كان قد تخّلى عن �صرامته فيما يتعلق بن�صاط نقل الركاب و الب�صائع 
على الطرق و اأ�صبح م�صموحا لاّلجنبي التملك اجلزئي به بن�صبة ال تزيد عن 49% بعد اأن 
اأّن ذلك ال يلبي حاجة اململكة  اإال  كان من االأن�صطة املغلقة على االأجنبي بالنظام ال�صابق 
م�صكلة  بها  تظهر  عمان  مدينة  املثال  �صبيل  فعلى  القطاع  هذا  يف  االأ�صتثمارات  من  ملزيد 

النقل ب�صكل وا�صح جدا و هي بحاجة للجديد حلل هذه امل�صكلة.
4. كذلك االأمر ملاذا مت ا�صتمرار تقييد ن�صاط اإن�صاء ج�صور و اأنفاق مدفوعة و ت�صغيلها ب 
50% كحد اأق�صى علما اأّن من احللول املطروحة حاليا حلل م�صكله االأزمات املرورية اللجوء 

لهذا احلل و هي بالطبع حتتاج اىل روؤو�س اأموال �صخمة.
5. ما هي جدوى االأحكام التي ا�صتحدثت بخ�صو�س متلك ال�صركات االأجنبية التي ميلك 
تلزم  و م�صتقر حيث  ثابت  قانوين  ت�صكل مركز  اأنها ال  دام  ما  اكرث  و  االأردنيون %50  بها 
اإاّل ي�صتوجب عليها ت�صويب و �صعها و هو امر ال  باحلفاظ على ن�صبة متلك االردنيني و 

يجذبها لالإ�صتثمار على هذا النحو.
6. اإّن الغاء ن�س املادة 7 من النظام ال�صابق هي نقطة ت�صجل للنظام اجلديد حيث مت اإلغاء 
قيد اال�صتثمار ب 50 الف و ا�صبح بامكان االجنبي اال�صتثمار باي مبلغ و هذا يعترب اأمر 

جاذب لال�صتثمار نوعا ما.
7. اإّن النظام اجلديد قد ا�صتمر على نف�س نهج القدمي و ا�صتمر بتقييد االإ�صتثمار االجنبي 
يف قطاعات و حتديد ن�صب االإ�صتثمار اأمر ال ي�صعف اململكة على �صوء تقدير موؤمتر االأمم 
املبا�صر يف  االأجنبي  االإ�صتثمار  انخفا�س  و  تراجع  )االونكاند(  التنمية  و  للتجارة  املتحدة 

اململكة بن�صبة 73% بنهاية العام اجلاري.
8. كان االأجدر و االأجدى اأن يتم حترير و فتح جميع االأن�صطة االقت�صادية لغري االردنيني 
مع امكانية و�صع �صوابط معينة للتحرر من القيود على ا�صتثمار االأجنبي ,كاأن ي�صرتط 
من  معني  مبلغ  دفع  اأو  االأردنيني  من  معني  عدد  ت�صغيل  االأردين  غري  امل�صتثمر  على 
على  االإطالع  �صرورة  مع  معني......الخ  ت�صغيلي  مال  راأ�س  حجم  بلوغه  اأو  ال�صرائب 
اإزالة القيود عن االإ�صتثمار االأجنبي و فتحه يف �صّتى  اإّن   , اأف�صل املمار�صات يف هذا املجال 
القطاعات هو اأمر يعود بالنفع على خزينة الدولة و على اجلوانب االإجتماعية فيها , اأ�صف 
اإىل ذلك اإّن امل�صتثمر غري االأردين له النفع اي�صا من حيث امكانيه متلك امل�صروع لوحده 
,ودون احلاجة اإىل اإجراء و ت�صجيل ال�صراكات الوهمية و ال�صورية مع �صركاء اأردنيني التى 
جتعله يعي�س يف حالة رعب من خوف �صياع حقوقه و ابتزازه, فلماذا ال نفتح باب اال�صتثمار 
لالن�صطة االقت�صادية للم�صتثمرين غري االأردنيني دون قيود يف االن�صطة و ن�صب حمدده و 
ن�صمح لهم بالدخول بروؤو�س اموالهم �صغرية كانت ام كبرية ؟ – مراعاة النواحي االأمنية 
و م�صادر االموال – الذي �صتوؤدي بالنفع من حيث زيادة ال�صيولة النقدية يف ال�صوق املحلّي 
و ت�صغيل االردنيني و زيادة حجم �صريحة قراءة يف نظام تنظيم ا�صتثمارات غري االردنيني 

رقم 77 ل�صنة 2016.
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طريقة بناء ت�ستخدم لأول مرة

بقرية �سياحية يف البرتا

البرتا - زياد الطوي�صي
املركوكة يف بناء قرية �صياحية بيئية متكاملة, تعكف على  اململكة ت�صتخدم الرتبة  الأول مرة يف 
منطقة  يف  جديد  �صياحي  منتج  اإيجاد  بهدف  ال�صياحي,  التنموي  البرتا  اإقليم  �صلطة  اإن�صائها 

البي�صاء الواقعة بجانب املحمية االأثرية.
وياأتي بدء بناء امل�صروع كمحاكاة للقرى الرتاثية القدمية التي كان ي�صكنها االأهايل, لت�صكل –
حال االنتهاء منها- منتجعا �صياحيا �صيزوره ال�صياح من كافة اأنحاء العامل, و�صط طراز معماري 

يغلب عليه الفرادة يف اختيار اأ�صلوب البناء ومنطه.
و�صت�صيد القرية ب�صواعد اأردنية جرى تدريبها للقيام مبهمة بناء امل�صروع واجنازه, بح�صب نائب 

