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الزمالء اأع�ضاء الهيئة العامة املحرتمني،،،
�أع�ضاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�ضي  عن  بالأ�ضالة  وي�ضرين  ي�ضرفني 
�ملجل�س  �أعمال  لنتائج  �ل�ضنوي  �لتقرير  لكم  �أقدم  �أن  �لنقابة  جمل�س 
عامه  �ملجل�س  �أنهى  حيث   ،2016 للعام  و�أن�ضطته  و�لع�ضرين  �لثاين 
حتديات  من  و�جهناه  ملا  �لنقابة  عمر  من  �لأ�ضعب  كان  و�لذي  �لثاين 
ومعوقات لعمل �لنقابة مع كافة �جلهات �ملعنية ب�ضبب �لظروف �لد�خلية 
على  بظاللها  �ألقت  �ضر�عات  من  مملكتنا  حول  يدور  وما  و�خلارجية 

�لو�ضع �لإقت�ضادي وبالأخ�س على قطاع �ملقاولت.

زمالئي الكرام،،،
�ضهد قطاع �ملقاولت  خالل �لعام �حلايل تر�جعًا كبريً� يف �لعمل ويف 
حجم �مل�ضاريع �ملنفذة و�ضح يف طرح �لعطاء�ت �حلكومية وهذ� بعك�س ما 
كان يف �ل�ضنو�ت �ل�ضابقة و�لتي �ضهدت حجمًا كبريً� يف طرح �لعطاء�ت 
على ح�ضاب �ملنحة �خلليجية وغريها، و�إن �لزيادة �لتي طر�أت يف �أعد�د 
�ضركات �ملقاولت كان لها �لأثر �ل�ضلبي �أي�ضًا يف ح�ضة �ملقاول بالعمل 
عو�مل  نتيجة  �مل�ضاريع  حجم  يف  �لرت�جع  �إلى  بالإ�ضافة  �ملناف�ضة  �أو 
خمتلفة منها د�خلية وبع�ضها �لآخر ميكن �إرجاعه �إلى عو�مل خارجية 
نتيجة �لأحد�ث �ل�ضيا�ضية �جلارية وما لها من تاأثري �ضلبي على �لقطاع 

و�ل�ضركات ب�ضكل عام.

زمالئي الأعزاء،،،
و�جهنا  عام  كل  �ملتكررة  �لق�ضية  �ملقاولني  مب�ضتحقات  يتعلق  وفيما 
خالل �لعام �حلايل عدم �إلتز�م �حلكومة ب�ضرف م�ضتحقات �ملقاولني 
وتاأخريها عن موعدها وهذ� �أربك عمل �لقطاع ودفع بكثري من �ل�ضركات 
�إلى عدم قدرتها على �لوفاء ب�ضد�د �لإلتز�مات �ملرتتبة عليها لأطر�ف 

�أخرى وكذلك عدم مقدرتها على دفع �أجور عمالها.
وقد قمنا بعقد �إجتماعات مكثفة مع وز�رة �لأ�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان، 
نتج عنها تعهد �لوز�رة بدفع جزء من �مل�ضتحقات �إل �أنها تر�جعت عن 

ي�ضري منها،  �ملقاولني كاملة ومت دفع جزء  وعودها ب�ضرف م�ضتحقات 
وبناءً� على لقاء�ت عديدة مع �لوزر�ء �ملعنيني و�ضغط من قبل جمل�س 

�لنقابة مت �ضرف كافة �مل�ضتحقات مع نهاية �لعام.
�لزمالء �ملحرتمني،،،

قانون �ضريبة الدخل
وما  �ملقاولت  قطاع  على  و�إنعكا�ضاته  �لدخل  �ضريبة  قانون  �ضدور  �إن 
�ملقاولني  من  كثري  ز�ل  ل  �ملقاول،  على  �إ�ضايٍف  مايِل  عبٍء  من  ي�ضكله 
ي�ضكون من �إرباك �لعمل نتيجة لذلك، قمنا بعقد عدة لقاء�ت حو�رية 
كافة  خماطبة  �إلى  بالإ�ضافة  �ملعنيني  و�لوزر�ء  �لوزر�ء  رئي�س  دولة  مع 
�جلهات �حلكومية لو�ضعهم يف �ضورة �لآثار �ل�ضلبية �لتي �ضببها �إ�ضد�ر 
هذ� �لقانون على قطاعنا وناأمل �أن يكون هنالك تغيري �أو �لو�ضول �إلى 
و�أن هذه  �لأطر�ف، خا�ضة  كافة  ير�ضي  ومبا  و�لقانون  �لنظمة  تعديل 

�لت�ضريعات جائرة ول ت�ضتند �إلى �أية در��ضات �أو �أرقام دقيقة.

قانون نقابة املحامني
ر�أ�ضمالها  يزيد  �لتي  �ل�ضركات  يلزم  و�لذي  �ملحامني  نقابة  قانون  �أما 
عن 50 �ألف دينار بتعيني م�ضت�ضار قانوين وحيث �ن هذ� �لإجر�ء يعترب 
�لقانونيًا قد �أ�ضبح نافذً� وبالتايل ل ميكن جتاوزه  فقد �إتفقت �لنقابتان 
ح�ضب �ملذكرة �ملوقعة بينهما على تقدمي خ�ضم مبقد�ر 50% من �ملبلغ 
�ملقاولني  لنقابة  �ملنت�ضبة  �ملقاولت  �ضركات  على  كغر�مات  �مل�ضتحق 
تاريخ  بتاريخ 2014/10/17 وخالل فرتة ل تتجاوز  �لقانون  منذ نفاذ 
دون  �أق�ضى  كحد  ق�ضط   12 على  دفعها  يتم  �أن  على   2016/6/30
�مل�ضت�ضار  �أتعاب  حتديد  وبخ�ضو�س   ،2016 للعام  غر�مات  �إحت�ضاب 
�لقانوين فيتم حتديدها مبوجب �إتفاق بني �ل�ضركة و�مل�ضت�ضار بالإ�ضافة 
�إلى �أية خدمات قانونية �أخرى، وحيث �أن هناك عددً� كبريً� من �لزمالء 
�ضيطبق �لقانون عليه ، ومن �أجل �لتخفيف من �لإلتز�مات �ملرتتبة على 
طرق  و�خلام�ضة  �أبنية  �لر�بعة  �لدرجة  مقاويل  من  عري�ضة  �ضريحة 

كلمة النقيب

ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم



11التقرير السنوي 2016

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATIONنقابـة مقاولي اإلنشاءات األردنيين

و�لإ�ضكان  �لعامة  �لأ�ضغال  وزير  معايل  مبخاطبة  �لنقابة  جمل�س  قام 
ب�ضرورة �إتخاذ قر�ر بتنزيل ر�أ�ضمال هذه �ل�ضركات من 50 �ألف دينار 
�إلى 25 �ألف دينار ملقاويل �لدرجة �لر�بعة �أبنية و20 �ألف دينار ملقاويل 
�ملالية على  �لأعباء  �إيجابيًا بتخفيف  �أثرً�   له  �خلام�ضة طرق مما كان 
هذه �ل�ضريحة من �ملقاولني و�لبالغ عددهم )831( مقاول ومت مو�فقة 

معايل �لوزير على طلب �لنقابة .

الزمالء الكرام،،،

مو�ضوع العمالة
�إلى ت�ضدد  �إ�ضافة  يعاين قطاع �ملقاولت من نق�س �ضديد يف �لعمالة، 
م�ضاريع  يف  �لو�فدة  �لعمالة  �إ�ضتخد�م  وتعليمات  �إجر�ء�ت  تطبيق  يف 
�لقطاع، وهناك حمالت تفتي�س م�ضتمرة وم�ضرتكة من قبل وز�رة �لعمل 
تباطوؤ  �إلى  يوؤدي  وهذ�  �ملقاولني  �لزمالء  م�ضاريع  على  �لعام  و�لأمن 
�لعمل يف �مل�ضاريع و�لتوقف يف بع�س �لأحيان مما يعّر�س �ملقاولني �إلى 

خ�ضائر مادية فادحة ب�ضبب تلك �لإجر�ء�ت.
ومنع  �لعمالة  م�ضاألة  حيث  من  كبرية  حتديات  يو�جه  �لقطاع  �إن 
�ملقاول،  مع  �لعمل  وز�رة  فيها  تتعامل  �لتي  �ملعادلة  و�أي�ضًا  �لإ�ضتقد�م 

وتوؤثر �ضلبًا على �لقطاع.
و�إحالل  �لعمل  �ضوق  ب�ضبط  يتعلق  فيما  �لإجر�ء�ت �حلكومية  مع  �إننا 
�لعمالة �ملحلية مكان �لعمالة �لو�فدة لكن ذلك يتطلب تخطيطًا وتدريبًا 
�إلى جهود بدنية  وتقباًل من قبل �لعمالة �ملحلية للعمل يف مهن بحاجة 
كبرية و�لتي ترف�س كثري من �لعمالة �ملحلية �لعمل بها، وقمنا بعقد عدة 
�إجتماعات مع معايل وزير �لعمل و�ملعنيني بالوز�رة حلل م�ضكلة �لعمالة 

وقمنا بتقدمي در��ضة ملعايل وزير �لعمل من �ضاأنها �إنهاء هذه �مل�ضكلة .
وتقوم �لنقابة حاليًا بعمل مذكرة تفاهم م�ضرتكة مع وز�رة �لعمل وهي 

قيد �لتوقيع .

زمالئي املقاولني،،،

قانون البناء الوطني
عملت �لنقابة باإ�ضتمر�ر على تفعيل هذ� �لقانون و�لإرتقاء به للو�ضول 
�إلى مو�كبة �لتطور �مل�ضتمر يف �لبناء �حلديث وجعله �ضمن �ملو��ضفات 

�لعاملية.
كال  ي�ضم  و�لذي  �لوطني  �لبناء  جمل�س  يف  ع�ضو  �لنقابة  �أن  وحيث 
عمان،  �أمانة  �لخرى،  و�لوز�ر�ت  و�لإ�ضكان  �لعامة  �لأ�ضغال  وز�رة  من 

�جلمعية �لعلمية �مللكية، نقابة �ملهند�ضني و�لدفاع �ملدين.
هذ�  على  تعديالت  �إجر�ء  مت  كما  �لوطني  �لبناء  قانون  ببحث  قمنا 
�لقانون مبا يخدم �لقطاع ومت رفعها �إلى جمل�س �لوزر�ء ومن �أهم �لأ�ضياء 
�لتي وردت يف هذ� �لقانون هي م�ضاريع �لعمل يف �لقطاع �خلا�س حيث 
وبالتايل  �لعامة  �لأ�ضغال  لوز�رة  �لعدلية  �ل�ضابطة  �ضالحيات  يعطى 

يف  �مل�ضرف  �ملهند�س  �أو  �ملقاول  �ضطب  �أو  �ملالك  على  �لعقوبات  تغليظ 
حال خمالفته للقانون وعدم تطبيقه لأنظمة ومعايري �ل�ضالمة �لعامة.

الطاقة البديلة
تعليمات  و�ملعادن   �لطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�ضي  جمل�س  ��ضدر 
ترخي�س �ل�ضخا�س �لعاملني يف جمال ت�ضميم وتوريد وتركيب وت�ضغيل 
لال�ضخا�س  �لتعليمات  هذه  �ضمحت  وحيث   ، �ملتجددة  �لطاقة  و�ضيانة 
�ل�ضادة  مع  لقاء  عقد  مت  فقد   ، �ملجال  هذ�  يف  بالعمل  �ملقاولني  غري 
تعار�س  وبيان  و�ملعادن  �لطاقه  قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�ضي  جمل�س 

�لتعليمات �ل�ضادرة مع قانون �لنقابة وت�ضنيف �ملقاولني.
وعدم  �لتعليمات  تلك  تطبيق  عن  �لعدول  مت  �للقاء  هذ�  على  وبناءً� 
م�ضجل  مقاول  خالل  من  �إل  �ملتجدد  �لطاقة  م�ضاريع  بتنفيذ  �ل�ضماح 

وم�ضنف يف هذ� �ملجال.  
ومن �أجل تخفي�س قيمة فاتورة �لكهرباء �ل�ضهرية للنقابة. قرر جمل�س 
نقابة �ملقاولني �ملو�فقة على طرح عطاء �لطاقة �ل�ضم�ضية �أ�ضوليًا حيث 
�إنتاجية  وبقدرة  دينار   )79000( �إجمالية  بقيمة  �لعطاء  �إحالة  متت 
�ضنويًا  دينار   )25881( مقد�ره  ما  �لنظام  و�ضيوفر   kwp  )99(

و�ضتكون فرتة �إ�ضرتد�د ر�أ�ضمال هذ� �لنظام خالل ثالث �ضنو�ت.
ومتا�ضيًا مع �لتطور�ت فقد مت تطوير وحتديث �لأنظمة �لتطبيقية و�لتي 
�أ�ضبحت ل تتنا�ضب مع تطور �لتطبيقات �حلديثة �ليومية، لذ� مت �إحالة 
عطاء لرتقية نظام �لأور�كل ، و�لذي من �يجابياته جتهيز �لبنية �لتحتية 
�لإلكرتوين  �لدفع  خالل  من  �ملركزي  �لبنك  مع  �ملايل  للربط  �ملالئمة 
للت�ضهيل على �ملقاول بدفع �لإ�ضرت�كات و�لإلتز�مات �ملالية �ملرتتبة عليه 
�إ�ضتخد�م  خالل  من  و�إمنا  �لنقابة  �إلى  للح�ضور  �حلاجة  دون  للنقابة 
�أنظمة  جميع  وربط  �لبنوك  قبل  من  �ملعدة  �لإلكرتونية  �لتطبيقات 
�لنقابة و�لعمل من خالل نافذة و�حدة لتقدمي �أف�ضل خدمة وباأقل جهد 

ووقت على �ملقاول.
بال�ضافة �لى عك�س جميع �حلركات على جميع �لأنظمة �إلكرتونيًا مما 

يخت�ضر �جلهد و�لوقت ويتالفى �أي خطاأ ب�ضري قد يحدث.

جمل�س  باأعمال  هذ�  تقريرنا  �أيديكم  بني  �أ�ضع  تقدم  ما  على  وبناءً� 
�لنقابة �لثاين و�لع�ضرين ر�جيًا من �هلل �لعزيز �لقدير �أن نكون قد وفقنا 

لتقدمي كل ما هو جديد ومفيد خلدمة �لنقابة و�أع�ضائها.
و�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،        

نقيب املقاولني الأردنيني      

وائل ر�شاد طوقان
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نبذة عن
نقـابـة مقـاولـي اإلنشـاءات األردنييـن

تاأ�ض�ضت النقابةيف عام 1972 و�ضدر قانون مقاويل الن�ضاءات رقم )13( ل�ضنة 1987 يف الأول من ني�ضان عام 1987 حيث 
�ضدرت الرادة امللكية ال�ضامية مبقت�ضى املادة )31( من الد�ضتور وبناءًا على ما قرره جمل�ضا العيان والنواب بامل�ضادقة على 
قانون رقم 4 ل�ضنة 2014 قانون مّعدل لقانون مقاويل الن�ضاءات الردنيني و�ضدر نظامها الداخلي رقم )31( ل�ضنة 1990 
للنظام الداخلي لنقابة مقاويل  ال�ضامية بامل�ضادقة على نظام معدل  امللكية  اأول  1990  و�ضدرت الرادة  بتاريخ 16 كانون 

الن�ضاءات الردنيني  نظام رقم )165( ل�ضنة 2016

 وتتكون النقابة من :
الهيئـة العامـة 

�أعلى �ضلطة يف �لنقابة، تتاألف �لهيئة �لعامة للنقابة من  وهي 
�ملرتتبة  للر�ضوم  و�مل�ضددين  فيها  �مل�ضجلني  �لعاملني  �لأع�ضاء 
و�ملهام  �ل�ضالحيات  ممار�ضة  �لعامة  �لهيئة  وتتولى  عليهم، 

�لتالية:
�إقر�ر م�ضاريع �لقو�نني و�لأنظمة �خلا�ضة بالنقابة.	•
للنقابة بعد �لإطالع 	• �ل�ضنوية �خلتامية  ت�ضديق �حل�ضابات 

على تقرير مدقق �حل�ضابات.
مناق�ضة �لتقرير �ل�ضنوي عن �أعمال �ملجل�س.	•
�إنتخاب مدقق ح�ضابات قانوين للنقابة.	•
�إنتخاب �لنقيب ونائبه و�أع�ضاء �ملجل�س.	•
در��ضة �لأمور �لتي تقدم �ليها من �ملجل�س و��ضد�ر �لقر�ر�ت 	•

�ملنا�ضبة ب�ضاأنها ومناق�ضة �لإقرت�حات �لتي يقدمها �لأع�ضاء 
�ضريطة �أن تكون قد بلغت للمجل�س خطيًا قبل موعد �جتماع 

�لهيئة �لعامة ب�ضبعة �أيام على �لأقل.
ُتدعى �لهيئة �لعامة لعقد �جتماعها �ل�ضنوي �لعادي يف �ملوعد 

�لذي يحدده �ملجل�س خالل �ضهر �آذ�ر من �ل�ضنة.
�ل�ضنة  خالل  �أكرث  �أو  عادي  غري  �جتماع  عقد  �لعامة  وللهيئة 
�لنقيب  �أو  �ملجل�س  من  بدعوة  ذلك  �إلى  �ل�ضرورة  دعت  كلما 
�لعامة  �لهيئة  �أع�ضاء  ربع  عن  يقل  ل  عدد  طلب  على  بناًء  �أو 
ممن �ضددو� �لر�ضوم للنقابة، ول يجوز �لبحث يف �لإجتماع غري 

�لعادي للهيئة �لعامة يف غري �لأمور �ملدرجة يف كتاب �لدعوة.
�ملطلقة  بالأغلبية  �أو  بالإجماع  قر�ر�تها  �لعامة  �لهيئة  وتتخذ 

يرجح  �لأ�ضو�ت  ت�ضاوي  حالة  ويف  �أع�ضائها،  من  للحا�ضرين 
�جلانب �لذي �ضوت معه رئي�س �لإجتماع.

جملـ�س النقابـة 
يتاألف �ملجل�س من �لنقيب ونائب �لنقيب وثمانية �أع�ضاء �أربعة 
منهم من �لأع�ضاء �لعاملني �مل�ضنفني يف �لفئات �لثالث �لأولى 
وفقًا لتعليمات �لت�ضنيف �ملعمول بها، وثالثة من �مل�ضنفني يف 

�لفئتني �لر�بعة و�خلام�ضة وع�ضو و�حد من �لفئة �ل�ضاد�ضة.
�ملجل�س  و�أع�ضاء  �لنقيب  ونائب  للنقيب  �لنتخابات  وجتري 
�ملمثلني للفئات �خلم�س �لأولى بالإقرت�ع �ل�ضري وذلك يف �ليوم 
�لعامة  �لهيئة  لإجتماع  �ملحدد  �ليوم  بعد  ياأتي  �لذي  �ل�ضابع 
فيها  �لنتخابات  �إجر�ء  يجب  �لتي  �ل�ضنة  يف  �ملنعقد  �لعادي 
وذلك بح�ضور �لوزير �أو من ميثله، وتفتح �ضناديق �لإقرت�ع يف 
متام �ل�ضاعة �لتا�ضعة من �ضباح يوم �لنتخابات وتغلق يف متام 

�ل�ضاعة �ل�ضاد�ضة من م�ضاء ذلك �ليوم.
تاريخ  من  �عتبارً�  �ضنو�ت  ثالث  ملدة  �ملجل�س  ولية  تكون  �أ. 

�نتخابه.
دورتني  من  لأكرث  نائبه  �أو  �لنقيب  �نتخاب  �عادة  يجوز  ب.ل 
�نتهاء  بعد  �لأقل  على  و�حدة  دورة  �نق�ضاء  بعد  �ل  متتاليتني 

�لدورة �لثانية لأي منهما.
ج. ل يجوز �عادة �نتخاب ع�ضو �ملجل�س لأكرث من ثالث دور�ت 
�نتهاء  بعد  �لأقل  على  و�حدة  دورة  �نق�ضاء  بعد  �إل  متتالية 

�لدورة �لثالثة.
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ميار�س املجل�س ال�ضالحيات واملهام التالية :
�ملحافظة على �آد�ب ممار�ضة �ملهنة وقو�عدها و�لدفاع عن 	•

حقوق �لنقابة وم�ضاحلها وكر�مة �أع�ضائها و�ضائر �لعاملني 
فيها.

�لنظر يف طلبات �لع�ضوية للنقابة و�إتخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�ضبة 	•
ب�ضاأنها.

هذ� 	• لأحكام  وفقًا  و�ملالية  �لد�رية  �لنقابة  �ضوؤون  �إد�رة 
�لر�ضوم  وحت�ضيل  مبقت�ضاه  �ل�ضادرة  و�لأنظمة  �لقانون 
�أمو�لها  و�إد�رة  للنقابة  �مل�ضتحقة  �لأخرى  و�لو�رد�ت 

وموجود�تها و��ضتثمارها.
�ملنتهية 	• لل�ضنة  و�مليز�نية  للنقابة  �ل�ضنوية  �ملو�زنة  �إعد�د 

لبيان  �لالزمة  بالتقارير  مرفقة  �لعامة  �لهيئة  �إلى  ورفعها 
�لو�ضع �ملايل للنقابة.

دعوة �لهيئة �لعامة �إلى عقد �جتماعاتها وتنفيذ قر�ر�تها.	•
�لنقابة 	• �أع�ضاء  بني  تقع  �لتي  �ملهنية  �لف�ضل يف �خلالفات 

�لأع�ضاء من جهة  بني  �ملهنية  �ملنازعات  و�مل�ضاركة يف حل 
و��ضحاب �لأعمال من جهة �أخرى.

وفقًا 	• �لأع�ضاء  بحق  �لالزمة  �لتاأديبية  �لإجر�ء�ت  �إتخاذ 
لأحكام هذ� �لقانون و�لأنظمة �ل�ضادرة مبقت�ضاه.

�إعد�د م�ضاريع �لقو�نني و�لأنظمة �خلا�ضة بالنقابة و�ملتعلقة 	•
مبهنة �ملقاولت ورفعها �لى �لوزير بعد �قر�رها من �لهيئة 

�لعامة لل�ضري باإجر�ء�ت �إقر�رها �أ�ضوليًا .

�ضيا�ضة اجلودة
�ملهنة  م�ضتوى  برفع  �لأردنيني  �لإن�ضاء�ت  مقاويل  نقابة  تلتزم 
مز�ولة  وتنظيم  �لأع�ضاء  و�لدفاع عن م�ضالح  وعمليًا،  علميًا 
�ملهنة، وذلك من خالل تقدمي خدمات تفوق توقعات �ملقاولني، 
�لتقنيات  �أحدث  و�إ�ضتخد�م  �لأد�ء  بتطوير  �لكامل  و�لإلتز�م 

ل�ضمان �جلودة.
كما تطبق �إد�رة �لنقابة ممثلًة بالنقيب وجمل�س �لنقابة ومدير 
�لنقابة وكافة �ملوظفني �ضيا�ضة �جلودة من خالل تطبيق نظام 
�لنقابة  �أهد�ف  لتحقيق   ،ISO 9001:2015جلودة� �إد�رة 

وخططها �لإ�ضرت�تيجية.

روؤيـة النقابـة
يف  �لر�ئدة  لتكون  �لأردنيني  �لإن�ضاء�ت  مقاويل  نقابة  ت�ضعى 
ومتميزً�  فاعاًل  ومركزً�  �لأردن،  يف  �لإن�ضاء�ت  قطاع  تنظيم 
لت�ضدير �ملقاولت عربيًا ودوليًا ملتزمة باأعلى معايري �جلودة 

و�لتطوير �مل�ضتمر.

ر�ضـالـة النقابـة
تعمل نقابة مقاويل �لإن�ضاء�ت �لأردنيني على رفع م�ضتوى �ملهنة 
علميًا وعمليًا، و�لدفاع عن م�ضالح �لأع�ضاء، وتنظيم مز�ولة 
طريق  عن  �لوطنية  �لعمالة  فعالية  زيادة  يف  وت�ضهم  �ملهنة، 

ت�ضغيلها وتدريبها.
خالل  من  �لأردين  �لإقت�ضاد  دعم  �إلى  �لنقابة  ت�ضعى  كما 
�مل�ضتد�مة،  و�لتنمية  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  يف  دورها  ممار�ضة 
هويتها  حتدد  قيمية  مبنظومة  و�لإلتز�م  �لعمل  فر�س  وخلق 

�ملوؤ�ض�ضية.
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قيـم النقابـة

نعتمد منهاج القيم العليا وي�ضمل:
�لعد�لة : �لتي حتكم �لعالقات و�لتعامالت بني �أفر�د �لنقابة.	•
�ل�ضفافية و�مل�ضاءلة: و�ضوح �ملعايري يف �لنظم �ملو�ضوعة للتمكن من ممار�ضة �مل�ضاءلة و�مل�ضد�قية يف تطبيق كافة �ملعايري د�خل 	•

�لنقابة وخارجها.
�أدو�ته 	• ومع  ومروؤو�ضيه،  وروؤ�ضائه  وزمالئه  نف�ضه  مع  وتعامل كل موظف  �لنقابة  و�لعمل يف  و�لأمانة: عنو�ن �حلياة  �مل�ضوؤولية 

ومعد�ته و�أ�ضحاب �لعمل مب�ضوؤولية و�أمانة ويج�ضدهما فعليًا كمعيار كلي ل�ضلوكه.
�لتعاون و�لتميز و�لطموح و�لتناف�س �ل�ضريف: هو �لذي يجب �أن ي�ضود عالقات �لعمل، ل �لتناف�س غري �ل�ضريف، و�أن �لطاقة 	•

و�لأقوى،  �لأجدر  لنكون  �لبع�س  بع�ضنا  بني  ولي�س  �لعمل،  نف�س جمال  مناف�ضينا يف  نحو  موجهة  �ضتكون  �ل�ضريفة  �لتناف�ضية 
ونحقق روؤيتنا ور�ضالتنا.

اأهـداف النقابـــــة

تعمل النقابة على حتقيق الأهداف التالية:
تنظيم مز�ولة مهنة �ملقاولت و�لعمل على رفع م�ضتو�ها علميًا وعمليًا.	•
�لأعمال 	• وتنفيذ  �لعقود  وتنظيم  �لعطاء�ت  وطرح  �مل�ضاريع  تخطيط  و�أ�ضاليب  و�ضائل  لتطوير  �ملخت�ضة  �جلهات  مع  �لتعاون 

�لإن�ضائية �ملتعلقة بها.
ت�ضجيع ��ضتثمار روؤو�س �لأمو�ل يف �إن�ضاء �ل�ضناعات �مل�ضاندة لأعمال �ملقاولت وتقدمي �خلدمات لها.	•
�لتعاون مع �جلهات �ملخت�ضة يف �لأمور �ملتعلقة باأعمال �ملقاولت مبا يف ذلك تطوير عقد �ملقاولة �ملوحد وحل �خلالفات �ملهنية 	•

�ملتعلقة بالت�ضميم و�لإ�ضر�ف وتطوير �جلو�نب �ملهنية و�لفنية يف �ملقاولت.
�لدفاع عن م�ضالح �لأع�ضاء و�ملحافظة على تقاليد و�ضرف مز�ولة �ملهنة.	•
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الحتادات والهيئات التي ت�ضارك النقابة بع�ضويتها : 
اأوًل : ع�ضوية الحتادات والهيئات العربية والدولية التالية : -

�حتاد �ملقاولني �لعرب . . 1
�حتاد مقاويل �لدول �ل�ضالمية . . 2
غرفة �لتحكيم �لعربية . . 3
�للجنه �لعليا لإعمار غزة . . 4

ثانيًا : ع�ضوية جمال�س الدارة التالية : 
جمل�س �د�رة غرفة �لَتحكيم �لعربية .	•
جمل�س �د�رة جمعية �ملحكمني �لردنيني .	•
�ملهني 	• و�لتعليم  و�لتدريب  �لت�ضغيل  �ضندوق  �د�رة  جمل�س 

و�لتقني .
جمل�س �لبناء �لوطني / وز�رة �لأ�ضغال �لعامة و�ل�ضكان.	•
جمل�س �لنقباء/ جممع �لنقابات �ملهنية .	•
جمل�س �د�رة �ل�ضركة �ملهنية.	•
جمل�س �د�رة �ل�ضركة �لوطنية للت�ضغيل و�لتدريب.	•
جمل�س �د�رة موؤ�ض�ضة �لتدريب �ملهني.	•
جمل�س �د�رة �جلمعية �لردنية للوقاية من حو�دث �لطرق.	•
جمل�س �د�رة جمعية �لبنوك .	•
جمل�س �د�رة مركز تدريب �ملهند�ضني / نقابة �ملهند�ضني .	•

ثالثًا : اللجان التي ت�ضارك النقابة بع�ضويتها 
جلنة ت�ضنيف �ملقاولني / د�ئرة �لعطاء�ت �حلكومّية.	•
جلنة ترخي�س �ملقاولني / د�ئرة �لعطاء�ت �حلكومّية.	•
جلنة تاأهيل �ملكاتب �لهند�ضية / د�ئرة �لعطاء�ت �حلكومّية.	•
د�ئرة 	•  / �ملوحد  �ملقاولة  عقد   - �لن�ضائية  �لعقود  جلنة 

�لعطاء�ت �حلكومّية.
جلنة �ل�ضر�كة مع �لقطاع �خلا�س / وز�رة �لأ�ضغال �لعامة 	•

و�لإ�ضكان.

•	 / �لإن�ضاء�ت  مقاويل  قانون  من   )16( �ملادة  تطبيق  جلنة 
وز�رة �لأ�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان 

وز�رة 	•  / �لردين  �لوطني  �لبناء  لكود�ت  �لفنية  �للجنة 
�ل�ضغال �لعامة .

• جلنة تطوير �ل�ضر�ف �لهند�ضي وتطبيقه / نقابة �ملهند�ضني .	
جلنة حماية �لوطن ومقاومة �لتطبيع مع �لعدو �ل�ضهيوين / 	•

جممع �لنقابات �ملهنية .
جلنة �ضريان �حلياة �لنقابية / جممع �لنقابات �ملهنية .	•

جلنة �لتحكيم للم�ضاريع �ملتناف�ضة على جائزة وز�رة �لأ�ضغال 
�لعامة و�ل�ضكان / وز�رة �لأ�ضغال �لعامه .

للطرق 	• �لر�بع  �لدويل  �لردين  للموؤمتر  �لتح�ضريية  �للجنة 
و�ملرور 2014 / نقابة �ملهند�ضني .

�ل�ضغال 	• وز�رة   / �ملحروقات  ��ضعار  تعديل  تعاميم  جلنة 
�لعامة و�ل�ضكان .

�لهند�ضية 	• و�خلدمات  �ملقاولت  لت�ضدير  �لفنية  �للجنة 
�ل�ضت�ضارية / وز�رة �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان .

�ملياه 	• �لفنية لعمل در��ضة لكمية �ملحروقات مل�ضاريع  �للجنة 
و�ل�ضرف �ل�ضحي / وز�رة �ل�ضغال �لعامــة و�ل�ضكان .

�للجنة �مل�ضكلة لعد�د �ملحور �خلام�س من �لتقرير �لوطني-	•
�لقت�ضادي .

