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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الزمالء األفاضل أعضاء الهيئة العامة المحترمون 

السادة الحضور الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,,,,,,, 

ي�شرفني باال�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن زمالئي اأع�شاء جمل�س نقابة مقاويل 
االإان�شاءات االأاردنيني الثاين والع�شرون اأن اأرحب بكم جميعا واأتقدم منكم بتحية 
ال�شنوي  التقرير  اأيديكم  بني  وا�شعا  والتقدير,  واالإجالل  االإكبار  ملوؤها  اأردنية 
الأعمال املجل�س خالل ال�شنة املا�شية م�شتعر�شني اأمامكم اأبرز ما مت اإجنازه على 

كافة اجلهات املحلية والدولية على  ال�شعيدين االإداري واملايل.

الزمالء األفاضل،،،
نتيجة االأزمات ال�شيا�شية واالقت�شادية  يف املنطقة من حولنا والتي تنعك�س مبا�شرة على املجتمع االردنـي والقطاعات االإقت�شادية , ومنها قطاع  
االإن�شاءات االأمر الذي و�شع القطاع اأمام حتديات اأكرب, فر�شت على املجل�س اإتباع �شيا�شات واإجراءات جديدة, وو�شع اخلطط  واالإجراءات 
للحد من االآثار ال�شلبية على القطاع, اأ�شا�شها  التعاون بني القطاعني العام واخلا�س وكافة اجلهات ذات العالقة بالقطاع,  وتعاملنا  مع  هذه 
اجلهات ك�شريك حقيقي واأ�شا�شي وعلى راأ�شها وزارة اال�شغال العامة واالإ�شكان راعي القطاع, وقد ا�شتطعنا بحمد اهلل ورعايته مواجهة الكثري 
والعمرانية  االإقت�شادية  التنمية  مل�شرية  حمرك  اإقت�شادي  كقطاع  بدوره  املقاوالت  قطاع  ينه�س  كي   , ال�شعبة  املرحلة  وجتاوز  التحديات  من 

واحل�شارية, والو�شول  الى االإ�شتقرار االإقت�شادي املن�شود. 

الزمالء األفاضل،،،
املوؤ�ش�شات  على  للمقاولني  املرتتبة  املالية  امل�شتحقات  ق�شية  مقدمتها  ويف  املقاولني  لق�شايا  احلثيثة   املجل�س   ومتابعة  النقابة  �شعي  اإطار  يف 
والدوائر احلكومية, والتي اأ�شبحت ق�شية متكررة �شنويا دون اإيجاد حل منا�شب لهذه الق�شية التي  تكبد خزينة الدولة  خ�شائر فادحة  جراء 
التاأخري يف دفع امل�شتحقات ملا يرتتب عليها من فوائد وحقوق عقدية, ويف هذا االإطار فقد قام املجل�س بتكثيف اإت�شاالته موؤكدا �شرورة ايجاد حل 
جذري ودائم لهذه الق�شية وقمنا بعدة لقاءات وتوجيه عدة كتب لكل من دولة رئي�س الوزراء ومعايل  وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان ووزير املالية 
وغريهم من اجلهات املعنية ومتت االإ�شارة الى اأنه يرتتب على هذه التاأخريات اآثار �شلبية على املقاولني واإلتزاماتهم جتاه البنوك واملزودين , 

اإ�شافة الى التداعيات ال�شلبية على �شيا�شة ت�شجيع االإ�شتثمار وحتفيز القطاع.  

ومن ناحية اخرى قامت النقابة بتوقيع مذكرة التعاون مع جمعية املحكمني حيث مت االإتفاق على تعزيز التن�شيق والتعاون وحتقيق قدر اأكرب من 
متطلبات ال�شراكة يف جمال حل النزاعات العقدية واإقرتاح حلول ملعاجلتها ب�شكل متوازن يحفظ احلقوق ويحقق العدالة بني اأطراف النزاع .

الزمالء األفاضل
اأبناء  من  االأردنية  العمالة  ت�شغيل  اإلزامية  لنظام  وتنفيذًا  البطالة,  من  واحلد  التنمية  يف  املبذولة  اجلهود  يف  املقاوالت  قطاع  من  م�شاهمة 
املحافظات مب�شاريع الإعمار ل�شنة 2016، ال�شادر مبوجب قانون البناء الوطني، والذي ين�ص النظام على اإلزامية �شاحب العمل ب�شروط عقد 
املقاولة اخلا�شة بالعمالة من االأردنيني املطلوبة للتنفيذ واالإ�شراف من اأهايل املحافظة التي ينفذ بها امل�شروع االأمر الذي يعود بالفائدة على 
املقاول واأبناء املحافظة, حيث اأ�شارة املادة )3( )اأ,ب( من النظام رقم )3( ل�شنة )2016( على اآلية تعيني الكوادر واإحت�شاب اأجور الكادر 

بحيث تكون م�شعرة بعر�س العطاء املقدم من املقاول.

ويف اإطار العمالة, فقد قامت النقابة باالإتفاق مع وزارة العمل على ت�شهيل اإجراءات اإنتقال العمالة اإلى قطاع املقاوالت ومن �شركة اإلى اأخرى 
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وال�شماح باإ�شتقدام عمالة اآ�شيوية مما ي�شهم يف التخفيف من اإرتفاع اأجور العمالة واإحتكارها من قبل فئة حمددة من العمالة الوافدة وتذليل 
العقبات التي تواجه املقاولني, وذلك تطبيقًا ملذكرة التفاهم مع وزارة العمل التي تهدف اإلى زيادة فر�س العمل لالأردنيني بالتعاون مع املوؤ�ش�شات 
وال�شركات املنت�شبة لهذا القطاع والعمل على تدريب االأيدي العاملة االأردنية وتاأهيلها ورفع كفاءتها واإعطائها االأولوية باالإ�شافة اإلى فتح فرتة 

لت�شويب اأو�شاع العمالة اإ�شتفاد منها العديد من الزمالء املقاولني الذين كانوا يعانون من �ُشح العمالة الوافدة. 

الزمالء الكرام 
لقد قامت النقابة بو�شع خطة عمل ا�شرتاتيجية بالتعاون مع اجلهات املعنية, اأ�شفرت عن اإطالق مركز تدريب املقاولني CTC يف مركز النقابة 
خدمة للزمالء املقاولني لرفع كفاءة الكوادر الفنية يف خمتلف املجاالت, لتقدمي دورات متخ�ش�شة �شمن اأف�شل معايري اجلودة, حيث  مت اعتماد 
مركز تدريب املقاولني )CTC( من مركز اعتماد اجلودة العاملي  CAQA, ليكون مركز تدريب حملي واقليمي, واإن النقابة تطمح الأن يكون 
اإليه تكنولوجيا البناء من معدات ليكون �شاماًل  اأ�شا�شي يف تطوير مهنة املقاوالت, اذ �شيتم تزويد املركز باأحدث ما تو�شلت  لهذا املركز دور 
اإحتياجات ال�شوق  من االأيدي العاملة يف املهن االإن�شائية على امل�شتوى املحلي والعربي,  لكافة املهن الهند�شية واالإن�شائية, ليعمل على  لتليبة 
لذلك فقد قمت كرئي�س جمل�س اإدارة املركز بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم  مع ال�شركاء يف القطاعني العام واخلا�س من اجلهات املحلية 
والدولية, ويف مقدمتها اإتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية لعقد دورات متخ�ش�شة لتاأهيل كوادر فنية مدربة من العمالة االردنية, ومنح 
رخ�س مزاولة املهنة ملمار�شة العمل  ح�شب متطلبات اأ�شحاب العمل ومنظمة العمل الدولية, وتبلغ قيمة هذه االإتفاقية )115( األف دوالر ملدة 

ثالثة اأ�شهر جتدد تلقائيًا.