رئي�س اإقليم البرتا ومفو�س املحمية االأثرية وال�صياحة الدكتور عماد حجازين.
واأكد حجازين اأن بناء القرية بهذا النمط املعماري وبا�صتخدام الرتبة املركوكة, يهدف اإىل اإعطاء 

منوذج الأي فر�س ا�صتثمارية م�صتقبلية قد تقام يف منطقة البي�صاء ذات الطابع ال�صياحي.
وبني حجازين اأن ال�صلطة �صت�صعى بالتن�صيق مع وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان اإىل اأخذ كود بناء 

خا�س لطريقة البناء, التي تطبق الأول مرة يف االأردن.
واأو�صح حجازين, اأن منط البناء ياأتي اأي�صا حماكاة لبع�س املواقع العاملية امل�صهورة ك�صور ال�صني 
العظيم وقلعة احلمراء, مبينا اأن امل�صروع يعد �صراكة حقيقية بني القطاع العام واخلا�س واملجتمع.
املكان  بيئة  اأي�صا جتاه  ال�صلطة  النمط, هو جزء من م�صوؤولية  بهذا  القرية  اإقامة  اأمر  ان  وقال 

وخ�صو�صيته.
اإن�صاء امل�صروع, هو اإيجاد منتج �صياحي جديد ب�صهم باإطالة مدة اإقامة  واأ�صار اإىل اأن الغاية من 
ال�صائح, ويعزز فائدة املجتمع من ال�صياحة, اإىل جانب اإيجاد طريقة ومنط بناء جديد يكون اأهايل 

البرتا رواده.
باأعمال  الذي تربع  الهند�صي  البطاينة مديرة مكتب مي�صم  املهند�صة مي�صاء  اأكدت  من جانبها, 

ت�صميم القرية, اأن هذا التوجه نبع من امل�صوؤولية االجتماعية ملكتب معماري اأردين.
وقالت البطاينة, ان امل�صروع ي�صعى اإىل متكني اأبناء املجتمع واإ�صراكهم يف اإجنازه, بدءا من عملية 
البناء وحتى التاأثيث والت�صغيل, حيث �صيتم اال�صتعانة باأفكار واإنتاج املجتمع وجمعياته من اأجل 

اإخراج القرية اإىل حيز الوجود.
واأ�صافت, اأن امل�صروع راعى يف ت�صميمه, خ�صو�صية موقع البرتا ال�صياحي, و�صيتم اجناز ت�صاميمه 
ببعد جمايل وهند�صي م�صتوحى من املنطقة واأفكار اأبنائها, ليكون جتربة ت�صتحق املحاكاة واجنازا 

يج�صد �صراكة القطاعني العام واخلا�س واملجتمع املحلي.
املركوكة  الرتبية  با�صتخدام  بالبناء  واملخت�س  اليون�صكو  منظمة  يف  اخلبري  كابل  رولند  واعترب 
وامل�صرف على تدريب العاملني, اأن ا�صتخدام منط البناء هذا ياأتي حماكاة لبع�س املواقع العاملية 

امل�صهورة, وبع�س القرية املحلية القدمية يف البرتا كقرية احلي.
العاملة,  واالأيدي  الرتبة  هما  اأ�صا�صيني,  عن�صرين  على  امل�صروع  بناء  يف  االعتماد  مت  اأنه  وبني 
حيث مت ا�صتخدام تربة املنطقة واالعتماد على العمال املحليني بعد تدريبهم للقيام مبهمة مباء 

امل�صروع.
وقال كابل, ان ا�صتخدام هذا النمط يف البناء �صيكون له فوائد بيئية تراعي خ�صو�صية املنطقة 
واأخرى �صحية, كون البناء �صيحاكي القرى القدمية يف املنطقة التي قدمت منوذجا رائعا باحرتام 

البيئة والطبيعة من خالل اأ�صلوب بنائها.
ونوه م�صرف امل�صروع املهند�س يحيى احل�صنات, اإىل اأن القرية �صتقدم وحال االنتهاء منها, منطا 
زوار  جتربة  يرثي  ومعلما  االأثري,  للموقع  رديفا  و�صتكون  املحاكاة,  ي�صتحق  جديدا  معماريا 

املنطقة.
واأو�صح اأن امل�صروع اأ�صهم بتخريج اأيد حملية من اأبناء البرتا, كانت رائدة يف اإتقان طريقة البناء 

بالرتبة املركوكة, واأنه �صي�صجل للم�صروع اأنه بني ب�صواعد اأردنية بحتة.
التنموي  البرتا  اإقليم  �صلطة  عليه  تقوم  التي  البيئية  ال�صياحية  القرية  م�صروع  اأن  اإىل  ي�صار 
ال�صياحي, ي�صعى اإىل اإيجاد نزل وموقع خدمات متنوعة لزوار مدينة البرتا يف منطقة البي�صاء 
اإىل تقدمي جتربة �صياحية جديدة ترثي رحلة زوار  املجاورة للمحمية االأثرية.وي�صعى امل�صروع 

البرتا, وتزيد مدة اإقامتهم يف املدينة
الراي - اخلمي�س 2016/10/6   

 عمان - الد�صتور
 اأن�س اخل�صاونة

ان  البنا  من�صور  االردنية  اال�صمنت  جتار  جمعية  رئي�س  قال 
الثماين  اال�صمنت خالل  اليومية على مادة  الطلب  معدالت 