�ملركز �لوطني لد�رة �لزمات . 	•
�لت�ضنيف 	• جلنة  عن  �ملنبثقة  �لتحقيق  جلان  يف  �مل�ضاركة 

�ضو�ًء للمقاولني �أو �ملكاتب �لهند�ضية /وز�رة �ل�ضغال �لعامة 
و�لإ�ضكان .    
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إجتماعات الهيئة العامة للنقابة

ملناق�ضة  �لعادي  �ل�ضنوي  �جتماعها  �لعامه  �لهيئة  عقدت 
�لثاين  �لنقابة  جمل�س  لعمال  و�ملايل  �لد�ري  �لتقريرين 
و�لع�ضرين عام 2016  بح�ضور �ع�ضاء جمل�س �لنقابة وممثل 
�لوز�رة  �ملهند�س  عام  و�ل�ضكان  �مني  �لعامة  �ل�ضغال  وز�رة 
قانونيًا  �لثاين   �لعامة  �لهيئة  �جتماع  وكان   ، خ�ضاونة  �منار 
يوم  عقد  �لذي  �لجتماع  �ن  حيث   ، �حل�ضور  من  عدد  باأي 
�لعامه  للهيئة  �لقانوين  �لن�ضاب  ي�ضتوف  مل   2016/3/18
و�لبالغ عددهم  1172 م�ضددً� لر�ضوم �لنقابة قبل تاريخ 29 /2 
/2016  وذلك عماًل باأحكام �ملادة21 و 22 من �لقانون �ملعدل 
لقانون مقاويل �لن�ضاء�ت رقم 14 ل�ضنة 2014  ويقر�أ مع قانون 

مقاويل �لن�ضاء�ت رقم )13( ل�ضنة 1987 .
�لعمومية  و�مليز�نية  �لد�ري  �لتقرير  �لعامة  �لهيئة  �قرت  وقد 
للعام 2016 و�ملو�زنة �لتقديرية للعام 2017 ومت كذلك �نتخاب 

مدقق �حل�ضابات �لقانوين للعام 2017 .
 ��ضار نقيب �ملقاولني �ل�ضيد و�ئل ر�ضاد طوقان يف �جتماع �لهيئة 
مع  �لتعامل  ��ضتطاع  �لردين  �لن�ضاء�ت  قطاع   �أن  �لى  �لعامة 
كل متطلبات �ملرحلة باقتد�ر وعزم وتبنى �ضيا�ضات و�جر�ء�ت 
�ملرحلة  جتاوز  و  �لتحديات  ملو�جهة  مربجمة  �قت�ضادية 
�أن  �لقطاع  ��ضتطاع  ،كما  مرونة  من  ماميتلكه  �ل�ضعبة بف�ضل 

من  �حلد  و  تو�جهه  �لتي  و�ملعوقات  �لعقبات  تذليل  يف  ينجح 
�لآثار �ل�ضلبية لالجر�ء�ت �حلكومية وغري �حلكومية على قطاع 

�ملقاولت .
كما ��ضتعر�س خالل  �لجتماع  �لجر�ء�ت �لتي قام بها جمل�س 
�لنقابة للحفاظ على حقوق �ملقاول �لردين، وحَل �لعديد من 
�لق�ضايا �لتي و�جهت �لقطاع وما تعر�س له من �أزمات م�ضريً� 
�لوزر�ء  رئي�س  دولة  مع  باحلو�ر  �لنقابة  جمل�س  قيام  �لى 
و�ملطالبة باإعادة �لنظر يف قانون �ل�ضريبة �جلديد و�لتعليمات 
�خلا�ضة به لغايات �إرجاع �ملحا�ضبة �ل�ضريبية كما كان معموًل 
جمل�س  يف  �ملالية  �للجنة  �ع�ضاء  لقاء  �لى  ��ضافة  �ضابقًا  بها 

�لنو�ب.
كما عمل �ملجل�س على �يقاف و�نهاء �مل�ضكلة �ل�ضنوية �ملتكررة 
�لتي توؤرق �ملقاولني وهي �ضرف م�ضتحقات �ملقاولني لدى وز�رة 
�إ�ضافة  �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان وبقية �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية. 
�لعامة  �ل�ضغال  وز�رة  مع  �جتماعات   بعقد  �ملجل�س  قيام  �لى 
من  وعدد  �حلكومية  �لعطاء�ت  د�ئرة  عام  ومدير  و�ل�ضكان 
مدر�ء �لدو�ئر يف �لوز�رة ، ومت بحث �لعديد من �لق�ضايا �لتي 
تهم مقاويل �لطرق و�لتي منها مو�ضوع تعديل ��ضعار �ملحروقات 
�جناز  كلف  على  �ملبا�ضر  وغري  �ملبا�ضر  و�ثرهما  و�ل�ضفلت 
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بالعمل على حل  وكذلك قام جمل�س �لنقابة   ، �لطرق  م�ضاريع 
م�ضكلة ��ضتقد�م و��ضتخد�م �لعمالة �لو�فدة يف قطاع �ملقاولت 
مع وز�رة �لعمل و�لتي متخ�س عنها �إن�ضاء مقر مديرية عمل يف 

�لنقابة .
كما �ن  �لنقابة قامت  بهدف �حلفاظ على دور �لقطاع يف تنفيذ 
�مل�ضروعات �لتنموية وتطوير قدر�ت �ل�ضركات �ملحلية لتمكينها 
من �لنفتاح لت�ضدير خدمات �ملقاولت �لى دول �جلو�ر �لعربي 
و�يجاد ��ضو�ق جديدة يف �لدول �لعربية و�لفريقية �ل�ضديقة 
يف  للم�ضاركة  �ملقاولني  بدعوة  �لنقابة  جمل�س  قام  ،حيث 
،كما قام  تقام يف �لردن و�خلارج  �لتي  �ملتخ�ض�ضة  �ملعار�س 
وكذلك دعوة  �لعرب  �ملقاولني  �جتماعات �حتاد  بامل�ضاركة يف 
رجال �لعمال �لعرب و�مل�ضتثمرين للم�ضاركة يف معر�س �لردن 
�ل�ضنوي للبناء و�لن�ضاء�ت و�ل�ضناعات �لهند�ضية �لذي تنظمه 

�لنقابة ،��ضافة �لى �إ�ضد�ر  �لنظام �لد�خلي ب�ضكله �لنهائي.

الهيئة العامة للفئة ال�ضاد�ضة اأ�ضغال عامة
 عقدت �لهيئة �لعامة للفئة �ل�ضاد�ضة لنقابة مقاويل �لن�ضاء�ت �لردنيني �جتماعها �ل�ضنوي �لعادي برئا�ضة نقيب �ملقاولني و�ئل 
ر�ضاد طوقان يف مقر �لنقابة بعمان وبح�ضور ممثل �لفئة �ل�ضاد�ضة يف جمل�س �لنقابة �ل�ضيد زياد هرما�س ��ضافة �لى 21 ع�ضو� من 
��ضل 214 ع�ضو� �مل�ضددين للر�ضوم �ل�ضنوية �مل�ضتحقة عليهم للفئة �ل�ضاد�ضة، وناق�ضت �لهيئة �لعامة �لمور �لتي تهم مقاويل �لفئة 
�ل�ضاد�ضة،  كذلك متت مناق�ضة �لتعديالت على �لنظام �لد�خلي 31 ل�ضنة 2016 و�لتي طر�أت بعد �قر�ر قانون معدل لقانون نقابة 

مقاويل �لن�ضاء�ت رقم 4 ل�ضنة 2014 ويقر�أ مع �لقانون رقم 13 ل�ضنة 1987.
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اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�ضندوق التكافل الجتماعي
 �قرت �لهيئة �لعامة ل�ضندوق �لتكافل �لجتماعي ملقاويل �لن�ضاء�ت �لردنيني ، يف �جتماعها غري �لعادي �ملنعقد بدعوة من جلنة �د�رة 
�ل�ضندوق برئا�ضة نقيب �ملقاولني رئي�س �لهيئة و�ئل ر�ضاد طوقان، يف مقر �لنقابة بتاريخ 2016/8/13   م�ضروع تعديل نظام �لتكافل رقم 

)54( ل�ضنة 2012 �ل�ضادر مبقت�ضى �ملادتني )7( و )54( من قانون مقاويل �لن�ضاء�ت رقم)13( ل�ضنة 1987.
بدر��ضات   �للجنة قامت  �ن  وفاته، مبينا  بعد  �ملقاول  �أ�ضرة  �للجنة حر�ضت على حماية  �قرتها  �لتي  �لتعديالت  �ن  �ملقاولني  نقيب  وقال 
�كتو�رية عميقة وتف�ضيلية للحالت �لتي �قت�ضت �لتعديل منذ �ن�ضاء �ل�ضندوق عام 2004 حتى تو�ضلت �لى �عد�د م�ضروع �لتعديل �لذي 
�أن من �أهم �لتعديالت تلك �لتي تقت�ضي تقدمي �ملبلغ �مل�ضتحق من ح�ضة  �أ�ضرته عند وفاته  ، و��ضاف  يهدف مل�ضاعدة �ملقاول وحماية 
�مل�ضرتك ، بحد �ق�ضى )60( �لف دينار لأ�ضرة �مل�ضرتك عند �لوفاة، مو�ضحا �آلية �حت�ضاب �ملبلغ وفق معادلة )25 دينارً� م�ضروبة يف عدد 
�مل�ضرتكني(  على �أن يتم دفع �لتعوي�س وفق مدة �ل�ضرت�ك يف �ل�ضندوق ، كما �ن �لتعديالت �ي�ضا �ضملت  تقدمي �ضلفة للمقاول ما ن�ضبته 
)20%( من قيمة �لتعوي�س �ل�ضا�ضي ومبا ل يزيد عن )12( �لف دينار للر�غبني من �أع�ضاء �ضندوق �لتكافل �لذين يبلغون �ضن )75( عام 
و�كرث وم�ضى على ع�ضويتهم يف �ل�ضندوق )15( عام كحد ادنى , وتنطبق عليهم ال�صـروط الواردة بالتعليمات ال�صادرة عن جلنة ادارة 
�ضندوق �لتكافل ، مو�ضحا �ن هذ� �لتعديل جاء بعد در��ضة �لعديد من �حلالت �لتي حدت باللجنة �قر�ره وعلى �أن حت�ضم من �ملبلغ �لكلي 

للتعوي�س.

اجتماع الهيئة العامة ال�ضنوي العادي ل�ضندوق التكافل الجتماعي 
�لن�ضاء�ت  مقاويل  نقيب  24-9-2016  برئا�ضة  بتاريخ  �لعادي  �ل�ضنوي  �جتماعها  �لجتماعي  �لتكافل  ل�ضندوق  �لعامة  �لهيئة  عقدت 
�لردنيني رئي�س جلنة �د�رة �ل�ضندوق  و�ئل ر�ضاد طوقان، حيث ناق�ضت �لهيئة �لعامة �لتقريرين �ملايل و�لد�ري �ملقدمني من جلنة �د�رة 

�ل�ضندوق حول �عمال �ل�ضندوق من تاريخ 2015/1/1 حتى 2015/12/31 .
وقال نقيب �ملقاولني �ن �لهد�ف �لتي مت تاأ�ضي�س �ل�ضندوق من �جلها  قد حتققت و�همها حماية عائالت �لزمالء �ملقاولني من �لعوز 
و�حلاجة يف حال �لوفاة و/ �أو �لعجز، مبينا �ن عدد �مل�ضرتكني يف �ضندوق �لتكافل حتى تاريخ 2015/12/31 بلغ )2493( م�ضرتكا. فيما 

�ضرفت جلنة �ل�ضندوق مبلغ حو�يل مليون و )200( �لف دينار لورثة )20( مقاول من �ملنت�ضبني �ملتوفني خالل �لعام 2015 .
وا�صاف ان عدد طلبات االنت�صاب ل�صندوق  التكافل م�صتكملة ال�صروط خالل الفرتة من 2015/1/1 �لى 12/31/ 2015 �ملو�فق عليها 

من قبل جلنة �د�رة �ضندوق �لتكافل بلغ )178( طلبا.
وجدير بالذكر �نه مت �ن�ضاء �ضندوق �لتكافل مبوجب تعليمات بقر�ر من �لهيئة �لعامة للنقابة وذلك يف �ضهر حزير�ن من عام 2004 وقد 
مت ��ضد�ر نظام �ضندوق �لتكافل بتاريخ  2012/7/16 مبقت�ضى �ملادة )31( من �لد�ضتور . حيث �قرت �لهيئة �لعامة لل�ضندوق مقرتح 

لتعديل نظام �ضندوق �لتكافل وتعليماته يف  جل�ضة غري عادية عقدت يوم  2016/8/13.
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العنوان العنوان البريدي فاكس هاتف المحافظةالفرع الرقم

عمانالمركز الرئيسي 1 _

 5929461
 5928931

 0795309257
 0777637080

 5928704
 850324

عمان 11185 
االردن 

عمان –دير غبار شارع 
الهاشميين 

_ 2
محافظات الشمال
)اربد،جرش، عجلون 

،المفرق( 
027101638 اربد

اربد – مقابل المستشفى 2619 اربد 027101190 0797346350 
التخصصي غرب النفق 

الكركمحافظة الكرك 3 _
 032340150

 0796394567
 0777331099

الكرك – المرج بالقرب من 108 الكرك 032340149 
مستشفى السالم 

الطفيلة – منطقة العيص 53 032250476 032250476 الطفيلةمحافظة الطفيلة 4 _
حي الزريقات . 

854 053247631053247631 مأدبامحافظة مأدبا 5 _
حي نصر دوار الطيارة 
بجانب قاعدة احمد 

قطيش االزايدة 

428 الرمز 032031519032031519 العقبةمحافظة العقبة 6 _
البريدي 77110 

العقبة – شارع قرى 
االطفال sos مبنى اتحاد 
الجمعيات الخيرية فوق 

عمرو للسيراميك . 

053987772 053987771 الزرقاءمحافظة الزرقاء7 _
حي رمزي قرب دائرة 

الترخيص مقابل جمعية 
عنبتا عمارة رقم 32 

236 032133245 معانمحافظة معان8 _
معان - خلف مبنى 
بلدية معان الكبرى 

بجانب غرفة جتارة معان 

053552528053552528 البلقاءمحافظة البلقاء9 _
1152 بريد 

السلط 19110 

شارع الصوانية بالقرب 
من مضافة عشيرة 

احلياصات .

مركز النقابة وفروعها



21التقرير السنوي 2016

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATIONنقابـة مقاولي اإلنشاءات األردنيين

الهيكل التنظيمي
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فعاليات ونشاطـات المجلـس وانجازاتـه

ن�ضاطات وفعاليات املجل�س :
اوًل :اللقاءات 

�لردنيني  �لن�ضاء�ت  مقاويل  نقابة  جمل�س  م�ضاعي  �ضمن   
بالتفاعل �مل�ضتمر مع �ملوؤ�ض�ضات �لر�ضمية ذ�ت �لعالقة بقطاع 
�ملقاولت و�لتباحث معها يف �لق�ضايا �لتي تهم �ملقاولني وتوؤثر 
�لنقابة  جمل�س  �لتقى  فقد  �لردين  �ملقاولت  قطاع  عمل  على 
�لر�ضمي  و�لقطاع  �لقر�ر يف �حلكومة  و��ضحاب  �مل�ضوؤولني  مع 
من �أجل حل �لق�ضايا و�ملعوقات �لتي تو�جه �لقطاع و�ملقاولني 
خالل �لعام �ملن�ضرم و��ضتطاع �ملجل�س حل معظم هذه �لق�ضايا 

ول ز�ل حتى �لآن يتابع �لق�ضايا �لتي مل حتل .
لقاء جمعية امل�ضتثمرين يف قطاع ال�ضكان

�لنقيب  برئا�ضة  �لردنيني  �لن�ضاء�ت  مقاويل  جمل�س  �لتقى 
قطاع  يف  �مل�ضتثمرين  جمعية  جمل�س  طوقان،  ر�ضاد  و�ئل 
د�ر  �لعمري يف  زهري  �ملهند�س  برئا�ضة  �ملنتخب  �ل�ضكان 

ق�ضية  مثل  �مل�ضرتكة  و�لهموم  �لق�ضايا  بحث  مت  حيث  �لنقابة 
�لعمالة و�ل�ضريبة وغريها، و�أ�ضار نقيب �ملقاولني �لى �لعالقات 
�ملتميزة مع جمعية �مل�ضتثمرين يف قطاع �ل�ضكان من خالل رفع 
�ضوية �ملهنة ك�ضركاء فاعلني يف �لن�ضاطات و�لفعاليات لتطوير 
عملية �لبناء يف �لقطاع �خلا�س ، كما بني �همية تنظيم عمل 
�طار  �ل�ضكان، �ضمن  و�ضركات  �ملقاولت  �ضركات  من  كل 
قطاع  يف  �ملرعية  و�لت�ضريعات  �لقو�نني  ظل  يف  �لتعاون  من 
من  �ل�ضكان  م�ضاريع  تنفيذ  موؤكدً�على �ضرورة  �لن�ضاء�ت، 
من  �لنقابة،  يف  و�مل�ضجلة  �مل�ضنفة  �ملقاولت  خالل  �ضركات 
نقابة  مع  �لتعاون  �أهمية  �لعمري  زهري  �ملهند�س  �أكد  جانبه 
عمل  حتكم  �لتي  �لتعاون  �آليات  �لتنظيم وحتديد  يف  �ملقاولني 
�ل�ضكان  قطاع  تر�جع  من  �حلد  �أهمية  �لى  م�ضري�   ، �لقطاع 
وذلك بتخفي�س كلف �لبناء موؤكدً� على �ل�ضتمر�ر يف �للقاء�ت 

�مل�ضرتكة مبا يخدم م�ضلحة �ملقاول و�مل�ضتثمر. 
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لقاء رئي�س جمل�س النواب  ال�ضابع ع�ضر لبحث مطالب 
مقاويل الإن�ضاءات

يف  �لطر�ونه  عاطف  �ملهند�س  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  �لتقى 
جمل�س �لمة نقيب و�أع�ضاء جمل�س مقاويل �لإن�ضاء�ت، للوقوف 
على مطالب �لقطاع و�لتحديات �لتي تو�جهه، حيث قال رئي�س 
وحموري،  حيوي  قطاع  هو  �ملقاولت  قطاع  �إن  �لنو�ب  جمل�س 
لأبناء  �مل�ضِغلة  �لقطاعات  من  ُيعد  كونه  بالغ  باهتمام  ويحظى 
�إلى �ضرورة  ، ودعا  �لوطني  �لوطن ور�فدً� حقيقيًا لالقت�ضاد 
بكفاء�ت  يحظى  كونه  خارجيا  وت�ضويقه  �ملقاولت  قطاع  دعم 
وخرب�ت قادرة على �لنهو�س و�لرتقاء بالقطاع، ف�ضاًل عن �أنه 

ي�ضهم يف �إحد�ث �لتنمية �ل�ضاملة �لتي ين�ضدها �جلميع.
وكان نقيب و�أع�ضاء �لنقابة عر�ضو� مطالبهم �ملتمثلة باإعادة 
�لنظر يف قانون �ضريبة �لدخل رقم 34 ل�ضنة 2015 باعتباره 

فر�س �ضريبة على �ل�ضركات ن�ضبتها 20 باملائة.
تقدمي  بتاأجيل  حل  و�إيجاد  �لأرباح،  ن�ضب  بتعديل  طالبو�  كما 
�لإقر�ر�ت �ل�ضريبية حلني �لو�ضول �إلى حل للم�ضكلة ، و��ضارو� 
بفرتة  �لخرية  �خلم�ضة  �لأعو�م  خالل  مر  �لقطاع  �أن  �إلى 
ركود وقلة �أرباح نظرً� لاللتز�مات و�لعباء �لتي ترتبت عليه، 

مو�ضحني �أن هذ� �لقطاع ي�ضغل ما ل يقل عن مليون مو�طن.
جمل�س  و�أع�ضاء  نقيب  من  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  وطلب 
مطالبهم  تت�ضمن  للمجل�س  خطية  مذكرة  تقدمي  �لنقابة  
للو�ضول  �حلكومة  خماطبة  �أجل  من  و�قرت�حاتهم 
�لأطر�ف. جميع  وير�ضي  �لقطاع  هذ�  يخدم  حل   �لى 

�لبقاعي:  �لرحيم  عبد  �لنيابية  �ملالية  �للجنة  رئي�س  قال  و 
�جلديد،  �ل�ضريبي  �لنظام  �إ�ضد�ر  منذ  �لنو�ب«،  مالية  »�إن 
قامت مبخاطبة �حلكومة �كرث من مرة لتعديل نظام �ل�ضريبة 
�جلديد مبا يخدم �لقطاعات كافة، خ�ضو�ضا قطاع �ملقاولت  
�ضريبة  د�ئرة  عام  مدير  ح�ضره  �لذي  �للقاء  خالل  و�أ�ضاف 
�لدخل و�ملبيعات ب�ضار �ضابر، �أن �لنظام �ضدر دون �لت�ضاور مع 
جمل�س �لنو�ب ومع �لقطاعات ذ�ت �لعالقة، �لأمر �لذي يتطلب 
تعديله حتقيقا للم�ضلحة �لعامة ، و قال وزير �ملالية عمر ملح�س: 
قانون  مبوجب  »جاء  �ملقاولت  قطاع  على  �ل�ضريبة  رفع  �إن   «
�ل�ضريبة«، لفتًا �إلى »�أن بع�س �لقطاعات ��ضتفادت من �لقانون 

كقطاع �ل�ضناعة و�لزر�عة، بينما مل ي�ضتفد قطاع �ملقاولت «.

الردنيني  الن�ضاءات  مقاويل  نقابة  جمل�س  لقاء 
مبحافظ العا�ضمة

قطاع  يف  للعمل  �ملعيقة  �لق�ضايا  وت�ضويب  تنظيم  لغايات 
�ملقاولت ويف �أجو�ء وديه �إلتقى حمافظ �لعا�ضمة �ل�ضابق خالد 
�بو زيد مع جمل�س نقابة مقاويل �لإن�ضاء�ت �لأردنيني برئا�ضة 
يف  بعمان   �لعا�ضمة  حمافظة  يف  طوقان،  ر�ضاد  و�ئل  �لنقيب 
عا�ضمتنا  يف  �لبناء  بعملية  �ملعنية  لالأطر�ف  تن�ضيقي  �جتماع 
�لكربى  عمان  �أمانة  مندوب  �للقاء  وح�ضر  عمان،  �حلبيبة 
�ضرق  مدين  دفاع  ومديرو  �لعا�ضمة  حمافظة  �أ�ضغال  ومدير 

وغرب عمان �إ�ضافة �إلى مدير �ضري �لعا�ضمة.
عمان  معامل  �إر�ضاء  يف  �ملقاولني  نقابة  دور  زيد  �بو  وثمن 
لتن�ضيق  جاء  �لإجتماع  هذ�  �أن  م�ضريً�  و�لعمر�نية  �حل�ضارية 
�لوطني  �لبناء  �جلهود و�ل�ضر�كة بني �لأطر�ف �ملعنية بقانون 
يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س، موؤكدً� �أهمية �ل�ضر�كة و�لتعاون 
بناء  بتقدمي  تعنى  �لتي  �لأطر�ف  وكافة  �ملقاولني  نقابة  مع 
�ضمن �أعلى �ملو��ضفات �لفنية كما �ضدد حمافظ �لعا�ضمة على 
و�ضرورة  و�ملو�طن،  للوطن  خدمًة  �لعامة  �ل�ضالمة  متطلبات 
�للتز�م مبتطلبات �لعمل مبا ل يوؤثر على جمريات �حلياه موؤكدً� 
على بيان �لأثر �ملروري لأي م�ضروع د�خل حدود �لعا�ضمة وعدم 
تنفيذ �أي م�ضروع ما مل يح�ضل على كافة �لرت�خي�س �لالزمة 

مبا فيها �ل�ضالمة �لعامة.
يف  �ملحافظ   �ل�ضيد  بجهود  طوقان   �ملقاولني  نقيب  و�أ�ضاد 
�حلفاظ على �ل�ضلم و�لأمن �ملجتمعي �آماًل  من �ل�ضيد �ملحافظ 
وهمومه  �لقطاع  مل�ضاكل  جذرية  حلول  �إيجاد  يف  �مل�ضاهمة 
�إلى جانب �ل�ضركاء وعلى  �أن �لنقابة �ضتو��ضل �لعمل  و�أ�ضاف 
ر�أ�ضهم حمافظة �لعا�ضمة يف بناء �لإن�ضان و�لوطن من خالل 
�أهم  كاأحد  و�لإجتماعي  �لإقت�ضادي  دورها  يف  �لإ�ضتمر�ر 
�لقطاعات �لتي ترتكز عليها �لعملية  �لتنموية، ويف نهاية �للقاء 
و�لأطر�ف  �ملقاولني  نقابة  جمل�س  مع  �لعا�ضمه  حمافظ  �إتفق 
�للقاء�ت  ��ضتمر�ر  على  �لوطني  �لبناء  قانون  بتطبيق  �ملعنيه 
تو�جه  �لتي  �ل�ضعوبات  كافة  لتذليل  دوري  وب�ضكل  �لتن�ضيقيه 

حركة �لعمل مبا يخدم �لوطن و�ملو�طن.
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مذكرة تفاهم مع موؤ�ض�ضة احل�ضني لل�ضرطان
�حل�ضني  موؤ�ض�ضة  مع  تفاهم  مذكرة  �ملقاولني  نقابة  وقعت 
لل�ضرطان تقوم مبوجبها �لنقابة بالتربع للموؤ�ض�ضة - من خالل 
برنامج �لت�ضمية و�لت�ضريف - مببلغ خم�ضة وع�ضرين �ألف دينار 
�أردين )25 �ألف دينار( لت�ضمية »غرفة مري�س« با�ضم �لنقابة 
�لتي  لل�ضرطان  �حل�ضني  ملركز  �جلديدة  �لتو�ضعة  م�ضروع  يف 
�ملتز�يدة  �لأعد�د  ل�ضتيعاب  ��ضتكمالها  �إلى  �ملوؤ�ض�ضة  ت�ضعى 
وقد   ، �لعربي  و�لوطن  �لأردن  من  �ل�ضرطان  مر�ضى  من 
�ل�ضمو  �ملوؤ�ض�ضة، �ضاحبة  عن  بالنيابة  �لتفاهم  مذكرة  وّقعت 
�مللكي �لأمرية دينا مرعد، �ملدير �لعام للموؤ�ض�ضة، وعن نقابة 
�ملقاولني، �لنقيب �ل�ضيد و�ئل ر�ضاد طوقان. كما قدمت �ضموها 
للنقابة درع موؤ�ض�ضة �حل�ضني لل�ضرطان م�ضيدة باإلتز�م �لنقابة 

ومركز  موؤ�ض�ضة  ودعم  م�ضاندة  يف  �لجتماعية  بامل�ضوؤولية 
�حل�ضني لل�ضرطان، وكما �أكدت على �أهمية ��ضرت�ك موؤ�ض�ضات 
�ملجتمع �ملدين كالنقابات و�ملوؤ�ض�ضات �لخرى يف ق�ضية �لكفاح 
برنامج  �ن  ذكره  �جلدير  �ل�ضرطان. ومن  مر�س  �ضد  �لنبيلة 
لت�ضمية  �لفر�ضة  و�ملنظمات  لالأفر�د  يتيح  و�لت�ضريف  �لت�ضمية 
م�ضاحة �و حيز د�خل مركز �حل�ضني لل�ضرطان باإ�ضم �ضخ�س 
تكرمي  مبثابة  �لت�ضمية  هذه  وتعترب  منظمة،  با�ضم  �أو  عزيز 
�ملبنى  على  �ملتربع  �إ�ضم  و�ضيظهر  �ملنظمة،  �و  �ل�ضخ�س  لهذ� 
�أو �حلائط عند مدخل �لغرفة �و �لوحدة �أو �جلناح �أو �لطابق، 
و��ضحًا  �ل�ضم  ليكون  ت�ضميته  �ملتربع  �ختار  ملا  وفقًا  وذلك 

ومرئيًا.
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الإفطار الرم�ضاين ال�ضنوي لالأيتام
حتت رعاية نقيب �ملقاولني و�ئل ر�ضاد طوقان �قامت نقابة �ملقاولني حفل �فطار ل )300( طفل يتيم من عدد من �ملحافظات 

و�ملناطق �لقل حظا يف �ململكة.
ومت تقدمي �مل�ضاعد�ت �ملادية لالطفال �ليتـام و�مل�ضرفني عليهم مبنا�ضبة قرب حلول عيد �لفطر �ل�ضعيد.

و يف نهاية حفل �لفطار �لذي ح�ضره عدد من موظفي �لنقابة قدم �لطفال عددً� من �لفقر�ت و�لنا�ضيد �لدينية
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ثانيًا: املعار�س واملوؤمترات :-

�لعربي  �مل�ضتوى  على  �لنقابة  تلعبه  �لذي  �لدور  لأهمية  نظرً� 
و�ضاركت  �لعا�ضر  �ل�ضنوي  معر�ضها  �لنقابة  نظمت  �لدويل  و 

بالجتماعات و�لفعاليات �لتالية  : -

والبناء  لالن�ضاء  العا�ضر  ال�ضنوي  الدويل  املعر�س 
وال�ضناعات الهند�ضية 

مندوبا عن دولة رئي�س �لوزر�ء �فتتح وزير �ل�ضغال و�ل�ضكان 
و�لرثوة  �لطاقة  وزير  بح�ضور  هل�ضة  �ضامي  �ملهند�س  �لعامة 
�لدويل  �ملعر�س  فعاليات  �ضيف  �بر�هيم  �لدكتور  �ملعدنية 

�لعا�ضر للبناء و�لن�ضاء و�ل�ضناعات �لهند�ضية .
�أن  �لى  �حلفل  ر�عي  �أ�ضار  للمعر�س  �لفتتاحية  كلمته   ويف 
�قامة هذ� �ملعر�س بدورته �لعا�ضرة تاأتي تر�ضيخا للروؤى �مللكية 
بجعل �لردن مركز� �قليميا ودوليا لتبادل �خلرب�ت يف �لبناء 
بني  للتو��ضل  وكا�ضتمر�رية  �لهند�ضية،  و�ل�ضناعات  و�لن�ضاء 
و�لت�ضاركية  �ل�ضتثمار  لت�ضجيع  وفر�ضة  �مل�ضاركة  �لقطاعات 
و�ل�ضكان  و�لهند�ضة  �لبناء  ومنها قطاع  �لقطاعات  بني جميع 
وتطويره من حيث �جلودة و�لنوعية كخيار لال�ضتمر�ر و�لبقاء 
و�ل�ضكان  و�لهند�ضة  �لبناء  حمور  ��ضرت�تيجية  �أن  ،  و�أ�ضاف 
�ملنبثقة عن روؤية �لردن 2025 تت�ضمن تعزيز قطاع �لن�ضاء�ت 
ومكانته نظر� لأهميته بتحريك عجلة �لقت�ضاد �لوطني ملا له 

من تد�خل مع كافة �لقطاعات �لخرى.
�لردين  و�ل�ضكان  و�لهند�ضة  �لبناء  قطاع  �ن  �لى  ��ضار   كما 
�لمن  ظل  يف  تطور�  �لقت�ضادية  �لقطاعات  �كرث  من  ��ضبح 
�لقطاع  هذ�  ��ضبح  حيث  �ململكة  ت�ضهده  �لذي  و�ل�ضتقر�ر 

ي�ضارك بن�ضبة 18 باملئة من �لدخل �لوطني.
ب�ضرورة  �ملعدنية  و�لرثوة  �لطاقة  وز�رة  �حلفل  ر�عي   ودعا 
و�لطاقة  �لطاقة  عطاء�ت  تنفيذ  يف  �لردين  �ملقاول  ��ضر�ك 
ملا  نظر�  �جنبي  مقاول  مع  �و م�ضرتك  منفرد  ب�ضكل  �ملتجددة 

يتمتع به �ملقاول �لردين من كفاءة و�ضمعة عاملية.
�حمد  �ملهند�س  �لردنيني  �ملقاولني  نقيب  نائب  �و�ضح   بدوره 
وهو  بلد،  كل  نه�ضة  يف  دور�  �لن�ضاء�ت  لقطاع  �أن  �ليعقوب 

�لآمال  تبنى  وعليه  و�لزدهار،  �لتنمية  نحو  �لقافلة  مقدمة 
�لإن�ضاء�ت  وقطاع  و��ضتمر�رها،  �لقت�ضاد  عجلة  حتريك  يف 
حثيثة  بخطى  �لآن  ي�ضري  و�ملقاولت  �لهند�ضي  ب�ضقيه  �لأردين 

نحو �لعاملية.
 و�أو�ضح باأن �ملعر�س �ضهد توقيع �أول �تفاقية تعاون فل�ضطينية 
بني  �ضر�كة  �تفاقية  وتوقيع  و�لبيئة  �لطاقة  م�ضاريع  يف  �ردنية 
غرفة �ضناعة عمان ونقابة �ملقاولني بهدف ت�ضجيع �ل�ضناعات 

�لردنية.
�ملهند�س  �لردنيني  �ل�ضكان  قطاع  م�ضتثمرين  جمعية  رئي�س 
ج�ضر�  ي�ضكل  و�لذي  �ملعر�س  �قامة  �أهمية  بنَي  �لعمري  زهري 
لتو��ضل �ل�ضركات �لعربية وتبادل �خلرب�ت وتكنولوجيا �لطاقة 
�ملتجددة، م�ضيفا �أن قطاع �ل�ضكان و�جه �لعديد من �لتحديات 
�لتي يجب جتاوزها للم�ضي قدما يف تنمية �لقطاع، و�أن قطاع 
يف  �لقت�ضادية  �لقطاعات  �أهم  من  يعد  �لردين  �ل�ضكان 
�لردن، وهو �لعمود �لفقري لالقت�ضاد و�ن هذ� �لقطاع يحرك 
حو�يل 40 – 50 قطاعا جتاريا �خرى تعمل وترتبط بالقطاع، 
 10 بحو�يل  يقدر  �لتجاري  �لقطاع  عمل  حجم  �ن  �إلى  م�ضري� 
وبجانبه  �ملتحركة معه  �لقطاعات �لخرى  و�ن  دينار  مليار�ت 

تعادل نف�س حجم �ملبلغ.
 بدوره بني رئي�س غرفة �ضناعة �لردن عدنان �أبو �لر�غب �أن 
جل�ضات  على  ��ضتمالها  يف  تتجلى  �لفعاليات  هذه  عقد  �أهمية 
وور�س عمل فنية من �ضاأنها �ن تبحث يف قطاعات حيوية وذ�ت 
�ولوية لقت�ضادنا �لوطني فقطاعات �ملقاولت و�لبناء و�لطاقة 
وتطبيقات  �ضناعات  من  يتبعها  وما  �لهند�ضية  و�ل�ضناعات 
�لبنية  تطوير  يف  كربى  �همية  ذ�ت  باتت  م�ضاندة  تكنولوجية 
�لنتاج  كفاءة  ورفع  �ل�ضتثمارية  �لبيئة  وتعزيز  �لتحتية 

و��ضتد�مة �لعمال.
و�لثاث  و�لن�ضائية  �لهند�ضية  �ل�ضناعات  قطاعات  �ن  وبني 
و�لتي  �لو�عدة  �لقطاعات  �هم  من  تعترب  �لردنية  و�لتعدين 
العمرانية  لن�صاط احلركة  نظرًا  عليها  املتزايد  بالطلب  تتميز 
مو�ضحا  وخارجها،  �ململكة  د�خل  �لنطاق  و��ضع  �ضعيد  على 
�ل�ضادر�ت  جممل  من  باملئة   27 ن�ضبته  مبا  �ضاهمت  باأنها 
هذه  ت�ضِغل  كما   ،2016 �لعام  من  �لول  �لن�ضف  يف  �لردنية 
�لقطاعات حو�يل 78 �ألف عامل يف من�ضاآتها، وتتميز بجودتها 



29التقرير السنوي 2016

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATIONنقابـة مقاولي اإلنشاءات األردنيين

قابليتها  وزيادة  �مل�ضتهلك  حاجات  لتلبية  �مل�ضتمر  وتطورها 
جلذب �ل�ضتثمار.