وحيث  اأن هناك طلب على م�شريف ال�شالمة وال�شحة املهنية يف امل�شاريع, حيث باتت متطلبًا رئي�شيًا للدخول يف العطاءات خا�شة الدولية منها, 
فقد قام املركز بعقد دورات م�شريف ال�شالمة وال�شحة املهنية مل�شاعدة املقاول االأردين على امل�شاركة يف عملية اإعمار دول اجلوار, كما �شيقوم 
اإتفاقية مت توقيعها ما بني نقيب املقاولني ومعايل وزير  املركز بالتعاون مع ال�شركاء يف القطاع بالتدريب على الق�شارة امليكانيكية, بناًء على 
�شراء )340( ماكنة  االإتفاقية على  وتن�س  امليكانيكية,  الق�شارة  للمبا�شرة يف م�شروع تدريب  العمل  وزير  واالإ�شكان ومعايل  العامة  االأ�شغال 
ق�شارة يتم تزويدها لل�شباب الأردين بعد اإنهاء الدورة بنجاح على اأن يتم ت�شديد ثمنها ب�شكل اأق�شاط مي�شرة، وتبلغ قيمة الإتفاقية )21( مليون 

دينار اأردين, كذلك يعمل املركز على عقد دورات تدريبية يف املهن االأخرى التي يتطلبها القطاع.

وختاما ال ي�شعني اال ان اأذكر باأن قطاعنا موؤهل الإعادة االإعمار يف الدول العربية ال�شقيقة التي عانت ويالت احلروب والدمار فلنكن م�شتعدين 
لدور قادم منوط بنا يف �شوريا والعراق الأمر الذي يتطلب منا اإعادة النظر يف اإ�شرتاتيجية حتالفاتنا واإتالفاتنا لإن�شاء �شركات اأردنية قادرة على 

املناف�شة مع �شركات كربى اإقليمية مدعومة من دولها .

واأخريا اأ�شكر زمالئي اأع�شاء جمل�س النقابة وموظفيها الذين مل يبخلوا باجلهد يف �شبيل اإجناح هذا العمل   .

  وحمى اهلل اأردننا العزيز 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نقيب المقاولين األردنيين
وائل رشاد طوقان
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النقـابـة في سطور

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

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

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

الهيئـة العامـة 

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

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

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

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

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

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

رئي�س االإجتماع.

مجلـس النقابـة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باجراءات اإقرارها اأ�شوليًا .

سياسة الجودة

والدفاع عن  وعمليًا,  علميًا  املهنة  م�شتوى  برفع  االأردنيني  االإن�شاءات  مقاويل  نقابة  تلتزم 
توقعات  تفوق  خدمات  تقدمي  خالل  من  وذلك  املهنة,  مزاولة  وتنظيم  االأع�شاء  م�شالح 

املقاولني, واالإلتزام الكامل بتطوير االأداء واإ�شتخدام اأحدث التقنيات ل�شمان اجلودة.
املوظفني  وكافة  النقابة  ومدير  النقابة  وجمل�س  بالنقيب  ممثلًة  النقابة  اإدارة  تطبق  كما 
�شيا�شة اجلودة من خالل تطبيق نظام اإدارة اجلودةISO 9001:2015, لتحقيق اأهداف 

النقابة وخططها االإ�شرتاتيجية.

رؤيـة النقابـة

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

اجلودة والتطوير امل�شتمر.
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رسـالـة النقابـة

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

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

قيـم النقابـة

قيم النقابة العليا ت�صمل:

العدالة : التي حتكم العالقات والتعامالت بني اأفراد النقابة.  •  
داخل  املعايري  كافة  تطبيق  وامل�شداقية يف  امل�شاءلة  للتمكن من ممار�شة  املو�شوعة  النظم  املعايري يف  وامل�ساءلة: و�شوح  ال�سفافية   •  

النقابة وخارجها.
امل�س�ؤولية والأمانة: عنوان احلياة والعمل يف النقابة وتعامل كل موظف مع نف�شه وزمالئه وروؤ�شائه ومروؤو�شيه, ومع اأدواته ومعداته   •  

واأ�شحاب العمل مب�شوؤولية واأمانة ويج�شدهما فعليًا كمعيار كلي ل�شلوكه.
الطاقة  واأن  ال�شريف,  غري  التناف�س  ال  العمل,  عالقات  ي�شود  اأن  يجب  الذي  هو  ال�سريف:  والتناف�س  والطم�ح  والتميز  التعاون   •  
ونحقق  واالأقوى,  االأجدر  لنكون  البع�س  بع�شنا  ولي�س بني  العمل,  نف�س جمال  نحو مناف�شينا يف  �شتكون موجهة  ال�شريفة  التناف�شية 

روؤيتنا ور�شالتنا.

أهـداف النقابـــــــــة

تعمل النقابة على حتقيق الأهداف التالية:

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

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

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

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

اأوًل : ع�صوية الإحتادات والهيئات العربية والدولية التالية : -

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

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

ثانيًا : ع�صوية جمال�ص الدارة التالية : 

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

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

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

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

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

ثالثًا : اللجان التي ت�صارك النقابة بع�صويتها 

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

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

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

اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني االردين / وزارة االأ�شغال العامة .  -  
جلنة تطوير االإ�شراف الهند�شي وتطبيقه / نقابة املهند�شني .  -  

جلنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع مع العدو ال�شهيوين / جممع النقابات املهنية .  -  
اللجنة العليا الإعمار غزة  -  
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جلنة التحكيم للم�شاريع املتناف�شة على جائزة وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان / وزارة االأ�شغال العامه .  -  
اللجنة التح�شريية ملوؤمتر الهند�شة املدنية ال�شابع/ نقابة املهند�شني االأردنيني.  -  

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

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

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

إجتماع الهيئة العامة السنوي

عقدت نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني اإجتماع الهيئة العامة العادي ال�شنوي للنقابة يف مقرها ا�شتنادًا الى املادة )21( من قانون مقاويل 
تالوة  االإجتماع  خالل  وجرى  واالإ�شكان,  العامة  االأ�شغال  وزير  معايل  مندوب  بح�شور  وذلك  وتعديالته   2014 ل�شنة   )4( رقم  االإن�شاءات 
ومناق�شة التقرير االإداري واملايل الأعمال جمل�س النقابة للعام 2016 وامل�شادقة عليه, واالإطالع على امليزانية العمومية للنقابة كما هي بتاريخ 
االإجتماع  وامل�شادقة عليها, كما جرى خالل   2017 للعام  التقديرية  املوازنة  الى االطالع على  باالإ�شافة  وامل�شادقة عليها   31/12/2016

انتخاب مدقق احل�شابات القانوين للنقابة للعام 2017 حيث مت التجديد للمدقق احلايل.
وناق�شت الهيئة العامة خالل االإجتماع العديد من الق�شايا واالإقرتاحات واملوا�شيع ذات العالقة بعمل ون�شاطات النقابة ومت اتخاذ القرارات 

باإجماع الهيئة العامة.

إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لصندوق التكافل االجتماعي 

عقدت الهيئة العامة ل�شندوق التكافل االجتماعي اإجتماعها ال�شنوي العادي بتاريخ 16/9/2017 حيث مت مناق�شة كافة الق�شايا التي تهم 
اأع�شاء الهيئة العامة ل�شندوق التكافل ومناق�شة التقريرين االداري واملايل واإقرارهما حيث مت االإي�شاح الأع�شاء الهيئة العامة ل�شندوق التكافل 
ما مت �شرفه من م�شتحقات مالية لورثة الزمالء املقاولني الذين وافتهم املنية , وبيان اأعداد امل�شرتكني يف ال�شندوق ومن ثم اإقرار التقريرين 

يف نهاية االإجتماع.
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مركز النقابة وفروعها

العنوان العنوان الربيدي فاك�ص هاتف املحافظةالفرع الرقم

1

املركز الرئي�شي     

دائرة التفتي�س 
 راأ�س العني 

عمان

عمان

 5929461
 065928931

 0795309257
0777637080

 064642605

 5928704

064644137

 850324
عمان 11185 

االردن 

عمان –دير غبار �شارع الها�شميني 

عمان –را�س العني

2
حمافظات ال�شمال

اربد, جر�س, عجلون 
املفرق 

027101638 اربد
 0797346350

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

غرب النفق 

الكركحمافظة الكرك 3
 032340150

 0796394567
 0777331099

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

ال�شالم 

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

 .