ا�صهر املا�صية كانت جيدة و�صمن م�صتوياتها للعام املا�صي.
ا�صهر  الثمانية  خالل  ا�صتهلك  املحلي  ال�صوق  ان  وا�صاف 
املا�صية ما مقداره حوايل 2,2 مليون طن من مادة اال�صمنت, 
يف  العاملة  اال�صمنت  م�صانع  كافة  انتاج  جمموع  من  وذلك 
اململكة واملقدرة طاقتها االنتاجية بحوايل 35 الف طن يوميا.
�صهري  خالل  �صهد  القطاع  ان  »الد�صتور«  لـ  البنا  وقال   
ال�صحوبات  معدالت  يف  ن�صاطا  املا�صيني  ومتوز«   »حزيران 
وهو ما انعك�س على ال�صوق املحلي ب�صكل ايجابي, الفتا  اىل 
امل�صاريع  اىل  باال�صافة  جديدة,  حكومية  م�صاريع  فتح  ان 
اال�صكان  �صركات  وحتديدا  اخلا�س  القطاع  ينفذها  التي 
طن  االف   6 من  اليومية  ال�صحوبات  معدالت  الرتفاع  ادى  
يف اال�صهر العادية لت�صل حلوايل 10 االف طن يوميا خالل 

�صهري حزيران ومتوز.
ومعدالت  ال�صوق  حلركة  اجلزئي  الن�صاط  رغم  و  انه  وقال  
ال�صحوبات اال انها مل ت�صل اىل ما كانت عليه عام 2013 وما 
عمل  ن�صاط  ذروة  �صهدت  الفرتة  تلك  ان  اىل   م�صريا  قبله, 
حيث  معها,  املرتبطة  االخرى  والقطاعات  اال�صمنت  قطاع 
�صهدت تعددا يف امل�صاريع التي ينفذها القطاع اخلا�س واهمها 
امل�صاريع اال�صكانية, باال�صافة اىل امل�صاريع احلكومية, م�صريا 
م�صاريع  فتح  يف  تريث  هنالك  فان  احلالية  الفرتة  يف  انه 

بالزخم الذي كانت عليه  يف ال�صابق.
عودة  مع  وذلك  ايلول   �صهر  على  يعولون  التجار  ان  وقال 

املغرتبني االردنيني واقبالهم على البناء.
وا�صار البنا  اىل ا�صتقرار ا�صعار مادة اال�صمنت على االرتفاعات 
لكافة  اال�صمنت  طن  �صعر  متو�صط  ان   حيث  لها,   ال�صابقة 
للطن  دنانري   105 اململكة ترتاوح حاليا حول  امل�صاريع حول 
كحد اعلى, مع وجود نق�س بفارق ب�صيط يف حال النقل اىل 
االماكن القريبة, وان متو�صط ال�صعر من ار�س امل�صنع حول 
93 دينارا للطن يف حني ان متو�صط اال�صعار من مراكز توزيع 

التجار حول 100 دينار للطن.
 6 تبلغ  اململكة  يف  العاملة  اال�صمنت  م�صانع  عدد  ان  يذكر 
الفارج  االردنية  اال�صمنت  ل�صركة  م�صنعان  وهي:  م�صانع 
املنا�صري  م�صنع  اىل  باال�صافة  �صعودية,  م�صانع  وثالثة 
وتقدر الطاقة االنتاجية لهذه امل�صانع حوايل 7,5 مليون طن 
 4,5 اال�صمنت حوايل  الفعلية من  ان احلاجة  �صنويا يف حني 

مليون طن �صنويا.

مليون طن ا�ستهالك اململكة من مادة 

ال�سمنت يف 8 اأ�سهر2,2
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اتفاق التحكيم كغريه من االتفاقات ال بد  اأن ي�صتند اإىل 
قانون ميده بقوته امللزمة وينظم وجوده و�صحته  واآثاره 

وم�صريه . 
ويدور حول اأربعة حماور على التوايل . تكلمنا يف العدد 
املنظم  القانون   : االأول  حمورين   عن   "  65  " ال�صابق 
التفاق التحكيم . والثاين : مفهوم االإتفاق على التحكيم 
. وال بد من التطرق  يف هذا العدد اىل املحور الثالث  : 

مفهوم  " �صرط التحكيم  " 
حيث ن�س قانون التحكيم على اأنه " يجوز اأن يكون اتفاق 
التحكيم �صابقا على قيام النزاع  . .  " �صواء قام  م�صتقاًل 
املنازعات   بع�س  اأو  كل  ب�صاأن  ورد يف عقد معني  اأو  بذاته 
. ويف هذه احلاله يجب  التحكيم  تن�صاء بني طريف  التي 
اأن يحدد مو�صوع النزاع  . ف�صرط التحكيم يكفي بذاته 
لتحريك الدعوى  اأمام هيئة التحكيم مو�صوع الدعوى 
. كما يجوز  اأن يتم اإتفاق التحكيم بعد قيام النزاع . . .  
واملق�صود ب�صرط التحكيم هو اإتفاق التحكيم الذي يواجه 
اأن  واإمنا ميكن  بالفعل   قائمة  احتمالية غري  منازعات  
ت�صميته  االتفاق  هذا   اإ�صتمد  وقد   . امل�صتقبل   يف  تن�صاء 
من  اأنه ياأخذ يف الواقع  العملي �صورة �صرط من �صروط 
اأو  تنفيذه   ب�صاأن  نزاع  قيام  الإحتمال  توقعا  اأ�صلي  عقد  
من  التحكيم   �صرط   مفهوم  على  والتعرف    . تف�صريه 
الناحية  القانونية   يقت�صي  اأن نتعرف على م�صاألتني  , 
هما قوته امللزمة ل�صرط التحكيم  وهو مو�صوعنا  يف هذا  
العدد,  على اآمل  اأن يكون  مو�صوع  مدى  اإ�صتقالل �صرط 