�لطاقة  قطاع  �ن  بني  مر�د  عي�ضى  عمان  جتارة  غرفة  رئي�س 
مبا�ضر  ب�ضكل  �ملوؤثرة  �لقت�ضادية  �لقطاعات  �أهم  �حد  يعترب 
جهة،  من  �ملختلفة  �لقت�ضادية  �لقطاعات  ومنو  تطور  على 
كما  �أخرى،  جهة  من  للمو�طنني  �لجتماعي  �مل�ضتوى  وعلى 
�لقت�ضادية  للتنمية  �لأ�ضا�ضية  �لعنا�ضر  �حد  �لطاقة  وتعترب 
يف  �لإنتاج  لعملية  �لأ�ضا�ضي  �ملحرك  باعتبارها  و�لجتماعية 
�أي بلد، وتتجلى م�ضاهمة قطاع �لطاقة يف �لتنمية �لقت�ضادية 
و�ل�ضتثمارية مب�ضاهمتها يف تكاليف �لإنتاج ملعظم �لقطاعات 
بدورها  و�لتي  و�ل�ضياحة،  و�لتجارة  كال�ضناعة  �لقت�ضادية 
تنعك�س هي �لأخرى على تكاليف �ملعي�ضة للمو�طنني، ولهذ� فان 
له  مِلا  باأ�ضرها تويل �هتمامًا خا�ضًا بقطاع �لطاقة  �لعامل  دول 
�لقت�ضادية  �حلياة  وتطور  �ضري  على  مبا�ضرة  �نعكا�ضات  من 

و�لجتماعية على حٍد �ضو�ء.
 و��ضاف �ن ت�ضريعات �لطاقة يف �لأردن ذ�ت �أهمية بالغة يف 
حتقيق �لأهد�ف �لوطنية من خالل ما تهدف �إليه لفتح �ملجال 

تنفيذ  يف  �لفاعلة  و�مل�ضاركة  لال�ضتثمار  �خلا�س  �لقطاع  �أمام 
ت�ضريعات  نوعية يف  نقلة  �لنظيفة، وهي متثل  �لطاقة  م�ضاريع 
�لطاقة يف �لأردن، حيث �أنها توفر �لأطر �لقانونية و�لتنظيمية 
�خلا�س  �لقطاع  ��ضتثمار�ت  جذب  على  �لقادرة  و�لت�ضريعية 
�لطاقة  ��ضتغالل  جمال  يف  �لعمل  فر�س  وتوفري  لال�ضتثمار 
�ن  �لى  بها. و��ضار  �ملرتبطة  �لتعدينية  و�ل�ضناعات  �لبديلة 
�لر�ضمية  مع �جلهات  �لدو�م  على  ت�ضارك  غرفة جتارة عمان 
�لتي  �لليات  و�ضياغة  و�لقر�ر�ت  �ل�ضيا�ضات  و�ضع  يف  �ملعنية 
من �ضاأنها ت�ضجيع ��ضتخد�م �لجهزة �ملوِفرة للطاقة مبا يخدم 
على  �ملو�طن  وعلى  �لدولة  على  �لطاقة  فاتورة  �أعباء  تقلي�س 
حد �ضو�ء من جهة، وللمحافظة على بيئة �ضحية و�آمنة من جهة 

�أخرى.
و��ضتمل �ملعر�س �لذي ��ضتمرت فعالياته من �لول �لى �لر�بع 
�آب على جل�ضات حو�رية ونقا�ضية من �ضاأنها تقريب  من �ضهر 
�لر�ضمية  و�جلهات  �مل�ضاركة  �ل�ضركات  بني  �لنظر  وجهات 
ثنائية  �ضر�كات  وعقد  �تفاقيات  بناء  �لى  و�لو�ضول  و�خلا�ضة 
�خلرب�ت  لتبادل  للم�ضاركني  �لفر�ضة  �تاحة  �لى  بالإ�ضافة 
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و�لطالع على �خر �لتطور�ت يف جمال   �ل�ضناعات �لن�ضائية حيث �أقيم على م�ضاحة تبلغ 10 �لف مرت مربع مب�ضاركة �ضناعات 
�لد�خلي  و�لت�ضميم  �لديكور  و�ضناعة  �لهند�ضية  و�لقطاعات  و�ملقاولت  و�لعقار�ت  �لثقيلة  و�ملعد�ت  و�لليات  و�لت�ضييد  �لبناء 
�لقطاعات  و�لرخام من دول فل�ضطني وم�ضر، حيث متثل هذه  و�لبيئة و�حلجر  و�لكيميائية  و�لكهربائية  و�ل�ضناعات �خل�ضبية 

�كرث من 142 قطاعا م�ضاند� لقطاع �ملقاولت.
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مقاويل  نقابة  يف  الفل�ضطيني  الرتاث  معر�س 
الن�ضاءات الردنيني

طوقان  ر�ضاد  �لردنيني و�ئل  �لن�ضاء�ت  مقاويل  �فتتح  نقيب 
فعاليات �ملعر�س �لذي يقيمة مركز �لرت�ث �لفل�ضطيني يف د�ر 
يف  �ضنويا  �ملعر�س  هذ�  يقام  حيث  �لردنيني  �ملقاولني  نقابة 
�لنقابة ، علمًا �ن مركز �لرت�ث �لفل�ضطيني تاأ�ض�س عام 1991، 
وم�ضاعدة  �لفل�ضطينية،  و�لهوية  �لرت�ث  على  �حلفاظ  بهدف 
وتقدمي  ماديا،  م�ضتقلة  تكون  �أن  من  وعائلتها  �ملر�أة  ومتكني 
نقيب  �ل�ضتات. وقال  ويف  �لوطن  �أر�س  على  للعائالت  �لعون 
�ملقاولني  �أن �لنقابة وجمل�س �لنقابة حري�ضون على ��ضت�ضافة 
لتالحم  ، كعنو�ن  بعمان  �لنقابة  د�ر  �ضنويا  يف  �ملعر�س  هذ� 
�ضلف  مو�جهة  يف  و�لردين  �ل�ضقيقني  �لفل�ضطيني  �ل�ضعبني 
�لحتالل �ل�ضهيوين وغطر�ضته ملا لهذ� �ملعر�س من تاأكيد على 

�لذي  �لفل�ضطيني  �لرت�ث  وعمق  �لفل�ضطينية  �لعربية  �لهوية 
تخفيف  يف  �لى  �مل�ضاهمة  ��ضافة  ��ضتالبه،  �لحتالل  يحاول 
معاناة �ل�ضر يف �ل�ضفة �لغربية وقطاع غزة  �ملحتلني ، خا�ضة 
و�كد  �لفل�ضطيني،  �ل�ضعب  بها  مير  �لتي  �حلالية  �لظروف  يف 
�ملحتلة  �لر�س  يف  �لهل  �ضمود  �أهمية دعم  �ملقاولني  نقيب 
لهجمة  منفردة  تت�ضدى  �لتي  �ل�ضريف  �لقد�س  يف  خا�ضة   ،
�لى  م�ضري�  و�لثقايف،  �لتاريخي  لدورها  و�ل�ضتالب  �لتهويد 
�لدعاء�ت  ببطالن  �لردين  �لقر�ر  �ليون�ضكو  منظمة  �عتماد 
�ملجتمع  منظمات  دور  و�لى  �لق�ضى  �مل�ضجد  يف  �ل�ضهيونية 
�ضمود  دعم  ن�ضاطات  جلنة  خالل  ومن  �لنقابة  ومنها  �ملدين 
�ل�ضعب �لفل�ضطيني  وكذلك  �مل�ضاركة مع �لنقابات �لخرى يف 
�لفعاليات كو�جب  بالعديد من  بناء غزة  بالقيام  �عادة  جلنة 

وطني �ردين جتاه �لهل يف �ل�ضفة و�لقطاع .
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املهنية-  لل�ضالمة وال�ضحة  الثالث ع�ضر  �ضبوع  الأ
وزارة العمل

و�ئل ر�ضاد  �ل�ضيد  برعاية نقيب مقاويل �لن�ضاء�ت �لردنيني 
�لثالث  �لوطني  �ل�ضبوع  فعاليات  �لعمل  وز�رة  �أقامت  طوقان 
�لعمل  قانون  �ضعار  حتت  �ملهنية  و�ل�ضحة  لل�ضالمة  ع�ضر 
و�ل�ضالمة بني �لت�ضريع و�لتطبيق وذلك يف مقر نقابة �ملقاولني 
بعمان، وقد ت�ضمنت �لفعاليات عدة حما�ضر�ت �ضملت �لجهاد 
يف مكان �لعمل وقانون �لعمل وت�ضريعات �ل�ضالمة بني �لت�ضريع 
�لى  ��ضافة  �ل�ضلبي  وتاأثريها  �لعمل  و�ضغوطات  و�لتطبيق 
�لعديد من �ملحا�ضر�ت �ملتخ�ض�ضة بح�ضور عدد من �ضركات 

�ملقاولت و�جلهات �ملعنية ذ�ت �لخت�ضا�س .

املعر�س ال�ضنوي جلمعية الن�ضاء الباك�ضتانيات
�ل�ضنوي  �ملعر�س  �حل�ضن  ثروت  �لمرية  �ضمو  �فتتحت 
�لن�ضاء�ت  مقاويل  نقابة  يف  �لباك�ضتانيات   �لن�ضاء  جلمعية 
�لردنيني ، حيث كان يف ��ضتقبال �ضموها نائب نقيب �ملقاولني 
منتجات  على  �ملعر�س  و��ضتمل  �ليعقوب،  �حمد  �ملهند�س 
�طعمة  �لى  �إ�ضافة  و��ضغال خ�ضبية  ون�ضيج  و�ضري�ميك  يدوية  
يف  �لباك�ضتانيات  �لن�ضاء  قامت  منزلية  غذ�ئية  ومنتجات 
نت �ضموها  دور نقابة مقاويل �لن�ضاء�ت  �لردن باعد�دها، وثمَّ
خريية  �عمال  من  يقدمه  ملا  �ملعر�س  لهذ�  �لد�عم  �لردنيني 

تعود بالنفع على �ملجتمع �لردين . 

�لعربية  �لدول  يف  نظر�ئهم  و  �لردنيني  �ملقاولني  بني  �لئتالفات  و 
جمال  يف  �لدول   هذه  لأ�ضو�ق  �لنفاذ  فر�س  يدعم  مبا  و�لجنبية 
جهوده  �ملجل�س  كثف  ذلك   �جل  من  و�ملقاولت،  �لن�ضاء�ت  �أعمال 
يف جمال ��ضتقبال �لوفود �لر�ضمية  �لقادمة من هذه �لدول وكذلك 
�تفاقيات ومذكر�ت  لعقد  ز�رتها  �لتي  �لر�ضمية  �لوفود  �مل�ضاركة يف 
�حل�ضر  ل  �ملثال  �ضبيل  على  ونذكر  معها  م�ضرتك  وتعاون  تفاهم 

جهود جمل�س �لنقابة بهذ� �خل�ضو�س .

الوفد الهولندي 
��ضتقبل نقيب �ملقاولني �لردنيني و�ئل ر�ضاد طوقان يف مقر �لنقابة 
�لهولندية  �خلارجية  وز�رة  ميثل  وفدً�   2016/5/12 بتاريخ  بعمان 
ممثل  �لى  ��ضافة  لريي  وكارمن  �ي�ضن  فاوتر  �ل�ضيد  من  مكونًا  
لالطالع  وذلك  ناعوري  با�ضم  �ل�ضيد  عمان  يف  �لهولندية  �ل�ضفارة 
على �حتياجات �لردن من م�ضاريع �لبنى �لتحتية �لتي ميكن للحكومة 
�عرب  وقد   . وتطويرها  دعمها  يف  �مل�ضاهمة  يف  �لتعاون  �لهولندية 
�ل�ضديقة  �لدول  لكل  �لردن  �متنان  �لز�ئر عن  للوفد  �لنقيب  �ل�ضيد 
�مل�ضاريع  ودعم  متويل  مبينا  �آلية  �لتحتية  �لبنى  م�ضاريع  تدعم  �لتي 
�لدول  مع  �حلكومة  تربمها  �لتي  �لتفاقيات  خالل  من  �لبالد  يف 
ومتوفرة  �لردن  يحتاجها  م�ضاريع  متويل  يف  ترغب  �لتي  �ل�ضديقة 
�و  �ضناديق  خالل  من  �ملختلفة  و�لوز�ر�ت  �لتخطيط  وز�رة  لدى 
�لتحتية ومنها على  �لبنى  تعمل على دعم ومتويل م�ضاريع  موؤ�ض�ضات 
�ضبيل �ملثال منظمة طو�رىء �ليابان �لتي تعنى بدعم م�ضاريع �ضحية 
�لفني GIZ �لتي  للتعاون  �لملانية  وكذلك  �لوكالة  مدر�ضية  و�أبنية 
تعنى مب�ضاريع �ملياه، و�أو�ضح �لنقيب �ن دور �ملقاولني ياأتي بعد طرح 
عطاء�ت �مل�ضاريع �ملتفق عليها من خالل �ملناف�ضة بني �ل�ضركات للفوز 
�مل�ضاريع  تنفيذ  �لجنبية  لل�ضركات  ميكن  �نه  مبينًا  �لعطاء�ت  بتلك 
�ملتخ�ض�ضة بعد مو�فقة جمل�س �لوزر�ء بناءً� على قر�ر �للجنة �لفنية 
�ملخت�ضة بذلك و�مل�ضكلة �ضندً� لن�س �ملادة )16( من قانون مقاويل 
�لهولندي  �لوفد  و�و�ضح   ، حملي  مقاول  م�ضاركة  �ضريطة  �لن�ضاء�ت 
رغبة بالده يف م�ضاعدة �لردن من خالل دعم م�ضاريع �لبنى �لتحتية 
يحتاجها  �لتي  �مل�ضاريع  و�مل�ضت�ضفيات وغريها من  و�ملجاري  �ملياه  يف 

�لردن.

ثالثًا : الوفـود اخلارجيـة:-
�لدول  مع  �لعالقات  وحت�ضني  برفع  �لنقابة  جمل�س  من  �ميانًا 
�لعربية �ل�ضقيقة و�لجنبية �ل�ضديقة  كذلك �لعالقات مع �لهيئات 
�لعربية و �لدولية ذ�ت �لعالقة لت�ضجيع تبادل �خلرب�ت و �لكفاء�ت 
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 وفد البنك الدويل
 �أجرى جمل�س نقابة �ملقاولني لقاًء مع وفد من �لبنك �لدويل 
»�لن  �ل�ضيد  �لبنك  يف  �خلا�س  �لقطاع  تنمية  خبري  برئا�ضة 
مت  حيث   ، بعمان  �لنقابة  د�ر  يف    2016/4/11 يوم  مودي« 
�لتباحث يف و�قع قطاع �لن�ضاء�ت �لردين و�مكانية م�ضاركته 
يف م�ضاريع �عادة �لإعمار يف �ملنطقة ، و�أبدت نقابة �ملقاولني 
��ضتعد�د �ضركات �ملقاولت �لردنية للم�ضاركة يف �عادة �عمار 

�ضوريا ودول �جلو�ر �لعربي. 
وطالب جمل�س �لنقابة وفد �لبنك �لدويل �لعمل على تخفي�س 
من  اكرب  عدد  ليتمكن  قبلهم  من  املمولة  العطاءات  �صروط 
�ملقاولني �لردنيني من �مل�ضاركة يف تلك �لعطاء�ت و�ل�ضتفادة 
حمرك  كقطاع  �لن�ضاء�ت  قطاع  وتن�ضيط  �مل�ضاريع  تلك  من 
للقطاعات �لقت�ضادية �لخرى �ملرتبطة به ومبا ينعك�س على 

تطور �ل�ضركات بتعزيز خرب�تها وتطوير كو�درها.
و�آلية  �ملقاولت  قطاع  و�قع  عن  ملحة  �لنقابة   جمل�س  وقدم 
عمله موؤكدين �ن �ملقاول �لردين �لكرث تاأهيال  لتنفيذ م�ضاريع 
عمان  بني  �جلغر�يف  �لقرب  حيث  �ضوريا  يف  �لعمار  �عادة 
ودم�ضق و�لن�ضجام �لتاريخي لل�ضعبني ووجود �لعمالة �ل�ضورية 
يف �لردن بال�ضافة �لى خرب�ته �لهند�ضية �ملرت�كمة حمليا ويف 

دول �جلو�ر �لعربي �مل�ضهود لها .
�ملقاولت  �ضركات  من   )%95( �ن  �لنقابة  جمل�س  و��ضاف 
�لبنك  من  �ملمولة  �لعطاء�ت  يف  �مل�ضاركة  ت�ضتطيع  ل  �لردنية 
التي  التاأهيل  �صروط  ب�صبب  و )USAID( وذلك  �لدويل 
تلك  تخفي�س  على  بالعمل  �لبنك  مطالبني  ذلك  لهم  تتيح  ل 
املقاوالت  �صركات  من  عدد  الكرب  الفر�صة  التاحة  ال�صروط 
على  ي�ضاعد  مما  �ملطروحه  �لعطاء�ت  يف  للم�ضاركة  �ملحلية 
�لعتبار  قلة  بعني  �خذنا  �ذ�  خا�ضة  ومنوها  �ل�ضركات  تطور 
يعمل  حيث  �لعام  �لقطاع  مل�ضاريع  حمليا  �ملطروحة  �مل�ضاريع 
يف هذ� �لقطاع حو�يل )250( �ضركة فقط من �أ�ضل �كرث من 

)2500( �ضركة مقاولت م�ضجلة يف �لنقابة .
لديه  �لردين  �ملقاولت  قطاع  �ن  �لنقابة  جمل�س  بني  كذلك 
بع�س �لق�ضايا �لتي حتول دون �نطالقه للعمل يف خارج حدوده 
ومنها على �ضبيل �ملثال م�ضاألة �لكفالت �لبنكية �لتي يحددها 

�لبنك �ملركزي .

و�خل�ضارة يف  �ملخاطر  تاأمني �ضد  بايجاد  �ملجل�س  كما طالب 
�مل�ضاريع للمناطق �ل�ضورية م�ضريً� �ن مثل هذ� �لتاأمني ينعك�س 
�يجابيًا على  كلفة �مل�ضروع حيث ل تتجاوز كلفته �كرث من %2 
بالفائدة على �ملمول ، من جانبه  من قيمة �مل�ضروع مما يعود 
طرح رئي�س �لوفد �ل�ضيد مودي فكرة �لبدء بانتاج م�ضتلزمات 
عملية  يف  للبدء  ��ضتعد�دً�  وتخزينها  ومتطلباتها  �لبناء  �عادة 
�عادة �لعمار حني ��ضتقر�ر �لو�ضاع �لمنية يف �ضوريا .  كما 
مبديًا  �ملنطقة  �عمار  يف  �لردنيني  �ملقاولني  دور  مودي  ثمن 
يف  �لردين  �ملقاول  بها  يتمتع  �لتي  �حل�ضنة  بال�ضمعة  �إعجابه 

دول �جلو�ر .
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الوفد الدويل الكوري املتخ�ض�س بامل�ضرتيات احلكومية 
بحث جمل�س نقابة �ملقاولني �لردنيني مع وفد كوري خمت�س بعملية �لربط �للكرتوين ووفد �لبنك �لدويل �لذي يعمل �ضمن منظمة 

دولية لتاأكيد �لنز�هة و�ل�ضفافية  �ليات تطوير �مل�ضرتيات �حلكومية )�لعطـاء�ت و�للو�زم ( للو�ضول �لى �مل�ضرتيات �للكرتونية.
و��ضاد نقيب �ملقاولني و�ئل طوقان خالل لقائه �لوفد �لكوري مب�ضروع �لربط �للكرتوين �لذي يتيح للنقابة و�ملوؤ�ض�ضات �لخرى 

مو�كبة عملية �ل�ضر�ء �للكرتوين �لتي ��ضبحت �ضائعة على �مل�ضتوى �لدويل.
�ضيوفر  �لنظام  �ن هذ�  �لعطاء�ت �حلكومية حيث  ود�ئرة  �لنقابة  بني  �للكرتوين  �لربط  م�ضروع  �همية جناح  و�أو�ضح طوقان 
�لكثري من �لوقت و�جلهد على �ملقاولني و�لنقابة. و��ضار طوقان �لى �ن نقابة �ملقاولني قد جنحت يف هذ� �جلانب بعملية �لربط 
�للكرتوين مع وز�رة �لعمل حيث ميكن للوز�رة �لطالع على �ملعلومات �خلا�ضة باملقاول ب�ضاأن ��ضد�ر ت�ضاريح �لعمل من مكاتب 
�لعمل دون �لعودة �لى �لنقابة و�لنتقال �لى نظام �ل�ضر�ء �للكرتوين �لعام. و�َطلع �لوفد �لكوري على �آلية �لعمل يف جمال قطاع 
�ملقاولت مبينا �ن نظام �مل�ضرتيات �ضيتم تطبيقه ب�ضكل موؤقت على دو�ئر �ل�ضر�ء �ملركزية قبل تعميمه على �ملو�ض�ضات و�لدو�ئر 
�لر�ضمية و�ضركائهم يف �لقطاع �خلا�س ليتم �لنتقال من نظام �ل�ضر�ء �لنقدي �لى نظام �ل�ضتحقاق �للكرتوين،  ومتت �ل�ضارة 
�لى �ن هذ� �لنظام ي�ضتوجب و�ضع خطط للم�ضرتيات وتعديل بع�س �لت�ضريعات يف �نظمة وتعليمات �ل�ضر�ء يف �ملوؤ�ض�ضات و�لدو�ئر 

حتى تتمكن من �إمتام �مل�ضروع و�لنتقال من نظام �ل�ضر�ء �لورقي �لى �ل�ضر�ء �للكرتوين.

الوفد الدويل للنزاهة وال�ضفافية يف امل�ضرتيات
�طلع وفد �لبنك �لدويل �لذي يعمل �ضمن منظمة دولية لتاأكيد �لنز�هة و�ل�ضفافية يف �مل�ضرتيات �لعامة»�ضيجما« على �جر�ء طرح 
واحالة العطاءات بهدف و�صع درا�صة �صاملة لتقييم وحتديد نقاط ال�صعف يف امل�صرتيات العامة يف االردن والعمل على تطوير 
وحت�ضني �لية طرح �لعطاء�ت للو�ضول �لى طرح عطاء�ت نظيفة تخلو من �ي تدخالت �و حم�ضوبيات قد توؤثر �ضلبًا على �ضمعة 

�لعمل .
اأمني احتاد املقاولني العرب يزور نقابة املقاولني الردنيني

 قام  �مني عام �حتاد �ملقاولني �لعرب ز�يد �لعتيبي ير�فقه رئي�س �حتاد �ملقاولني �لعر�قيني بزيارة نقابة �ملقاولني �لردنيني يف 
عمان ، حيث تناق�س �ملجتمعون يف �لعديد من  �لق�ضايا �مل�ضرتكة �لتي تهم قطاع �ملقاولت �لعربي كذلك مت بحث عقد �جتماع 

لغرفة �لتحكيم �لعربية ، و�لتو��ضل مع �للجنة �لتنفيذية لغرفة �لتحكيم �لعربية لعقد �جتماع يف �أقرب وقت .
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وفد احتاد املقاولني الفل�ضطينيني 
جمل�س  �ع�ضاء  من  وعدد  �ملقاولني  نقابة  �ضر  �مني  ��ضتقبل 
�لنقابة يف مقر �لنقابة بعمان بتاريخ 2016/4/4  وفد �حتاد 
حيث  �لحتاد  ،  رئي�س  نائب  برئا�ضة  �لفل�ضطينيني  �ملقاولني 
بحث �لطرفان �لتعاون �مل�ضرتك و�ضبل دعم تطوير �د�ء �لحتاد 
تنفيذ  يف  �لردنية  و�لتجارب  �خلرب�ت  �ضوء  على  �لفل�ضطيني 
نقابة  �ضر  و�أكد  �مني  �لن�ضائية،  و�لعقود  �ملختلفة  �مل�ضاريع 
�ملقاولني  للوفد �لز�ئر �ن نقابة �ملقاولني �لردنيني  م�ضتمرة يف 
دعم �لحتاد �لفل�ضطيني ليتبو�أ �ضد�رة �ملوؤ�ض�ضات �لقت�ضادية 
�لعاملة يف فل�ضطني �ملحتلة وياأخذ دوره يف �لتنمية �لقت�ضادية 
على  ذلك  لتحقيق  �نه  ،  و��ضاف  به  �ملنوطة  و�لجتماعية 
�مل�ضاريع  تنفيذ  يف  �ملرجعية  ي�ضكل  �ن  �لفل�ضطيني  �لحتاد 
من  �ملمولة  منها  �ضو�ًء  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  يف  �لتنموية 
عقود  �عتماد  على  موؤكدً�   ، �ملمولة حمليًا  �مل�ضاريع  �و  �خلارج 
وت�ضريعات متو�زنة ، وبني �ن  �لنقابة بذلت جهودً� طويلة حتى 
ق�ضايا  يف  �جناز  من  �ليه  و�ضلت  ما  �لى  �لو�ضول  ��ضتطاعت 
�لعقود �لن�ضائية و�لت�ضريعات و�لنظمة و�لتعليمات �لتي مت�س 
بقطاع  �ملعنية  �جلهات  مع  �مل�ضاركة  خالل  من  �ملقاولني  �د�ء 
�لن�ضاء�ت يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س ، ويف مقدمتهم وز�رة 
ونقابة  �لعطاء�ت �حلكومية  ود�ئرة  و�ل�ضكان  �لعامة  �ل�ضغال 
على  تعمل  ز�لت  ل  �لنقابة  �ن  مو�ضحاً  وغريهم  �ملهند�ضني 
تطوير �لعديد منها مبا يحقق م�ضلحة �ملقاول ومنها على �ضبيل 
�ل�ضركات  قبل  من  �لردنيني  �ملقاولني  تدريب  �ضرورة  �ملثال 
�لجنبية �لعاملة يف م�ضاريع �لطاقة �ملتجددة ، ودعا �مني �ضر 
�لفل�ضطيني �لى �عتماد عقد �لفيديك  نقابة �ملقاولني �لحتاد 
كعقد متو�زن �عتمدت عليه �لنقابة للو�ضول �لى عقد �ملقاولة 
�ملوحد �لردين حلفظ حقوق وو�جبات �طر�ف �لعقد ) �ضاحب 
�لعمل و�ملهند�س �مل�ضرف و�ملقاول �ملنفذ  ( . كما دعا �مني �ضر 
نقابة �ملقاولني  �لى �عتماد كود�ت �لبناء �لردين كمو��ضفات 
فنية لأنها متثل �جود �ملو��ضفات �لعاملية  لكافة مر�حل �لبناء .
�لفل�ضطينيني  �ملقاولني  �حتاد  وفد  ثمن �أع�ضاء  جانبهم  من 
�ضابقًا  �ملوقعة  �لتفاهم  �لى مذكرة  �لردنية م�ضريين  �لتجربة 
�ملقاولني  لنقابة  �لفاعل  �لدور  وموؤكدين  و�لنقابة  �لحتاد  بني 

�عتمد  �لذي  �لفل�ضطيني  �لحتاد  �نطالقة  يف  �لردنيني 
بهذ�  �لردن  يف  �لعاملة  و�لنظمة  �لقو�نني  من  �لعديد  على 
�خل�ضو�س لال�ضتفادة منها  ،كما ��ضتعر�س �لوفد �لفل�ضطيني 
�لعائق  »�لحتالل«  وجود  ومنها  عملهم  تو�جه  �لتي  �لق�ضايا 
�لى  ،��ضافة  و�لجتماعية  �لقت�ضادية  �لتنمية  لعملية  �لول 
�لنق�ضام بني �ل�ضفة وغزة ، حيث يتو��ضل �لحتاد �لفل�ضطيني 
ب�ضقيه يف ر�م �هلل ويف غزة من خالل تقنية �لفيديو كونفر�ن�س 
وعدم  للعقود  متو�زنة  مرجعية  وجود  عدم  �لى  بال�ضافة   ،
�لن�ضائية مما  جعلها  �لعملية  و�ضوح حقوق وو�جبات �طر�ف 
عر�صة ل�صروط املمول او �صاحب العمل . وكذلك التعامل باربع 
،مما  و�ل�ضيكل  و�ليورو  و�لدولر  �لردين  �لدينار  هي  عمالت 
ي�ضكل عائقًا عند ت�ضعري �لعطاء�ت نظرً� لتقلب ��ضعار �لعملة 
وتوثيق  �ملقاولني  ت�ضنيف  �آلية  على  �لوفد  ، و�طلع  �ملختلفة 

�لعقود �لتي تقوم بها  نقابة �ملقاولني.
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وفد البنك الدويل املتخ�ض�س با�ضرتاتيجية ال�ضكان 
الوطنية 

�لردنيني  �لن�ضاء�ت  مقاويل  نقابة  مقر  يف  لقاء  عقد   مت 
بعمان �ضم جمل�س �لنقابة برئا�ضة نقيب �ملقاولني طوقان وبعثة 
يف  �ملتخ�ض�ضه  هاملتون  �لني  �ل�ضيدة  برئا�ضة  �لدويل  �لبنك 
�ل�ضكان يف  ��ضرت�تيجية  لبحث  �ل�ضكانات �حل�ضارية  تطوير 
�لردن بح�ضور ممثل  عن وز�رة �لتخطيط وموؤ�ض�ضة �ل�ضكان 
و�لتطوير �حل�ضري ، حيث �أكد نقيب �ملقاولني �لردنيني و�ئل 
ر�ضاد طوقان �أهمية �يجاد ��ضرت�تيجية وطنية لال�ضكان وب�ضكل 
�ملتدين  �لدخل  لذوي  ��ضكانات  ��ضرت�تيجية  لبناء  خا�س 
��ضكانات مب�ضاحات �ضغريه  بناء  و�ملتو�ضط، وذلك من خالل 
ل تتجاوز 120م2 يف مناطق خمدومة بالبنية �لتحتية من قبل 
�حلكومة ، كما ��ضتعر�س خالل �للقاء تطور مر�حل �ل�ضكان يف 
�لردن حيث حلت جمعية �مل�ضتثمرين يف قطاع �ل�ضكان مكان 
�حلكومة يف بناء �ل�ضكانات �لتي توجهت للبناء لذوي �لدخل 
�لبناء،  ومو�د  �لر��ضي  ��ضعار  �رتفاع  �ملتو�ضط  ب�ضبب  فوق 
مما حد� بنقابة �ملقاولني �لتدخل ليجاد ��ضرت�تيجية جديدة 
�مكانية  �ملتدين من  �لدخل  �ملحدود وذوي  �لدخل  متكن ذوي 
�أن  �لى  م�ضري�   ، منا�ضب  ب�ضعر  منا�ضب  �ضكن  على  �حل�ضول 
�لنقابة قامت بالتعاون مع برنامج �لمم �ملتحده للم�ضتوطنات 
�لب�ضرية بتنفيذ مبادرة لال�ضكان لذوي �لدخل �ملحدود  حيث 
قامت �لنقابة ببناء مناذج لال�ضكانات �ل�ضغريه بحجم 65 م2 
�لنماذج  وهذه  �مل�ضاحه  بنف�س  عاموديًا  �و  �فقيًا  للتو�ضع  قابل 
و�ضعت يف بع�س �ملناطق منها عمان و�لرمثا و�ل�ضليل و�لكرك 
 ، حولها  مالحظاتهم  ومعرفة  لقيا�س  �جلمهور  عليها  ليطلع 
وبني �ن هذه �ملبادره قد �خذت بعني �لعتبار �لبعد �لجتماعي 
يف �لرغبة بال�ضكن �مل�ضتقل ، و��ضاف نقيب �ملقاولني �ن وز�رة 
من  �آماًل  �ملبادرة  هذه  �أيدت  قد  و�ل�ضكان  �لعامة  �ل�ضغال 
�لتي  للمناطق  �لتحتية  �لبنية  بتزويد  �ملبادرة  دعم  �حلكومة 

�ضيتم �لبناء عليها حال �كتمال �لتجربة.
وفد نادي ال�ضري الفل�ضطيني

وفد  نادي  �ملقاولني  نقابة  جمل�س  و�ع�ضاء  نقيب  ��ضتقبل 
�لنادي حيث   رئي�س  فار�س  برئا�ضة قدورة  �لفل�ضطيني  �لأ�ضري 

طوقان  ر�ضاد  و�ئل  �لردنيني  �لن�ضاء�ت  مقاويل  نقيب  �أكد 
ت�ضامن �ل�ضعب �لردين وموؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين مع �ل�ضرى 
�ملعتقلني يف �ضجون �لحتالل  مثمنا ن�ضالتهم يف �ضبيل �حلرية 
كافة  �حلائط   بعر�س  �ضرب  �لذي  �ملحتل  قيد  من  و�لنعتاق 
�ملجتمع  عجز  ظل  يف  و�لن�ضانية   �لدولية  و�لقو�نني  �ملو�ثيق 

�لدويل  وتغا�ضيه عن جر�ئم �لحتالل .
 و��ضتعر�س رئي�س نادي �ل�ضري قدورة فار�س �و�ضاع �لأ�ضرى 
نادي  ن�ضاطات  �لى  �لفل�ضطينيني يف �ضجون �لحتالل، م�ضري� 
�ل�ضري �لتي و�ضعت ق�ضية �ل�ضرى على �جندة �لعمل �لوطني 
بعد �ن جتاهلتها �لتفاقيات �لر�ضمية موؤكد� على حجم �لعباء 
�لكبرية �لتي يقوم بها �لنادي يف �ضبيل متابعة �ضوؤون �ل�ضرى 
�لقابعني يف �ل�ضجون و�ملحررين وتاأهليهم مهنيا وثقافيا لتاأمني 
�مل�ضاهمة  ي�ضتدعي  �لذي  �لمر  ولعائالتهم  لهم  كرمية  حياة 
�لطو�رىء  بر�مج  عن  �لناجمة  �لنادي  �حتياجات  دعم  يف 
�عادة  �مل�ضاهمة يف  وكذلك  �ملعتقالت  �ل�ضرى يف  تو�جه  �لتي 
�ضلطات  هدمت  �لذين  �ملعتقلني  لعائالت  منزل   )102( بناء 
�لحتالل منازلهم يف عقاب جماعي و�لتي تقدر كلفتها بحو�يل 

مليون دولر. 
كما قال فار�س يف ��ضتعر��ضه لنبذة تاريخية لق�ضية �لأ�ضرى، 
تاأ�ضي�ضها مببادرة من �ل�ضرى  �ن جمعية  نادي �ل�ضري قد مت 
�لنجاحات  �لى  م�ضري�   1992 عام  �لحتالل  �ضجون  د�خل 
�لعديدة �لتي حققها �ل�ضرى يف �ضر�عهم مع �ضلطات �ل�ضجن 

ومنها حق �لتعليم �جلامعي .
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الوفد تركي برئا�ضة الرئي�س الرتكي ال�ضبق عبد اهلل غول
�لوفد  �لعامة و�ل�ضكان �ملهند�س �ضامي هل�ضة  نقابة مقاويل �لن�ضاء�ت �لردنيني بح�ضور وزير �ل�ضغال  �لتقى �ع�ضاء جمل�س 
�لرتكي برئا�ضة �لرئي�س �لرتكي �ل�ضبق عبد �هلل غول و�لذي دعى �لى �ضرورة تفعيل �تفاقية �لتجارة �حلرة بني تركيا و�لردن 
ب�ضكل عادل و�أكد �أن قطاع �ملقاولت �لردين ي�ضهد تطور� ماأهول ي�ضار �ليه بالبنان و��ضبحت �حرت�فية �ملقاول �لردين ومهنيته 

�لعالية يف تنفيذ �مل�ضاريع متثل جو�ز �ضفر عاملي. 
 و�أكد غول �أن �نظار �مل�ضتثمرين �لأتر�ك و�ملوؤ�ض�ضات و�ل�ضركات �لرتكية تتجه �لى �لردن ب�ضبب ما يتمتع به من �أمن و��ضتقر�ر 
ووجود بيئة جاذبة ��ضافة �لى �لقو�نني �لناظمة لال�ضتثمار �ملتوفرة يف �لأردن وموقعه �جلغر�يف �ملميز، م�ضري� �لى دور �ل�ضركات 
�لرتكية يف قطاع �ملقاولت و�لبنى �لتحتية يف �لردن �لتي نفذت م�ضاريع يف �ململكة تقدر قيمتها بنحو مليار دولر يف �لعقد �لخري.