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

احمد قطي�س االزايدة 

032031519032031519 العقبةحمافظة العقبة 6
428 الرمز 

الربيدي 77110 

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

عمرو لل�شرياميك . 

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

جمعية عنبتا عمارة رقم 32 

236 032133245 معانحمافظة معان8
معان - خلف مبنى بلدية معان الكربى 

بجانب غرفة جتارة معان 

053552528053552528 البلقاءحمافظة البلقاء9
 1152 بريد

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

ع�شرية احليا�شات .
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الهيكل التنظيمي لنقابة المقاولين

هباقنلاسلجم

بيقنلا

ينوناقلامسقلا

 ةيلاملا تاراشتسالا
 ةيجراخلا ةينوناقلاو

يجراخلاقيقدتلا

قودنصلانيمأ

بيقنلابتكممسق
رسلاةناماو

وراعسالاةرئاد
دوقعلاوتاساردلا

ةيلاملاةرئادلاةيرادالاةرئادلاتامولعملاايجولونكتةرئادهعباتملاوهدوجلاةرئادهينفلاةرئادلا

قيثوتودصرمسق
دوقعلاوراعسالا

تاساردلاو

شيتفتلاةرئاد

قيدصتلامسق

نيلواقملا تامدخ مسق

ةبساحملامسق

قودنصلامسق

تايرتشملا/مزاوللامسق
تاعدوتسملاو

يحصلانيمأتلامسق
هايحلاو

نوؤشمسق
نيفظوملا

ةفشرالاوناويدلامسق
ةينورتكلالا

تامدخلامسق
ةدناسملا

رسلانيمأ

ةماعلاةئيهلا

هباقنلا ريدم

 ةماعلا تاقالعلا مسق
 مالعالا و

 تايجمربلا مسق
ينورتكلالا عقوملاو

تاكبشلا مسق

 ناحتما ةدحو
ةيزهاجلا

 لفاكتلا مسق
يعامتجالا

 ةعباتم ةدحو
سلجملا تارارق

شيتفتلا مسق

ةبتكملا

 تامدخ ةرئاد
نيلواقملا

 باستنالا مسق
دوقعلا قيثوتو

 ةعباتم مسق
عورفلاو ناجللا

 يلخادلا قيقدتلا
يرادالاو يلاملا



فعاليات ونشاطـات 
المجلـس وانجازاتـه
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نشاطات وفعاليات المجلس 

أواًل : اللقاءات 

 �شمن م�شاعي جمل�س نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني بالتفاعل امل�شتمر مع املوؤ�ش�شات الر�شمية ذات العالقة بقطاع املقاوالت والتباحث معها 
يف الق�شايا التي تهم املقاولني وتوؤثر على عمل قطاع املقاوالت االأردين فقد التقى جمل�س النقابة مع امل�شوؤولني واأ�شحاب القرار يف احلكومة 
والقطاع الر�شمي من اأجل حل الق�شايا واملعوقات التي تواجه القطاع واملقاولني خالل العام املن�شرم وا�شتطاع املجل�س حل معظم هذه الق�شايا 

وال زال حتى االآن يتابع الق�شايا التي مل حتل .

لقاء نقيب احتاد املقاولني العراقيني وال�صفرية العراقية

ال�شنايف بح�شور رئي�س  العراقيني علي فاخر  املقاولني  اإحتاد  وائل طوقان ورئي�س  االأردنيني  االإن�شاءات  ت�شاوري جمع نقيب مقاويل  لقاء  عقد 
املجل�س االإقت�شادي االأردين العراقي خالد كنعان برعاية ال�شفرية العراقية �شفية ال�شهيل حيث اأكدت ال�شفرية العراقية يف عمان �شرورة العمل 
امل�شرتك بني االأردن والعراق حول كيفية التعاون يف جمال م�شاريع اإعادة االإ�شتقرار والتنمية واالإعمار يف العراق , وت�شمل عملية اإعادة اإعمار 
العراق, م�شاريع البنى التحتية وتاأهيل وتدريب القوى العاملة العراقية يف املهن املطلوبة يف �شوق العمل العراقي حيث مت االإتفاق بني الطرفني 
على العمل على ا�شتكمال هذه املباحثات يف بغداد يف مطلع العام القادم حيث �شيتوجه وفد من الفعاليات االإقت�شادية االأردنية ومنها قطاع 
الإن�شاءات، ومت خالل الجتماع التاأكيد على عمق العالقة يف كال البلدين العراق والردن والتن�شيق امل�شرتك م�شتقبال مبا يخدم م�شالح البلدين 
واآلية ا�شتثمار العالقة العميقة املتاأ�شلة بني ال�شعبني االردين والعراقي يف مد ج�شور التعاون امل�شرتك لفتح باب امل�شاركة للمقاول االردين يف 

اإعمار العراق ال�شقيق. 
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اجتماع اأع�صاء الهيئة العامة لبحث م�صروع قانون البناء الوطني

والكهروميكانيك  الأبنية  املتخ�ش�شني مبجالت  العامة  الهيئة  واأع�شاء  النقابة  اأع�شاء جمل�ص  اإجتماعا �شم  الأردنيني  املقاولني  نقابة  عقدت 
للتباحث حول م�شروع قانون البناء الوطني االأردين لعام 2017 وتعديالته واملنظور اأمام جمل�س النواب االأردين.

وجرى خالل االإجتماع مناق�شة بنود القانون والتعديالت الواردة عليه واأثرها على تطوير وتنظيم واقع عمل املقاوالت يف اململكة, كما مت الرتكيز 
االإختالالت يف  املذكورة ملعاجلة  التعديالت  القانون, حيث جاءت  لبنود  اإ�شافتها  التي مت  والعقوبات  والتنفيذ  والت�شجيل  الرتخي�س  بنود  على 

اأعمال بع�س اجلهات املخالفة لتكون رادعًا لكافة االأطراف التي تتغول على قطاع املقاوالت وت�شيء الى مهنيتها وحرفيتها.
وجرى خالل االإجتماع توافق االآراء على �شرورة تنفيذ اأحكام القانون وتعديالته والتي تن�شف املقاولني امللتزمني باأ�شول املهنة والقوانني املنظمة 

لها، ومبا يحقق العدالة يف �شوق املقاولت الذي ي�شهد جتاوزات وتعديات من اجلهات غري امللتزمة بن�شو�ص القوانني يف اململكة.
بتنفيذ  قانونيًا  امللتزمة  املقاوالت  �شركات  لكافة  القانونية  احلماية  برت�شيخ  ت�شهم  املطروحة  التعديالت  اأن  وائل طوقان  املقاولني  نقيب  واأكد 
ن�شاطات املقاوالت واالإن�شاءات , ودعا الى التم�شك باالأطر القانونية املنظمة لن�شاطات املقاوالت يف اململكة ملا لذلك من اأثر اإيجابي كبري على 

طبيعة ون�شاطات هذا القطاع احليوي وتر�شيخ حلرفية املهنة واإجنازاتها.
كم �شّرح نقيب املقاولني اإن تعديل قانون البناء الوطني جاء ملنع التغّول والتعّدي على قانون مقاويل االإن�شاءات, كما اأنه ي�شهم يف احلفاظ على 
لي�شت �شد قطاع  النقابة  اأن  اإلى  واأموالهم, م�شريًا  املواطنني  اأرواح  اإلى حماية  اإ�شافًة  والكودات  املوا�شفات  بتطبيق  املباين وجودتها  �شالمة 