التحكيم  يف العدد القادم  .
بداية  ال بد اأن ن�صري اىل  تطور مفهوم �صرط التحكيم 
به  االعرتاف   اإىل  ي�صل   اأن  قبل  الفرن�صي   القانون  يف 
املنوطة  لالآثار   مرتباً   , التحكيم   على  اإتفاقاً  باعتباره 
املرافعات   قانون   ن�صو�س  اأن  ذلك   . االتفاق   هذا  مبثل 
تواجه  تكن  القدمي   مل  االأ�صلي  و�صعها   الفرن�صي  يف 
�صوى م�صارطة  التحكيم  , التي يفرت�س قيامها  وجود  
املادة } 1003  اإذ    , بالفعل ترد عليه   نزاع حمدد قائم   
{  من القانون الفرن�صي  كانت تن�س على  اأنه  "  يجوز 
لالأفراد  اللجوء  اإىل التحكيم  يف جميع  احلقوق  التي 
 { املادة  كانت  بينما   " فيها  الت�صرف  بحرية   يتمتعون 
اأن تت�صمن م�صارطة  " يجب   اأنه   1006 {  تن�س على  
واإال  املحكمني  وت�صمية  النزاع  مو�صوع  تعيني  التحكيم 
وقعت باطلة "  ويف ظل هذه الن�صو�س مل يكن من ال�صهل 
على الفقه  والق�صاء  اإ�صباغ  و�صف اإتفاق  التحكيم  على 
قائماً  نزاعاً  يواجه  الأنه ال   , التحكيم  ب�صرط  يعرف   ما 
بالفعل  واإمنا يواجه جمرد منازعات  احتمالية ,  ميكن  
اأن تتحقق  اأو ال تتحقق يف امل�صتقبل  , على نحو ال ميكن  
معه تعيني مو�صوعه  على وجه التحديد  . هذا  اإىل  اأن 
املادة } 1006 {  من قانون املرافعات الفرن�صي  , ذاتها  ,  
كانت ت�صتلزم  ذكر  اأ�صماء  املحكمني  يف م�صارطة التحكيم  
واإال كانت باطلة ,  وهو مطلب ي�صعب حتقيقه  يف �صرط 
انتهى  واإذا    . احلاالت  من  االأغلب  االأعم   يف  التحكيم 
اإتفاق  اإنكار و�صف  اإىل  الفقه والق�صاء على هذا  النحو  
التحكيم على  ما يعرف ب�صرط التحكيم  يف حكم حمكمة 
على  كان  فقد   ,    1843  /  7  /  10 يف  الفرن�صية  النق�س 
القانونية   القيمة  يحدد  اأن  الفرن�صي   والق�صاء   الفقه 
ما  واإ�صتنباط  املنا�صب   الو�صف  باإعطائه  ال�صرط  لهذا 
قد يرتبه هذا الو�صف من  اآثار يقت�صيها  مبداأ  احلرية  
الفقه   وجد   وقد    . االإرادة   �صلطان  ومبداأ  التعاقدية 
والق�صاء  �صالته يف فكرة  العقد  االبتدائي  وبعبارة  اأدق  
الوعد  بالتعاقد  . فاالتفاق  على �صرط  التحكيم   هو  
اإتفاق بالفعل  , لكنه  لي�س  اإتفاقاً  على التحكيم  باملعنى 
املق�صود  ,  واإمنا هو جمرد  اإتفاق يعد  مبقت�صاه كل من 

جلنة العقود والتحكيم   /نقابة مقاويل الإن�ساءات الأردنيني

التحكيم يف نطاق العالقات اخلا�سة الدولية والداخلية

الطرفني  االأخر باإبرام  اإتفاق على التحكيم يف امل�صتقبل  
اإذا ما قام بينهما نزاع  ب�صدد العالقة  التي ورد ب�صاأنها  
ما  باتخاذ  الطرفني   من  كل  مبقت�صاه  يلتزم   . ال�صرط 
يلزم الإبرام  م�صارطة التحكيم   التي تعني هيئة التحكيم  
وتعني النزاع  املطروح عليها  . وهذا االإلتزام  هو التزام  
بعمل يت�صل  ب�صخ�س املدين فيه  ,  على نحو ال يت�صور 
معه تنفيذه  عينا  جربا عن املدين  . وعلى هذا النحو فاإذا 
ما قام النزاع بالفعل  , فقد يتفق الطرفان على م�صارطة 
عينا  التزامهما  تنفيذ  االتفاق  بهذا  فيتم   , التحكيم  
اأحدهما   ميتنع   وقد   . واإختيارهما   حريتهما   مبح�س 
 , اإبرامهما   توفر موجبات   رغم    , امل�صارطة  اإبرام   عن 
االآخر  للطرف  ويكون    , اإلتزامه  بتنفيذ  خمال  فيكون 
املطالبة بالتعوي�س على �صبيل  التنفيذ مبقابل  اللتزام  