 و��ضتعر�س عدد� من هذه �مل�ضاريع �لتي ت�ضمل حمطة �ل�ضمر� لتوليد �لكهرباء وم�ضروعات �لري يف و�دي �لردن، وتنفيذ �ضد 
�لوحدة بني �لردن و�ضوريا، و م�ضروع جر مياه حو�س �لدي�ضي �لى عمان �لذي فازت به �ضركة جاما �لرتكية.

وبني �ن �لبلدين تربطهما عالقات �ضد�قة تاريخية، ون�ضعى لتطوير �لعالقات �لتجارية منوهًا �لى ��ضتعد�د �ل�ضركات �لرتكية 
للتعاون مع �ضركات �ملقاولت �لردنية و�لتي تعترب ق�ضة جناح للنقلة �لنوعية و�لتطور �لذي �ضهده قطاع �ملقاولت �لردين خالل 
�لعقد �لخري. و�أ�ضار غول �إلى �أهمية �تفاقية �لتجارة �حلرة �ملوقعة بني �لبلدين يف تعزيز �لتعاون �لقت�ضادي �لثنائي ما ي�ضهم 
يف دفع �لتبادل �لتجاري وزيادة �ل�ضتثمار�ت �لرتكية يف �ململكة، م�ضدد� على �أهمية �إقامة �ضر�كات جتارية و��ضتثمارية م�ضرتكة، 
و��ضاف �ن �لتفاقية ت�ضب يف م�ضلحة �لبلدين وتوؤدي �لى خلق نوع من �لتناف�س �جليد ويجب �ن تر�عي م�ضلحة �لطرفني يف 
حتقيق �لرباح وهي ت�ضكل فر�ضة �مام �ل�ضناعة �لردنية لتطوير نف�ضها وتطوير منتجاتها، م�ضري� �لى وجود معوقات حتول دون 
زيادة حجم �مليز�ن �لتجاري بني �لبلدين كالظروف �لمنية و�ل�ضيا�ضية �لتي ت�ضهدها �ملنطقة و�غالق �ملنافذ �لربية �مل�ضوؤولة عن 
�ن�ضياب �لب�ضائع بني �لبلدين. و�بدى نقيب �ملقاولني ��ضتعد�د �لنقابة للتعاون مع �ل�ضركات �لرتكية وتقدمي �مل�ضاعد�ت و�خلرب�ت 
يف هذ� �مل�ضمار  مو�ضحا �ن �لنقابة تنتهج �لية لت�ضدير �ملقاولت �لردنية �لتي تلقى �لقبول �لكبري يف �لوطن �لعربي ودول �لقليم 

ملا يتمتع به �ملقاول �لردين من �ضمعة طيبة .
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الوفد الأندوني�ضي
��ضتقبل جمل�س  نقابة �ملقاولني يف مقر �لنقابة بعمان رئي�س غرفة �ل�ضناعة و�لتجارة �لندوني�ضي �ل�ضيد فخري ذياب و�لوفد 
�ملر�فق، حيث �أكد جمل�س نقابة �ملقاولني على �أهمية  تعاون �ل�ضركات من �لدول �لعربية و�ل�ضالمية �ل�ضديقة لتنفيذ  �مل�ضاريع 
�ملتاحة يف �لردن و�ندوني�ضيا، م�ضري� �لى �لقدر�ت و�لإمكانيات �ملتطورة لدى  �ملقاول �لردين ، و�أن هذه �للقاء�ت �ملبا�ضرة تتيح 

لل�ضركات معرفة �لفر�س �ملتاحة ومن ثم توقيع �تفاقيات �لتعاون بني �ل�ضركات .
كما ��ضتعر�س جمل�س �لنقابة �مكانيات �ضركات �ملقاولت �لردنية وتطورها مما يجعلها �لكرث تاأهيال لعادة بناء �لدول �لعربية 
�ملجاورة  �لتي تعر�ضت للحروب و�ل�ضطر�بات �لد�خلية م�ضريً�  �لى �لدور �لردين يف �للجنة �لدولية يف �عادة بناء قطاع غزة 

وترميم و�ضيانة �لبنية �لتي هدمتها �آلة �لهدم �ل�ضهيونية يف �ل�ضفة و�لقطاع �ملحتلني .
كذلك قدم �ملجل�س للوفد �لز�ئر موجز� عن و�قع قطاع �لن�ضاء�ت �لردين �لذي يعتمد على جناحني هما نقابة �ملقاولني ونقابة 
�ملهند�ضني و�لطار �مل�ضاند من �ل�ضناعات �لهند�ضية  و�لن�ضائية ،مبينا دور نقابة �ملقاولني يف تطوير قطاع �لن�ضاء�ت �لردين 
�أع�ضاء �لوفد �لندوني�ضي برنامج �حلكومة �لندوني�ضية �لتنموي �لذي  يعطي �لولوية لال�ضتغناء عن  ، من جانبهم  ��ضتعر�س 
�لعتماد على �لفحم �حلجري لنتاج �لطاقة و�ن�ضاء وبناء حمطات �لطاقة �ملتجددة لنتاج )35( الف ميغا واط خالل عامني 
متا�ضيا مع �لتوجه �لعاملي للحد من �لتلوث، وبني  �لوفد حاجة بالدهم للعديد من م�ضاريع �لبنية �لتحتية من �لطرق و�ملو��ضالت 
و�ل�ضكك �حلديدية لربط جزر �لرخبيل ببع�ضها و�لبنية �ل�ضكانية �لتي تنا�ضب حاجة �لنمو �ل�ضكاين و�لبالغة 250 مليون ن�ضمة .

رابعًا: الندوات واليام العلمية :-
حوارية ال�ضفافية يف قطاع املقاولت

قطاع  يف  �ل�ضفافية  حو�رية  �ملقاولني  نقابة  �إ�ضت�ضافة 
�لتحديات  �لنقابة  جمل�س  ��ضتعر�س  حيث  �لن�ضاء�ت 
�حلو�رية  �جلل�ضة  خالل  �لن�ضاء�ت  قطاع  تو�جه  �لتي 
�ل�ضفافية �لردين برئا�ضة  بالتعاون مع مركز  �لتي عقدت 
تر�أ�س  حيث   ، �لنقابة  مقر  يف  عجيالت  هيلد�  �ل�ضيدة 
�لنائب �ملهند�س جمال قموه رئي�س جلنة �لطاقة يف جمل�س 
�لنو�ب جل�ضة �حلو�ر �لتي ناق�ضت �ور�ق �لعمل �لتي متثلت 
�لهند�ضي  �لعمل  �لنقابة يف تنظيم �ضوق  يف ورقة عن دور 
وورقة   ، �لطباع  ماجد  �ملهند�س  �ملهند�ضني  نقيب  قدمها 
عمل حول تعزيز �ل�ضفافية يف �لعطاء�ت �حلكومية قدمها 
�لقانوين  �مل�ضت�ضار  و�ل�ضكان  �لعامة  �ل�ضغال  وز�رة  ممثل 
للوز�رة حممد �للوزي كما قدم �ل�ضيد فو�ز �حل�ضن رئي�س 
جمعية �مل�ضتثمرين يف قطاع �ل�ضكان ورقة بعنو�ن �ضيا�ضة 

قطاع �ل�ضكان وحتدياته يف �لردن .
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كما قدم �أمني �ضر نقابة �ملقاولني �ل�ضيد معروف �لغنانيم ورقة عمل  بعنو�ن �لتحديات و�ملمار�ضات �لف�ضلى يف قطاع �ملقاولت  حيث 
بني �أن ما يحدث �لآن من بع�س �ملمار�ضات �خلاطئة من قبل بع�س �جلهات �لدخيلة على قطاع �ملقاولت يف �لقطاع �خلا�س من 
تنفيذ لبع�س �مل�ضاريع دون رقيب �و ح�ضيب �أدى �لى �لإ�ضاءة ل�ضمعة �ملقاولني �مام �لر�أي �لعام ، وتلفيق تهمة �ضوء �لعمل باملقاول 
و�لذي مل ينفذ �لعمل فعليًا . و�أ�ضاف �ن �لنقابة قامت بالتعاون مع وز�رة �ل�ضغال �لعامه باإ�ضافة �لطاقة �لبديلة �لى ت�ضنيف 
مقاويل �لكهروميكانيك ل�ضر�ك �ملقاول �ملحلي يف هذ� �ملجال حيث �ن هناك توجه كبري حول �ل�ضتثمار يف قطاع �لطاقة �ل�ضم�ضية 
ومبليار�ت �لدنانري لكنه ظهر لدينا �ن بع�س �جلهات �لتي تطرح عطاء�ت �لطاقة �ل�ضم�ضية على �ل�ضركات �ملتخ�ض�ضة ولي�س على 
مقاويل �لكهروميكانيك و�لطاقة �لبديلة وهم لي�ضو� مقاولني بل جتار موردين وبذ�ت �لوقت فقد تبني  لنا وجود كتاب دولة رئي�س 
�لوزر�ء �لذي يتيح �در�ج �ل�ضركات �ملتخ�ض�ضة يف �عالنات طرح عطاء�ت �لطاقة �لبديلة مما ي�ضكل جتاوزً� على قانون نقابة 

مقاويل �لن�ضاء�ت وخا�ضة �ملادة �لثامنة و�ملادة 16 و�لتي ت�ضع مثل هذه �لعقود حتت طائلة �لبطالن .
و��ضار �أمني �ضر �لنقابة �لى �لعديد من �لجر�ء�ت �لروتينية و�لبريوقر�طية �لتي ت�ضكل عائقا �مام �ملقاول منها تاأخري �ضرف 
�مل�ضتحقات �ملالية �ملرتتبة على �مل�ضاريع و�لتاأخري يف �تخاذ �لقر�ر�ت وتعدد �ملرجعيات و�ختالف وجهات �لنظر يف �لفحو�ضات 

�ملخربية مما ينعك�س �ضلبًا على هذ� �لقطاع �لذي ي�ضكل ر�فعة من رو�فع �لقت�ضاد �لوطني  .
 ويف �خلتام فقد تبنت �لندوة تو�ضية نقابة �ملقاولني ب�ضرورة �يجاد نظام عمل للقطاع ينبثق مع خالل قانون �لبناء �لوطني حيث 
مت �إعد�د �لنظام من قبل نقابة �ملقاولني بالتعاون مع جميع �جلهات ذ�ت �لعالقة وبذ�ت �لوقت فقد مت تبني تو�ضية بايجاد معادلة 

�ضعرية جديدة يتم �لتو�فق عليها �أ�ضوة باملعادلة �ل�ضعرية للمكاتب و�ل�ضركات �لهند�ضية.
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الأثر الزمني لتاأخريات امل�ضروع
�لالزمة  �ملعرفة  لديه لكت�ضاب  و�لعاملني  �ملقاول  تدريب  وتعزيز  �لردين  �ملقاول  �لى رفع كفاءة  �ملقاولني  نقابة  �ضعي  �طار  يف 
لتطوير �لعمل لدى �ملقاول �لردين �لقى �ملهند�س عمار �ل�ضاكت حما�ضرة بعنو�ن حتليل �لثر �لزمني للتاأخري�ت يف متديد مدة 
�مل�ضروع و�د�ر �ملحا�ضرة مقرر �للجنة �لعلمية يف �لنقابة �ملهند�س عاطف �لدغمي �لذي �أ�ضار �لى �أن هذه �ملحا�ضرة تاأتي �ضمن 
حما�ضر�ت تهدف لرفع وعي �ملقاول يف عقود �ملقاولت وتبيان حقوقه وو�جباته و�آلية تطبيقها �ضمن �ضل�ضلة برنامج �ليام �لعلمية 
يف �لنقابة . وقال �ل�ضاكت �ن ما ن�ضبته )95%( من �مل�ضاريع يف �ململكة تتاأخر بر�مج تنفيذها عن �ملوعد �ملحدد لنهائها ومن هنا 
تكمن �همية حتليل �لربنامج �لزمني لكافة �لن�ضطة ملر�حل �لتنفيذ بدءً� من مرحلة �لتح�ضري مرورً� مبرحلة �لن�ضاء و�ملرحلة 
�لخرية مرحلة �لت�ضطيب و�أو�ضح �ن بع�ضها ي�ضبب تاأخري كامل �مل�ضروع بينما �لبع�س منها ل يوؤثر على نهاية �مل�ضروع مبينًا �همية 
حتديد بداية ونهاية الن�صاط على رزنامة امل�صروع لتحديد مدة كل ن�صاط وباحت�صاب ايام العمل الفعلية وايام العطل الر�صمية , 
وبنَي �ل�ضاكت �ن �نو�ع �لرب�مج يف �مل�ضاريع بدءً� بالربنامج �ل�ضا�ضي �لذي يقدمه �ملقاول للمهند�س مبينًا مر�حل �لتنفيذ ومدة 
تنفيذ �مل�ضروع وتكون فيه ن�ضبة �لإجناز ت�ضاوي �ضفر ومن ثم بر�مج متابعة formation up date in  ويكون يف بد�ية 
�مل�ضروع ويحدد ن�ضبة �لجناز يف كل فرتة زمنية وبرنامج �خر يدعى dvice للمقارنة بني �لربنامج �ليومي و�لربنامج �ل�ضا�ضي 
وبرنامج ح�ضب �لتنفيذ  as built  و�خريً� برنامج �لعرث�ت impacted  �لذي يحدد �لعرث�ت يف �مل�ضروع و��ضبابها و�ثرها 
�أربع طرق �لول �لعرث�ت  كما بني �ملحا�ضر طرق �لتحليل �ملعتمدة لتحليل �ثر �لرب�مج �ملختلفة على مدة �مل�ضروع و�ملحددة يف 
ح�ضب �ملخطط و�لثاين �لعرث�ت �ثناء �لتنفيذ و�لثالث �لعرث�ت �لناجمة عن �ختالف �ملخطط عن �لتنفيذ و�خري� حتليل تاأخري 

�لوقت 
من جانبه ��ضار مقرر �للجنة �ملهند�س �لدغمي �لى �لعديد من �لثغر�ت �لتي توؤدي �لى تاأخري ت�ضليم �مل�ضروع ومنها �لتاأخري ب�ضبب 
تاأخر �ملهند�س يف �لرد على مطالبات �ملقاول ولكن �هم �لعرث�ت �لتي تو�جه �ملقاول هي تاأخري �ملالك من دفع م�ضتحقات �ملقاول 

مما يوؤثر على �لتدفق �ملايل للم�ضروع ويوؤدي للتباطوؤ وتاأخري �مل�ضروع .

حما�ضرة حول خاليا الطاقة ال�ضم�ضية 
يف ذ�ت �لطار ومن باب حر�س نقابة �ملقاولني �لى رفع كفاءة �ملقاول �لردين يف جمال �لطاقة �ملتجددة وتدريب �ملقاول و�لعاملني 
لديه لكت�ضاب �ملعرفة �لالزمة لتطوير �لعمل لدى �ملقاول �لردين يف هذ� �ملجال �جلديد و�ملتنامي ، �لقى �خلبري �ليطايل �نريكو 
غاردن حما�ضرة حول تنفيذ وتركيب �لو�ح �لطاقة �ل�ضم�ضية وبني �ملحا�ضر �آلية فح�س وتثبيت �لو�ح �خلاليا �ل�ضم�ضية م�ضريً� �لى 
�لفحو�ضات �لتي تتم يف �مل�ضنع للتاأكد من جودة �خلاليا عند جتميعها يف �لألو�ح وكفالة �إنتاجيتها يف ظروف �لعمل �ملختلفة �لتي 
توؤثر على �لعمر �لت�ضغيلي لتلك �لألو�ح وتطرق �لى �ل�ضكاليات �لتي تو�جه �ملقاولني عند عملية تثبيت �لألو�ح �مليكانيكية وتوؤدي 
�لى فقد�ن �لطاقة �لكهربائية �ملنتجة من �خلاليا منها �ضرورة �لخذ بعني �لعتبار كمية �ل�ضعاع �ل�ضاقط على �خلاليا ون�ضبة 
تعر�ضها للظالل يف �ملناطق �ملكتظة بالبنية و�لغطاء �لنباتي وكذلك �همية متديد �لكو�بل بطريقة �ضحيحة وعدم تعر�ضها للتلف 
��ضافة �لى �همية تنظيف �للو�ح من �لغبار و�لتربة �ضو�ء بطريقة يدوية با�ضتخد�م �ملياه وفر�ضاة خم�ض�ضة لهذ� �لغر�س �و 
بطريقة �لية من خالل روبوت خا�س خفيف �لوزن ومقت�ضد يف �إ�ضتهالك �ملياه خا�ضة يف مناطق �جلنوب )معان( حيث تكرث فيه 
�لجو�ء �ملغربه ومر�عاة �أزمة �ملياه يف �لردن وكذلك بني �ملحا�ضر �همية مر�قبة �للو�ح بو��ضطة كامري� حر�رية تظهر �لعيوب 

حال ظهورها يف �خلاليا �ل�ضوئية و�ضرورة توفري �لجهزة �لالزمة ل�ضيانة �لكو�بل و�خلاليا .
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تابع جمل�س �لنقابة �لق�ضايا �لتي و�جهت قطاع �ملقاولت و�ملقاولني خالل �لعام 2016 حيث عقد �لعديد من �للقاء�ت و�ملباحثات 
مع رئي�س �لوزر�ء و�لوزر�ء �ملعنيني و�مل�ضوؤولني �لر�ضميني من �جل �لعديد من �لق�ضايا �لتي �قت�ضت من �ملجل�س �ملتابعة �حلثيثة 

لثرها �لكبري 
وفيما يلي نورد اهم الجنازات التي حققها املجل�س : 

اأول :  رئا�ضة الــوزراء : 
دعى جمل�س �لنقابة �لى �جتماع ت�ضاوري �حتجاجا ورف�ضا لتعميم مدير عام د�ئرة �ضريبة �لدخل رقم )52( ل�ضنة 2016 و�لذي 
�لبدء  �و  �حالتها  �لتي مت  �مل�ضاريع  �ملقاولت عن  لقطاع  �مل�ضتحقه  �لير�د�ت  ربح �ضايف )10%( من  ن�ضبة  �حت�ضاب  ين�س على 
بتنفيذها قبل 2015/1/1. وهذ� يعني �ن ن�ضبة �ل�ضريبه قد ��ضبحت 2% بدل من 1،4% وذلك �ثر �ضدور قانون �ضريبة �لدخل 
رقم )34( ل�ضنة 2014 و�ملخالف ملنطوق �ملادة 7/13 من عقد �ملقاوله �ملوحد للم�ضاريع و�لقو�نني �لناظمة للعمل ، حيث �ن هذه 
�لن�ضب ل تتحقق فعليا على �ر�س �لو�قع، وبناءً� على هذ� �لجتماع �لت�ضاوري تابع جمل�س �لنقابة تد�عيات قانون �ضريبة �لدخل 
وتعميم مدير عام د�ئرة �ضريبة �لدخل رقم 52 ل�ضنة 2016 على �ملقاولني  حيث متت خماطبة دولة رئي�س �لوزر�ء بهذ� �ملو�ضوع 
وما كان له من �نعكا�ضات �ضلبية على قطاع �ملقاولت كذلك مت عقد عدة لقاء�ت مع دولة رئي�س �لوزر�ء ومعايل وزير �ملالية ومدير 
عام د�ئرة �ضريبة �لدخل وبح�ضور معايل وزير �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان وكانت هناك وعود من قبل �حلكومة تتمثل يف �عادة 
�لنظر ببع�س مو�د �لقانون و�إعفاء�ت بن�ضب من قيمة �لغر�مات �ملرتتبة على �ل�ضريبة �مل�ضتحقة على �ملقاولني ، كذلك قام �ملجل�س 
مبخاطبة كل من دولة رئي�س جمل�س �لعيان ورئي�س جمل�س �لنو�ب و�ضعادة رئي�س �للجنة �ملالية مبجل�س �لنو�ب و�ضعادة رئي�س 
�لعامة ومعايل وزير �ملالية  �لنو�ب ومعايل وزير �ل�ضغال  �للجنة �ملالية مبجل�س �لعيان و�ضعادة �ع�ضاء �ملكتب �لد�ئم مبجل�س 
ومدير عام �ضريبة �لدخل و�ملبيعات لو�ضعهم ب�ضورة ما ترتب عن قانون �ضريبة �لدخل وتعميم مدير عام د�ئرة �ضريبة �لدخل 
و�ملبيعات من �آثار �ضلبية على �لقطاع و�لوطن ، بال�ضافة �لى �ضن حملة �عالمية و��ضعة بهذ� �خل�ضو�س لي�ضال هموم قطاع 

�ملقاولت جر�ء �ضدور قانون �ضريبة �لدخل و�ملبيعات .
�ضناديق  على  �ملرتتبة  �ملقاولني  م�ضتحقات  ب�ضرف  �ملعنية  �جلهات  من  و�لطلب  �لوزر�ء  رئي�س  دولة  �لنقابة  جمل�س  خاطب 
�أ�ضار �ملجل�س يف خماطبته �لى �لثار  �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ض�ضات و�لدو�ئر �حلكومية و�لتي قدرت مبا يقارب 100 مليون دينار حيث 
�ل�ضلبية �لتي �ضتنعك�س على �ضركات �ملقاولت و�ل�ضركات �مل�ضاندة لها و�لذي �ضيوؤدي �لى ت�ضريد �آلف �لأ�ضر �لردنية بال�ضافة 
�لى تاأخري �إجناز �مل�ضاريع وتكبيد خزينة �لدولة خ�ضائر كبرية جر�ء غر�مات �لتاأخري على هذه �مل�ضتحقات ح�ضب �لقانون وكذلك 
قام �ملجل�س باملتابعة �حلثيثة مع كافة �جلهات �حلكومية �ملعنية لال�ضر�ع ب�ضرف م�ضتحقات �ملقاولني �ملالية و�لعمل على حل هذه 
�ملع�ضلة �لتي تتكرر ب�ضكل �ضنوي حيث هدد �ملجل�س بالت�ضعيد وذلك من خالل وقفات �حتجاجية و�لتوقف عن �لعمل يف �مل�ضاريع 
�ذ� مل يتم �ضرف م�ضتحقات �ملقاولني �ملالية وبناءً� على ما تقدم �أثمرت جهود جمل�س �لنقابة يف �ضرف جزء كبري من م�ضتحقات 

�ملقاولني من قبل �حلكومة
 

ثانيًا:  وزارة ال�ضغال العامه وال�ضكان : 
�لنقابة  �أبنية و�خلام�ضة طرق قام جمل�س  �لر�بعة  للتخفيف من �لإلتز�مات �ملرتتبة على �ضريحة عري�ضة من مقاويل �لدرجة 

مبخاطبة معايل وزير �ل�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان ب�ضرورة �تخاذ قر�ر بتنزيل ر�أ�ضمال هذه �ل�ضركات من 50 �لف دينار 

إنجـازات مجلـس النقابة
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�لى 25 �لف دينار للمقاولني من �لدرجة �لر�بعة �بنية و 20 �لف دينار للمقاولني من �لدرجة �خلام�ضة طرق مما كان له من 
�ثر �يجابي بتخفيف �لعباء �ملالية على هذه �ل�ضريحة من �ملقاولني و�لبالغ عددهم ) 831  ( مقاوًل، كما �ضاركت �لنقابة يف 
�ضياغة �لتعديالت على قانون جمل�س �لبناء �لوطني وجنحت يف و�ضع وتعديل بع�س �لبنود يف �لقانون �لتي من �ضاأنها �ن تلزم 
�طر�ف �لعقد لاللتز�م بالتفاقيات �ملربمة فيما بينهم وتطبيق �ملادة �لثامنة من قانون مقاويل �لن�ضاء�ت وتغليظ �لعقوبات على 
�ملخالفني من �طر�ف �لعقد مما �ضيكون له من �ثر �يجابي على �لقطاع وقيام �ملقاولني بتنفيذ �عمال �لعمار ب�ضكل �ضليم وخا�ضة 

يف �لقطاع �خلا�س .
)�ضورة من قر�ر جلنة ت�ضنيف �ملقاولني رقم 2016/2 تاريخ 2016/5/24 
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م�ضتحقات املقاولني

مالية  مطالبات  لهم  �لذين  �لعامة  �لهيئة  �ع�ضاء  �ملقاولني  من  كبري  وعدد  �لردنيني  �لن�ضاء�ت  مقاويل  نقابة  جمل�س  نا�ضد 

كبرية على �حلكومة  ب�ضرف م�ضتحقات �ملقاولني �لبالغة )80( مليون دينار باأ�ضرع وقت ممكن حفاظًا على م�ضد�قيتها بتنفيذ 

�لتز�ماتها �لتعاقدية ول�ضمان ��ضتمر�ر تنفيذ �مل�ضاريع يف �ملو�عيد �ملحددة مبوجب �لعقود ومن �أجل عدم حتميل خزينة �لدولة 

مبالغ ��ضافية متمثلة بغر�مات �لتاأخري عن عدم �لت�ضديد يف �ملو�عيد �ملحددة لها، وتالفيا لال�ضر�ر باملقاولني و�رباك عمل قطاع 

�ملقاولت  وكان ذلك خالل �لبيان �ل�ضحفي �لتايل :

، حيث  �ملو�زنة  �قر�ر  بعد  ما  �لى  للمقاولني  �ملالية  �مل�ضتحقات  دفع  بتاأخري  تتمثل   ، م�ضكلة متكررة  كل عام  �يديكم  ن�ضع بني 

ترت�كم مبالغ كبرية للمقاولني مرتتبة على وز�رة �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان مببلغ 40 مليون دينار  ومثلها على  �لدو�ئر و�ملوؤ�ض�ضات 

حمركا  يعترب  و�لذي  �لهام  �لقت�ضادي  �لقطاع  هذ�  �لهاوية،  حافة  على  �لقطاع وي�ضعه  عمل  يعيق  مما   ، �لخرى  �حلكومية 

للقطاعات �لقت�ضادية �مل�ضاندة له وحمور عملية �لتنمية �لقت�ضادية و�لجتماعية �ملن�ضودة.

�ن قطاع �ملقاولت تزد�د معاناته وتتفاقم همومه  خا�ضة يف �ل�ضهر �لخرية من كل عام جر�ء عدم �لتز�م �حلكومة ب�ضرف 

�مل�ضتحقات �ملالية ، مع �لأخذ بعني �لعتبار �ن تلك �مل�ضاريع  مر�ضود لها مبالغ مالية  حتى ��ضتكمال �إجناز �مل�ضاريع دون تعرث �و 

تاأخري ، ودون �ن  ينعك�س �ضلبا على �لتز�م �ملقاولني �ليفاء بدفع ذمم �ملوردين من �لقطاع �مل�ضاند �لتجاري و�ل�ضناعي و�خلدمي 

من �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �ملالية  وغريها عد� عن رو�تب �لعمال و�ملوظفني يف �ل�ضركات .

�لتز�ماتها  بتنفيذ  م�ضد�قيتها  على  حفاظًا  ممكن  وقت  باأ�ضرع  �مل�ضتحقات  هذه  ل�ضرف  �ملوقرة  �حلكومة  ننا�ضد  �ننا  لذلك 

�لدولة  خزينة  حتميل  عدم  �أجل  ومن  وكذلك  �لعقود  مبوجب  �ملحددة  �ملو�عيد  يف  �مل�ضاريع  تنفيذ  ��ضتمر�ر  ول�ضمان  �لتعاقدية 

مبالغ ��ضافية متمثلة بغر�مات �لتاأخري عن عدم �لت�ضديد يف �ملو�عيد �ملحددة لها ،وتالفيا لال�ضر�ر باملقاولني و�رباك عمل قطاع 

�ملقاولت.

كما يعاين �لقطاع ، من قلة �لعطاء�ت �ملطروحة للم�ضاريع، رغم توفر �لتمويل من خالل �ملنح و�مل�ضاعد�ت �لدولية �لتي �بدت 

عن  جنم  وقد   ، �ملحافظات  خمتلف  يف  �لعامة  �ملر�فق  وم�ضاريع  �لتحتية  �لبنية  م�ضاريع  من  �لعديد  تنفيذ  لتمويل  ��ضتعد�دها 

�نخفا�س وقلة �لعطاء�ت �ملطروحة ��ضتعار �ملناف�ضة بني �ضركات �ملقاولت ، يف حماولة  لنقاذ �ل�ضركات من �لغالق و�خلروج 

من �ل�ضوق، للح�ضول على �ي م�ضروع ، حتى لو  تدنت  ��ضعار �لحالة �لى مادون �لتكلفة ، حيث تتم  �لحالة على �قل �ل�ضعار  . 

�ن  جمل�س �لنقابة ، ي�ضتقبل يوميًا �لعديد من �ل�ضكاوى من �ع�ضاء �لهيئة �لعامة للتدخل لدى هذه �لوز�ر�ت ل�ضرف م�ضتحقاتهم 

وحمايتهم من �لتعرث ومن �لغر�مات �ملرتتبة عليهم نتيجة توقف �لعمل يف هذه �مل�ضاريع ب�ضبب نق�س �لعمالة ��ضافة �لى نق�س 

�ل�ضيولة �لذي ينجم عنه ن�ضوء نز�عات قانونية وق�ضايا تهدد م�ضري �ضركات �ملقاولت.
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تعديل ا�ضعار املحروقات
متابعة �ملجل�س مو�ضوع تعديل ��ضعار �ملحروقات و�ملو�د �لن�ضائية ومتابعة حتديد �لتغيري�ت يف ��ضعار �ملو�د �لن�ضائية ل�ضد�ر 	•

�لتعاميم �خلا�ضة بتغيري�ت �ل�ضعار . 
متابعة �لنق�س �لذي ح�ضل يف مادة �ل�ضفلت بال�ضو�ق �ملحلية و�جر�ء �ملر��ضالت و�للقاء�ت مع كل من معايل وزير �ل�ضغال 	•

�لعامة و�ل�ضكان ومدير عام �ضركة م�ضفاة �لبرتول ومعايل وزير �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية وقد مت حل �لق�ضايا �لعالقة بخ�ضو�س 
نق�س مادة �ل�ضفلت بالأ�ضو�ق حيث تبني �نها م�ضكلة عابرة ول توؤثر على م�ضرية �لعمل كونه مت �بالغ �لنقابة من قبل م�ضفاة 

�لبرتول بان هناك كميات �نتاج وخمزون تكفي حاجة �ل�ضوق �ملحلي .
��ضعار 	• لتقلبات  �ملبا�ضر  و�لثر  ��ضعار �ملحروقات و�ل�ضفلت  تعديل  �ملقاولني ومنها مو�ضوع  توؤرق  �لتي  �لق�ضايا  بحث ومتابعة 

�ملحروقات على �ملقاولني �ضو�ء يف حال �لنخفا�س �و �لرتفاع و�لأثر غري �ملبا�ضر على كلف �جناز م�ضاريع �لطرق،حيث �ن 
معايري �رتفاع ��ضعار �ملحروقات على �ملقاولني تختلف و�قعيًا عن معايري �نخفا�س �ل�ضعار .حيث ��ضتكى �ملقاولني من عدم 
��ضتجابة �ل�ضوق لنخفا�س ��ضعار �ملحروقات  مما يوؤدي �لى تكبد �ملقاولني لكلف وم�ضاريف ��ضافية تتمثل يف قيامهم  بدفع 
باحل�ضم على  و�ل�ضكان  �لعامة  �ل�ضغال  بوز�رة  �لعمل ممثلني  ��ضحاب  يقوم  فيما  و�مل�ضتلزمات  �ملو�د  ��ضعار مرتفعة لثمان 

�ملقاولني وفق معايري �حل�ضم �ملعتمدة لدى �لوز�رة رغم �ن �ل�ضعار مل تنخف�س على �ملقاولني.
متابعة �ملجل�س لإ�ضد�ر �لتعميم �خلا�س مبدة �مل�ضاريع �لإن�ضائية للمو�ضم �ل�ضتوي 2015-2016 وبو�قع �ضتني يومًا .	•
متابعة ��ضد�ر �لتعاميم �ل�ضادرة عن معايل وزير �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان فيما يخ�س ��ضعار �ملو�د �لن�ضائية وكان �خرها 	•

�حت�ضاب �لتعديل يف ��ضعار مادة حديد �لت�ضليح �لإن�ضائي . 