االإ�شكان ولكنها معنية بتنظيم قطاع املقاوالت.
واأكد على اأن القانون ياأتي ل�شمان حتقيق الكفالة الع�شرية للمباين املنفذة يف اململكة مو�شحًا اأن النقابة تعمل على تنظيم قطاع املقاوالت ورفع 
م�شتواها والدفاع عن م�شالح اأع�شائها وذلك ح�شب املواد )6,8( من قانون نقابة مقاويل االإن�شاءات رقم 13 ل�شنة 1987 وتعديالته, واأو�شح 
اأنه وخالل العام 2016 مت ت�شديق عقود اإن�شاءات مب�شاحة اإجمالية بلغت خم�شة ماليني مرت مربع نفذت من خالل عمالة وافدة ومن اأ�شخا�ص 

غري م�شجلني وغري م�شنفني لدى النقابة, مما يعترب تعديًا وا�شحًا على قطاع املقاوالت.
وترى النقابة �شرورة ورود ن�س وا�شح بتمثيل املهند�شني واملقاولني ب�شكل متوازن يج�شد ال�شراكة احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�س يف 
اللجنة االإن�شائية العليا التي يتم تعيينها من قبل جمل�س الوزراء بتن�شيب من جمل�س البناء الوطني, كما تدعو النقابة اإلى اإلغاء عبارة “�شركات 
االإ�شكانات” يف التعديالت امل�شار اإليها يف تعديالت القانون اإ�شافًة اإلى اإلغاء عبارة “العمارات ال�شكنية” واإ�شتبدالهما بـ “االأبنية” داعيًا 
اإلى عدم التعدي على �شالحيات واأدوار النقابات “نقابتي املهند�شني واملقاولني” وو�شع نظام ملحق لتف�شري وتو�شيح قيمة املخالفات على 

اجلهات املخالفة .

زيارة م�صاغل الطاقة املتجددة يف املفرق

قام جمل�س نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني بزيارة مل�شاغل ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب للطاقة املتجددة يف املفرق  والتي مت ان�شاوؤها 
خدمة لقطاع الطاقة املتجددة ورفد �شوق العمل يف هذا القطاع احليوي بااليدي العاملة املحلية املدربة واملاهرة وذلك متا�شيا مع الروؤيا امللكية 
يف جذب اال�شتثمارات يف جمال الطاقة املتجددة وتوطينها يف اململكة, وا�شتعدادا لتمكني املقاولني االأردنيني من امل�شاركة يف امل�شاريع املتنامية 

يف حمافظة املفرق وحمافظات اململكة  وتزويدهم بالكادر املحلي املدرب.
واأبدى نقيب املقاولني ا�شتعداد النقابة  بالتن�شيق مع ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب يف اإدارة هذا املركز املتميز , حيث �شيتم تاأهيل امل�شاغل 
باأحدث  امل�شاغل  رفد  �شيتم  وكذلك   , امل�شروع  لتمويل  ا�شتعدادها  اأبدت  التي  لالت�شاالت  اوراجن  �شركة  مع  بالتعاون  حملي  مقاول  خالل  من 
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التجهيزات واملعدات التدريبية من خالل الوكالة االأملانية للتعاون الدويل )GIZ (, منوها الى ا�شتعداد �شركات املقاوالت يف توفري فر�س تدريب 
وت�شغيل املتدربني  يف امل�شاريع املختلفة يف حمافظات اململكة. واأ�شار الى حجم العمل الكبري املنتظر يف م�شاريع الطاقة املتجددة وخا�شة يف 
حمافظات املفرق واالأزرق ومعان واأهمية رفد ال�شركات بالعمالة االأردنية املوؤهلة واملدربة على اأ�شاليب البناء احلديثة , وا�شاد نقيب املقاولني 

بالوكالة االأملانية للتعاون الدويل التي مل تاألوا جهدا يف التعاون مع النقابة يف التجهيز والتدريب والت�شغيل للعمالة االأردنية .

افتتاح م�صروع ال�صكن املي�صر يف الظليل

اأن فكرة ال�شكن املي�شر على خمتلف مناطق اململكة يخدم كل حمتاج ل�شكن اآمن واأن اإيجاد وحدات �شكنية مي�شرة لذوي الدخل املحدود يعد 
خطوة يف الت�شدي للفقر احل�شري ويعمل على اإنهاء الع�شوائيات ال�شكنية ويعمل على تر�شيخ التنمية احل�شرية امل�شتدامة من خالل تكري�س 

االأمان والتما�شك املجتمعي. 
قامت �شركات املقاوالت بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة بتنفيذ اأربعة مناذج �شكنية ال�شغريه بحجم 65م2 قابل للتو�شع اأفقيًا او عاموديًا 
بنف�س امل�شاحه, يف العا�شمة عمان وال�شليل يف الزرقاء والرمثا والكرك والتي طرحت من خالل مبادرة لالإ�شكان لذوي الدخل املحدود والتي 
اأ�شرفت على تنفيذها النقابة , وقد قامت النقابة باإعداد االتفاقيات مع املقاولني وتوقيعها اأ�شوليا حيث التزم املقاولون بالتنفيذ ح�شب وثائق 
امل�شاريع من املخططات وجداول الكميات و�شمن املوا�شفات الفنية املطلوبة وقام كادر النقابة مبتابعة حثيثة لهذه امل�شاريع  منذ توقيع الإتفاقيات 

الى ان مت ت�شليم هذه امل�شاريع اأ�شوليًا.
واأ�شادت مدير برنامج االمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية بتعاون نقابتي املقاولني واملهند�شني الإجناح هذا امل�شروع الذي ميكن املواطن االأردين 

من امتالك �شكن الئق مقابل ق�شط ال يتجاوز اأجرة ال�شكن ال�شهري. 

حملة الرب والح�صان 

التقى جمل�س نقابة املقاولني ب�شمو االأمرية ب�شمه املعظمه يف مقر حملة الرب واالح�شان التي تقوم على تنفيذ م�شاريع ترميم واإعادة تاأهيل منازل 
االأ�شر العفيفة من خالل  ال�شندوق االأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية )جهد( كاأحد برامج حملة الرب واالح�شان اخلريية حيث مت توقيع اإتفاقية 
تعاون تقدم نقابة املقاولني مبوجبها الدعم لربنامج »بيت اآمن«، الذي تنفذه احلملة بهدف ترميم واعادة تاأهيل منازل الأ�شر العفيفة يف خمتلف 
مناطق اململكة. ووقع االإتفاقية نائب املديرة التنفيذية لل�شندوق االأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية رمي الزبن, ونائب نقيب املقاولني املهند�س 
اأحمد اليعقوب, بح�شور �شمو االأمرية ب�شمة بنت طالل رئي�شة اللجنة العليا للحملة وعدد من اأع�شاء اللجنة العليا للحملة واأع�شاء جمل�س النقابة.
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واأ�شادت �شمو االأمرية ب�شمة بالتعاون ما بني احلملة ونقابة املقاولني, واجلهود اخلرية للنقابة يف دعم وتعزيز م�شرية التنمية يف اململكة, بدوره 
قال نائب نقيب املقاولني ان هذه ال�شراكة تاأتي يف اإطار امل�شوؤولية االإجتماعية لنقابة املقاولني جتاه املجتمع املحلي , ودعمها للجهود الوطنية التي 

ت�شتهدف الفئات املحتاجة وحت�شني معي�شتها, موؤكدا تقدير النقابة جلهود احلملة يف م�شاعدة االأ�شر العفيفة.

الإفطار الرم�صاين ال�صنوي للجان ال�صت�صارية واملوظفني

اإحتفاءا ب�شهر رم�شان الكرمي اأقامت نقابة املقاولني حفل افطار تكرميا الأع�شاء اللجان االإ�شت�شارية لفروع النقابة يف حمافظات اململكة املختلفة 
وملوظفيها برعاية نقيب املقاولني وائل ر�شاد طوقان وبح�شور اأع�شاء جمل�س النقابة واأمناء �شر اللجان االإ�شت�شارية للفروع .

واأ�شاد نقيب املقاولني بدور اللجان االإ�شت�شارية يف امل�شاعدة على حتقيق �شيا�شات وروؤية ومتثيل النقابة يف حمافظات اململكة من خالل امل�شاركة 
يف فعاليات املحافظات املختلفة �شواًء الوطنية اأو الر�شمية واملهنية وكذلك متثيل النقابة والزمالء املقاولني خري متثيل ويف تفعيل عمل وفعاليات 

املجتمع املحلي .