ي�صتحيل االإلزام  بتنفيذه عينا جربا عن املدين به .  
احلاجة  ظهرت  االأوىل  العاملية  احلرب  اأعقاب  يف   لكن  
اإىل  خا�صة  ب�صفة  الدولية  العالقات   جمال   يف  ما�صة 
رفع �صرط التحكيم  اإىل م�صاف االإتفاق على التحكيم  ,  
اإ�صتجابة حلاجات التجارة الدولية .  وقد  اإنتهت  جهود 
االأمم املتحدة يف  هذا ال�صدد  اإىل  اإبرام بروتوكول  جنيف 
حتقيق   �صبيل  يف  هامة  خطوة  ميثل   الذي   ,  1923 لعام 
الربتوكول   هذا  على  فرن�صا  وقعت  وقد    . الهدف   هذا 
جمال  يف  التحكيم   �صرط  باعتبار   بذلك   و�صلمت    ,
ولي�س  التحكيم  اإتفاقا على  الدولية  التجارية  املنازعات  
اإنتهى   االأمر ب�صدور  . ثم  جمرد  وعد  بهذا  االتفاق  
 631 املادة  اإىل  اأ�صاف   الذي     1925 لعام    /  21 قانون  
 " باأنه   الفرن�صية فقرة تق�صي   التجارية  املجموعة  من 
يجوز لالأطراف االتفاق عند التعاقد  , على  اإخ�صاع  ما 
ين�صاء بينهم من منازعات  على املحكمني  , متى كانت من 
بني املنازعات املعدودة  فيما �صبق"  وهذه املنازعات  هي   
جميع   بني  التجارية  باالأعمال   اخلا�صة  – املنازعات   اأ 
ال�صركات   يف  ال�صركاء  بني  املنازعات     - ب   . االأ�صخا�س 
التجارية  . ج – املنازعات املتعلقة بالتعهدات بني العمالء 
 , التطور   مع  ومت�صيا    . امل�صارف   واأ�صحاب  والتجار 
انتهت  املحكمة الفرن�صية  يف حكمها  التجاري  يف 27 / 2 
/ 1939  اإىل  اأنه  " يحق للطرف ذى امل�صلحة اأن  يلجاأ اإىل  
الق�صاء ,  ويطلب  منه تعيني حمكم  اأو حمكمني  للف�صل 
يف املنازعة  اأو املنازعات  مو�صوع �صرط التحكيم  , والتي  
ن�صاأت بالفعل عن تف�صري العقد  املت�صمن  �صرط التحكيم  
  , التحكيم   على  االإتفاق   مقام   القا�صي  حكم  فيقوم    ,
حيث يفر�س  �صرط  التحكيم  على  طريف  العقد  ,  وينفذ 
الطرفني  يف  اأحد   اأن عدم موافقة   يعني   , مبا  جربا  
عند   التحكيم   م�صارطة  اإجراء   على   التحكيم   �صرط 
ن�صاأة  املنازعة  اأو املنازعات  مو�صوع  �صرط التحكيم  ال 
يوؤدي  اإىل  اإفالت  النزاع  اأو  املنازعات  مو�صوع  �صرط  

التحكيم  من والية  املحكم  اأو  املحكمني  "   وهكذا  مت  
االعرتاف ب�صرط التحكيم  باعتباره  اإتفاقا  على التحكيم  
,  واإعطائه  االأثار  املنوطة بهذا  االإتفاق  , يف  احلدود التي  
اأ�صبح  فيها  هذا ال�صرط  مباحا  مبقت�صى املادة 631 من 

املجموعة التجارية الفرن�صية . 
وقد انتهى االأمر بامل�صروع الفرن�صي  اإىل  ايداع    
وقانون  املدين    القانون   ن�صو�س  اجلديدة   االأحكام  
يف   72-626 رقم   القانون   فب�صدور   . املدنية  املرافعات  
12 / 7 / 1972  اأ�صبحت  املادة 2061  من القانون  املدين  
وت�صتثنى    , التحكيم   �صرط  بطالن  مبداأ  على  تن�س 
القانون  على غري  فيها  ين�س  التي  ذلك  احلاالت   من 
املن�صو�س عليها  يف   ال�صاأن  يف احلاالت   , كما هو  ذلك  
قانون  وب�صدور   . التجارية  املجموعة   من    631 املادة 
املرافعات  املدنية  اجلديد  باملر�صوم  ال�صادر يف 14 / 5 
املحكمة   املادة 1444 منه جتيز  لرئي�س  / 1980  �صارت  
اأو لرئي�س املحكمة  التجارية ,  تعيني املحكمني ,  الكلية 
اإذا ما حتقق  النزاع  بالفعل .   , بناء على طلب اخل�صم  
ويف مفهوم �صرط التحكيم يف م�صر كانت املادة 501  من 
قانون املرافعات  امللغاة  ,  تن�س على اأنة : " يجوز االإتفاق  
على التحكيم  يف نزاع  معني بوثيقة حتكيم خا�صة ,  كما 
التي  املنازعات   جميع  يف  التحكيم   على  االإتفاق  يجوز 
تن�صاأ عن تنفيذ  عقد معني  "  ورغم اأن هذا الن�س يقر 
�صراحة  �صرط التحكيم ,  اإال  اأنه  مل يقطع اجلدل حول 
متعددة  اأراء  اىل  الفقهاء  ذهب  فقد    . وحقيقتة  تكييفه 
ب�صاأن ذلك .   ومن �صور �صرط التحكيم  } اأ { �صرط اأو 
بند التحكيم  فاالأ�صل ان يرد �صرط التحكيم يف عقد من 
على  االأطراف  اإتفاق  يقرر  فيه   بند  اأو  ك�صرط   العقود  
االألتجاء اىل التحكيم  } ب { م�صارطة اأو وثيقة التحكيم  
التو�صل  يتم  بذاته  م�صتقل  عقد  يف  التحكيم  يرد  فقد 
اليه بني الفريقني  بعد اإبرام العقد االأ�صلي  وقبل قيام 
املنازعات  ب�صاأنه  } ج { �صرط التحكيم باالإحالة  يعترب 
وثيقه   اىل  العقد  يف  ترد  احاله  كل  التحكيم  على  اتفاقاً 
االإحاله  } وا�صحة  اإذا  كانت  التحكيم   تت�صمن ب�صرط 
{ يف اإعتبار هذا ال�صرط جزءاً من العقد . وقد ا�صرتط 
امل�صرع لقيام �صرط التحكيم  يف �صاأن العقد الذي  يت�صمن  
اعتبار هذا  االإحالة  } وا�صحة {  يف  اأن تكون  االإحالة  
ال�صرط  جزءاً  من العقد .ويف  تقدير امل�صرع ال تتحقق 
االإحاله اإال اإذا ت�صمنت  تخ�صي�صاً ل�صرط التحكيم الذي 