املوا�ضفات الفنية للم�ضاريع الن�ضائية 
ت�ضارك �لنقابة مبندوبني باللجان �لفنية �لتي تعمل مع وز�رة �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان على تطوير وحتديث �ملو��ضفات �لفنية 
للمباين وكذلك للطرق و�لكهروميكانيك بال�ضافة �لى حتديث وتطوير �لكود�ت �لفنية �خلا�ضة بها، كذلك ت�ضارك �لنقابة من 
خالل مندوبيها يف �للجان �لفنية �مل�ضَكلة من قبل معايل وزير �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان للك�ضف على �ملباين �لتي ورد بها �ضكاوى 

ملجل�س �لبناء �لوطني .
الأوامـر التغيرييـة

تابعت �لنقابة جهود ت�ضريع �إ�ضد�ر �لأو�مر �لتغيريية لدى رئا�ضة �لوزر�ء ووز�رة �ل�ضغال حيث تقوم �للجنة �مل�ضكلة من قبل وزير 
�ل�ضغال بالعمل على ��ضد�ر �لو�مر �لتغيريية يف �ل�ضركات �لجنبية �لتي تقوم بتنفيذ م�ضاريع و�ل�ضر�ع يف ��ضد�رها، كما تتابع 

�لنقابة �لأو�مر �لتغيريية �ملعلقة لدى �للجنة �لوز�رية لالأو�مر �لتغيريية يف رئا�ضة �لوزر�ء.
م�ضاريع الطاقة املتجددة

قامت �لنقابة مبتابعة �ل�ضركات �لجنبية �لتي �أحيل عليها م�ضاريع �لطاقة �ملتجددة حيث قامت �لنقابة باإلز�م هذه �ل�ضركات 
بالتقيد مبا ن�س عليه قر�ر �للجنة �لفنية مادة )16( ومو�فقة رئا�ضة �لوزر�ء بتنفيذ �ملقاول �ملحلي �لن�ضبة �ملقررة له ح�ضب ما 
ورد يف قر�ر �للجنة �لفنية لتنفيذ هذ� �مل�ضروع ، كذلك قامت �لنقابة باإلز�م بع�س �ل�ضركات �لأجنبية �لتي تقوم بتنفيذ م�ضاريع 
متخ�ض�ضة يف جمال �لطاقة بالت�ضجيل بالنقابة ��ضوليًا ومت حت�ضيل ما ي�ضتحق عليها من ر�ضوم �لت�ضجيل بال�ضركات �لجنبية 

و�لر�ضوم �مل�ضتحقة على �لعطاء�ت �ملحالة عليها ��ضوليًا .
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ثالثًا : وزارة العمـل
مت عقد عدة لقاء�ت بني جمل�س �لنقابة ومعايل وزير �لعمل لإيجاد خمرج ملا يعانيه �لزمالء �ملقاولني من �ضح يف �لأيدي �لعاملة 
يف �مل�ضاريع �لن�ضائية ومت تقدمي در��ضة متكاملة من قبل نقيب �ملقاولني حلل هذه �لق�ضية �لتي باتت من �هم �لق�ضايا و�مل�ضاكل 
�لتي يعاين منها قطاع �ملقاولت ، كذلك متت خماطبة معايل وزير �لعمل ومعايل وزير �ل�ضغال �لعامة لعمل ور�ضة حو�رية لبحث 

هموم وق�ضايا �لعمالة يف قطاع �ملقاولت وبح�ضور �ملقاولني .
كما عقد جمل�س �لنقابة عدة �جتماعات مع جمل�س �د�رة ومدير عام �ل�ضركة �لوطنية للت�ضغيل و�لتدريب حيث مت من خاللها حل 

�لعديد من �لق�ضايا �ل�ضائكة ما بني �ل�ضركة �لوطنية و�ملقاولني .

رابعًا : امانـة عمـان الكربى
مت عقد عدة لقاء�ت مع �أمني عمان وعدد من �مل�ضوؤولني يف �لمانة لبحث �لق�ضايا �لتي يعاين منها �ملقاولون يف �مل�ضاريع �لتي تقع 
�ضمن حدود �مانة عمان �لكربى وما يعانيه �ملقاولون من تعدد �ملرجعيات يف متابعة م�ضاريعهم وبالخ�س مقاويل �ملياه و�ل�ضرف 
�ل�ضحي و�لو�ضالت �ملنزلية حيث مت حل �لعديد من �خلالفات �لتي عانى منها �لزمالء �ملقاولون و�لتاكيد على �مانة عمان بتفعيل 
عمل جلنة �لتن�ضيق �مل�ضرتكة لبحث كافة ق�ضايا �ملقاولني �مليد�نية حيث ت�ضم هذه �للجنة يف ع�ضويتها مندوبني عن جلنة �لتن�ضيق 

�مل�ضرتكة .  

خام�ضًا :  نقابة املحامني الردنيني 
يف �جتماع �ضم جمل�ضي نقابتي �ملقاولني برئا�ضة �لنقيب و�ئل طوقان و�ملحامني برئا�ضة �ضمري خرفان  عقد يف د�ر نقابة �ملقاولني 
�لنقيبان طوقان وخرفان مذكرة تفاهم وتعاون بني �لنقابتني لتطبيق �ملادة )43( من قانون نقابة �ملحامني رقم  بعمان ، وقع 
25 ل�ضنة 2014 و�لتي تن�س على �إلز�م �ل�ضركات ومن �ضمنها �ضركات �ملقاولت بتوكيل حمام م�ضت�ضار قانوين لها خالل ثالثة 
��ضهر من تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون �لذي ��ضبح نافذً� من تاريخ 2014/10/17 �و خالل ثالثة ��ضهر من تاريخ تا�ضي�س �ل�ضركة 
�و ت�ضجيلها و�ذ� مل تقم �ل�ضركة بتعيني م�ضت�ضار قانوين خالل هذه �ملدة عليها دفع غر�مة خم�ضة دنانري عن كل يوم تاأخري عن 

ذلك �لتاريخ .
و �كد �لنقيبان خالل حفل توقيع �ملذكرة على �أهمية �لتعاون لتطبيق �لقو�نني وكذلك �ضياغة �لعقود يف �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات 
من خالل �ملخت�ضني و رجال �لقانون . وقد �تفقت �لنقابتان ح�ضب �ملذكرة على تقدمي خ�ضم مبقد�ر )50%( من �ملبلغ �مل�ضتحق 
كغر�مات على �ضركات �ملقاولت �ملنت�ضبة لنقابة �ملقاولني منذ نفاذ �لقانون بتاريخ 17 /2014/10 وخالل فرتة لتتجاوز تاريخ 
2016/6/30 على �ن يتم دفعها على 12 ق�ضط كحد �أق�ضى دون �حت�ضاب غر�مات للعام 2016 ، �ما بخ�ضو�س حتديد �تعاب 
�مل�ضت�ضار �لقانوين فيتم حتديدها مبوجب �تفاق بني �ل�ضركة و�مل�ضت�ضار بال�ضافة �لى �لتفاق على �أتعاب �خلدمات �لقانونية �لتي 
يقدمها يف حال مت رفع دعوى على �ل�ضركة �و تلك �لتي  قامت �ل�ضركة برفعها ، و�جلدير بالذكر �ن �ملادة )43( من �لقانون �ملعدل 
لنقابة �ملحامني ل�ضنة 2014 تن�س على �إلز�م �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة �لتي يزيد ر�أ�ضمالها عن ع�ضرين �لف 
دينار وكذلك �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات �لخرى �ملحلية و�لجنبية  �لتي ليقل ر��ضمالها عن 50 �لف دينار بال�ضافة �لى �ل�ضركات 
من  قانوين  م�ضت�ضار  بتعيني  ملزمة  كلها  و�لبرت�ء  �لعقبة  كمنطقة  و�خلا�ضة  �لتنموية  �ملناطق  يف  �مل�ضجلة  و�ل�ضركات  �مل�ضاهمة 

�ل�ضاتذة �مل�ضجلني يف نقابة �ملحامني و�عالم �لنقابة بذلك ، ول يجوز للم�ضت�ضار �لتعاقد مع �كرث من خم�س �ضركات .
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�ضاد�ضًا :تعديل النظام الداخلي  
ب�ضبب �ختالف ظروف وتطور قطاع �لن�ضاء�ت وحجم �لعمل �ملتنامي يف �لقطاع وتطور و�ضائل �لتكنولوجيا بحيث دخلت معها 
مهنة �ملقاولت �لى ع�ضر �حلد�ثة، ��ضتدعى ذلك �لعمل على تعديل �لنظام �لد�خلي ، حيث متت �ضياغة �لتعديالت تبعا للقانون 

�جلديد و�أقرتها �لهيئة �لعامة لت�ضري يف �لقنو�ت �لت�ضريعية �أ�ضوليا .
�ر�ضلت �لتعديالت  �لى ديو�ن �لت�ضريع ومتت �مل�ضادقة عليها و�ضدرت �لر�دة �مللكية باملو�فقة على �لنظام �ملعدل و��ضبح نافذ� 
منذ تاريخ ن�ضره يف �جلريدة �لر�ضمية يف �ل�ضاد�س و�لع�ضرين من ت�ضرين �ول ل�ضنة 2016 و�ضمي نظام رقم )31( ل�ضنة 1990 

وتعديالته نظام معدل للنظام �لد�خلي لنقابة مقاويل �لن�ضاء�ت �لردنيني . 

  www.benaa.org.jo ضابعًا :  املن�ضة اللكرتونية�
بتاريخ 2016/1/7 مت يف نقابة �ملقاولني �طالق �ملن�ضة �للكرتونية www.benaa.org.jo  بالتعاون مع �لوكالة �لملانية 
�لتابعة مل�ضروع )Tweed 1( و�ملن�ضة هي موقع �لكرتوين �ضمن م�ضروع تطوير كفاءة ��ضتخد�م   )GIZ( للتعاون �لدويل
�ملياه و�لطاقة وت�ضغيل �لعمالة �لردنية يف جمال �لتمديد�ت �ل�ضحية.ويقوم �مل�ضروع �لذي تنفذه �لوكالة �لملانية للتعاون �لدويل 

على حت�ضني كفاءة ��ضتخد�م �ملياه و�لطاقة على م�ضتوى �لبناء من خالل �لتدريب على عدة م�ضتويات.
وتوفر �ملن�ضة �للكرتونية لقطاع �ملقاولت فر�ضة �لتو��ضل مع �لعمالة �لردنية �ملدربة يف جمال �لتمديد�ت �ل�ضحية من خالل 
توفريها قاعدة بيانات حتدد عرو�س �لعمل ومر�كز �لتدريب وكذلك �ملقاولني �لباحثني عن �لعمالة ، كما �ن �ملن�ضة ت�ضتهدف 
�ملن�ضة  هذه  عرب  لل�ضركات  �لو�ضع  و�لنت�ضار  �لتوظيف  تكاليف  وخف�س  للتوظيف  �ملنا�ضبة  �لفر�ضة  �يجاد  يف  �لوقت  �خت�ضار 

�للكرتونية.
�لبلقاء  وجامعتي  �لعمل  �ضوق  مع  معاهدها  كافة  يف  دور�ت  من  �ملهني  �لتدريب  موؤ�ض�ضة  تقدمه  ما  ربط  يف  �أهمية  وللم�ضروع  
�لتطبيقية و�جلامعة �لملانية �لردنية لرفع كفاءة �لفنيني يف تخ�ض�س �لتمديد�ت �ل�ضحية و�لتدفئة و�لتكييف و�لتربيد و�لطاقة 
�ل�ضم�ضية لقطاع �لكهروميكانيك ، ويعمل �ملوقع �للكرتوين »بناء« على جمع �ملعنيني بالقطاع ليوحد جهودهم ويرفع من كفاءة 
�لعاملني فيه لي�ضبح قطاعا مزدهر� يرفد �لقت�ضاد �لوطني بالعاملني �لكفاء ، حيث ��ضبح مقر هذه �ملن�ضة يف نقابة �ملقاولني 
كونها �ملتلقي ملخرجات �لتدريب و�ضتكون بو�بة رئي�ضية ملوؤ�ض�ضات �لتدريب �ملهني لإنتاج كفاء�ت ريادية ت�ضتطيع �لتعامل مبهارة 

مع م�ضكلتي �ملياه و�لطاقة.
وي�ضتفيد من هذ� �ملوقع �للكرتوين كافة �ملقاولني بكافة �لتخ�ض�ضات لتلبية �حتياجاتهم من �لكو�در �لفنية �ملدربة و�ملاهرة . 
وتقوم حاليًا �لوكالة �لملانية للتعاون �لدويل GIZ بتنفيذ م�ضروع Tweed 2 و�لذي ي�ضتمر مدة ثالث �ضنو�ت قادمة حيث قام 
جمل�س �لنقابة بعقد لقاء مع مدير م�ضروع Tweed 2 لال�ضتمر�ر يف �لتعاون �مل�ضرتك بدعم عملية تدريب ورفع كفاءة �لفنيني 
�ضتقوم  �لغاية كذلك  لهذه  تدريبية  تدريبية مطورة وحمدثة وجتهيز م�ضاغل  بر�مج  �ملقاولت من خالل  �ضركات  لدى  �لعاملني 
�لوكالة �لملانية للتعاون �لدويل بالعمل على رفع كفاءة �ملوقع �للكرتوين يف �ل�ضنو�ت �لثالث �لقادمة لي�ضبح �كرث �نت�ضارً� يف �ضوق 

�لعمل لتلبية �حتياجات كل من ��ضحاب �لعمل و�لباحثني عن �لعمل من �لفنيني .

http://www.benaa.org.jo
http://www.benaa.org.jo
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م�ضروع ال�ضكن املي�ضر بالتعاون مع برنامج المم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية
�ملي�ضر  �ل�ضكان  �فتتاح منوذج  �ملقاولني حفل  نقيب  �بو عبيد مندوبًا عن  �ملهند�س حم�ضن  �ملقاولني  نقابة  �فتتح ع�ضو جمل�س 
لذوي �لدخل �ملحدود يف مدينة �لرمثا بح�ضور ممثلي برنامج �لمم �ملتحدة للم�ضتوطنات �لب�ضرية �لتي طرحت مبادرة لال�ضكان 
لذوي �لدخل �ملحدود  بالتعاون مع �لنقابة لبناء مناذج لال�ضكانات �ل�ضغريه بحجم 65م2 قابل للتو�ضع �فقيًا �و عاموديًا بنف�س 
�مل�ضاحه قامت �ضركات �ملقاولت بتنفيذ هذه �لنماذج دون حتقيق �أية �رباح على �عمالها �لتي متت �ضمن �ملو��ضفات �لفنية لوز�رة 
�ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان ومبتابعة من كادر �لنقابة �لفني حيث �لتزم �ملقاولون بالتنفيذ ح�ضب وثائق �مل�ضاريع من �ملخططات 
وجد�ول �لكميات و�ضمن �ملو��ضفات �لفنية �ملطلوبة ، ونفذت مبناطق منها عمان و�لرمثا و�ل�ضليل و�لكرك ، وح�ضر �حلفل كل 
من مت�ضرف لو�ء �لرمثا وعدد من �مل�ضوؤولني و�ملدر�ء ��ضافة �لى �ل�ضفري �ل�ضوي�ضري وممويل �مل�ضروع ونقابة �ملهند�ضني و�ملكاتب 
�ملنفذة  ممثلة يف �ضركة �ضوكات  لل�ضركات  �لذي قام مبتابعة حثيثة  �لنقابة  �مل�ضروع وكادر  �لتي �ضاركت يف ت�ضميم  �لهند�ضية 
حمارنة �لذي قام بتنفيذ م�ضروعي ر��س �لعني يف عمان و�ل�ضليل  يف �لزرقاء و�ضركة فتحي �حل�ضن و�ضركاه مل�ضروع �لرمثا و�ضركة 

�ل�ضاهر للمقاولت مل�ضروع �لكرك . 

م�ضروع تركيب نظام �ضم�ضي مولد للطاقة الكهربائية بقدرة kwp 99 يف مبنى النقابة الرئي�ضي / املركز
متا�ضيًا مع �ضيا�ضة �حلكومة �لأردنية يف ت�ضجيع �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية وموؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين و�لقطاع �خلا�س لرتكيب �نظمة 
توليد �لطاقة �ملتجددة و�ن�ضجامًا مع �ضيا�ضة �ملجل�س برت�ضيد �لنفقات فقد قرر جمل�س نقابة �ملقاولني بقر�رة رقم )704/ 18 ( 
تاريخ 2015/11/16 �ملو�فقة على طرح عطاء �لطاقة �ل�ضم�ضية يف �ل�ضحف �ملحليه، حيث مت �لتعاقد مع مكتب �لكوثر �لهند�ضي 
كمهند�س م�ضمم وم�ضرف على �مل�ضروع وبكلفة ثالثة �آلف دينار، وتقدم عدد من �ملقاولني �مل�ضنفني يف جمال �لطاقة �ملتجدده 
للعطاء وبعد �لتقييم �لفني للعرو�س متت �إحالة �لعطاء على موؤ�ض�ضة �حمد بدوية بتاريخ 2016/1/16 وبقيمة �جمالية بلغت 

) 79000( دينار .



التقرير السنوي 2016 50

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATIONنقابـة مقاولي اإلنشاءات األردنيين

 مت ربط �لنظام على �ل�ضبكة �لعامة ل�ضركة �لكهرباء �لردنية بتاريخ 2016/12/7 وتبلغ قدرة  �لنظام kwp  99 �لذي من �ملتوقع 
�ن يغطي 90% من �حتياجات �ملبنى من �لطاقة �لكهربائية، ومت ح�ضر قدرة �لنظام �ل�ضم�ضي ح�ضب �مل�ضاحة �ملتوفرة و�ملمكنة 
لرتكيب �لنظام �ل�ضم�ضي ، و�ضيوفر �لنظام �ل�ضم�ضي ما مقد�رة 27408 دينار �ردين �ضنويا و�ضي�ضرتد �لنظام �ل�ضم�ضي ر�أ�س �ملال 
خالل 3 �ضنو�ت حت�ضب من بد�ية عام 2017 لنهاية عام 2019 وبعدها �ضيكون �أرباحًا عائدة على �لنقابة تقا�س بقيمة �ل�ضتهالك 
�ل�ضابق للطاقة �لكهربائية مع مر�عاة �لفاقد للطاقة و ت�ضاوي مبعدلها �ل�ضنوي 26000 دينار �أي على طول �لعمر �لت�ضغيلي للنظام 

فاإن �لعائد �ملايل لالأرباح �ملتوقعه ي�ضاوي )800000  ( دينار .
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فعاليات ونشاطات دوائر النقابة

الق�ضم القانوين:- 
�مل�ضاركة يف جلنة �ل�ضكاوي ويف حل ق�ضايا وخالفات �ملقاولني �ملختلفة حيث بلغ عدد �ل�ضكاوى �لتي مت عر�ضها على �للجنة من 

تاريخ 1/1/ 2016 وحتى تاريخ 2016/11/1  )56( �ضكوى مق�ضمة كالتي: 
)18( �ضكوى مت حلها ب�ضكل ودي ومت عمل خمال�ضات نهائية بني �طر�ف �ل�ضكوى. 

) 2( �ضكاوى مت حفظها بناًء على رغبة �لأطر�ف و/�و لعدم تعاونهم  مع جلنة �ل�ضكاوي. 
)7( �ضكاوى طلب فيهما �لأطر�ف عدم �ل�ضري بها من خالل جلنة �ل�ضكاوى لرغبتهما يف �للجوء �لى �لق�ضاء.

)3( �ضكاوى مت ردها لعدم �أحقية �مل�ضتكي بطلبه . 
)24( �ضكوى ما ز�لت قيد �ملتابعة. 

�مل�ضاركة يف جلان �لتحقيق �لتي ي�ضكلها �ملجل�س، �ضو�ًء جلان �لتحقيق مع �ملقاولني �و مع  �ملوظفني .	•
�إبد�ء �لر�أي �لقانوين يف خطو�ت تعديل �لنظام �لد�خلي للنقابة ومتابعة �عتماده ب�ضكله �لنهائي،  ومتابعة  تعديل نظام �ضندوق 	•

�لتكافل �لجتماعي �ي�ضا.
متابعة �لق�ضايا �لتي ترفعها �لنقابة و/�أو ترفع �ضدها، وقد مت رد  دعوتني  )وما ز�ل هناك �ضبعة  )7( ق�ضايا مرفوعة من 	•

وعلى �لنقابة يتم متابعتها لدى �ملحاكم �لردنية(.
�لرد على كافة �ل�ضتف�ضار�ت و �ل�ضت�ضار�ت �لقانونية �ملطلوبة ملجل�س �لنقابة.	•
مر�جعة وتدقيق وتعديل جميع �لتفاقيات �لتي ترغب �لنقابة يف توقيعها مع كافة �جلهات �ملعنية وكذلك مذكر�ت �لتفاهم 	•

لغايات �إعطائها �ل�ضبغة �لقانونية �ل�ضليمة.
�مل�ضاركة يف �للجنة �لقانونية لغايات �لبحث يف �مل�ضاكل �لعقدية �لتي تو�جه �ع�ضاء �لهيئة �لعامة �ثناء تنفيذ �لعمل و تقدمي 	•

�لتو�ضيات �لالزمة للمجل�س للتعديل ملا فيه م�ضلحة �لنقابة وكذلك م�ضلحة �ع�ضاء �لهيئة �لعامة.
متابعة وتدقيق لكافة �لوكالت �لتي تقدم من مالك �لعمل لق�ضم ت�ضديق �لعقود لغايات �لتاأكد من �ضحتها لي�ضار �لى توقيع 	•

عقود �ملقاولة بني �لأطر�ف ب�ضكل قانوين وح�ضب �لأ�ضول من �أجل �ضمان حقوق �أع�ضاء �لهيئة �لعامة �ملرتتبة لهم على �لطرف 
�لآخر. 
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دائرة اجلودة واملتابعة :
ت�ضعى د�ئرة �جلوده و�ملتابعه  �لى تطبيق كل ما يتو�فق مع �ضيا�ضة �جلودة �ملعتمدة يف نقابة �ملقاولني بدر��ضة و�إعد�د �جر�ء�ت 
�لعمل �لتي ت�ضمن تقدمي خدمة بجودة عالية وبوقت �أقل وذلك من خالل تطبيق و�عتماد معايري �جلودة �لعاملية �ملطبقة مبو��ضفة 

�ليزو 9001 :2008 .
حيث تقوم دائرة اجلودة باملهام التالية :

متابعة ��ضتمر�رية ح�ضول �لنقابة على �ضهادة �ليزو 9001 :2008  حيث مت جتديد �ل�ضهادة للعام 2016 بعد �جتياز �لتدقيق 	•
.  SGS خلارجي من �جلهة �ملانحة لل�ضهادة�

�إجر�ء �لتدقيق �لد�خلي على �جر�ء�ت �لعمل �ملوثقة يف �لنقابة و�لتاأكد من مطابقتها وتعديل �ي �جر�ء مبا يخدم وي�ضمن 	•
جودة �لعمل .

تزويد �لد�رة �لعليا بتقرير مر�جعة �لد�رة ومتابعة �لتو�ضيات �لتي تتخذها �لد�رة �لعليا لتطوير �لعمل .	•
�لتو��ضل 	• ،مو�قع  �خلدمه  ،مر�كز  �لمييل   ( خالل  من  طريقة  من  باأكرث  �ل�ضتبيان  توزيع  خالل  من  �ملقاول  ر�ضى  قيا�س 

�لجتماعي ، �لفروع ( حيث بلغت ن�ضبة �لر�ضى لهذ� �لعام 69.5 % .
متابعة �جناز �لأهد�ف �لتي يتم و�ضعها بالتن�ضيق مع خمتلف دو�ئر �لنقابة ، وو�ضع �أهد�ف جديدة لتقدمي خدمة �أف�ضل .	•
مت و�ضع خطة لتحديث بيانات �ملقاولني �مل�ضجلني يف �لنقابة ل�ضمان �ضهولة �لتو��ضل �مل�ضتمر مع منت�ضبي �لنقابة .	•
•	.kwp 99.2 متابعة �أعمال عطاء �لطاقة �ل�ضم�ضية بقدرة

دائرة الدرا�ضات و ال�ضعار:
تقوم د�ئرة �لدر��ضات و�لأ�ضعار مبتابعة جلان تعديل �أ�ضعار �ملحروقات و�ملو�د �لإن�ضائية ب�ضورة مبا�ضرة و/�أو من خالل مندوبي 	•

�لنقابة لإ�ضد�ر �لتعاميم �خلا�ضة بتغري�ت �لأ�ضعار ومتابعة حتديد �لتغري�ت يف �أ�ضعار �ملو�د �لن�ضائية من خالل �مل�ضنعني 
و�ملوردين لهذه �ملو�د . و�إعد�د �ملر��ضالت و�لكتب و�ملالحظات عليها .

مراجعة التعاميم بعد اإ�صدارها والتاأكد من دقة او �صحة القيم وال�صروط الواردة فيها واجراء املخاطبات وطلب التعديالت 	•
ب�ضاأنها �ن لزم �لأمر.

�مل�ضاركة يف جميع �لدر��ضات �لتي جتري / �أو �أجريت من خالل �للجان �لتي �ضكلها وزير �لأ�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان �و �للجان 	•
للبنود  �ملحروقات  ��ضتهالك  وخا�ضة  �لكلفة  عنا�ضر  على  �لتغري  ومعامالت  �لتغري�ت  مقد�ر  لتحديد  �لنقابة   يف  �لد�خلية 

�لن�ضائية يف جمالت �لطرق و�ملياه و�ل�ضرف �ل�ضحي �ضو�ًء مل�ضاريع متخ�ض�ضة �و ب�ضكل عام .
�إعد�د ورقة عمل بال�ضرت�ك مع عدد من �ضركات �ملقاولت بخ�ضو�س بيان ر�أي �لنقابة و متطلبات �ملقاولني ومالحظاتهم حول 	•

وثيقة و�صروط بوال�ص التاأمني املطلوبة على امل�صاريع االن�صائية ومتطلبات اأ�صحاب العمل فيها  ومناق�صتها مع االإحتاد العام 
ل�ضركات �لتاأمني بوجود �أطر�ف �خرى مثل وز�رة �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان ونقابة �ملهند�ضني ود�ئرة �لعطاء�ت �حلكومية ، 
لي�ضار لحقا �لى �إعد�د ور�ضة عمل متخ�ض�ضة ملناق�ضة تطوير بو�ل�س �لتاأمني وت�ضنيف �ضركات �لتاأمني مبا يخدم م�ضالح 

جميع �ل�ضر�ئح �لعاملة يف قطاع �ملقاولت من مقاولني و�أ�ضحاب عمل و�ضركات تاأمني .
�مل�ضاركة يف �لجتماعات �لتي عقدت مع معايل وزير �لأ�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان بح�ضور �ضعادة �لنقيب وبع�س �أع�ضاء جلنة 	•

�لطرق وتقدمي در��ضات ومعلومات و�إح�ضاء�ت ملعايل �لوزير بخ�ضو�س بع�س �ملو��ضيع �ملتعلقة بح�ضاب تعديالت �لأ�ضعار ، 
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مثل حالت تطبيق �لتعاميم �ملتعلقة بتغري ��ضعار �ملحروقات و�ملت�ضمنة مبد�أ ح�ضم 5% من �ضعر �ملحروقات بالتاريخ �ل�ضا�ضي ، 
وكذلك ما يتعلق بقر�ر جمل�س �لوزر�ء بالغاء مبد�أ ح�ضم �ل 5% من �ضعر �ملحروقات للعقود �لتي �ضتوقع بعد تاريخ 2009/6/24 
،وبيان مقد�ر �لثر �ملايل �ضو�ًء للم�ضاريع �لتي �قفلت �ضجالتها �ملالية �و �لتي مل تقفل بعد، وتقدمي در��ضات وبيانات ومالحظات 
حول معايري تغري �ل�ضعار عند �رتفاع و�نخفا�س ��ضعار �ملحروقات ، حيث �نه عند �رتفاع ��ضعار �ملحروقات ي�ضتجيب �ل�ضوق 
�لكلف  باأقل من  للمعايري �ملتفق عليها  فور� لهذ� �لرتفاع وترتفع �ل�ضعار و�لكلف على �ملقاولني ويتم تعوي�س �ملقاولني وفقا 
�حلقيقية �لتي يتكبدها �ملقاول فعال ، وباملقابل عند �نخفا�س �أ�ضعار �ملحروقات ل ي�ضتجيب �ل�ضوق لهذ� �لنخفا�س ويتم ح�ضم 
قيم كبرية على �ملقاول دون �ن يلم�س �ملقاول هذ� �حل�ضم فعال يف �ل�ضوق �و �نخفا�س بالكلف  ،حيث مت ��ضتدر�ج عرو�س لجر�ء 
در��ضات متخ�ض�ضة بهذ� �خل�ضو�س عن طريق طرف ثالث ) جمموعة طالل �بو غز�لة ( ومبو�فقة من معايل وزير �ل�ضغال 
 ، �لدر��ضة وت�ضكيل جلنة فنية م�ضرتكة ملتابعة ذلك  �لبيانات لهذه  و�آليات توفري  �لعامة و�ل�ضكان ، ومتت مناق�ضة م�ضار�ت 

وبانتظار مو�فقة معايل وزير �لأ�ضغال �لعامة للبدء باجر�ئها.
�أو من جهات 	• �لنقابة من �ملقاولني  �لتي وردت �لى  �لعقدية و�لفنية  �لر�أي يف �لق�ضايا و�ل�ضتف�ضار�ت  �عد�د ودر��ضة و�بد�ء 

�أخرى  حيث مت �عد�د �لردود �و �لكتب �خلا�ضة بها و�ر�ضالها �لى �جلهات ذ�ت �لعالقة . 
متابعة �لتطور�ت و�لنقا�ضات �لتي ر�فقت �و �بديت ب�ضاأن تعديل قانون �ضريبة �لدخل ومنها تقدمي در��ضة تبني ن�ضب �لأرباح �و 	•

�خل�ضائر �ملتوقعة و�ملفرت�ضة يف معظم �مل�ضاريع و�لعطاء�ت �لتي حتال على �ملقاولني . 
و�لت�ضالت 	• �ملر��ضالت  و�جر�ء  �ملحلية  �ل�ضو�ق  من  �ل�ضفلت  مادة  يف  ح�ضل  �لذي  �لنق�س  حول  �ملقاولني  �ضكوى  متابعة 

و�لتن�ضيقات و�لجتماعات مع �ملقاولني وم�ضفاة �لبرتول و�عد�د �لكتب و�ملر��ضالت �خلا�ضة بذلك ، حيث متت خماطبة جميع 
�جلهات ذ�ت �لعالقة ملر�عاة ظرف نق�س مادة �ل�ضفلت يف �ل�ضوق �ملحلي ومتديد مدة �مل�ضاريع �لن�ضائية �ملتاأثرة من هذ� 
�لنق�س ، ومن جهة �خرى متت مناق�ضة �حللول و�لبد�ئل مع م�ضفاة �لبرتول لتوفري هذه �ملادة �ل�ضرت�تيجية ومنها ��ضتري�د 
�ل�ضفلت من �خلارج ، حيث با�ضرت �مل�ضفاة باجر�ء�ت طرح عطاء�ت �ل�ضتري�د و�لتن�ضيق مع �ملقاولني بهذ� �ل�ضاأن ، وخالل 
هذه �لفرتة متكنت �مل�ضفاة من حل م�ضكلة نق�س �ل�ضفلت و�نتهت �ل�ضكوى دون �حلاجة �لى �ل�ضتري�د ،مع ��ضتمر�ر �مل�ضفاة 

يف در��ضة و�ضع �لبد�ئل �ملنا�ضبة و�حللول �ل�ضريعة ملعاجلة مثل هذ� �لنق�س عند حدوث �أي �أمر طارئ يف �مل�ضتقبل . 
متابعة �لإجر�ء�ت و�ملر��ضالت لإ�ضد�ر �لتعميم �خلا�س بتمديد مدة �مل�ضاريع �لإن�ضائية ب�ضبب �لأحو�ل �جلوية ل�ضتاء 2015 / 	•

2016 بو�قع 60 يوما.
درجات 	• �رتفاع  ب�ضبب  �لن�ضائية  �مل�ضاريع  مدة  بتمديد  �خلا�س  �لتعميم  لإ�ضد�ر  و�لدر��ضات  و�ملر��ضالت  �لإجر�ء�ت  متابعة 

�حلر�رة ل�ضيف 2016 وب�ضبب �أزمة نق�س مادة �ل�ضفلت.
مطالبة وزير �لأ�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان بحل بع�س �لق�ضايا �لتي �أثارها �ملقاولون و�لطلب لحالة �لعطاء�ت على �ل�ضعر �لأن�ضب 	•

ح�ضب نظام �ل�ضغال �حلكومية و�يجاد �آلية لتحديد �ل�ضعر �لأن�ضب ، و�ملطالبة بت�ضكيل جلنة فنية قام وزير �ل�ضغال �لعامه 
و�ل�ضكان بت�ضكيلها لهذه �لغاية ، وكذلك �لطلب بعدم �لتو�ضع يف �حالة �لعطاء�ت بطريقة �لتلزمي �و ��ضتدر�ج �لعرو�س �ل يف 
ِيقة، و�ضمول جميع درجات �ملقاولني و�إخت�ضا�ضاتهم بالعطاء�ت �لتي تطرحها �جلهات �ملختلفة وح�ضب �ل�ضقوف ،  �حلالت �ل�ضَ
وحت�ضري در��ضة حتليلية لبيان �أن�ضب �لطرق بالإحالة من خالل تطبيق �ملعادلة �ل�ضعرية �أو �ل�ضعر �لو�ضيط �و ثاين �أقل �لأ�ضعار.