كما اأ�شاد النقيب بعمل موظفي النقابة وتناغم اأدائهم مع املجل�س موؤكدا �شعي النقابة لت�شهيل مهامهم يف بناء روح عمل الفريق اجلماعي وخلق 
بيئة عمل مثالية وتعزيز كفائة املوظفني للو�شول اإلى اأعلى م�شتوى من االإنتاجية وتقدمي اأف�شل اخلدمات لتحقيق اأهداف النقابة املرجوة , تنفيذًا 
املوظفني  الأن  املجل�س  روؤى  لتحقيق  املنا�شب  القرار  الى  الو�شول  اال�شت�شارية يف  واللجان  املوظفني  باإ�شراك  تق�شي  التي  املجل�س  ال�شرتاتيجية 

واللجان هم اجلهات املعنيه بتنفيذ القرارات واإجناح اخلطط والربامج وو�شعها مو�شع التنفيذ على اأر�س الواقع . 
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 حفل اإفطار لالأيتام

اأقامت نقابة املقاولني يف مقرها حفل اإفطار الأيتام ال�شنوي، مب�شاركة 300 يتيم من نحو �شت جمعيات خريية.
وح�شر االإفطار نقيب املقاولني  وائل طوقان وعدد من اع�شاء جمل�س النقابة واملقاولني.

وجرى خالل حفل االإفطار توزيع عيديات على االأطفال االأيتام, كما ا�شتمل على فقرات ترفيهية خا�شة باالطفال.
وقيام عدد من الزمالء املقاولني بكفالة عدد من االأيتام, من خالل بع�س اجلمعيات اخلريية التي تعنى باالأيتام, حيث مت تامني بع�س الكفاالت .
وقال نقيب املقاولني تاأتي هذه الفعالية ال�شنوية للنقابة والتي ت�شب يف اإطار امل�شوؤولية االإجتماعية للنقابة وامل�شاهمة يف م�شاعدة االأيتام واإدخال 

الفرح وال�شرور الى قلوبهم وخا�شة مع قرب حلول عيد الفطر املبارك.
فعالية اليتيم نقابة املقاولني /فرع مادبا

االيتام  برعاية  املعنية  با�شتقبال جمموعة من اجلمعيات  الفرع  وموظفي  اال�شت�شارية  اللجنة  واأع�شاء  ب�شار اجلمعاين  ال�شيد  ال�شر  اأمني  قام 
مبحافظة مادبا يف قاعة فرع النقابة ،ومنها جمعية عبد الرحمن ،جمعية بني حارث ،جمعية الغاثة، مركز وليد خرمة ، جمعية مليح ، حيث مت 
تقدمي مائة وع�شرة وجبة اإفطار لالأطفال وعائالت م�شتورة وتقدمي م�شاعدات مالية لتلك اجلمعيات والعائالت , وقام ممثلوا اجلمعيات بتقدمي 

جزيل ال�شكر واالإمتنان لنقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني ملا تقدمه من م�شاعدات بهذا ال�شهر الف�شيل .
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نقابة املقاولني حتتفل بيوم املراأه العاملي وعيد الم

حفاًل  النقابة  نظمت  العاملي،  املراأة  يوم  و  الأم  عيد  مبنا�شبتي  اإحتفال 
تقديرًا  املبادرة  هذه  وجاءت  الفروع   خمتلف  من  ملوظفاتها  تكرمييًا 
ي�شكلن  اللواتي  االأمهات  وخا�شة  العامالت  الن�شاء  لفئة  النقابة  من 
الن�شيج االإجتماعي ويوؤدين دورًا كبريًا يف بناء االأ�شرة  ن�شبة كبرية من 

واملجتمع.
اأكد  احلفل  خالل  املقاولني  نقيب  طوقان  وائل  ال�شيد  األقاها  كلمة  ويف 
على اإيالء النقابة للمراأة يف جميع مواقعها اهتمامًا بالغًا, وذلك الإميان 
منا�شباتها  يف  معها  والتوا�شل  احلياة,  يف  الفاعل  املراأة  بدور  النقابة 

املختلفة.
الهدايا  وتوزيع  النقابة  ملوظفات  تكرمي  فعالية  االإحتفالية  وت�شمنت 
الذي  االجتماعي  الدور  مع  اإن�شجاما  وتعارف,  غداء  وحفل  التقديرية 
خمتلف  يف  موظفيها  لدى  واالنتماء  العالقات  تر�شيخ  يف  النقابة  تلعبه 

مواقع العمل.

حفل اإفطار خريي ل�صالح م�صاريع الإعمار يف قطاع غزة

نظمت اللجنة العليا الإعمار غزة التي ت�شم يف ع�شويتها نقابة املهند�شني 
افطار  حفل  االإ�شكان  قطاع  يف  امل�شتثمرين  وجمعية  املقاولني  ونقابة 
الإعمار يف قطاع غزة مب�شاركة  التربعات مل�شاريع  خريي ل�شالح جمع 

نحو 500 �شخ�ص، تربعوا مبا يزيد على 100 األف دينار.
وقال رئي�س اللجنة العليا نقيب املهند�شني ماجد الطباع اإن غزة اليوم هي 
اأحوج من اأي وقت م�شى للعون واالإغاثة واإعادة االإعمار وبني اأن اللجنة 
متكنت خالل الفرتة املا�شية من اإجناز القليل جتاه اأهل غزة, اأبرزها 
دوالر  مليون   4 وبكلفة  البلح  دير  يف  واالأطفال  الوالدة  م�شت�شفى  اإن�شاء 
عدد  وتطوير  وترميم  جدة,  يف  للتنمية  االإ�شالمي  البنك  مع  بال�شراكة 
من العيادات واملراكز ال�شحية يف قطاع غزة منها: عيادة العطاطرة/ 

وق�شم الكلى يف م�شت�شفى ال�شفاء/ ومركز �شحي حممد الدرة وغريها , واإعادة بناء عدد من الوحدات ال�شكنية يف القطاع وامل�شاهمة يف ترميم 
الها�شمية,  اخلريية  والهيئة  الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة  مع  وبالتن�شيق  الطبية  والعالجات  االأدوية  من  منا�شبة  كميات  وتاأمني  الفقراء,  بيوت 
وتاأمني لوازم االإيواء واالإغاثة من الطرود الغذائية واحلقائب املدر�شية للطلبة وامل�شتلزمات ال�شرورية للم�شردين يف املدار�س بالتن�شيق مع اإحتاد 
اجلمعيات اخلريية يف غزة والهيئة العربية الدولية الإعمار غزة, , وكذلك تاأمني ما يقارب 300 وحدة �شكنية جاهزة )كرافان( من خالل الهيئة 
اخلريية الها�شمية، وامل�شاهمة يف م�شروع اإزالة وترميم الأبنية املت�شدعة والآيلة لل�شقوط نتيجة العدوان بالتن�شيق مع الهيئة العربية لإعمار غزة.
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نقابة املقاولني حتتفل بذكرى الكرامة

حتت رعاية �شعادة رئي�س جمل�س النواب املهند�س عاطف الطراونة  نظمت نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني  من خالل جلنة دعم �شمود ال�شعب 
العربي  ببطولت اجلي�ص  ومنت�شبيها  النقابة  اعتزاز  اإطار  الإحتفالية يف  وتاأتي  الر�ص  ويوم  الكرامة  معركة  اإحتفالية مبنا�شبة ذكرى  الفل�شطيني 
وب�شالته يف الدفاع والذود عن اأر�س الوطن ليغدو واحة دائمة لالأمن واالأمان وموطئا للحرية وال�شالم يف املنطقة, وا�شتذكارا ملاآثر جي�شنا وت�شحياته 
التاريخية التي تكللت بالن�شر وك�شر �شوكة املعتدين يف معركة الكرامة اخلالدة التي اأبطلت مقولة “ اجلي�س االإ�شرائيلي اجلي�س الذي ال يقهر”, 
كما وتاأتي ا�شتنكارًا لالإحتالل واملجازر والعدوان ال�شهيوين االإ�شرائيلي الغا�شم على اأر�س فل�شطني و�شعبها وتاأكيدا على حق العودة ودحر االإحتالل 
ووحدة امل�شري بني ال�شعبني ال�شقيقني يف االأردن وفل�شطني. وت�شمن االإحتفال رفع االآذان ا�شتنكارًا لنهج ال�شهيونية االإجرامي نحو منع رفع االآذان 
يف االأر�س املقد�شة وكلمات القاها كل من �شعادة رئي�س جمل�س النواب ونقيب املقاولني واأبناء ال�شتات الفل�شطيني وفقرات من الرتاث الوطني , وذلك 

تاأكيدا للحمة الوطنية بني كافة فئات ال�شعب االأردين, ودعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني يف حقه امل�شروع بالدفاع عن االأر�س واملقد�شات.     