تت�صمنه  الوثيقة املحال عليها .  
مقرر اللجنة القانونية
نائب مقرر جلنة العقود والتحكيم
نقابة مقاويل االن�صاءات االردنيني
اال�صتاذ ابراهيم م�صلم العي�صة
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وم�سات ا�سالمية

) مبنا�سبة ذكرى الهجرة النبوية (

بقلم املهند�س �سمري ح�سوة 

تعود من يكتب هذه الن�صرة او اجلريدة التي ت�صدرها نقابتنا منذ اعوام على 
اخلو�س يف امور املقاوالت وهموم املقاولني وا�صعار العطاءات وم�صاكل العمالة 

املحلية والوافدة وتاأخر �صرف م�صتحقات املقاولني . 
�صيا�صية  باأمور  بالغو�س   ) منهم  ال�صطور  هذه  وكاتب   ( البع�س  كان  كما 
فيه  يتحدث  بالتاأكيد مل  اىل مو�صوع  واملواطن  الوطن  تهم  عامة  وموا�صيع 
اأحد ممن كتب يف هذه الن�صرة اال وهو وكما ورد يف العنوان وم�صات ا�صالمية . 

جربيل  بنزول  اال�صالمية  الدعوة  ظهرت  قرناً  ع�صر  اربعة  من  اكرث  فقبل 
وكان   , املكرمة  غار حراء يف مكة  بن عبداهلل يف  االمني حممد  ال�صادق  على 
ان امر اهلل �صبحانه اىل ر�صوله الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم باجلهر بالدعوة 
اال�صالمية بعد فرتة من التح�صريات �صاء �صبحانه وتعاىل ان مير بها ر�صوله 
الكرمي قبل اجلهر امام قري�س بدعوته ال�صمحاء التي ابتداأت برجل واحد ثم 
عدد ا�صابع اليد ثم العائلة والقبيلة وبعد اربعة ع�صر قرناً نرى اتباع الدين 

اال�صالمي مليارات من الب�صر .
ويذكر القارىء الكرمي �صنوف العذاب وانواع املعامالت ال�صريرة التي تعر�س 
لها الر�صوم الكرمي الذي بقي �صنديداً وقلعة امام جربوت ال�صرك واجلاهلية 
حتى اذن اهلل تعاىل لر�صوله بالهجرة من مكة املكرمة اىل املدنية املنورة مكة 
املكرمة التي اأحبها الر�صول الكرمي ومل ي�صع اىل مغادرتها بل ان اهلها اجربوه 

على ذلك . 

ومن الوم�صات واملحطات الفائقة التي تعر�س لها الر�صوم الكرمي بعد املعاناة 
يتخلى  ان  ب�صرورة  طالب  ابو  عمه  ابلغوا  عندما  امل�صركني  من  كابدها  التي 
ابن اخيه عن دعوته تلك ان قال قوله الرائع ال�صهري " واهلل ياعم لو و�صعوا 
ال�صم�س يف ميينى والقمر يف ي�صاري على ان اترك ما تركته حتى يظهره اهلل 

او اهلك دونه " . 

ثم عندما توجه �صلى اهلل عليه و�صلم بعد اجلفاء الذي لقيه من قري�س اىل 
االيذاء  وحتى  واال�صتهزاء  والنكران  باجلحود  اهلها  وقابله  الطائف  منطقة 
بانواعه حتى خرج من عندهم وقد ادمى وجهه ال�صريف ونزل جربيل االمني 
موا�صياً ومعا�صداً للر�صول الكرمي قائاًل له مرئي اطبق عليهم االخ�صبني " اي 
�صحقهم بني ال�صماء واالر�س" فاأجاب ر�صول الب�صرية ال يا اخي جربيل ع�صى 

ان يخرج من ا�صالبهم من يوحد اهلل .
انظر اىل احلكمة املحمدية والنظرة االن�صانية هي من �صمات واخالق الر�صوم 

الكرمي .

بعد �صنوات من الهجرة اىل يرثب ) املدينة املنورة ( ومعارك وغزوات اآن االوان 
للفتح املبني , حيث بعد اأن غادر الر�صول الكرمي مكة املكرمة مهاجراً عاد اليها 

فاحتاً بعد �صنوات من البعد وال�صوق .

اال�صالم  امة  من  واالنتقام  الذي  متوقعني  قري�س  وقبائل  مكة  اهل  اجتمع 
قالوا   , بكم  قائاًل لهم ما ترون اين فاعل  الر�صول االمني  تعامل  وكيف كان 
خرياً اخ كرمي وابن اخ كرمي قال عليه ال�صالة وال�صالم اذهبوا فاأنتم الطلقاء 

ت�صورا هذا القدر من الت�صامح والعفو ولكن عند املقدرة . 