متابعة �لد�ئرة لتنفيذ �مل�ضاريع �لتي �أحالتها �لنقابة على مقاولني و�إعد�د �لوثائق و�ملر��ضالت �خلا�ضة بها مثل م�ضروع تركيب 	•
م�ضعد جديد يف �لنقابة وم�ضروع توليد �لطاقة �لكهربائية بو��ضطة �لطاقة �ل�ضم�ضية وتو�ضعة مبنى فرع معان.
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�لتن�ضيق مع هيئة �لطاقة �لذرية �لردنية و�بر�ز �مكانيات وقدر�ت �ملقاولني �لردنيني وخرب�تهم و�إمكانياتهم يف تنفيذ �لعمال 	•
�ملدنية و�لن�ضائية مل�ضروع حمطة �لطاقة �لذرية / �ملفاعل �لنووي �لأردين �ضرق ق�ضر عمره و�لذي تبلغ قيمته �لجمالية 10 
مليار دولر حيث من �ملقرر �أن تكون ح�ضة م�ضاركة �ل�ضركات �لأردنية يف جمايل �ملقاولت و�لقطاع �ل�ضناعي حو�يل 2 مليار 
�ملوؤتلفة مع �جلانب �لرو�ضي و�لتي �ضتقوم بتنفيذ  �ل�ضركة �ل�ضينية  دولر منها ، هذ� وقد قام جمل�س �لنقابة بالإجتماع مع 
�مل�ضروع ومت �لنقا�س حول م�ضاركة �ملقاولني �لردنيني ، وقد مت تعميم منوذج �لتاهيل �لذي �عدته هيئة �لطاقة �لذرية على 
�ملوقع �لإلكرتوين للنقابة ومت �عالم �ملقاولني به لتعبئته وتزويد �لهيئة به و�ضوف تتابع �لنقابة �لتن�ضيق و�لجتماع مع �لقائمني 

على هذ� �مل�ضروع ل�ضمان م�ضاركة �ملقاولني �لردنيني بالتنفيذ .
�مل�ضاركة مع �للجنة �مل�ضكلة بوز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�لنقا�س حول مقرتح وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة وو�ضع تعليمات لآلية 	•

�حت�ضاب �لف�ضلية �ل�ضعرية لل�ضناعة �لوطنية �لردنية يف �لعطاء�ت بعد �ن و�فق جمل�س �لوزر�ء على منح �ل�ضناعة �لوطنية 
والهند�صية  الفنية  واملوا�صفات  لل�صروط  �لعطاء�ت بدل من 10% ما دامت مطابقة  بن�ضبة 15% يف  بال�ضعر  �ف�ضلية  �لأردنية 

�لأردنية .
�ل�ضفافية و�مل�ضاءلة يف قطاع �لن�ضاء�ت عند مرحلة �عد�د 	• يتعلق مبفهوم ومبادئ وخطو�ت تعزيز  �لنقابة فيما  �إعد�د روؤية 

وثائق �لعطاء و�لإحالة على �ملقاول و�لتنفيذ وحيث يقوم مندوبو �لنقابة مبناق�ضة هذه �لروؤية من خالل �للجنة �لتي ير�أ�ضها 
معايل وزير �لأ�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان يف هيئة مكافحة �لف�ضاد ومب�ضاركة �ضركة دولويت �لكورية .

توثيق �لتعاميم �خلا�ضة بتعديل �ل�ضعار �لكرتونيا وعلى �ضي دي خا�س وتوزيعه على �ملقاولني ون�ضر �لتعاميم و�أ�ضعار بع�س 	•
�ملو�د �لن�ضائية على �ملوقع �للكرتوين للنقابة .

متابعة ��ضعار �ملو�د �لن�ضائية و�ملحروقات ب�ضكل دوري من مورديها وم�ضنعيها ومتابعة �أية �جر�ء�ت �و تبعات تتعلق بها 	•

 دائرة التفتي�س 

ق�ضم التفتي�س:  
     �نطالقا من حر�س �لنقابة على �لقيام بدورها ب�ضبط �لعمل يف قطاع �لن�ضاء�ت ورفع �ضوية مهنة �ملقاولت وتنظيمها وحر�ضا 
منها على م�ضالح �لع�ضاء تقوم د�ئرة �لتفتي�س بعمل جولت تفتي�ضية للتاأكد من �ضري �لعمل يف �مل�ضاريع قيد �لإن�ضاء و�لتاأكد من 

عدم وجود �أية خمالفات �و جتاوز�ت حلماية كال من �ملالك و�ملقاول، يقوم ق�ضم �لتفتي�س بالك�ضوفات �لتالية:
اوًل: ك�ضوفات التفتي�س الروتيني

عدد �مل�ضاريع �لتي مت �لك�ضف عليها تفتي�س م�ضتقل لغايات �لتاأكد من وجود �ملقاول �ملنفذ �و ب�ضبب  وجود �ضكاوي على �ملقاول  	•
من  تاريخ 2016/1/1 �لى 2016/12/31= 37 م�ضروع.

عدد �مل�ضاريع �لتي مت �لك�ضف عليها لغايات توثيق �لعقد و�لتاأكد من قيام �ملقاول بكافة �أعماله 17 م�ضروع.	•
ثـانيـًا : الك�ضف على ف�ضخ العقود

و�لتاأكد من و�قع حال �مل�ضروع 30 م�ضروع و��ضد�ر كتب ف�ضخ عقد 	• �لعقد  لغايات ف�ضخ  �لك�ضف عليها  �لتي مت  �مل�ضاريع  عدد 
للمنطقة �لتابع لها �مل�ضروع للغاء �لرخ�ضة .
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ثالثـًا : ح�ضور �جتماعات جلان �ل�ضالمة �لعامة �لتابعة ملت�ضرفيات و�ألوية حمافظة �لعا�ضمة .

 UNلب�ضرية� للم�ضتوطنات  �ملتحدة  �لمم  �لتابع لربنامج   �ضكن مي�ضر  �ل�ضكنية /  �لوحد�ت  �ل�ضر�ف على م�ضاريع   : رابعا 
ومتابعتها �لى حني �لنتهاء منها وت�ضليمها .

خام�ضا:جلان التفتي�س امل�ضرتك: 
�لك�ضف على �مل�ضاريع �ل�ضادر بها رخ�س �ن�ضائية من مناطق �أمانة عّمان �لكربى و�لتاأكد من �ضري �لعمل بها ح�ضب �ل�ضول، و 
يتم �لتاأكد من عدم وجود �أية خمالفات �أو جتاوز�ت يف �ملو�قع كل ح�ضب �خت�ضا�ضه، و�إلز�م �ملقاولني ومالكي �مل�ضاريع ب�ضرورة 

ت�ضويب �و�ضاعهم يف حال وجود خمالفات �و جتاوز�ت.
عدد �مل�ضاريع و�ملخالفات �لتي مت �لك�ضف عليها من قبل مندوب نقابة مقاويل �لن�ضاء�ت يف هذه �للجان :-

العددالبيان
عدد �مل�ضاريع �لتي مت �لك�ضف عليها من قبل جلان �لتفتي�س 

�مل�ضرتكة
2436

1170عدد �مل�ضاريع �ملطابقة لكودة �لبناء �لوطني

917عدد �مل�ضاريع �ملخالفة
عدد �ملخالفات �ملحررة »�ملقاول �ملنفذ للم�ضروع غري م�ضجل يف 

عقد �ملقاولة«
731

36عدم تو�جد �ملخططات �لهند�ضية يف �ملوقع

519�لفحو�ضات �ملخربية غري موجودة يف �ملوقع

352�أذونات �ل�ضب غري موجودة يف �ملوقع
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ق�ضم ت�ضديق العقود :
العقود امل�ضدقة لغايات الرتخي�س و هي كالتايل :

 
اجمايل العقود امل�ضدقة لدى النقابه :

عدد العقود 
امل�ضدقة

القيمه الجماليه 
للعقود

امل�ضاحات باملرت 
املربع

بدل اتعاب ت�ضديق الن�ضف باللف
العقود

اجمايل عائدات 
الت�ضديق

5،170221،320،660
دينار

6،013،403
م2

106،616.616
دينار

1،017،179
دينار

1،123،795.616
دينار

 
 - و هي موزعه على النحو التي  :

العقود امل�ضدقة التابعة لأمانة عمان الكربى :

الن�ضف باللفامل�ضاحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعقودعدد العقود امل�ضدقة

4،218183،075،906
دينار

4،870،772
م2

87،490.100
دينار

العقود امل�ضدقة التابعة ملحافظة اربد :

الن�ضف بالألفامل�ضاحات باملرت املربعالقيمه الجمالية للعقودعدد العقود امل�ضدقة

28012،907،880
دينار

450،105
م 2

6،453.850
دينار

العقود امل�ضدقه التابعة ملحافظة الكرك :

الن�ضف بالألفامل�ضاحات باملرت املربعالقيمه الجمالية للعقودعدد العقود امل�ضدقة

831،640،225
دينار

65،368
م2

820.113
دينار

العقود امل�ضدقة التابعة ملحافظة العقبة:

الن�ضف بالألفامل�ضاحات باملرت املربعالقيمه الجمالية للعقودعدد العقود امل�ضدقة

3178،006،841
دينار

186،350
م2

4،003.421
دينار
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العقود امل�ضدقة التابعة ملحافظة املفرق :

الن�ضف بالألفامل�ضاحات باملرت املربعالقيمه الجمالية للعقودعدد العقود امل�ضدقة

142،050
دينار

1،682
م2

21.025
دينار

العقود امل�ضدقة التابعة ملحافظة الزرقاء :

الن�ضف بالألفامل�ضاحات باملرت املربعالقيمه الجمالية للعقودعدد العقود امل�ضدقة

1569،071،094
دينار

265،937
م2

4،540.047
دينار

العقود امل�ضدقة التابعة ملحافظة البلقاء :

الن�ضف بالألفامل�ضاحات باملرت املربعالقيمه الجمالية للعقودعدد العقود امل�ضدقة

833،698،888
دينار

119،152
م2

1،849.174
دينار

العقود امل�ضدقة التابعة ملحافظة جر�س :

الن�ضف بالألفامل�ضاحات باملرت املربعالقيمه الجمالية للعقودعدد العقود امل�ضدقة

236،375
دينار

1،455
م2

18.188
دينار

العقود امل�ضدقة التابعة ملحافظة ماأدبا :
الن�ضف بالألفامل�ضاحات باملرت املربعالقيمه الجمالية للعقودعدد العقود امل�ضدقة

302،841،400
دينار

52،582
م2

1،420.7
دينار
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دائرة خدمات املقاولني :
  ق�ضم النت�ضاب

 )205(  2016 عام  للنقابة  �ملنت�ضبة  �ل�ضركات  عدد  جمموع  بلغ 
�ضركة مف�ضلة كالتايل :-

عدد �ل�ضركات/�ملوؤ�ض�ضات �لردنية �جلديدة �لتي ح�ضلت على 	•
�لع�ضوية  ومن �ضمنها �ملوؤ�ض�ضات �لفردية �لتي مت حتويلها �لى 

�ضركة )148( �ضركة
عدد �ل�ضركات/�ملوؤ�ض�ضات �لردنية �جلديدة �لتي ح�ضلت على 	•

�لع�ضوية  ومل تكمل �جر�ء�ت �لت�ضنيف يف وز�رة �ل�ضغال )8( 
�ضركات

عدد �ل�ضركات �لجنبية �لتي �ضجلت )13( �ضركة.	•
عدد �ل�ضركات �لعربية �لتي �ضجلت )0( �ضركة.	•
عدد �ل�ضركات �لتي مت �عادة ع�ضويتها بعد ف�ضلها لعدم ت�ضديد 	•

�ل�ضول  ح�ضب  �ملجل�س  قر�ر  بعد  طلبها  على  بناءً�  �و  �لر�ضوم 
)26( �ضركة.

عدد �ل�ضركات �لتي مت حتويلها من �ضركة �لى موؤ�ض�ضة �و �لعك�س 	•
)10( �ضركات.

ال�ضركات املنتهية ع�ضويتها 
•	 2016 لعام  �لنقابة  من  ع�ضويتها  �ملنتهية  �ل�ضركات  عدد  بلغ 

)25( �ضركة �ردنية و)2( �ضركة �جنبية و�حده بناًء على طلبها.
بلغ عدد �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات �لتي مت ف�ضلها من �لنقابة لعدم 	•

ت�ضديد �لر�ضوم )94( �ضركة �ردنية 
التغيريات والتعديالت على ال�ضركات 2016 

بلغ عدد �ل�ضركات �لتي مت �جر�ء تعديل عليها )99( �ضركة	•
��ضتقبال طلبات �لر�غبني يف �لتقدم لمتحان �جلاهزية و�ر�ضادهم 

لتعليمات �لمتحان 
موزعني   )   300(  2016 عام  يف  لالمتحان  �مل�ضجلني  عدد  بلغ   

كالتايل :
عدد �لناجحني من �أول مره 119

عدد �لناجحني بعد �لعاده لأول مره 126
عدد �مل�ضجلني �جلدد لغاية تاريخه 55

عدد �لدور�ت �لتي �نعقدت لجر�ء �لمتحان يف عام 2016 )26( 
دورة

خالل عام 2016 مت درا�ضة وقبول ع�ضوية )192( �ضركة / موؤ�ض�ضة مقاولت اردنية بعد اتخاذ 
املجل�س قرارات بذلك وقد توزع الع�ضاء اجلدد وفقًا للمجالت التالية :

عدد ال�ضركاتاملجال
50�لبنية
9�لطرق

14�ملياه و�ل�ضرف �ل�ضحي
13كهروميكانيك

70��ضغال �خرى / �ضاد�ضة
10حتويل من موؤ�ض�ضه �لى �ضركة �و �لعك�س

26�عادة �لع�ضوية بعد �لف�ضل
192املجموع
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جدول ور�ضم بياين يبني ال�ضركات املنت�ضبة خالل العوام ) 2016-2014 ( 

 201420152016

الشركات االردنية
223170192

الشركات العربية
-2-

الشركات االجنبية
8913

اجملموع الكلي
231181205



61التقرير السنوي 2016

JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATIONنقابـة مقاولي اإلنشاءات األردنيين

جدول ور�ضم بياين يبني ال�ضركات املنتهية ع�ضويتها خالل العوام ) 2014-2016 ( بناءًا على طلبها

 201420152016

282725�ل�ضركات �لردنية

---�ل�ضركات �لعربية

112�ل�ضركات �لجنبية

292827�ملجموع �لكلي
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ق�ضم توثيق العقود : 
اأول : توثيق العطاءات عام 2016 

ي�ضكل ت�ضجيل وتوثيق �لعطاء�ت ركنا ��ضا�ضيا يف عمل �ملقاول كونه يوثق حجم �خلربة �لتي ير�كمها من خالل م�ضاريعه �ملنجزة �ضو�ًء يف 
�لقطاع �لعام �و �لقطاع �خلا�س .

ويعترب تر�كم �خلربة �ملوثقة تاأهياًل للمقاول لالرتقاء بفئة ت�ضنيفه و��ضافة �خت�ضا�ضات �خرى �لى ت�ضنيفه .
   1- بلغ عدد عطاء�ت �لقطاع �خلا�س �لتي مت توثيقها بالنقابة   )1443( عطاء� بحجم عمل مقد�ره )557( مليون دينار .

   2- بلغ عدد عطاء�ت �لقطاع �لعام �لتي مت ت�ضجيلها بالنقابة )2258( بحجم عمل مقد�رة )786( مليون دينار  
ثانيا : �لتغيري�ت و�لتعديالت على �ل�ضركات عام 2016 

بلغ عدد �ل�ضركات �لتي مت �جر�ء تعديل عليها )198( �ضركة مف�ضلة كالتايل :
دخول �ضريك و�ن�ضحاب �ضريك )173( �ضركة	•
حتويل من تو�ضية ب�ضيطة �لى ت�ضامن )2( �ضركتني	•
حتويل من ت�ضامن �لى ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة )4( �ضركات	•
حتويل من ت�ضامن �لى تو�ضية ب�ضيطة )3( �ضركات	•
�حل�ضول على ��ضم جتاري )10( �ضركات	•
تغيري ��ضم �ل�ضركة )3( �ضركات	•
�ل�ضركات �لتي مت �ضطبها من �لفئة �ل�ضاد�ضـة/��ضغال عامة حل�ضولها على فئـة �على)26( �ضركة.	•

ثالثا : متابعة �لعطاء�ت �ملخالفة و�ملعاد طرحها عام 2016:
تهدف عملية متابعة �لعطاء�ت �إلى تو�ضيح طريقة متابعة �لدعوة للعطاء�ت �ملتعلقة باملقاولت �لإن�ضائية تطبيقا لتعليمات طرح �لعطاء�ت 

�حلكومية و�ل�ضقوف �ملحددة يف تعليمات ت�ضنيف �ملقاولني �ل�ضارية �ملفعول وذلك حتقيقًا للعد�لة و�مل�ضاو�ة .
بلغ عدد �لعطاء�ت �ملطروحة يف �ل�ضحف �ليومية )214( عطاءً�	•
عدد �لعطاء�ت �ملخالفة منها )6( عطاء�ت	•
عدد �لعطاء�ت �ملعادة طرحها بلغ )14( عطاءً�	•

 وقد مت �عادة طرح �لعطاء�ت �ملخالفة بناءً� على �ملخاطبات �ل�ضادرة من �لنقابة .

              جدول يبني جمموع ون�ضب العطاءات املتابعة عام 2016

جمموع عدد 
�لعطاء�ت

عدد �لعطاء�ت �ملخالفة
عدد �لعطاء�ت 

�ملعادة
ن�ضبة �لعطاء�ت 

�ملخالفة
ن�ضبة �لعطاء�ت �ملعاد طرحها

214614%2%6

رابعا: ت�ضنيف �ل�ضركات عام 2016 :
يتم تدقيق طلبات �ملقاولني �مل�ضنفني وفقًا لتعليمات ت�ضنيف �ملقاولني �ل�ضادرة عام 2012 و�لر�غبني بتجديد �لت�ضنيف �أو �لرتفيع �أو 

�إ�ضافة �خت�ضا�س حيث يتم �لتاأكد مما يلي :
تعبئة �لطلب ب�ضكل �ضليم من عناوين وكو�در فنية و�د�رية وخرب�ت ومعد�ت .

�لعامل لدى  �لهند�ضي  بالكادر  �ملهند�ضني  نقابة  للمكتب وكتاب  �ملهن  �ل�ضركة ورخ�ضة  ت�ضجيل  �ضهادة  �ملطلوبة مثل  �لوثائق  �لتاأكد من 
�ل�ضركة و�ضهادة دفع ر�ضوم نقابة �ملقاولني وتوثيق �لعطاء�ت �لتي تدخل يف ك�ضف �خلربة.

* بلغ عدد �ل�ضركات �لتي جددت ت�ضنيفها ومت تدقيق ملفاتها )843( �ضركة .
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ق�ضم خدمات املقاولني 
هو �لق�ضم �لذي يلبي جميع طلبات �ملقاولني من طلبات ك�ضوف �خلربة لوز�رة �ل�ضغال و ل�ضريبة �لدخل وت�ضجيل وتوثيق �لعطاء�ت �لتي 
تدخل يف ك�ضف �خلربة لترت�كم لدى �ملقاول و �لتي بناء� عليها يطلب ترفيع �لت�ضنيف لدى وز�رة �ل�ضغال وطلبات ��ضتقد�م �لعمالة وتوجيه 

�لكتب لي د�ئرة يحتاج �ملقاول ح�ضب طلبه .

الجنازاإجنازات ق�ضم خدمات املقاولني 

1443ت�ضجيل �لعطاء�ت �خلا�ضة �لرئي�ضية و�لفرعية غري عطاء�ت ت�ضديق �لعقود . 1

2258ت�ضجيل �لعطاء�ت �حلكومية �لرئي�ضية و�لفرعية من غري عطاء�ت ت�ضديق �لعقود .2 

1615��ضد�ر ك�ضوفات �مل�ضاحات ملقاويل ت�ضديق �لعقود .  3

431��ضد�ر كتب توثيق للعطاء�ت �خلا�ضة �لرئي�ضية و�لفرعية بجميع �نو�عها بعد �ضدور مو�فقة جلنة �لتوثيق عليها.4

��ضد�ر �ضهاد�ت �لع�ضوية للمقاولني ح�ضب طلب �ل�ضركات .5
670

143��ضد�ر �ضهاد�ت �متحان �جلاهزية للناجحني يف �لمتحان )�لكرتون(.6

7
��ضد�ر ك�ضوفات �خلربة للمقاولني لوز�رة �ل�ضغال وت�ضمل )طباعة �لك�ضف �لكلي باملجاميع ثم طباعة ك�ضف 

�خلربة �ملوثقة فقط وغري �ملوثقة كاًل على حدة ثم ��ضد�ر كتاب �لتغطية لها( .
987

8
��ضد�ر ك�ضوفات �خلربة للمقاولني لغايات �لبنوك وتقدميها لعطاء�ت معينة لغايات �لتاأهيل، هذه ل ي�ضدر بها 

كتاب و�منا يتم ختمها و�عطائها للمقاول .
1215

931�إ�ضد�ر ك�ضوفات �ضريبة �لدخل ح�ضب طلب �ملقاولني ويف �ل�ضنو�ت �لتي يريدونها .9

10
فتح ملفات �لكرتونية وت�ضجيل �ل�ضركات �جلديدة �لردنية و�لعربية و�لجنبية على �لنظام و�دخال توقيع 

�ملفو�ضني فيها على �لنظام- حملية 148 و�جنبية 12  .
160

387تعديل وحتديث معلومات وعناوين �ملقاولني ل�ضركات �ملقاولت .11

12
�جر�ء �لتعديالت على معلومات �ل�ضركات يف �لنظام ح�ضب �لتغري�ت على �ل�ضركات و �ملفو�ضني يف �ل�ضجل 

�لتجاري وترحيل �لتعديالت على �لبيانات �لتاريخية لل�ضركة .
133
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13
�عد�د �لتقارير �لتي تطلب من �لق�ضم �ضو�ًء كانت حلجم �لعمل �و لت�ضديق �لعقود �و �أية معلومات �أخرى)معدل 

�ضهري(.
24

69ت�ضجيل عقود �لهدم و��ضد�ر �لكتب �خلا�ضة بها .14

15
�دخال �ضهاد�ت �لت�ضنيف �ل�ضادرة من وز�رة �ل�ضغال على �لنظام .

843

16
ترحيل ت�ضنيف �ل�ضركات �لتي ح�ضل عليها تعديل على نظام �لبيانات �لتاريخية بناءً� على �ضهادة �لت�ضنيف 

�ل�ضادرة من وز�رة �ل�ضغال.
258

17
��ضد�ر كتب ف�ضل ل 95 �ضركة حملية و�لذين مل ي�ضددو� �لر�ضوم �مل�ضتحقة عليهم لالعو�م 2014 و 2015 بعد 

قر�ر �ملجل�س بف�ضلهم وكذلك مت �نهاء ع�ضويتهم من �لنظام �للكرتوين .
94

18
��ضد�ر كتب �نذ�ر�ت لل�ضركات �لتي مل ت�ضدد ر�ضومها �ل�ضنوية لالعو�م 2014 +2015 ب�ضرورة ت�ضديد �مل�ضتحقات 

تالفيا لف�ضلها .
105

19
ت�ضديد ر�ضوم �ملقاولني �ل�ضنوية ور�ضوم 2/1 باللف للعطاء�ت عن �لو�ضولت �ملالية �لو�ردة من �لفروع ، و�لتدقيق 

على �لو�ضولت �ملالية �ل�ضادرة من �ملركز وترحيل غري �ملرحل منها .
905

27�نهاء ع�ضوية �ل�ضركات �ملتقدمة بطلب �نهاء ع�ضوية على �لنظام �للكرتوين .20

21
��ضد�ر كتب �لرد على خطابات �لدو�ئر �حلكومية )�ل�ضريبة و �ل�ضمان( و �ملحاكم جميعها فيما يخ�س �ملعلومات 

عن �ملقاولني و �مل�ضاريع .
102

22
طباعة ليبل لبطاقات �ملعايدة للمنا�ضبات �لر�ضمية وللهيئة �لعامة لتوزيع �لتقرير �ل�ضنوي و توزيع حم�ضر �لهيئة 

�لعامة بعد �نعقادها .

23
�دخال �لتعهد�ت على �ضجل �ملقاولني وذلك ح�ضب قر�ر جلنة ت�ضديق �لعقود �و �أية مالحظات �خرى على �ضجل 

�ملقاول.
75

�إعد�د ك�ضوفات �لهيئة �لعامة لالنتخابات ح�ضب �لنظام.24

3701�أر�ضفة �لعطاء�ت )معاملة( بعد ت�ضجيلها يف ملفات �ملقاولني .25
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تطوير وحتديث خدمات النرتنت مبركز النقابة وفروعها 
و  �لنرتنت  �لعام خطوة مهمة يف جمال خدمة  �لنقابه  يف هذ�  �أجنزت 
نقل �ملعلومات و �أمنها بني �ملركز و�لفروع من خالل تغيري �خلدمة �لقدمية 
ADSL  �لى �لتزود بالنرتنت من خالل خدمة Microwave  من 
   MB  10 �لنرتنت  �ضرعة  لت�ضبح  �لفروع  و  �ملركز  بني  �أمنيه   �ضركة 
د�ئرة  ملبنى    MB  4 و  للفـروع      MB  2 بني  �لبيانات  نقل  و�ضرعة 
من  جزءً�  �لفروع  ��ضبحت  وبهذ�   ، �لعني  زهر�ن-ر��س  مبنطقة  �لتفتي�س 
�لنرتنت  وخدمة  �ل�ضبكة  متابعة  على  و�لعمل  بالنقابة  �خلا�ضة  �ل�ضبكة 
�لتفتي�س  د�ئرة  ربط  بعد  وذلك  �ملفيدة  �ملو�قع غري  و�مل�ضتخدمني وحجب 
�لنقابة  فروع  �أ�ضبحت  وبهذ�   ،   PROXY خالل   من  �لنقابة  وفروع 
باملركز وح�ضب ما  �ملوجودة  و�لتطبيقات  �لنظمة  مهيئة ل�ضتخد�م جميع 

تتطلبه حاجة �لعمل عليها .
 من خالل هذ� �لتغيري مت ربط كامري�ت �لفروع و ب�ضمات �ضاعات مر�قبة 
�لدو�م  للموظفني جلميع �لفروع بكفاءة  من خالل جتهيز جميع �لعد�د�ت 
�خلا�ضة بالنظامني على جد�ر �حلماية و متابعتها  كل ح�ضب �خت�ضا�ضه  .

 وبهذ� تكون �لنقابة قد حققت قفزه نوعية يف جمال خدمة �لنرتنت �لتي 
تعترب �كرث ��ضتقر�ر� و�أمانا وكفاءة .  

اأمن ال�ضبكة و املعلومات .
�ملعلومات  تكنولوجيا  بد�ئرة  �ل�ضبكات  ق�ضم  و�أولويات  �هد�ف  �أهم  من 
�لهتمام باأمن �ملعلومات و�لبنية �لتحية لل�ضبكة �لد�خلية بالنقابة ، حيث 

مت حتقيق �لجناز�ت �لتالية :-  
• 	  )LAN GUARD( �ملعلومات   حلماية  خا�س  برنامج  �ضر�ء   

�كت�ضاف ومعاجلة  �لد�خلية وي�ضاعد يف  �ل�ضبكة  ملعرفة جميع تفا�ضيل 
�لثغر�ت و�خللل �ن وجد على �لأجهزه  بال�ضافة �لى حتميل �أي تطبيق 
يحتاجه �حلا�ضوب  بال�ضافة �لى  مر�قبة �ل�ضبكة و�ملعد�ت و�لرب�مج 

و�عد�د�تها  .
• جتديد ن�ضخ بر�مج م�ضاد �لفريو�ضات  Kaspersky  و زيادة عدد 	

�لن�ضخ  هذ� �لعام �لى 75 ن�ضخة لت�ضمل جميع �لجهزه �جلديده ومنها 
�أجهزة �متحان �جلاهزيه ، كما مت حتديث �لن�ضخة �ملزودة للنقابة . 

• جتديد ن�ضخة )Cyberoam  جد�ر �حلماية ( و�ملعروف باأهميته ، 	
وبعد تغيري خدمة �لنرتنت �لى  Microwave  �أ�ضبح هو �مل�ضوؤول 
من  �لرب�مج  وتوزيع  �ل�ضبكة  باعد�د�ت  و�لتحكم  �لنرتنت  توزيع  عن 
 ، ��ضتهالكها  ومر�قبة  جميعها  �لفروع  على  �لنرتنت  وتوزيع  خالله 

ويعترب �جلد�ر �لأول للحماية يف �لنقابة  
• �ضبط �إعد�د�ت بر�مج �لكامري�ت جلميع �لفروع و�إمكانية �إد�رتها من 	

�ملركز .
• �ضبط �إعد�د�ت برنامج �ضاعات �لدو�م للفروع ) �لب�ضمات ( و��ضتخر�ج 	

دائرة تكنولوجيا المعلومات
�لتقارير �خلا�ضة بدو�م �لفروع و تزويد ق�ضم �ضوؤون �ملوظفني بها .

• �لتاأكد من �ضالحية �ملوظفني على  DOMAIN  �خلا�س بال�ضبكة 	
كل ح�ضب �خت�ضا�ضه ل�ضمان �أمن �ملعلومات

 حتديث وتطوير الأنظمة التطبيقية 
  8i �لور�كل  بلغة  تعمل  و�لتي  �لتطبيقية  �لأنظمة  لغايات تطوير وحتديث 
و�لتي �أ�ضبحت قدمية ول تتنا�ضب مع تطور �لتطبيقات �حلديثة مت �حالة 
�لى  �لربجمة  لغة  وتطوير   11g �لى    8i من  �لأور�كل  لرتقية  عطاء 
عاملة  وتطبيقاتها   �لأنظمة  جميع  لت�ضبح   ORACLE ADF
web base  ومن �ليجابيات لعملية حتديث وتطوير �لنظمة �لتطبيقية 

ما يلي :-
• ربط جميع �أنظمة �لنقابة و�لعمل من خالل �ضا�ضة و�حدة لتهيئة تقدمي 	

�خلدمة من خالل �لنافذة �لو�حدة لتقدمي �ف�ضل �خلدمات وباأقل جهد 
ووقت على �ملقاول .

• تعمل �لنظمة �حلديثة مبركز �لنقابة وفروعها دون �أية تكلفة ��ضافية 	
 web base للربط حيث �نها تعمل

• جتهيز �لبنية �لتحية ملالئمة �لنظمة �جلديدة للربط �ملايل مع �لبنك 	
�لإ�ضرت�كات  بدفع  �ملقاول  على  للت�ضهيل  �للكرتوين  للدفع  �ملركزي 
وجميع �للتز�مات �ملالية عليه دون �ضرورة �حل�ضور �لى �لنقابة للدفع 

و�منا �لدفع من �ي بنك ومن خالل و�ضائل �لنرتنت .
• تعمل �لنظمة �حلديثة بطريقة مركزية ول مركزية .	
• �لخرى 	 �لنظمة  �لكرتونيًا على جميع  �مل�ضددة  عك�س جميع �حلركات 

وهذ� يخت�ضر �جلهد و�لوقت ويتالفى حدوث �أي خطاأ ب�ضري .

امتحان اجلاهزية اللكرتوين
مت تطوير �لعمل لجتياز �متحان �جلاهزية من �لنظام �لورقي �لى �لنظام 
�للكرتوين بحيث يتم جتهيز �لمتحان ب�ضكل م�ضبق بتحديد �لدورة وعمل 

ح�ضاب خا�س لكل متقدم لتمكينه من تقدمي �لمتحان 
ومن �مليز�ت �خلا�ضة لالمتحان �للكرتوين �ضرية �ملعلومات وعدم ت�ضابه 
�أ�ض�س  �ضمن  يختار  �لكمبيوتر  �ن  بحيث  لالمتحان  متقدم  لكل  �ل�ضئلة 
لكل حمور لكن با�ضئلة خمتلفة لكل متقدم بال�ضافة �لى �خت�ضار �لوقت 
و�جلهد ، كما يحقق �لنظام �للكرتوين لمتحان �جلاهزية �ملز�يا �لتالية 

-:
• �ثناء 	 �ملتقدم  جناح  فور  مبا�ضرة  �لمتحان  �جتياز  كتاب  ��ضد�ر  يتم   

�نعقاد �لدورة . 
•  يتم ��ضد�ر ملخ�س لنتائج �لدورة  حال �لنتهاء من �لدورة مبا�ضرة. 	
•  يتم طباعة �ل�ضهادة من �لطابعة �لرئي�ضية بعد م�ضادقة �ملجل�س على 	

نتائج �لدورة .
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www.jcca.org.jo املوقع اللكرتوين للنقابة
تطوير املوقع الإلكرتوين 

بناًء على �ل�ضرت�جتية �لتي نقوم بالعمل عليها يف �إد�رة و توظيف 
نقابة  �أهد�ف  �لجتماعية يف خدمة  �ل�ضبكات  و  �لإلكرتوين  �ملوقع 
�ملقاولني و�أع�ضائها  فاإننا نقوم بتق�ضيمها �إلى ثالث مر�حل �أ�ضا�ضية 
ويف كل من هذه �ملر�حل نقوم باإتباع خطة حمددة لتحقيق �أهد�ف 
حمددة �ضمن �إطار زمني حمدد مع و�ضع �آلية لقيا�س حتقيق هذه 

�لأهد�ف .

املرحلة الأولى »الت�ضميم والتطوير والإطالق«:
مت �لإ�ضر�ف على عملية بناء �ملوقع �لإلكرتوين �جلديد ومتابعتها 
�لتعديالت  كافة  ومتابعة  و�ملطورين.  و�مل�ضممني  �ملربجمني  مع 
�ملحدثة على �ملوقع �حلايل و كافة �ملقرتحات �ملح�ضنة �لتي تخدم 
فح�س  وعمل  �لإجر�ء�ت  متابعة  على  و�لعمل  به،  يليق  مبا  �ملوقع 
مر�حل  من  مرحلة  كل  يف  �لويب  �ضفحات  عنا�ضر  جلميع  �ضامل 

تطوير �ملوقع 

املرحلة الثانية« الإدارة«
مت �طالق �ملوقع �لإلكرتوين يف �ضهر كانون ثاين 2017  يف حلته 
وكفاءة  فعالية  �كرث  بطريقة  �د�رته  على  �لعمل  و�ضيتم  �جلديدة 
ما  بكل  �لعالم  يف  جديد  هو  ما  كل  على  �لطالع  �إ�ضتمر�رية  مع 
يخت�س بقطاع �ملقاولت و�ملقاولني من �أدو�ت و�لتكامل معها �ضو�ًء 
كان يخ�س �لنقابة نف�ضها ب�ضكل مبا�ضر �أو جهات ممكن �أن ت�ضتفيد 

�لنقابة منها.