ثانيًا: المعارض والمؤتمرات :-

املعر�ص الدويل ال�صنوي احلادي ع�صر لالإن�صاء والبناء وال�صناعات الهند�صية

نظرًا الأهمية الدور الذي تلعبه النقابة على امل�شتوى العربي والدويل نظمت النقابة معر�شها ال�شنوي احلادي ع�شر .
حيث افتتح مندوب دولة رئي�س الوزراء, معايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان املهند�س �شامي هل�شة فعاليات املعر�س الدويل احلادي ع�شر للبناء 
والإن�شاء وال�شناعات الهند�شية واملوؤمتر الدويل لإعادة اإعمار �شوريا ودول ال�شراع يف املنطقة الذي تنظمه نقابة مقاويل الإن�شاءات مب�شاركة 
كربى �شركات املقاوالت وال�شركات االإ�شت�شارية واالإ�شتثمارية والهند�شية وال�شناعية , واأ�شار معايل وزير االأ�شغال اأن االأردن بقيادة جاللة امللك 
التوا�شل  وتعزيز  والبقاء  لالإ�شتمرار  والنوعية كخيار  باجلودة  توؤمن  اإ�شتثمارية منوذجية متطورة  بيئة  باإيجاد  وذلك  لالإ�شتثمار  اأ�شبح مالذا 
واالإنفتاح مع اجلميع , واأ�شاف اأن اإقامة املعر�س واملوؤمتر ال�شنوي للنقابة ياأتي ترجمة للروؤية والتوجيهات امللكية للحكومة واإميانا بنه�شة االأردن 
احلديث يف جميع القطاعات, ومنها قطاع البناء والهند�شة واالإ�شكان, كما ياأتي كاإ�شتمرارية للتوا�شل بني القطاعات امل�شاركة العامة واخلا�شة, 
وفر�شة لت�شجيع االإ�شتثمار والت�شاركية بني القطاعني العام واخلا�س , واأ�شار الى ان قطاع البناء والهند�شة واالإ�شكان اأ�شبح بجهود املخل�شني 
ورعاية القيادة الها�شمية من اأكرث القطاعات االقت�شادية ازدهارا وتطورا, واأنه من اأبرز حماور خطة حتفيز النمو االقت�شادي لالأعوام -2018
2022 كما بني ان احلكومة اأولت هذا القطاع اأهمية بالغة ومت اإدراجه كقطاع م�شتقل �شمن خطتها لالإطار املتكامل لل�شيا�شات االقت�شادية 

واالجتماعية لعام 2025 لو�شع اخلطط التنفيذية لتطوير وحتديث القطاع ل�شمان اال�شتمرارية واملوؤ�ش�شية واملنظومة املتكاملة للعاملني فيه.
وقال نقيب املقاولني ال�شيد وائل طوقان ان املعر�س ميثل حدثًا �شنويا للنقابة وفر�شة للقاء اأطراف العمل يف قطاع املقاوالت الذي يعترب املحرك 
الرئي�شي لالقت�شاد الوطني , واأ�شاف اأن املعر�س واملوؤمتر املرافق له يهدفان اإلى و�شع حلول وا�شرتاتيجيات لهذا القطاع والذي �شهد خالل 
االأعوام املا�شية تراجعا كبريا يف حجم امل�شاريع املنفذة و�شح بطرح العطاءات احلكومية, باالإ�شافة اإلى الزيادة التي طراأت يف اأعداد �شركات 

املقاوالت والتي كان لها اأثر �شلبي يف ح�شة املقاول بالعمل واملناف�شة.
واأ�شار الى ان النقابة بادرت اإلى تتبع كل ال�شبل املتاحة للم�شاهمة يف بناء واإعمار الوطن, ب�شواعد املقاولني واأنها يف الوقت الذي ت�شيد به باأجهزة 
الدولة فاإنها ال تتوانى عن توجيه النقد البناء ملواطن ال�شعف, التي اأ�شبح من اأكرب عناوينها الرتدد والبطء يف اأخذ القرار املالئم يف الوقت 

املنا�شب وتطبيق القانون, وهو ما على احلكومة التنبه له ملا له من اآثار �شلبية.
واأكد طوقان ان �شركات املقاوالت االأردنية االأكرث قدرة من حيث االإمكانيات واخلربات التي توؤهلها للقيام بدور اأ�شا�شي يف اإعادة اإعمار دول 
اجلوار العربي, واأنه ال بد اأي�شا من التن�شيق مع املقاولني يف تلك الدول واإيجاد �شيغ للتعاون مع ت�شهيالت حقيقية خا�شة يف امل�شاريع املمولة من 
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اخلارج وتب�شيط �شروط التاأهيل ليتاح للمقاول الأردين امل�شاركة يف هذه امل�شاريع.
والتمديدات  واالإ�شكان  والديكور  املقاوالت  و�شركات  العمارة  وفن  والت�شييد  البناء  يف  متخ�ش�شة  �شركات  م�شاركة  على  املعر�س  وا�شتمل 
الكهروميكانيكة والتدفئة والتكييف والتربيد ومعدات ال�شناعة االن�شائية والرافعات ال�شوكية وقطع الغيار وال�شناعات البال�شتيكية واحلجر 
والرخام واالأمن وال�شالمة العامة واالإ�شمنت واحلديد وال�شناعات الكيميائية واالنارة وامل�شارف والبنوك والعزل والتاأمني والزجاج واالملنيوم 

واملياه وحمطات التقنية والطاقة البديلة واملتجددة والتعدين وامل�شاعد وال�شالمل الكهربائية واملباين اجلاهزة.
والطاقة  والهند�شة  واالإ�شكان  املقاوالت  قطاع  يف  خرباء  الى  باالإ�شافة  واأجانب  عرب  وم�شوؤولون  حمليون  وزراء  واملوؤمتر  املعر�س  يف  و�شارك 

واالإ�شتثمار وامل�شارف.
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معر�ص الرتاث الفل�صطيني

افتتحت وزيرة التنمية االجتماعية هاله لطوف فعاليات املعر�س الثامن للرتاث الفل�شطيني يف دار نقابة املقاولني  .
ويقيم مركز الرتاث الفل�شطيني بالتعاون مع ال�شفارة الفل�شطينية ونقابة املقاولني االأردنيني هذا املعر�س �شنويا يف النقابة برعاية ودعم من 
اإلى جانب ركن للكتاب ي�شم كتبًا واإ�شدارات تتناول الق�شية الفل�شطينية ,   , النقابة , وا�شتمل املعر�س عرو�س للدبكة الفل�شطينية واالفالم 

اإ�شافة الى العديد من املطرزات واالأثواب الفل�شطينية واال�شغال اليدوية واملاأكوالت ال�شعبية وغريها من املنتجات الفل�شطينية.
ويذكر اأن مركز الرتاث الفل�شطيني تاأ�ش�س عام 1991, بهدف احلفاظ على الرتاث والهوية الفل�شطينية, وم�شاعدة ومتكني املراأة وعائلتها من 

اأن تكون م�شتقلة ماديا, وتقدم العون للعائالت على اأر�س الوطن ويف ال�شتات .