وقد تخلق ال�صحابة باخالق الر�صوم الكرمي حبه واميانه وحزمه عند احلاجة 
فهذا اخلليفة ابا بكر ال�صديق الذي ت�صدى للمنافقني يف حرب الردة قائاًل " 
واهلل لو منعوين عقااًل كانوا يوؤدنه اىل ر�صوم اهلل لقاتلهم عليه , ثم و�صايا ابو 
بكر اىل جيو�س الفتح اال�صالمية باأال يتعر�صوا اىل �صيخ او امراء واال يقتلوا 

�صاة او يقطعوا �صجرة . 

والفاروق عمر بن اخلطاب موؤ�ص�س الدولة الع�صرية وباين االدارات والوزارات 
ودوائر احلكم املتنوعه والتي لكل منها حاجة لت�صهيل امور الرعية ثم توارث 
العدل  وار�صاء  الع�صرية  الدولة  لبناء  هذا  يومنا  حتى  وطروحاته  افكاره 
وامل�صاواة بني الب�صر الذي اأطلق مقولته امل�صهورة للقائد عمر بن العا�س متى 

ا�صتعبدمت النا�س وقد ولدتهم امهامت احراراً .

االموية  اال�صالمية  والدول  باخللفاء  واملع�صر  اخللق  وطيب  العدل  وا�صتمر 
والعبا�صية والفاطمية وااليوبية وكل موقع و�صلت اليه ر�صالة اال�صالم . 

ا�صوؤال امللح اين نحن من كل ذلك وهل باالمكان العودة اىل روح اال�صالم القوية 
احلازمة ال�صمحة باآن واحد . 

وم�سات ا�سالمية

) مبنا�سبة ذكرى الهجرة النبوية (
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نقابة املقاولني حتت�سن امللتقى الثالث ل�سباب من اجل القد�س 

دعا امني عام اللجنة امللكية ل�صوؤون القد�س الدكتور عبداهلل 
كنعان اىل زيارة القد�س وال�صالة يف االق�صى وعدم مقاطعتها 
وقال ان التوا�صل مع املقد�صيني العرب الذين يقا�صون ظروف 
االحتالل ال�صهيوين البغي�س ,عامل مهم وحا�صم يف متكني 
ا�صاليب  �صتى  مواجهة  يف  ال�صمود  من  واملقد�صيني   القد�س 
وطاأة  دن�صتها  ان  منذ  و�صاق  قدم  على  جتري  التى  تهويدها 

االحتالل اال�صرائيلي.
جاء ذلك خالل كلمته االفتتاحية للملتقى الثالث ل�صباب من 
يوم  �صباح  املقاولني  نقابة  مقر  يف  عقد  والذي  القد�س  اجل 
�صباب  جمعية  نظمتة  والذي   ,  2016/11/26 املوافق  ال�صبت 
من اجل القد�س بالتعاون مع النقابة بح�صور كل من النائب 
�صعود ابو حمفوظ والنائب الدكتور احمد الرقب واملهند�س 

عامر الطباخي مديرعام اجلمعية  .
وقال الدكتور كنعان ان ما تتعر�س له مدينة القد�س املحتله 
هدم  من  املمنهجة  اال�صرائيلية   االعتداءات  انواع  �صتى  من 
وتهجري  واال�صتيطان  والعقارات  لالر�س  وم�صادرة  للمباين 
التاريخية  وللمعامل  العربية  لال�صماء  وتغري  ال�صكان 
�صبه  وانتهاكات  حفريات  من  يجري  وما  فيها  واحل�صارية 
امل�صجد  يف  وخا�صة  وامل�صيحية  اال�صالمية  للمقد�صات  يومية 
بو�صعنا  ما  بكل  العمل  جميعاً  منا  ي�صتدعي  املبارك  االق�صى 

للدفاع عنها واحلفاظ على عروبتها .
بالر�صول  بدء  اال�صالم  يف  خا�صة  مكانه  للقد�س  ان  وبني 
حممد ) �صلى اهلل عليه و�صلم ( الذي عرج منها اىل ال�صماء 
فاالأموية  الرا�صدة  باخلالفه  ومروراً  واملعراج  اال�صراء  ليلة 
فالعثمانية  فاململكوكية  فاالأيوبية  فالفاطمية  فالعبا�صية 

والردنية . 
بالقد�س  زال  وما  الها�صمي  االهتمام  كان  هنا  من  وا�صاف 
عبداهلل  امللك  ثم   , علي  بن  احل�صني  ال�صريف  منذ  ال�صرقية 
جميعاً  اهلل  رحمهم  احل�صني  فامللك  طالل  فامللك   , االول 
عبداهلل  امللك  جاللة  الها�صمية  والرعاية  االهتمام  ووا�صل 
الثاين ابن احل�صني حفظه اهلل الذي حر�س على اعمار املدينة 
باأن  الدولية  املحافل  كافة  يف  واملناداة  اهلها  �صمود  ودعم 
ال�صالم  وان  امل�صتقلة  فل�صطني  لدولة  العا�صمة  هي  القد�س 
الفل�صطينية  للق�صية  العادل  باحلل  اال  املنطقة  يف  يحل  لن 
القد�س وما  امللك يف احلفاظ على  وتتويجاً جلهود جاللة   .
فيها من مقد�صات والأهمية هذه املقد�صات مت ا�صتثناوؤها من 
القد�س  يف  اال�صالمية  االوقاف  وبقيت  االرتباط  فك  قرار 

تابعه لوزارة االوقاف االردنية.
الدين حمرك  ان  ابو حمفوظ قال  �صعود  النائب  من جانبه 
ا�صا�صي للحروب يف املنطقة ولي�صت ق�صية بيت املقد�س ق�صية 
عابرة بل هي ق�صية عقائدية فمن ي�صيطر على بيت املقد�س 