املرحلة الثالثة القيا�س و التح�ضني امل�ضتمر.
زيادة و تو�ضيع �ضبكة �ملهتمني و�ملتابعني لأخبار و�عالنات وخدمات 
�لن�ضية  �ملحتويات  وبث  �لردنيني  �لإن�ضاء�ت  مقاويل  نقابة 

و�لو�ضائط �ملتعددة عرب مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي .

الخبار و الن�ضاطات
مت رفد �ملوقع �للكرتوين بنوعني من �لأخبار :- 

�لأخبار �لرئي�ضية : 264 خرب
�لأخبار �لفرعية )�ضريط �لأخبار(:  1029 خرب 

الوفيات
 مت ن�ضر  108 حالة وفاة على �ملوقع �للكرتوين

اعالنات النقابة 
�ملهمة  �ملو��ضيع  خمتلف  يف  منوع  �عالن   211 يقارب  ما  ن�ضر  مت 

للمقاولني

البومات ال�ضور والفيديو 
مت رفد �ملوقع باأكرث من 400 �ضورة خمتلفة مبا يقارب 13 جملد

�ضحيفة بناة الوطن 
يتم رفع كل ن�ضخة ب�ضكلها �لإلكرتوين على �ضفحات �ملوقع .

)Tender jo( اعالنات طرح العطاءات
مت رفد �ملوقع من بد�ية �ل�ضنة مبا يقارب 223 ن�ضرة عطاء ، كل 
ن�ضرة حتتوي على كافة �لعطاء�ت �حلكومية و�خلا�ضة بذلك �ليوم 

من بد�ية �ل�ضنة ما عد� �يام �لعطل. 

اأ�ضعار املواد الإن�ضائية 
مت رفد �ملوقع منذ بد�ية �لعام باأ�ضعار �ضهرية ومف�ضلة لعدد من 
�لأملنيوم  �أ�ضعار  �ملحروقات،  �أ�ضعار  مثل  �ملهمة  �لإن�ضائية  �ملو�د 

،��ضعار �حلديد ،�أ�ضعار �لإ�ضمنت ،��ضعار �خلر�ضانة

تعاميم وزارة الأ�ضغال العامة
تغيري  �و  �ملدة  متديد  لتعاميم  �ضامل  متنوع  تعميم   65 ��ضافة  مت 

�ل�ضعار �و غريها من وز�رة �لأ�ضغال .  

مواقع  التوا�ضل الجتماعي 
�ملوقع �للكرتوين على 	• ترفع على  �لتي  �ملعلومات  م�ضاركة كافة 

�ملوقع  �إنت�ضار  لزيادة  وذلك  �لجتماعي  �لتو��ضل  �ضفحات 
وكافة  و�لعالنات  و�لن�ضاطات  �لخبار  وتو�ضيل  �للكرتوين 
�خلدمات �لتي تقدمها �لنقابة لكافة منت�ضبيها باأي وقت وبكل 

�لو�ضائل.
و�لعربي 	• �ملحلي  �ملجتمع  لدى  و�جناز�تها  بالنقابة  �لتعريف 

وخ�ضو�ضا دعم �ملجتمع �ملحلي ، و�لعمل على �لجابة عن كافة 
�ل�ضتف�ضار�ت �لو�ردة عربها بعد �لرجوع للدو�ئر �ملعنية. 

حيث 	• يومي،  ب�ضكل  �للكرتوين  للموقع  �لزيار�ت  ن�ضبة  تفعيل 
يتم و�ضول �ملن�ضور �لو�حد لأكرث من 3000 �ضخ�س، من خالل 
نحو  وتوجيههم  �ل�ضفحات  على  �مل�ضاركني  كافة  مع  �لتفاعل 

�خلدمات �للكرتونية �لتي يقدمها �ملوقع �للكرتوين.
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mail.jcca.gov.jo   الربيد اللكرتوين
متابعة �لربيد �للكرتوين �لر�ضمي للنقابة ب�ضكل يومي وتزويد كل د�ئرة بالربيد �للكرتوين �خلا�س بها و�لو�رد على �لربيد �للكرتوين 	•

للنقابة.
متابعة �ملر��ضالت مع �ملوقع �للكرتوين ورفدها للدو�ئر �ملعنية و�لرد على كافة �ل�ضتف�ضار�ت �لتي ترد �إلى �لق�ضم ب�ضكل �لكرتوين.	•

اإح�ضائيات
بلغ عدد زو�ر �ملوقع لعام 2016  ما يقارب 713244 ز�ئرً� . 	•
بلغ عدد �لطلبات على �ملوقع 47،647  .	•
مت ��ضتالم �لآلف من �لر�ضائل �لكرتونية، وتنقيحها ��ضوليًا .	•
بلغ عدد متابعي �ضفحات �لنقابة على �لفي�س بوك ما يقارب 10،000 �ضخ�س ، و 4735 متابع .	•

الر�ضفة اللكرتونية 
�مل�ضروع  هذ�  بتنفيذ  �لبدء  مت  لذلك  تاأ�ضي�ضها  منذ   �لنقابة  بتاريخ  �ملتعلقة  �لوثائق  لكافة  توثيقًا  �لألكرتونية  �لر�ضفة  م�ضروع  يت�ضمن 
للحفاظ على  �لدور �لهام و�ملميز �لذي لعبته جمال�س �لنقابة وهيئاتها �لعامة يف �مل�ضاركة يف بناء �لوطن و�لت�ضدي لكافة �لتحديات وما مت 
�جنازه من قبل �ملجال�س �ملتعاقبة على مدى تاريخها وبيان م�ضاهماتها �لكبرية  يف �حلفاظ على مكت�ضبات �لقطاع ، لقد مت �جناز  و�ر�ضفة  
�لوثائق �لورقية يف ملفات �لنقابة و�لتي بلغ عددها ع�ضرة �آلف ورقة وتخ�س مو��ضيع خمتلفة كقر�ر�ت �ملجال�س �ل�ضابقة ، �لهيئات �لعامة 
، �ل�ضت�ضار�ت �لقانونية ، �لتفاقيات ، �حتاد �ملقاولني �لعرب ، �لتعوي�ضات ، �لدر��ضات ، عطاء�ت �ملقاولني ، قو�نني و�نظمة وتعليمات ، 

مذكر�ت �لتفاهم ، �متحان �جلاهزية ، كتب �إد�رية ، م�ضروع �ملدينة �لنقابية ، ت�ضريحات �ضحفية . 
متت �أر�ضفة ملفات موظفني �لنقابه بالكامل وعددهم 123 موظف وعدد �أور�قهم  8765 ورقه .

مت �لبدء باأر�ضفة ملفات �ملقاولني حيث مت �لنتهاء من  200 ملف مبا يحتويه كل ملف من طلبات �لت�ضنيف و �لو�ضولت �ملاليه و�لآليات 
و�خلرب�ت ومعلومات عن �ملقاولني وطلب �لنت�ضاب و�ل�ضادر و �لو�رد و�ل�ضجل �لتجاري ورخ�س �ملهن و�مل�ضاريع و�إنهاء �لع�ضويه .

SMS نظام الر�ضائل الق�ضرية
جرى ��ضتخد�م نظام �لر�ضائل �لق�ضرية و �إر�ضال �لر�ضائل للمقاولني للتبيلغ عن �للجان يف �لنقابة و تبليغ حالت �لوفيات  و�لإجتماعات 

حيث مت �ر�ضال )1،281،872( ر�ضالة منذ بد�ية عام 2016  توزعت كالتايل : 

عدد الر�ضائل املر�ضلة مو�ضوع الر�ضائل 

966007تبليغ �لوفيات 

9286دعو�ت �إمتحان �جلاهزية 

25472تبليغ �ر�ضدة �لتكافل �مل�ضتحقة و �إجتماعات جلنة �ضندوق �لتكافل 

11131�إجتماعات جلان �لنقابة 

269976دعو�ت و �عالنات �لنقابة و �أمور �خرى
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Workflow  نظام البوابة الإلكرتونيه
تقوم �لد�ئرة مبتابعة �لعمل على نظام �لبو�بة �للكرتونية  و�ملر��ضالت بني �ملوظفني  و �لذي  يحتوي على ما يقارب 168 م�ضتخدم يف 
�ملركز و�لفروع ، و�إ�ضالح كل  ما يطر�أ من �أعطال وخلل على نظام �لبو�بة �لإلكرتونية  ل�ضمان دميومة �ملر��ضالت �للكرتونية بني جميع 

موظفي �لنقابة .
 عمل ن�ضخ �إحتياطية )Back up( و ب�ضكل يومي لقاعدة �لبيانات  لنظام �ملر��ضالت �لد�خلي	•
 �ن�ضاء م�ضتخدمني جدد ومنحهم �ل�ضالحيات �لالزمة ل�ضتعمال �لنظام .	•
 تعديل �لبيانات �خلا�ضة باملوظفني من نقل �ضالحيات و غريها  يف حال �ضدور تنقالت للموظفني  .	•
�لتاأكد من �أر�ضدة �لإجاز�ت و�ملغادر�ت للموظفني  .	•
 متابعة �لعمل على نظام �لأر�ضفة �للكرتونية ونظام �ل�ضادر و�لو�رد بالديو�ن ، ومتابعة �مل�ضاكل وحلها بال�ضرعة �لق�ضوى و�ي�ضًا  يف 	•

د�ئرة �لتفتي�س و�لعمل على �إ�ضالح كل  ما يطر�أ من �أعطال وخلل يف �لنظام .
 عمل ن�ضخ من �لقر��س �مل�ضغوطة CD لكل من :- 	•
  �لتعاميم   وحتديثها  با�ضتمر�ر من ق�ضم �لدر��ضات و�ل�ضعار وتزويد �ملقاولني بها عن طريق �لديو�ن .	•
  مادة �إمتحان �جلاهزية :حيث مت تزويد �ملتقدمني لإمتحان �جلاهزية باملادة �ملخ�ض�ضة بالمتحان .	•
  ن�ضخ من قو�ئم �ملقاولني .	•
 متابعة نظام �لكامري�ت د�خل �لنقابة و�لفروع : حيث مت ربط كامري�ت جميع �لفروع مع �ملركز و�لعمل على �ضيانة �لكامري�ت يف 	•

�لفروع  ويتم �لتاأكد ب�ضكل يومي من عمل �لكامري�ت وت�ضجيالتها  للعودة لها وقت �حلاجة )�ملركز و�لفروع( .

www.benaa.gov.jo موقع بناء 
�لفنية و��ضتقبال طلبات  �ملقاولني من حاجاتهم  با�ضتقبال طلبات  �ملبا�ضرة  مت �طالق �ملن�ضة �للكرتونية يف كانون ثاين 2016 ومتت 
�لفنيني يف قطاع �ملقاولت و�لر�غبني يف �لعمل لدى �ملقاولني حيث توفر هذه �ملن�ضة قاعدة بيانات حتدد مبوجبها عرو�س �لعمل وكذلك 
طلبات �ملقاولني �لباحثني عن �لعمالة حيث �ن هذه �ملن�ضة تخت�ضر �جلهد و�لزمن و�لنت�ضار �لو�ضع يف �يجاد �لفر�س �ملنا�ضبة للعمل لكل 

من �ملقاول و�لباحث عن �لعمل .
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اأعداد املقاولني الأردنيني امل�ضجلني ح�ضب املحافظات

عدد املقاولني  املحافظة 

1716 �لعا�ضمة 

271 �ربد

228 �لكرك 

72 �لطفيلة 

43 �لعقبة 

81 �ملفرق 

212 �لزرقاء 

23 عجلون 

127 �لبلقاء

30 جر�س 

55 معان 

77 مادبا 

2935 املجموع

عدد املقاولني امل�ضجلني لعام 2016
�لفئة �لولى �لى �خلام�ضة     )   2372  ( – منهم )1779( مقاول م�ضنف

�لفئة �ضاد�ضة ��ضغال عامة    )   563   ( – منهم )450( مقاول م�ضنف

إحصائيات عامة
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الت�ضنيف ح�ضب املجالت والخت�ضا�ضات والفئات املختلفة

املجموع �ضاد�ضة خام�ضة رابعة ثالثة ثانية اولى التخ�ض�س املجال
1246 338 678 118 49 63 �ن�ضاء �بنية

الأبنية

2 2 خر�ضانة م�ضنعة
31 16 10 5 من�ضاآت معدنية

4 2 2 جاهزة/بريفاب
65 38 9 2 9 7 �ضيانة �بنية
11 6 5 �أعمال ديكور وتاأثيث

1 1
ترميم و�ضيانة �ملباين و�ملو�قع 

�لثرية

215 51 99 24 17 24 �ن�ضاء طرق طرق

63 30 15 18 خلطات ��ضفلتية  
25 7 18 خر�ضانة ج�ضور وتقاطعات و�نفاق  
17 17 جدر�ن وعبار�ت ��ضتنادية   

2 1 1 ��ضغال تر�بية حفريات وتعدين
1 �ضيانة طرق  

291 113 114 30 13 21 مياه و�ضرف �ضحي مياه  و�ضرف 
�ضحي

2 2 حمطات معاجلة وحتلية مياه �ل�ضرب  

13 1 12 حمطات تنقية �ل�ضرف �ل�ضحي   
139 66 31 42 �لكهروميكانيك و�لطاقة �ملتجددة كهروميكانيك

53 22 3 24 1 3 ميكانيك  
90 26 9 45 6 4 كهرباء  

1 1 �لكرتونيات   
24 8 6 2 8 �ضبكات �ت�ضالت اأ�ضغال اأخرى

2 2 حفر �آبار مياه  
383 ��ضغال عامة  

2 1 1 �عمال تركيب من�ضاآت �ضناعية  
49 12 6 31 ��ضغال تر�بية/حفريات  

1 1 �ن�ضاء �ضدود
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حجم العمل ح�ضب املجال باملليون دينار من 2016-2012
اخرى)ا�ضغال متخ�ض�ضة(كهروميكانيكمياه و�ضرف �ضحيطرقاأبنيةال�ضنه 

2012765.6105208.9498.648.5

20131299.8177.9144.7545.3549.3

2014915.5335.5220.2709.4253.8

2015805.1179.3109.699.254.7

2016475.885.328307.6620.9

حجم العمل باملليون ح�ضب املحافظات لعام 2016
قيمة امل�ضروع / مليون دينار اأردين عدد امل�ضاريع  املحافظة 

537.2 5191 �لعا�ضمة
147 360 �لعقبة

53.4 388 �ربد
61.9 233 �لزرقاء
9.8 112 �لبلقاء

14.2 95 �ملفرق
8.4 49 مادبا

618.5 151 �لكرك
51.8 95 معان
5.4 21 جر�س
6.3 19 �لطفيلة
3.7 15 عجلون

1517.6 6729 املجموع
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حجم عمل ال�ضركات لعام 2016 )باملليون دينار(
خا�سحكومي 

268351.1�ل�ضركات �ملحلية

159.8738.4�ل�ضركات �لجنبية

حجم عمل ال�ضركات التي احيلت عطاءاتها عام 2016
القيمة )باملليون دينار( املجال

475.8�بنية 
85.3طرق

307.6كهروميكانيك
28مياه و�ضرف �ضحي

620.9��ضغال �خرى
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ن�ضاطات ق�ضم الإعالم والعالقات العامة
1 – �لتن�ضيق لجتماعات جلنة �لعالقات �لعامه و�لعالم .

2- جمع �ملعلومات و�لت�ضال مع �جلهات �ملخت�ضة بحالة مت توجيه دعوة للنقابة للح�ضور �و �مل�ضاركة يف �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �و 
لقاء �لوفود �لز�ئرة لالأردن .

3- �لتح�ضري و�لإعد�د للفعاليات �لتي تتم د�خل �لنقابة بالتن�ضيق مع ق�ضم �للو�زم و�ل�ضيانه و�لديو�ن.
4- �عد�د �لتقرير �ل�ضحفي ب�ضكل يومي ون�ضره على نظام �لبو�بة �للكرتونية  ويت�ضمن  �لن�ضاطات و�لخبار �لتي تهم �لقطاع 

و�لنقابة و�ملقاولني وق�ضاياهم.
5- توزيع �إ�ضد�ر�ت �لنقابة من �ضحيفة وجملة على �لدو�ئر �لر�ضمية و�ملوؤ�ض�ضات و�لفروع و�لهيئة �لعامه عند �إ�ضد�رها.

6- متابعة �لإعد�د و�لتجهيز ملو�د �ملجلة و�ل�ضحيفة و��ضد�ر�ت �لنقابة من حيث تزويد �ملعلومات و�ملو�د لدى �إ�ضد�رها)من�ضق 
جلنة �لعالقات �لعامه و�لعالم(.

7- متابعة فعاليات �لنقابه يف �ملركز و�لفروع و�عد�د �لأخبار �ل�ضحفية و�لت�ضوير . 
8- متابعة �إعالنات �لتهاين ودعو�ت �جتماعات �لهيئة �لعامة و�لعالن عن �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت و�لتوظيف و�لتعاميم وخالفه.

9- متابعة �لوفيات و�عد�د �لربقيات و�عالن �لنعي و�لإعالم عن �لوفيات ون�ضر �لنعي يف �ل�ضحف ون�ضر �عالنات �لنقابه �ملدفوعه.
10- متابعة ما ين�ضر من �خبار تخ�س �لقطاع يف و�ضائل �لعالم �ملختلفة.

11- متابعة وتزويد �ملوقع �للكرتوين بجميع �لن�ضاطات و�لفعاليات من �أخبار و�ضور لن�ضرها على �ملوقع �للكرتوين للنقابة.
�جلمعيات،  �ل�ضحف،�لنقابات،  ،�جلامعات،�لنو�ب،  )�لوز�ر�ت  بالنقابة  �خلا�ضة  �لربيدية  �لقو�ئم  حتديث  متابعة   -12

�ل�ضفار�ت( وقد مت حتديثها عام 2015 مع د�ئرة �لنظم  بتزويدهم بكل جديد. 
13- �ر�ضال �لربقيات يف �ملنا�ضبات �لوطنية و�لر�ضمية و�لأعياد .

16- �ملتابعة �ملالية و�لتنفيذية ل�ضركات �لعالنات .
17- �عد�د فو�تري �ضركة �خلرب�ء لالعالنات و�ملتابعه معهم بن�ضر �عالنات �لنقابه 

                              

ق�ضم امل�ضرتيات 
عمل طلبات �ل�ضر�ء و �أو�مر �ل�ضرف �ملايل ومتابعة توقيعها ح�ضب �ل�ضالحيات .	•
��ضتدر�ج عرو�س �أ�ضعار �ملو�د و�لتجهيز�ت �ملطلوبة للنقابة ومن ثم عر�ضها على جلنة �مل�ضرتيات ��ضوليًا .  	•
تامني �حتياجات �لنقابة من �ملو�د و�مل�ضتلزمات �لنقدية .	•
تدقيق ك�ضوفات �مل�ضاريف �ل�ضهرية للفروع و�ملركز وحفظ �أو�مر �ل�ضرف .	•
متابعة �عمال �ل�ضيانة لالجهزة و�لثاث يف �لنقابة و�لفروع .	•
جرد موجود�ت مركز �لنقابة وفروعها ومكاتبها �خلارجية .	•
متابعة تاأمني وترخي�س و�ضيانة �ضيار�ت �لنقابة .	•
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 التاأمني ال�ضحي : 
�نطالقًا من حر�س �لنقابة �لد�ئم على تقدمي �ف�ضل خدمات �لتامني �ل�ضحي لع�ضائها �لكر�م ، وبعد در��ضة كافة �لعرو�س 
�ملقدمة من �ضركات �لتامني مت جتديد عقد �لتامني مع  �ل�ضركة �لردنية �لفرن�ضية للتامني حيث مت �لتعاقد معها لتقدمي خدمات 

�لتامني �ل�ضحي للعام 2016 + 2017 من خالل �ضبكة طبية و��ضعة تلبي حاجات �مل�ضرتكني 
وفيما يلي جدول يو�ضح �عد�د �مل�ضرتكني يف برنامج �لتامني �ل�ضحي خلم�ضة �عو�م . 

كلفة العالج بالدينارالق�ضط ال�ضنوي بالدينارعدد امل�ضرتكنيال�ضنة
20121175436000 479600
20131057394030429492
20141160387000426000 
20151270450000520000
20161190490000575729 

2. التاأمني على احلياة : 
دخل  وتاأمني   ، ولأ�ضرته  له  �لكرمي  وبالعي�س   ، مكت�ضباته  على  و�ملحافظة  �ملقاول  م�ضلحة  على  باحلر�س  �لنقابة  من  ��ضتمر�رً� 
�لنقابة تقوم بالتاأمني على حياة �ع�ضاء �لهيئة �لعامة  �أو �لعجز �لد�ئم �لناجت عن �حلو�دث ، فاإن  �لوفاة  له ولأ�ضرته يف حالة 

�مل�ضددين لر�ضوم ع�ضوية لل�ضنة �لثالثة وقبل �لول من �آذ�ر من كل عام علمًا باأن �لتغطيات �ملمنوحة كما يلي : 
1. �لدرجات �لعليا من �لفئة �لولى �لى �خلام�ضة :  )30000( دينار يف حالة �لوفاة �لطبيعية .

2.  �لدرجة �ل�ضاد�ضة : )10000( دينار يف حالة �لوفاة �لطبيعية .

 جدول �لوفيات و�لتعوي�ضات خلم�ضة �عو�م  :
التعوي�ضات قيد التح�ضيل جمموع التعوي�ضات املدفوعة عدد الوفيات الق�ضط بالدينار العام
2012320000143200000
20132575007900000
2014287639.431000000
201531000092700000
20162660007120000110000

ق�ضم التكافل الجتماعي
�نطالقًا من حر�س �لنقابة على تاأمني �ع�ضاء �لهيئة �لعامة يف حالة �لوفاة ولإيجاد تغطية ��ضافية ملكت�ضبات ع�ضو �لهيئة �لعامة 
وحقه يف حماية تلك �ملكت�ضبات وحماية دخله يف �أي ظرف طارئ قد يوؤدي �لى �نقطاع �لدخل وخ�ضو�ضًا يف حالة �لوفاة للزميل 
�ملقاول �ملنت�ضب ل�ضندوق �لتكافل ، وكذلك ليجاد نوع من �حلماية �لتاأمينية من خالل برنامج تكافلي بني �لزمالء ،حيث تعقد 

�لهيئة �لعامة ل�ضندوق �لتكافل �لإجتماعي �جتماعها �ل�ضنوي �لعادي يف �لن�ضف �لول من �ضهر �يلول من كل �ضنة .
وكذلك جتتمع جلنة �د�رة �ضندوق �لتكافل �لجتماعي وب�ضكل دوري بو�قع من جل�ضة �لى جل�ضتني �ضهريا تناق�س خاللها كل �لمور 

�مل�ضتجدة على �ل�ضندوق من طلبات ��ضرت�ك �و طلبات مقدمة من �ع�ضاء �ل�ضندوق .
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وقد بلغ عدد �مل�ضرتكني يف �ضندوق �لتكافل 2596 م�ضرتكًا حتى تاريخ 2016/12/22.
وبلغ عدد �لوفيات من �ملنت�ضبني �لى �ضندوق �لتكافل خالل �لفرتة 2016/1/1 �لى 2016/11/12  )20( حالة وفاة .

 قامت �للجنة بتكري�س �لعديد من �جتماعاتها بالعمل على تعديل نظام �ضندوق �لتكافل حيث مت �لتعديل لعر�ضه على �لهيئة 	•
�لعامة غري �لعادية ح�ضب �لنظام و�لتي عقدت بتاريخ 2016/8/13 حيث متت �ملو�فقة على تعديل �لنظام باأغلبية �أع�ضاء 

�لهيئة �لعامة لل�ضندوق .
 مت دعوة �لهيئة �لعامة لالجتماع �ل�ضنوي �لعادي بتاريخ 2016/9/24 حيث مت مناق�ضة �لتقرير �لإد�ري و�ملايل لل�ضندوق .	•

  اآلية احت�ضاب تعوي�س التكافل الجتماعي :
  )12.5( دينار × عدد �مل�ضرتكني )للم�ضرتكني يف �ل�ضنة �لولى ( . 	•
  )18.750( دينار × عدد �مل�ضرتكني )للم�ضرتكني يف �ل�ضنة �لثانية ( .	•
  )25( دينار × عدد �مل�ضرتكني )للم�ضرتكني يف �ل�ضنة �لثالثة ( . 	•

جدول تعوي�ضات �ضندوق التكافل الجتماعي خلم�ضة اأعوام : 

العام
  عدد حالت

الوفاة والعجز
جمموع التعوي�ضات املدفوعة للوفاة والعجز 

بالدينار
عدد حالت العجز قبل الدرا�ضة

2012191056523.977

201313715136.5451

201417936525.92

2015201172643.0522

20162010408020.240
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اللجان الداخلية :
اوًل : جلنة ال�ضدارات

عقدت �للجنة  عدة �إجتماعات و��ضرفت على �إ�ضد�ر خم�ضة �أعدد من �ضحيفة»بناة �لوطن«وتعمل على �إ�ضد�ر �ملزيد منها خالل 
�لعام 2017

جلـنة ال�ضكـاوي : 
 قامت �للجنة  خالل عام 2016 بعقد  20 �إجتماع  عد� عن �لجتماعات �لتي كانت تعقد خارج مبنى �لنقابة مبكاتب �ع�ضاء 
�للجنة �و مكاتب �مل�ضتكي و �مل�ضتكى عليه  حيث قامت �للجنة خالل هذه �لجتماعات مبناق�ضة جميع �ل�ضكاوي �ملعرو�ضة على 
جدول �عمالها  و��ضتدعاء �طر�ف �ل�ضكاوي يف كثري من �لحيان ملحاولة �لو�ضول �لى حل ودي ي�ضمن حق �لطرفني وقامت �للجنة 
بزيار�ت ميد�نية للم�ضاريع و�لوقوف على حقيقة �لو�ضع لذلك مت حل �لكثري من �ل�ضكاوي قبل و�ضولها للنقابة ، وطلبت �للجنة من 
�ع�ضاء �لهيئة �لعامة �لتعاون مع �للجنة حلل �مل�ضاكل بالطرق �لودية و�لكتفاء بها ، مع �لعلم باأن عدد �ل�ضكاوي �لتي قامت �للجنة 

مبتابعتها خالل هذ� �لعام  54 �ضكوى كانت كما يلي :
2016 2015 2014 حالة ال�ضكوى

21 24 20 عدد �ل�ضكاوي �ملنتهية و�لتي مت حلها بالطرق �لودية .
10 3 10 عدد �ل�ضكاوي �لتي مت حتويلها �لى �لق�ضاء
5 3 7 عدد �ل�ضكاوي �لتي مت ردها لعدم �حقيتها 
2 11 2 عدد �ل�ضكاوي �لتي مت حفظها لعدم تعاون �مل�ضتكي �و �مل�ضتكى 

عليه .
1 1 0 عدد �ل�ضكاوي �لتي مت حتويلها حلني �لنتهاء من �لتحقيق يف 

وز�رة �ل�ضغال .
16 20 13 عدد �ل�ضكاوي قيد �ملتابعة .

إنجازات لجان النقابة
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جلنة الأبنية : 
 عقدت اللجنة )10( اجتماعات خالل عام 2016 .
من المور التي مت حتقيقها من خالل هذه اللجنة :

 �مل�ضاهمة يف �لتعديل على �لتعليمات �لتنفيذية  لت�ضديق �لعقود يف �لقطاع �خلا�س ومت عر�ضها على �ملجل�س .	•
�مل�ضاهمة يف �لتعديل على نظام �ل�ضغال �خلا�س للقطاع �خلا�س مع جميع �جلهات ذ�ت �لعالقة.	•
 قامت جلنة �لأبنية بعر�س �لكتاب �ملوجه من معايل وزير �لأ�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان بخ�ضو�س �للجان �مل�ضرتكة حيث قامت 	•

�للجنة بعر�س بع�س �مل�ضاكل �لتي تو�جه �ملقاولني وقامت �لنقابة بدورها بعر�س هذه �مل�ضاكل على معايل وزير �ل�ضغال �لعامة 
و�ل�ضكان .

جلنة الكهروميكانيك
�خذت جلنة �لكهروميكانيك على عاتقها �لدفاع عن حقوق مقاويل �لكهروميكانيك وتوفري فر�س ��ضر�كهم يف �لعطاء�ت �لتي 
تطرح و�لتي تزيد فيها ن�ضبة �لكهروميكانيك عن 50% من قيمة �لعطاء�ت ، وكذلك فيما يخ�س م�ضاريع �لطاقة �ملتجددة و�لعمل 

على �حلد من توغل �ل�ضركات �ملتخ�ض�ضة يف تنفيذ م�ضاريع �لطاقة �ملتجددة وعدم حرمان �ملقاولني �مل�ضنفني من تنفيذها.
قامت جلنة �لكهروميكانيك من خالل �جتماعاتها بعدة ن�ضاطات من �همها:-

�لعمل على �أن يكون مقاول �لكهروميكانيك م�ضمى �أو موؤتلف يف �لعقد .	•
عملت �للجنة ومن خالل جمل�س �لنقابة على ��ضر�ك مقاويل �لكهروميكانيك يف �لعطاء�ت �حلكومية �لتي تكون فيها �أعمال 	•

و�عمال  مدنية  �عمال  �لى  �لعطاء  �أو جتز�أة  �لأبنية  مقاول  مع  �لئتالف  وذلك من خالل  �لأعمال  �أهم  من  �لكهروميكانيك 
كهروميكانيكية .

�ل�ضركات 	• قبل  من  تنفيذها  وعدم  م�ضنفني  كهروميكانيك  مقاويل  خالل  من  �ملتجددة  �لطاقة  م�ضاريع  تنفيذ  على  �لتاأكيد 
�ملتخ�ض�ضة �لتي هي يف �ل�ضل �ضركات جتارية .

جلنة العقود والتحكيم
مت عقد �ربعة �جتماعات ومت �لتفاق على عقد دورة يف عقد �ملقاولة ليوم و�حد للموظفني �ملعنيني و�ملقاولني  

جلنة دعم �ضمود ال�ضعب الفل�ضطيني 
1- �لتربع ل�ضندوق دعم �لطلبة بجامعة بري زيت 

�لإ�ضالمية  �ملقد�ضات  �لدفاع عن  �لفعاليات و�ملهرجانات لرت�ضيخ حق  بتنظيم  �للجان و�جلمعيات  �لعديد من  �مل�ضاركة مع   -2
بالقد�س �ملحتلة وخمتلف �أر��ضي فل�ضطني .

3- �إقامة فعالية �إفطار يف �ضهر رم�ضان �ملبارك جلمع �لتربعات ولتكرمي �ملتربعني �ل�ضابقني ل�ضندوق دعم �ل�ضمود بالنقابة.

 جلنة التن�ضيق امل�ضرتكة
متابعة �أعمال �لجتماعات �لدورية للجنة �لتن�ضيق �مل�ضرتكة �لتي ت�ضم جميع �جلهات �ملالكة مل�ضاريع وخدمات �لبنى �لتحتية مثل 
�أمانة عمان �لكربى و�ضلطة �ملياه و�ضركة مياهنا و�ضركة �لت�ضالت و�لدفاع �ملدين ود�ئرة �ل�ضري و�ضركة �لكهرباء ووز�رة �ل�ضغال 

�لعامة و�ل�ضكان بال�ضافة �لى نقابة �ملقاولني وطرح ق�ضايا �ملقاولني و�لتن�ضيقات �ملطلوبة . 
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جلنة الطرق
عقدت جلنة �لطرق عدة �جتماعات ومت مناق�ضة ق�ضايا خا�ضة وعامة مثل مناق�ضة �ملحاور �لأ�ضا�ضية و�لتعديالت �لتي �جرتها 
�للجان �لفنية �مل�ضرتكة �خلا�ضة بوز�رة �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان على �ملو��ضفات �لفنية للطرق و�لتو�ضية باعتمادها مع �مكانية 
�لتعديل عليها بعد �إخ�ضاعها للتطبيق ومر�قبة ردود �لفعل عليها من قبل �ملقاولني و�ملهند�ضني ، وق�ضايا فحو�ضات �ضبط �جلودة 
من قبل �جلمعية �لعلمية �مللكية ووز�رة �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان و�لجتماع مع معايل وزير �ل�ضغال بخ�ضو�ضها و��ض�س ��ضتالم 
�لأ�ضعار  و�إعادة در��ضة معايري تعديل   ، �ملحلية  �لدفع و�حل�ضم ومعاجلة نق�س مادة �ل�ضفلت من �ل�ضو�ق  �مل�ضاريع ومعامالت 

للمحروقات و�عتماد �ملعادلة �لن�ضبية ومو�ضوع هام�س �لتغيري �لذي يتجاوز 5% من �ضعر �ملحروقات وغريها من �ملو��ضيع.

جلنة املياه وال�ضرف ال�ضحي
يو�جهها  �لتي  بالق�ضايا و�ملالحظات  و�إعد�د ورقة عمل   ، �أع�ضائها  �ملعلومات بني  لتبادل  �لنقابة  �للجنة �جتماعات يف  عقدت 
�ملقاولون �لعاملون يف جمال �ل�ضرف �ل�ضحي و�لتي  مت عر�ضها بالجتماع �لذي عقده مع حمافظ �لعا�ضمة وبح�ضور مدير �ملدينة 
باأمانة عمان ومدر�ء �ل�ضغال و�لدفاع �ملدين ود�ئرة �ل�ضري وجهات �خرى من خالل �لجتماعات �لدورية لل�ضالمة �لعامة يف مبنى 

حمافظة �لعا�ضمة .