املعر�ص ال�صنوي ملركز جمعية ال�صابات امل�صلمات للرتبية اخلا�صة

 �شمن فعاليات جمعية ال�شابات امل�شلمات للرتبية اخلا�شة افتتحت �شمو االأمرية ثروت احل�شن بح�شور نقيب املقاولني واع�شاء جمل�س النقابة 
اأ�شتمل   اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي يف عمان املعر�س ال�شنوي ملركز اجلمعية  , والذي يقام ب�شكل دوري يف نقابة املقاولني , حيث  وعدد من 
املعر�س الذي ا�شتمر ثالثة اأيام على منتجات طلبة ق�شم التاأهيل املهني من ذوي االإعاقات العقلية الب�شيطة واملتو�شطة يف جمال ال�شرياميك 

والف�شيف�شاء واالأعمال اخل�شبية والن�شيج والزراعة .

البازار الباك�صتاين الثقايف

النادي  الثقايف الذي نظمه  الباك�شتاين  البازار  الثقايف  الباك�شتانيات  ال�شيدات  لنادي  الرئي�شة الفخرية  افتتحت �شمو االأمرية ثروت احل�شن, 
بالتعاون مع ال�شفارة الباك�شتانية يف نقابة املقاولني االردنيني .

وجتولت �شموها بالبازار الذي اأقيم يف النقابة على مدى يومني, وا�شتمل على منتجات فلكلورية ومالب�س تراثية وحتف فنية باك�شتانية.
ثقافية  اأفالما  يقدم  النادي  اأن  اإلى  الباك�شتانية, م�شرية  الثقافة  البازار لالطالع على  اأهمية  اأبو جابر, عن  يا�شمني  النادي  رئي�شة  وحتدثت 
وعرو�شا للفلكلور الباك�شتان , وح�شر افتتاح املعر�س �شمو االأمرية عالية بنت احل�شني و�شمو االأمرية رحمة بنت احل�شن, و�شمو االأمرية ب�شمة 
وال�شلك  ال�شفراء  عقائل  من  وعدد  املجل�س  واأع�شاء  املقاولني  ونقيب  عا�شم,  �شناء  االأمرية  و�شمو  الها�شمي,  وجدان  االأمرية  و�شمو  حمزة, 

الدبلوما�شي لدى اململكة, و�شيدات االأعمال.
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ثالثًا : الوفـود الخارجيـة:-

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

احل�شر جهود جمل�س النقابة بهذا اخل�شو�س :-

وفد وكالة التنمية الفرن�صية

اإلتقى ال�شيد وائل طوقان نقيب املقاولني االأردنيني وفدا من الوكالة الفرن�شية للتنمية لبحث اآفاق وفر�س التعاون يف جماالت تاأهيل العاملني يف 
قطاعات االن�شاءات واملياه والطاقة يف االأردن, وجرى خالل اللقاء الذي �شم م�شوؤويل امل�شاريع يف الوكالة بحث �شبل تطوير كفاءة العاملني يف 
املجاالت املذكورة ودور نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني يف تطوير قدراتهم املهنية من خالل التدريب املهني الذي ت�شهم فيه النقابة بالتعاون 
التناف�س والظروف  ازدياد  العاملني ورفع كفاءاتهم �شيما يف ظل  تاأهيل  ت�شريع وترية  الذي متار�شه يف  الريادي  والدور  مع اجلهات املختلفة, 
املحيطة باالردن والتي ت�شببت بلجوء اأعداد كبرية من العمالة ال�شورية والعراقية, مما ا�شتوجب و�شع اإ�شرتاتيجيات دقيقة من كافة اجلهات 

ملعاجلة الطلب على العمالة املوؤهلة يف امل�شاريع املختلفة.
وا�شتعر�ص نقيب املقاولني اأو�شاع العمالة الأردنية وغريها يف ال�شوق املحلية مو�شحا احلاجة امللحة للعمل �شمن منهجية تدريب طويلة الأمد مبا 
يخدم م�شالح قطاعات االن�شاء والطاقة ويحقق العديد من املكت�شبات للعاملني يف جماالت عملهم ماليا ومهنيا. مبينا اأن النقابة ت�شعى لرفد 
قطاع الطاقة والطاقة املتجددة بالعمالة املدربة واملوؤهلة, بالرغم من تزايد الطلب عليها يف امل�شاريع يف ظل نق�س اأعداد الكفاءات املوجودة يف 

ال�شوق املحلي.
واأ�شار اإلى قيام النقابة بالتعاون مع خمتلف اجلهات بتنفيذ ورعاية العديد من الربامج وامل�شاريع التدريبية الرامية لتاأهيل العاملني يف الكثري من 
املجاالت ومنها النجارة واحلدادة وال�شباكة واملياه والطاقة اإ�شافة الى ال�شحة وال�شالمة املهنية حيث عملت النقابة على اإن�شاء مركز تدريبي 
معتمد لل�شحة وال�شالمة املهنية من قبل مركز االعتماد و�شبط اجلودة وعقد برامج تدريبية يف هذا املجال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
واملهنية  االن�شائية  امل�شاريع  العمل لدى  اأ�شا�شيا يف  اأ�شبح متطلبا  الذي  وال�شالمة  ال�شحة  العاملني يف جمال  تاأهيل ورفع �شوية  وذلك الأهمية 

املختلفة اإ�شافة الى امل�شانع وغريها.
كما ا�شتعر�س التجارب ال�شابقة يف تنفيذ م�شروع تاأهيل العمالة بالتعاون مع ال�شركة الوطنية للتدريب والت�شغيل ومنظمة العمل الدولية حيث 
املهنة  و�شهادات ممار�شة  بالتدريب  وتزويدهم  االأردن  الالجئني يف  وال�شوريني  االأردنيني  3500 عامال من  تاأهيل حوايل  الى  امل�شروع  هدف 
للح�شول على فر�س عمل وحتقيق العي�س الكرمي لهم من خمتلف حمافظات اململكة , م�شريا الى مبادرة النقابة يف التعاون مع الربنامج االأملاين 

للتاأهيل والتدريب واإطالق من�شة “بناء” االألكرتونية ال�شاعية الى تزويد قطاعات االإن�شاءات والبناء واملقاوالت بالعمالة املهنية املوؤهلة.
كما جرى خالل اللقاء بحث �شبل التعاون بني الوكالة الفرن�شية للتنمية ونقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني يف تنفيذ الربامج التدريبية املختلفة 

واآليات رفع كفاءة العاملني من خالل مظلة املقاوالت التي ترتبط بالكثري من القطاعات ومنها املياه والكهرباء والطاقة املتجددة وغريها.
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الوفد اليطايل

التقى نقيب املقاولني وفدًا ايطاليًا من معهد تدريب ال�شالمة العامة بامل�شاريع االإن�شائية االيطالية برئا�شة برناردا راديككي من نقابة املقاولني 
 االإيطاليني, ورئي�شة مدر�شة ال�شالمة العامة وال�شحة املهنية كري�شتينا بارتولوت�شي, ومدير التعاون للنقابة يف ال�شرق االأو�شط مورينو كابوراليني , 
حيث طرح الوفد االيطايل بع�س االأفكار للتعاون يف عدة جماالت منها عقد دورات متخ�ش�شة بال�شالمة وال�شحة املهنية للم�شاريع من خالل 
العامة وال�شحة املهنية يف مدينة  ال�شالمة  االإيطاليني ومدر�شة  االأردنيني ونقابة املقاولني  االإن�شاءات  توقيع مذكرة  تفاهم بني نقابة مقاويل 

بريوجيا االإيطالية.
بدورها ثمنت رئي�شة الوفد االيطايل راديككي هذا االجتماع الهام ومذكرة التفاهم املنوي توقيعها معربة عن قناعتها باأن هذه االإتفاقية �شتاأتي 
اأن مدر�شة ال�شالمة العامة وال�شحة  اأو ال�شركات االإيطالية و�شتزيد من جمال التعاون بينهما, وموؤكدة  بنتائج طيبة �شواء لل�شركات االأردنية 

املهنية والتي تاأ�ش�شت يف اإيطاليا عام 1961 �شت�شع كل خرباتها يف خدمة نقابة املقاولني االأردنية واأع�شائها.
 600 وتدريب  لتاأهيل  للح�شول على دعم  االأوروبي  لالإحتاد  بتقدمي م�شروع  �شت�شارك  االأطراف  اأن جميع  امل�شاركون  اأكد  االإجتماع  نهاية  ويف 
�شخ�س بني مهند�شني وم�شرفني اأردنيني يف مواقع العمل فيما يخ�س ال�شالمة العامة وال�شحة املهنية يف االأردن بالتعاون مع املدر�شة االإيطالية 

CESF يف هذا املجال ليكونوا يف امل�شتقبل مل�شرفني يف هذا املجال وذلك خالل الثالث �شنوات القادمة.