تخ�صع له الدنيا  .
وبني ان الفتوحات اال�صالمية قد بداأت يف عهد اخلليفة عمر 

معركة  بعد  القد�س   مفاتيح  ت�صلم  الذي  اخلطاب  بن 
الريموك اخلالدة لت�صل اوروبا غربا وال�صني �صرقاً, ثم  
اعاد فتحها القائد �صالح الدين وقد اوقف العثمانيني 
املقد�س.وبعد  بيت  اجل  من  اوروبا  يف  اال�صالم  زحف 
امل�صوؤوم  بلفور  وعد  الربيطاين  اال�صتعمار  اعطى   ان 
لليهود القامة وطن قومي لهم على االرا�صي املقد�صة 
من  نراه  ما  وبعد  ال�صهيوين  االحتالل  دولة  واقامة 
وبيت  لفل�صطني  يبقى  مل  والعراق  �صوريا  يف  احداث 
املقد�س االآن اال االردن مل�صاندة �صمود اهلها واحلفاظ 

على املقد�صات فيها .
�صلم  قد  الذي  ال�صمادي  �صليم  ال�صيخ  اىل  وا�صار 
ال�صلطان العثماين مفاتيح بيت املقد�س وال زالت زاوية 
ال�صمادية قائمة اىل االآن يف بيت املقد�س الذي ينتظر 
ال�صباب وعزميتهم ال�صتعادته ورفع نري االحتالل عن 
بيت  يف  تبقى  من  هم  وم�صيحي  م�صلم  عربي   4000
املقد�س من العرب يقاومون اعتى احتالل يف التاريخ . 

اكد  بكلمة  الرقب  احمد  الدكتور  النائب  �صارك  فيما 
فيها اهمية اعداد ال�صباب ودورهم يف امل�صتقبل وقال ان 
ال�صباب املوؤمن هم عباد اهلل من القوم اجلبارين  الذين 
بال�صهاينة   والعار  اخلزي  �صيلحقون  انهم  اهلل  وعد 
حني  بدا  االحتالل  لدولة  والعار  اخلزي  ان  وا�صار 
خم�صة  منذ  ا�صتعلت  التي  احلرائق  اطفاء  عن  عجزت 
اهلل  لوعد  تنفيذا  اامل�صاجد   يف  االذان  منعهم  بعد  ايام 
كما جاء يف االيات الكرمية  يف �صورة البقرة "ومن اظلم 
يف  و�صعى  ا�صمه  فيها  يذكر  ان  اهلل  م�صاجد  منع  ممن 
خرابها اوؤلئك ما كان لهم ان يدخلوها اال خائفني ,لهم 
االخرة عذاب عظيم"  �صدق  ولهم يف  الدنيا خزي  يف 

اهلل العظيم .
من جانبه املهند�س عامر الطباخي مدير عام جمعية 
يف  ال�صباب  دور  على  اثنى  القد�س  اجل  من  �صباب 

ا�صمى  ال�صباب  ي�صطر  وقال:  املقد�س  بيت  عن  الدفاع 
معاين الهمه والعزمية والثبات يف الدفاع عن االق�صى 
واملدافعون عن مقد�صاتنا  املرابطون  فهم   , واملقد�صات 
وهم   ,,, فيه  ال�صالة  من  املمنوعون  وهم   ..... هناك 

اال�صرى واملعتقلني امل�صربون عن الطعام .
فال�صباب الذين نذروا انف�صهم جنوداً لالق�صى و�صخروا 
حمطة  يف  اليوم  يلتقوا   ,, االق�صى  اجل  من  طاقاتهم 
معرفية من حمطاتنا يف ال�صعي نحو امل�صجد االق�صى 
امل�صجد  واقع  معرفة  منا  يتطلب  نحوه  فال�صعي   ,
االق�صى وما يتعر�س له من حتديات ومعرفة هو دورنا 
جتاهه وماذا ميكن ان نقدم له .لنكون �صنداً �صعبياً ملا 
مت اجنازه قبل �صهر تقريباً اجناز ر�صمي يتمثل بقرار 
املقد�صات  من  االق�صى  امل�صجد  ان  اكد  اليون�صكو  من 

اال�صالمية اخلال�صة وانه ال عالقة لليهود به .
ال�صلطة  االردنية هي  اال�صالمية  االوقاف  ان  وا�صاف  
الوحيدة امل�صرفة على �صوؤون امل�صجد . فاالردن �صاحب 
ال�صيادة الر�صمية على املقد�صات ونحن ال�صباب االردين 
نتكامل مع تلك ال�صيادة يف الدفاع عن امل�صجد االق�صى 

املبارك .
كما �صارك الدكتور عبداهلل العتوم بقراءة ا�صعار حول 

القد�س من ديوانية ) القد�س نور اهلل ( .
غفري  جع  فيه  �صارك  امللتقى-الذي  برنامج  وا�صتمل 
من ال�صباب وطلبة اجلامعات واملدار�س الثانوية - على 
للمهند�س  القد�س  يف  الها�صمي  االعمار  دور  حما�صرة 
عبد اهلل العبادي وحما�صرة معارف ومفاهيم مقد�صية 
الأجل  ريادي  حما�صرة  احلديدو  اماين  للدكتورة 
جل�صة  املحا�صرات  وتال  الكيالين  ل�صو�صن  القد�س 
"ادارها  االق�صى  ن�صرة  يف  ال�صباب  " دور  عن  حوارية 
جتربة  عن  فيلم  عر�س  ومت  ال�صاحلي  نذير  الدكتور 

ال�صباب املقد�صي " ت�صابيح اجلراح " ملحمد الفاحت .