اللجنة القانونية 
�لقانونية منذ  �للجنة  لز�مًا على  كان  لذ�  �لوقت �حلا�ضر  �لفاعلة يف  �للجان  �هم  �لقانون من  �لقانونية يف علم  �للجنة  تعترب 
و�ع�ضائها مبا  بالنقابة  لها عالقة  �لتي  و�لتعليمات  و�لنظمة  و�للو�ئح  للقو�نني  و�لتعديالت  و�لقرت�حات  �لر�ء  تقدمي  �ن�ضائها 
�للجنة عقدت منذ تا�ضي�ضها ولغاية 2016/12/31 �ربعة  يتو�ئم مع �لتطور�ت �لقت�ضادية �مل�ضتمرة ملو�كبة �لع�ضر، علما بان 

وع�ضرين �جتماعا، وناق�ضت �لعديد من �ملو��ضيع �لتي تهم �لنقابة و�ع�ضائها. وكان �هم ما جاء فيها  :-
مناق�ضة عقد �ملقاولة للم�ضاريع �ل�ضغرية للقطاع �خلا�س و�لعمل على تعديل بع�س مو�ده مبا يتو�ئم مع �لتطور�ت �لقت�ضادية 	•

�ملو�كبة للع�ضر. وعمل �لتو�ضيات �ملنا�ضبة لبع�س مو�ده.
�لتو�ضيات 	• عمل  ومت  �لعام  �لدخل  من  �لى %2.5  من %1.4  �ملعدل  �خلا�س  ونظامه  �جلديد  �لدخل  �ضريبة  قانون  مناق�ضة 

بخ�ضو�ضه للمجل�س �ملوقر .
مناق�ضة قانون معدل لقانون نقابة �ملحامني رقم 25 ل�ضنة 2014 �ملادة 43 من �لقانون �ل�ضلي رقم 11 ل�ضنة 1972 �لذي ن�ضر 	•

يف �جلريدة �لر�ضمية حتت �لعدد رقم 5294 بتاريخ 2014/7/16 و��ضبح نافذ �لتطبيق ومت عمل �لتو�ضيات �ملنا�ضبة للمجل�س 
�ملوقر بخ�ضو�ضه.

�ل�ضكر 	• مع  �ع�ضائها  خلدمة  �لنقابة  مبنى  د�خل  �ملقاولني  نقابة  عمل  مديرية  بخ�ضو�س  �لتفاهم  مذكرة  ومناق�ضة  �لطالع 
�ملو�ضول للمجل�س �لكرمي على هذ� �لجناز.

�ملوحد 	• �ملقاولة  بخ�ضو�س عقد  بتاريخ 2015/11/25  �لنقابة  مبنى  �لعلمي يف  باليوم  ما جاء  ومناق�ضة  و�مل�ضاركة  �حل�ضور 
)�لفيديك(.

مناق�ضة �إعادة �لنظر بخ�ضو�س ر�أ�س مال �ل�ضركات و�ضرورة تعديله �لتي ي�ضملها قانون نقابة �ملحامني.	•
طرح ومناق�ضة نطاق �مل�ضوؤولية �خلا�ضة من حيث �ل�ضر�ر و�ل�ضخا�س يف مقاولة �لبناء لكافة عقود مقاولت �لن�ضاء�ت	•
�حل�ضور و�مل�ضاركة يف �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت و�ملعار�س �لد�خلية و�لدولية يف �ملجالت �لقانونية وما يخ�س قطاع �ملقاولت.	•
�حل�ضور و�مل�ضاركة مع منظمات �ملجتمع �ملحلي للعمل �لتطوعي باإ�ضم نقابة مقاويل �لن�ضاء�ت �لردنيني. 	•
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فرع حمافظات ال�ضمال
تقدمي كافـة �خلدمات ملقاويل فرع حمافظات �ل�ضمال بالتن�ضيق مـع �ملركز �لرئي�ضي. 	•
�جتماعـات �أع�ضاء �للجنة �ل�ضت�ضاريه لفرع �قليم �ل�ضمال ملتابعة �لمور �لتـي  تهم مقاويل �لفرع و�مل�ضاكـل �لتي تو�جههم يف 	•

قطـاع �ملقاولت .
�ل�ضر�ف على �جر�ء�ت ت�ضديق عقود �ملقاولة بني �ملقـاول و�ملالك و�مل�ضادقـة على توقيع �لعقود  فيما بينهم و��ضتيفاء ر�ضومها 	•

من قبل �ملحا�ضب لـدى �لفرع لر�ضالها �لى د�ئرة �لرقابة و�لتفتي�س لل�ضري يف عملية �إ�ضد�رها.
تقديـم كافـة �خلدمات ملقاويل �لفـرع من طباعـة وت�ضويـر وجتهيز �لعطاء�ت �ليومية و�لأخبار �لتي تخ�س قطاع �ملقاولت 	•

وتعليقها على لوحة �لعالنـات .
حت�ضيل �مل�ضتحقات �ملالية �ملرتتبة على �ملقاول وتزويد �ملقاوليـن ب�ضهاد�ت ر�ضـوم وع�ضويه و�ضهاد�ت خربة لغايات �ل�ضريبة 	•

و�لتجديـد و�لبنوك وكذلك �خر�ج ك�ضف مبجموع �مل�ضاحات �لتي تخ�س عقد �ملقاولة.
متابعة �لعالن عن �لوفيات �لتي حتدث يف �قليم �ل�ضمال و�بالغ ق�ضم �لعالقات �لعامة و�لإعالم بها.	•
تقدمي التعليمات وال�صـروط التي تـخ�ص الت�صنيف لـدى وزارة اال�صغال العامـة واالنت�صاب لـدى النقابة.	•
�ضرف �مل�ضروفات �ل�ضهريه ملكاتب �قليم �ل�ضمال وجتهيز ك�ضف �مل�ضروفات �لنرثية و�ر�ضالها �لى �لد�ئرة �ملالية.	•
يتـم من خالل �لفـرع �لتقدم  بطلب لمتحان �جلاهزية وذلك بدفع ما يرتتب عليه و��ضتقبال �لور�ق �ملطلوبـة للمتقدم لطلب 	•

لل�ضخ�س  �لمتحان  موعد  لتحديد  �لنت�ضاب  موظف  مع  �لتن�ضيق  على  و�لعمل  �جلاهزية  �متحان  مبـادة  وتزويده  �لمتحـان 
�ملتقدم.

�لتو��ضل مع د�ئرة �لت�ضنيف لــدى وز�ره �ل�ضغال �لعامة ملتابعة  جاهزية �ضهاد�ت �لت�ضنيف لدى �ملقاولني �ملتقدمني لتجديد 	•
�ضهاد�تهم.

��ضتـالم وت�ضجيـل �لكتب �لـو�ردة للفرع و�ل�ضـادرة عنه.	•
م�ضاركة �مني �ضر �للجنة �ل�ضت�ضارية باملنا�ضبات و�لفعاليـات �لتي تقـام يف �قليم �ل�ضمال وذلك للتو��ضل مع �ملجتمع �ملحلي 	•

وموؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين.

فرع البلقاء
�إ�ضتيفاء �لر�ضوم �ل�ضنوية �ملرتتبة على �ملقاولني وم�ضتحقات �ضندوق �لتكافل �لجتماعي وتزويدهم ب�ضهاد�ت ت�ضديد �لر�ضوم 	•

�ل�ضنوية وك�ضوف �خلرب�ت �لالزمة لتجديد �و متديد ت�ضنيفهم لدى وز�رة �ل�ضغال �لعامة و�ل�ضكان  و�يد�ع �ملبالغ �مل�ضتوفاة 
من �ملقاولني للبنك يف ح�ضاب �لنقابة .

�لعطاء�ت 	• د�ئرة  لدى  مره  لول  �لرتخي�س  و�ر�ضاد�ت  و�لتجديد  �لت�ضنيف  و�ر�ضاد�ت  تعليمات  �لى  �جلدد  �ملقاولني  �إر�ضاد 
�حلكومية وتزويد �ملقاولني بتعليمات �ن�ضحاب �ل�ضريك و��ضافة �ضريك جديد لل�ضركة وكيفية �عادة ت�ضنيف �ل�ضركة بعد وفاة 

�ضاحبها .
تقدمي كافة �خلدمات ملقاويل �لفرع بالتن�ضيق مع �ملركز �لرئي�ضي.	•
�لجتماع �ل�ضهري لع�ضاء �للجنة �ل�ضت�ضارية لفرع �لبلقاء ملتابعة �لأمور �لتي تهم مقاويل فرع �لبلقاء و�مل�ضاكل �لتي يو�جهها 	•

قطاع �ملقاولت .

إنجازات فروع النقابة
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�إد�رة �ضجالت وملفات �ملقاولني �جلدد يف �ملحافظة ح�ضب �لإجر�ء�ت �ملعتمدة.	•
تزويد مقاويل �لفرع و�أع�ضاء �للجنة �ل�ضت�ضارية بالتعاميم �لتي تهم �مورهم يف قطاع �ملقاولت .	•
ت�ضديق �لعقود للم�ضاريع �ل�ضغرية للقطاع �خلا�س .	•
�لك�ضف �حل�ضي على �مل�ضاريع �لتي مت �إجنازها من قبل �ملقاولني يف حمافظة �لبلقاء .	•
�مل�ضاركة بح�ضور �لفعاليات �لتي تقيمها �لنقابة .	•

فرع الزرقاء
��ضتقبال �ملر�جعني و�ل�ضتماع ل�ضتف�ضار�تهم و�لجابه عليها .	•
و�ضند�ت 	• �ل�ضليه  �لفو�تري  و�ر�ضال  �لبنوك  و�يد�عها يف  �ملقاولني  من  �لجتماعي  �لتكافل  ور�ضوم  �ل�ضنويه  �لر�ضوم  ��ضتيفاء 

�لقب�س �ل�ضليه للد�ئرة �ملاليه يف �ملركز.
�نذ�ر�ت 	• وتوجيه  للم�ضاريع  ��ضبوعيًا  جولتني  يعادل  مبا  �ملحافظة  يف  تفتي�ضية  جولت  بعمل  �لفرع  يف  �لتفتي�س  فريق  يقوم 

للمخالفني وتوجيههم لت�ضويب �و�ضاعهم ومر�جعة �لفرع ، ومتابعة �ل�ضكاوى �لو�ردة من �ملحافظة مبا يخ�س قطاع �لن�ضاء�ت 
يف �ملحافظة .

تنظيم �جتماعات �للجنه �ل�ضت�ضارية وخماطبة �ملركز باأي م�ضتجد�ت .	•
�مل�ضاركة يف ح�ضور �لفعاليات �لوطنية و�ملهرجانات مبنا�ضبة �لأعياد �لوطنية وح�ضور �لندو�ت وكافة �لفعاليات يف �ملحافظة 	•

ممثاًل باأمني �ل�ضر .
حل �خلالفات �لقائمة بني �ملقاولني و�لدو�ئر �لر�ضمية يف �ملحافظة  .	•

 فرع حمافظة مادبا
تقدمي �خلدمات للمقاولني من دفع ر�ضوم وتكافل.	•
�لتو��ضل مع �ملقاولني و�طالعهم على ن�ضاطات �لفرع .	•
متابعة �لعطاء�ت .	•
تنظيم حما�ضرة توعوية عن �لف�ضاد �ملايل و�لد�ري و�لثار �ل�ضلبية على �لتنمية وجهود �لردن يف �لوقاية منه ،قدم �ملحا�ضرة 	•

ع�ضو جمل�س �لهيئة ملكافحة �لف�ضاد عطوفة �لدكتور فريوز �لعمرو وبح�ضور �ع�ضاء �ملجل�س �لتنفيذي يف حمافظة مادبا بتاريخ 
.2016/1/12

فيها 	• �ضارك  وقد  �ملياه  م�ضادر  على  �ملحافظة  باأهمية  �لوعي  بن�ضر  تعنى  و�لري  �ملياه  وزير  معايل  برعاية  عمل  ور�ضة  عقد 
�ملدعوون من �لفعاليات �لر�ضمية و�ل�ضعبية و�لتطوعية بتاريخ 2016/3/16.

��ضت�ضافة وز�رة �لوقاف )مديرية �ل�ضوؤون �لن�ضائية /مادبا (يومي 24-2016/4/25 لإقامة دورة ��ضدقاء �ل�ضرطة لن�ضاء 	•
�ملجتمع �ملحلي وبالتعاون مع مديرية �ضرطة مادبا .

�مل�ضاركة يف فعالية يوم �ملرور �لعاملي و��ضبوع �ملرور �لعربي 2016 �ملو�فق 2016/5/15 يف قاعة بلدية مادبا .	•
�مل�ضاركة يف �فتتاح م�ضروع �ضبكة مياه ماأدبا يف مقر �لنقابة بتاريخ 2016/5/24 حتت رعاية معايل وزير �ملياه و�لري د.حازم 	•

�لنا�ضر و�ضعادة �ضفري �ململكة �لعربية �ل�ضعودية يف �لردن.
��ضت�ضافة �ل�ضندوق �لردين �لها�ضمي للتنمية �لب�ضرية )مركز �لمرية ب�ضمة للتنمية( بالتعاون مع �ملفو�ضية �ل�ضامية ل�ضوؤون 	•

�لالجئني لقاءً� تعريفيًا حول قانون �لعمل وفر�س �لعمل �ملتوفرة لالجئني �ل�ضوريني فى قاعة �لفرع بتاريخ 2016/6/8 .
عقد دورة تدريبية ملدة ��ضبوع مع بلدية مادبا لنقل جتربة �ملجل�س �لبلدي لالطفال من �مانة عمان �لى بلدية مادبا �لكربى 	•

بتاريخ 2016/6/20.
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�مل�ضاركة باحتفالت �ململكة مبئوية �لثورة �لعربية �لكربى  بتاريخ 2016/7/30 بدعوة من حمافظ مادبا لمني �ل�ضر و�لهيئة 	•
�لعامة  .

��ضت�ضافة جتمع جلان �ملر�أة �لوطني �لردين من �أجل �إقامة حما�ضرة عن �لك�ضف �ملبكر ملر�س �ل�ضرطان و�لتوعية �ل�ضحية 	•
�لقاها �لدكتور �ضامي �خلطيب �مني عام ر�بطة �لطباء �لعرب ملكافحة �ل�ضرطان بتاريخ 2016/8/27.

�لتعاون مع وز�ره �لزر�عة للقيام بعمل ور�ضة عمل مع موظفي وعمال وطو�فني حر�ج مادبا وذيبان وذلك بال�ضرت�ك مع مديرية 	•
�حلر�ج / عمان .

فرع الكرك
��ضتقبال معامالت مقاويل �لفرع وتدقيقها لغايات متديد وجتديد �ضهاد�ت �لت�ضنيف	•
جتهيز قاعة �لفرع ل�ضتقبال خمتلف �لفعاليات و�لن�ضاطات �لتى تقام فيها من قبل بع�س �ملوؤ�ض�ضات وجمعيات �ملجتمع �ملحلي	•
�مل�ضاركة يف �جتماعات جلنة طو�رئ �ملحافظة خالل مو�ضم �ضتاء عام 2016 	•
�لقيام بالتفتي�س على كافة �مل�ضاريع يف  مناطق بلدية �لكرك �لكربى وبلدية �ملز�ر و�لتاأكد من تو�جد �ملقاول يف �ملوقع من خالل 	•

مفت�ضي فرع �لكرك .
توثيق عقود �لأبنية �ل�ضكنية و�لتجارية من خالل مفت�ضي �لفرع و�إ�ضد�ر �ضهاد�ت �لتوثيق من �ملركز .	•
جتديد معامالت �لت�ضنيف و��ضتقبال �ملقاولني �جلدد و�إر�ضادهم حول �لت�ضنيف ح�ضب تعليمات �لت�ضنيف .	•
�ل�ضرت�ك يف ح�ضور �ملحا�ضر�ت و�لندو�ت �لعلمية و�لثقافية �لتي تعقد يف جممع �لنقابات ونقابة �ملهند�ضني فرع �لكرك .	•
��ضتيفاء ر�ضوم �ل�ضرت�ك و�لع�ضوية ور�ضوم �لن�ضف باللف ور�ضوم �لعقود .	•
�لتعاون مع جممع �لنقابات �ملهنية وح�ضور كافة �لفعاليات �لتي تقام باملجمع .	•
تنظيم �ضرفيات �لفرع وتدقيق �لفو�تري و�ر�ضالها للمركز .	•

فرع الطفيلة
�لتعاونية 	• �لتقنيات بعنو�ن) دور �جلمعيات  باأحدث  �لفرع �ملجهزة  بتاريخ 30-2016/5/31 يف �ضالة  عقد دورة ملدة يومني 

يف ق�ضبة �لطفيلة ( بالتعاون مع �ملوؤ�ض�ضة �لتعاونية وبرنامج USAID ، حيث �ضارك فيها روؤ�ضاء �جلمعيات �لتعاونية يف 
حمافظة �لطفيلة وعدد من �ملهتمني من �ملجتمع �ملحلي .

�لتجهيز لعقد دورة بالتن�ضيق مع مركز �لنقابة حول عقد �ملقاولة و�لتحكيم و�خلالفات على �يدي متخ�ض�ضني لي�ضارك فيها 	•
�ع�ضاء �لهيئة �لعامة ملقاويل �لطفيلة وعدد من �ملهتمني و�ملخت�ضني يف هذ� �ملجال من مهند�ضني وحمامني يف �ملحافظة.

�مل�ضاركة يف جريدة »بناة �لوطن« وخ�ضو�ضا يف �ملو��ضيع �لتي تخ�س  حمافظة �لطفيلة خالل �لظروف �جلوية �لتي �ضادت 	•
�ل�ضتعانة  خالل  من  �ملحافظة  عمليات  غرفة  م�ضاعدة  يف  بارزً�  دورً�  للفرع  كان  حيث  �ملا�ضي  �ل�ضتاء  ف�ضل  خالل  �ململكة 

مبقاويل �لطرق و�آلياتهم لفتح �لطرق �ملغلقة يف �ملحافظة من خالل �لتن�ضيق لد�رة �لفرع مع �لزمالء �ملقاولني .
توفري كافة �لمكانيات �ملتاحة يف �لفرع تقنيًا ب�ضريًا لت�ضهيل عملية ت�ضديد  �ملقاولني لر�ضومهم و��ضرت�كاتهم �ل�ضنوية و�لتكافل 	•

�لجتماعي و�لتاأمني على �حلياه ور�ضوم بدل ن�ضف باللف عن �لعطاء�ت وتوثيق عطاء�تهم عن طريق �ملركز يف عمان .
��ضتقبال �ملر�جعني من �ملقاولني وتقدمي �خلدمة لهم و�لرد على �أية ��ضتف�ضار�ت تخ�س عملهم .	•
�مل�ضاركة يف ور�س �لعمل و�لندو�ت �لقت�ضادية يف حمافطة �لطفيلة باإعتبار فرع �لطفيلة  م�ضاركا ��ضا�ضيا يف �ملجتمع �ملحلي ، 	•

خ�ضو�ضا تلك �لندو�ت �لتي تقام يف جامعة �لطفيلة �لتقنية .
تقدمي خدمات ��ضتخد�م �ضالة �لفرع لقامة �لندو�ت وور�س �لعمل و�ملحا�ضر�ت للدو�ئر �حلكومية و�لهلية يف �ملحافظة وبدون 	•

مقابل �إ�ضهامًا يف تعزيز دور �مل�ضوؤولية �لجتماعية للنقابة وفروعها .
توزيع �لتقرير �ل�ضنوي على �لهيئة �لعامة ملقاويل �لطفيلة .	•
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�لتاأمني �ل�ضحي 	• �لفرع  �ل�ضتفادة من  ليت�ضنى ملوظفي  �أطباء جدد وخمترب�ت يف حمافظة �لطفيلة   باأ�ضماء  �لنقابة  تزويد 
�ملجاين �لتي تقدمه �لنقابة ملوظفيها .

�إ�ضتكمال تركيب كامري�ت �ملر�قبة وب�ضمة �لدو�م و�ضبكة �لنرتنت يف فرع �لطفيلة وربطها �لكرتونيا مع �لنقابة ، �لمر �لذي 	•
�ظهر �لفرع ب�ضورة متح�ضرة ومتطورة ويعك�س �ضورة لئقة بنقابة مقاويل �لن�ضاء�ت �لردنيني .

و�جلامعة 	• �ملحافظة  يف  �مل�ضنفني  �ملقاولني  مع  بالتن�ضيق  و�إد�ريًا  ميد�نيًا  �لتقنية  �لطفيلة  جامعة  خريجي  وتدريب  ��ضتقبال 
كمتطلب للتخرج.

فرع معان
تقدمي كافة �خلدمات للزمالء �ملقاولني يف حمافظة معان  من �لفرع و�ملركز .	•
�لرد على �ملر��ضالت �ليوميه و�لبالغات �لو�رده من مركز �لنقابه �لرئي�ضيه.	•
�إبالغ �ل�ضادة �ملقاولني بالتعاميم �لتي ت�ضدر عن مركز �لنقابة يف �لعا�ضمة.	•
�إلز�م �ضركات �لطاقه باأولوية تنفيذ �لبنية �لتحتية مل�ضاريع �لطاقة ملقاويل حمافظة معان ، وذلك بالتن�ضيق مع عطوفة حمافظ 	•

معان ورئي�س بلديتها.
�مل�ضاهمة يف ت�ضغيل �لعاطلني عن �لعمل من �أبناء �ملحافظة يف م�ضاريع �لطاقه �ل�ضم�ضية وذلك من خالل جلنة �لت�ضغيل يف 	•

�ملحافظة.
م�ضاركة �لفرع وبالتن�ضيق مع جلنة �لطو�رىء يف �ملحافظة و�ل�ضادة �ملقاولني يف �أعمال �إز�لة �لثلوج ومياه �لأمطار خالل ف�ضل 	•

�ل�ضتاء .
م�ضاركة �لفرع يف �حتفالت �ملحافظة �لوطنية و�لدينية ودعوة �ل�ضادة �ملقاولني للم�ضاركة.	•
�لتو��ضل مع �ل�ضركات �لعاملة يف معان ملخاطبتهم يف حال وجود عطاء�ت لدى �ل�ضركات.	•

 
فرع العقبة

تبليغ �ملقاولني بالتعاميم و�لن�ضاطات �ل�ضادرة عن مركز �لنقابة و�جلهات �لر�ضمية. 	•
خماطبة �لدو�ئر �لر�ضمية لتزويد �لفرع بك�ضوفات �مل�ضاريع �ملحالة و�ملنفذة من قبل �ملقاولني. 	•
�مل�ضاركة يف فعالية �لفطار �لتي �قامتها �لنقابة يف عمان يف �ضهر رم�ضان. 	•
�مل�ضاركة باملنا�ضبات �لوطنية و�لعياد �لر�ضمية يف حدود حمافظة �لعقبة و�ضلطة �لعقبة �لقت�ضادية �خلا�ضة. 	•
تقدمي �خلدمات �لأ�ضا�ضية للمقاول ب�ضكل عام و�لهيئة �لعامة ب�ضكل خا�س ، من ت�ضديد ر�ضوم ومتابعة �لتاأمني �ل�ضحي،و�لتكافل 	•

�لجتماعي وتنظيم ك�ضوف �ل�ضرفيات و�ملقبو�ضات. 
و�ل�ضركات 	• �لر�ضمية  �لدو�ئر  وجتاوز�ت  �لعطاء�ت  طرح  وخمالفات  �لعمار  م�ضاريع  بخ�ضو�س  �ملقاولني  �ضكاوى  �إ�ضتقبال 

�خلا�ضة و�لكتابة بخ�ضو�ضها بالتن�ضيق مع مركز �لنقابة . 
�لقيام بجولت تفتي�ضية على خمتلف �مل�ضاريع �لتي تنفذ من قبل �ملقاولني و�لتاأكيد من ت�ضنيفهم و�جنازهم من قبل مهند�س 	•

�لتفتي�س يف �لفرع. 
�إ�ضتقبال طلبات ت�ضديق �لعقود وتدقيقها و�إر�ضالها للنقابة.	•
�لقيام بالك�ضف عن �مل�ضاريع �ملنجزه و�لتي قيد �لتنفيذ وذلك لغايات بيان ن�ضبة �لجناز من قبل مهند�س �لتفتي�س يف �لفرع .	•
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مناقلة رقم )1(
تاريخ2016/12/31

أ- ينقل مبلغ وقدره )اثنان وسبعون الف وخمسماية دينار ( من البنود التي قل مصروفها 

الفعلي عن التقديري لعام 2016 كالتالي :

البيـــــــــــــانالرقم
تقديري قبل 

املناقله
تقديري بعداملناقلهاملبلغ املنقول منه

30000500025000مصاريف صيانه وتنظيف مبنى النقابة1

30000800022000قرطاســـــــــيه 2

35000700028000برق ،بريد ، هاتف ، انترنت ، املوقع االلكتروني 3

45000600039000كهرباء ، مياه ، وتدفئــــة 4

400030001000أتعاب دراسات وابحاث وترجمة 5

200001000010000ندوات ونشاطات ومؤمترات ودورات 6

750025005000مصاريف نثريــة ومتفرقــة 7

40000400036000اثاث واآلالت /املركز والفروع8

9
مصاريف طارئه)التامني على مباني ومحتويات 

املركز والفروع( 
300020001000

10
تأميـن احليـاة للمقـاولني والصحي للموظفني 

/ املركز
19000025000165000

40450072500332000اجملموع
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مناقلة رقم )1(
تاريخ 2016/12/31

ب - ينقل مبلغ وقدره )واحد وسبعون الف وثالثماية وستون دينار( الى البنود التي زاد مصروفها  

الفعلي عن التقديري لعام 2016 كالتالي :

تقديري قبل البيـــــــــــــانالرقم
املناقله

املبلغ املنقول له
تقديري 

بعداملناقله

50000125051250رواتب فرع الطفيلة 1

30000110031100رواتب فرع مادبا 2

60000325063250مساهمة النقابة في الضمان/املركز  3

8500508550مساهمة النقابة في الضمان/اربد4

35003503850مساهمة النقابة في الضمان/السلط5

1000025010250مصاريف صيانة وعقود اجهزة واآلالت 6

مصارف اعالن واعالم )اعالنات صحف 7
وعقوداعالم( 

450001240057400

تبرعات للجمعيات اخليرية واملؤسسات 8
االنسانية ومتنوعة 

750001165086650

1000060010600توثيق ، مطبوعات ، نشــرات 9

200026504650رسوم دعــــــاوي وقضايـــا 10

1500035015350مكافــــــــــآت / متدربني 11

1100010011100مخصص فرع مأدبا  12

02000020000دعم نادي املقاولني13

8000310011100مخصص فرع السلط 14

01250012500عقد تطوير االنظةالتطبيقية/شركة البقعة15

06060ايجار صندوق امانات/البنك العقاري املصري16

017001700تبرع للزواج والوالدة وحاالت الوفاة للموظفني17

32800071360399360اجملموع
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امليزانية التقديرية لاليرادات لعام 2016 مقارنة بالفعلي حتى 2016/12/31
وامليزانية التقديرية لاليرادات لعام2017

البيـــــــــــــانالرقم
تقديري 

لعام2016  
بالدينار

فعلي حتى تاريخ 
2016/12/31

امليزانية 
التقديرية لعام 

2017 بالدينار

680000813375800000رسم االشتراك 1

80000143512.5125000رسم االنتساب 2

140005507550000رسم العضويـــة 3

520000513638.923525000رسـم النصف بااللف 4

3500068616.4760000رسم غرامة تأخير دفع االشتراك5

6
ايرادات أخرى /معارض ومطبوعات ودورات 

تدريبيه
60000103755.37580000

180000174975.853180000مرابحة بنــــوك 7

600008020075000رسم امتحان اجلاهزية 8

100295200رسم اصدار بطاقة هوية لالعضاء 9

12500001051134.4531050000بدل اتعاب تصديق العقود10

28791003004578.5742945200اجملموع
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امليزانية التقديرية للم�ضروفات لعام 2016 مقارنة بالفعلي حتى 2016/12/31
وامليزانية التقديرية للم�ضروفات لعام2017

البيـــــــــــــانالرقم
تقديري 

لعام2016  
بالدينار

فعلي حتى 
تاريخ2016/12/31

امليزانية 
التقديرية لعام 
بالدينار  2017

600000517071.57625000رو�تب �ملركز 1
8500070507.23579000رو�تب فرع �ربد2
8800082842.90993000رو�تب فرع �لكـرك  3
5000051241.37558000رو�تب فرع �لطفيلة 4
3000021346.08824000رو�تب فرع �لزرقاء 5
3000031092.61535000رو�تب فرع ماأدبا  6
3500033420.5738000رو�تب فرع معان 7
5500049421.42656000رو�تب فرع �لعقبة 8
3000029957.4734000رو�تب فرع �ل�ضلط 9

6000063217.69290000م�ضاهمة �لنقابة يف �ل�ضمان/�ملركز  10
85008545.89911500م�ضاهمة �لنقابة يف �ل�ضمان/�ربد11
1100010458.4913500م�ضاهمة �لنقابة يف �ل�ضمان/�لكرك12
66006465.7128500م�ضاهمة �لنقابة يف �ل�ضمان/�لطفيله13
35002454.2193500م�ضاهمة �لنقابة يف �ل�ضمان/�لزرقاء14
40003937.2425000م�ضاهمة �لنقابة يف �ل�ضمان/مادبا 15
44004168.3295500م�ضاهمة �لنقابة يف �ل�ضمان/معان16
70006169.4938000م�ضاهمة �لنقابة يف �ل�ضمان/�لعقبه17
35003806.8215000م�ضاهمة �لنقابة يف �ل�ضمان/�ل�ضلط18
3000024965.62530000م�ضاريف �ضيانه وتنظيف مبنى �لنقابة19
100009884.510000م�ضاريف �ضيانه وحمروقات وتاأمني �ضيار�ت 20
1000010240.95712000م�ضاريف �ضيانة وعقود �جهزة و�لآلت 21
3000020149.06730000قرطا�ضـــــــــيه 22
3500026685.01335000برق ،بريد ، هاتف ، �نرتنت ، �ملوقع �للكرتوين 23
3000029686.10730000�ضيافة ، وحفالت و�ضيافة وفود24
4500038693.77935000كهرباء ، مياه ، وتدفئــــة 25
400034574000�ضريبــــة م�ضقفـــات 26
20008302000��ضرت�ك �لنقابة يف �جلمعيات و�ملجالت و�ل�ضحف �ليومية 27
4500057319.44155000م�ضارف �عالن و�عالم )�عالنات �ضحف وعقود�عالم( 28
400004000�أتعاب در��ضات و�بحاث وترجمة 29
7500086607.4180000تربعات للجمعيات �خلريية و�ملوؤ�ض�ضات �لن�ضانية ومتنوعة 30
200008333.810000ندو�ت ون�ضاطات وموؤمتر�ت ودور�ت 31
75004144.686000م�ضاريف نرثيــة ومتفرقــة 32
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100001059610000توثيق ، مطبوعات ، ن�ضــر�ت 33
20004648.55000ر�ضوم دعــــــاوي وق�ضايـــا 34
1500015342.6516000مكافــــــــــاآت / متدربني 35
30008991000م�ضاريف طارئه)�لتامني على مباين وحمتويات �ملركز و�لفروع( 36
180001800018000�تعاب �د�رة �لتامينات و�لنفقات �لطبية/نائل �مل�ضري37
190000159665.9190000تاأميـن �حليـاة للمقـاولني و�ل�ضحي للموظفني / �ملركز38
360007200�ل�ضرت�ك يف �حتاد �ملقاولني �لعرب 39
10000020000�تعاب �مل�ضت�ضار �لقانوين 40
150010003000�أتعاب مدقق �حل�ضابات 41
4000035836.69140000�ثاث و�لآلت /�ملركز و�لفروع42
2500602500مكتبة �لنقابــــــــة 43
20000040000دعم �ضمود �ل�ضعب �لفل�ضطيني 44
200001000020000م�ضاهمة �لنقابة يف جمل�س �لبناء �لوطني 45
4500042442.4645000خم�ض�س فرع �ل�ضمـال )�ربد ، �ملفرق ،عجلون ، جر�س( 46
3500031548.56635000خم�ض�س فرع �لكـرك  47
1500011989.00115000خم�ض�س فرع �لطفيلة 48
1400012866.58414000خم�ض�س فرع �لزرقاء 49
1100011002.48312000خم�ض�س فرع ماأدبا  50
80007795.628000خم�ض�س فرع معان 51
2000018863.1515000خم�ض�س فرع �لعقبة 52
0200000دعم نادي �ملقاولني53
800011098.80110000خم�ض�س فرع �ل�ضلط 54
200002000�ضيانة مبنى فرع �ل�ضلط 55
20001502000�ضيانة مبنى فرع ماأدبا 56
200002000�ضيانة مبنى فرع �لطفيلة57
15000071182.475000�ضيانة مبنى �لنقابة/�ملرحلة �لثانية58
800008000�ضيانة مبنى �لنقابة/معان59
002000�ضيانة مبنى فرع �لكرك60
3000000300000�ضر�ء�ر�س �لعقبه61
200001852020000�يجار مبنى مكاتب �لتفتي�س �جلديده/جبل عمان62
360033001800عقد �خلبري �لملاين63
550027500�تعاب �مل�ضت�ضار �ل�ضريبي 64
0050000مركز تدريب �ضحة و�ضالمه مهنية65
01250012500عقد تطوير �لنظة�لتطبيقية/�ضركة �لبقعة66
06060�يجار �ضندوق �مانات/�لبنك �لعقاري �مل�ضري67
017004000تربع للزو�ج و�لولدة وحالت �لوفاة للموظفني68

24437001850940.342541560�ملجمـــــــــــــــــــــــــــــوع
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صور مختارة لبعض المشاريع الريادية
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   A.C.P

مطابع الرأي التجارية

   A.C.P

مطابع الرأي التجارية

التصميم واالخراج الفني 
 علي حاتم
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