رابعًا: الندوات واأليام العلمية :-

1- الربنامج التدريبي م�صرف �صحة و�صالمة مهنية

حتت رعاية �شعادة نقيب املقاولني االأردنيني وائل طوقان افتتحت النقابة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية )ILO( فعاليات الربنامج التدريبي 
51 �شركة وموؤ�ش�شة من �شركات االإن�شاءات واملقاوالت املنت�شبني للنقابة. وياأتي الربنامج  مب�شاركة  م�شرف �شحة و�شالمة مهنية معتمد”   “
الذي يت�شمن )270( �شاعة تدريبية نظرية وعملية باالإ�شافة الى الزيارات امليدانية وور�س العمل يف اإطار تطوير كفاءات �شركات املقاوالت 
بالقطاع  النهو�ص  نحو  الدوؤوب  ال�شعي  يف  النقابة  توجهات  مع  وان�شجامًا  لديها  الإحرتافية  واملهارات  املعرفة  مب�شتوى  والنهو�ص  والإن�شاءات 
وتطويره يف كافة املجاالت, �شيما جمال ال�شحة وال�شالمة املهنية الذي بات متطلبا اأ�شا�شيًا لدى العديد من اجلهات املحلية والدولية التي تطرح 
عطاءات املقاوالت. وبني النقيب يف حفل االفتتاح اأن مو�شوع ال�شالمة وال�شحة املهنية بات ي�شكل دعامة اأ�شا�شية البد اأن توؤخذ بعني االعتبار لدى 
تخطيط وتنفيذ امل�شاريع بكافة جماالتها, نظرا للخ�شائر الكبرية التي ميكن حدوثها على م�شتوى االأرواح واخل�شائر املالية وامل�شوؤوليات القانونية 
اإن�شاء مركز  اأن النقابة عملت على  اإلى  يف حال مت التغافل عن اتخاذ اإجراءات ال�شالمة وال�شحة املهنية يف امل�شاريع. واأ�شار نقيب املقاولني 
تدريبي معتمد من اجلهات الر�شمية يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية يف مقر النقابة ليت�شنى تلبية احتياجات منت�شبي النقابة من الربامج 
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التدريبية يف هذا املجال موجها ال�شكر والتقدير ملنظمة العمل الدولية على تعاونها وم�شاندتها يف دعم برامج التدريب ,  من جانبها اأ�شادت 
الدكتورة مها قّطاع ممثلة منظمة العمل الدولية بجهود نقابة املقاولني االأردنيني يف تطوير مهارات العاملني يف جمال االإن�شاءات واملقاوالت 
مو�شحة اأن منظمة العمل الدولية �شت�شتمر يف دعمها وتعاونها مع النقابة لتحقيق املزيد من االإجنازات املرتبطة برفع كفاءة املقاولني والعاملني 
لديهم. وتناول الربنامج العديد من املحاور واجلوانب املتعلقة بال�شحة وال�شالمة املهنية ومنها: اأهمية ال�شالمة وال�شحة املهنية يف م�شاريع 
, ,النف�شية  البيولوجية  االإن�شائية,  امليكانيكية,  الكيميائية,   , الفيزيائية  املخاطر)  املخاطر,  اإدارة  والعاملية,  املحلية  الت�شريعات   االإن�شاءات, 
الكهربائية (, العمل على املرتفعات, العمل يف االأماكن املح�شورة, اأ�شاليب االإخالء يف اأماكن العمل املح�شورة, الوقاية من خماطر العمل على 
– املقاومة  اأ�ش�س التخزين ال�شليم للمواد, احلريق: الوقاية  – تلوث(,  – �شجيج  املرتفعات, اأجهزة قيا�س املوؤثرات البيئية املختلفة )اأغربة 
واالإطفاء واالإخالء, هند�شة العوامل الب�شرية – التالوؤم, اإ�شابات العمل واالأمرا�س املهنية, االإ�شعافات االأولية, )اإنعا�س القلب الرئوي ,احلروق, 
النزيف ,ال�شدمة ,اإ�شابات اجلهاز احلركي ,االإغماء, فقدان الوعي ,غيبوبة ال�شكري, االإختناق(, معدات الوقاية واحلماية ال�شخ�شية, كيفية 
تفقد مواقع العمل, التحقيق يف احلوادث, مهارات االإت�شال والتوا�شل واإعداد التقارير, قائمة م�شطلحات ال�شالمة وال�شحة املهنية. وح�شل 
امل�شاركني الناجحني على �شهادة  مزاولة مهنة من مركز اإعتماد و�شبط اجلودة التابع لوزارة العمل كم�شريف �شحة و�شالمة مهنية معتمدين 

من الوزارة .

2- دورة “عقد املقاولة املوحد للم�صاريع الإن�صائية”

ا�شتمرارًا لدعم جهود التدريب والتاأهيل يف جمال املقاوالت واحلر�س على رفد ال�شوق املحلية بالكفاءات ورفع �شوية االإجناز يف قطاع املقاوالت, 
 رعت النقابة / فرع حمافظة الطفيلة احلفل اخلتامي لدورة “عقد املقاولة املوحد للم�شاريع االن�شائية” التي ح�شرها اكرث من ثالثني م�شاركًا , 

من �شركات املقاوالت يف حمافظة الطفيلة.
واألقى معروف الغنانيم اأمني �شر النقابة يف نهاية الدورة حما�شرة حول عقود التحكيم يف قطاع املقاوالت مبينا اأهمية توثيق العقود واالنتباه الى 
التفا�شيل العقدية بني املتعاقدين مبا يحمي م�شالح الطراف امل�شرتكة يف التعاقد ويحدد اإطار اللتزامات لكل منهم ب�شكل وا�شح جتاه الآخر، 
االأمر الذي يحقق املنفعة املتبادلة وي�شهم يف اإدارة وتنفيذ امل�شاريع درًء للتعر�س الأية عوائق اأو م�شاكل مالية اأو قانونية, مبينا اأن �شوء تنظيم 
اأو التغافل عن بع�س التفا�شيل يوؤدي الى عرقلة �شري م�شاريع االن�شاءات وي�شبب الكثري من اخلالفات التي ت�شل الى حدود التقا�شي  العقود 
والتاأثري ال�شلبي على كافة االأطراف امل�شرتكة يف امل�شروع ويف نهاية الدورة قام امني ال�شر يرافقه مدير النقابة بتوزيع �شهادات على اخلريجني .
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3- ور�صة عمل يف حمافظة املفرق حول عقد املقاولة املوحد 

نظم فرع النقابة يف حمافظة املفرق ندوة على �شكل حما�شرات وور�شة عمل حول عقد املقاولة املوحد قدمها اأمني �شر نقابة املقاولني معروف 
الغنانيم وبح�شور عدد كبري من املهند�شني واملقاولني واأ�شحاب االإخت�شا�س يف املحافظة قدم خاللها املحا�شر �شرحًا معمقًا حول كل ما يتعلق 

بعقد املقاولة .

4- ور�صة عمل يف حمافظة الكرك حول عقد املقاولة املوحد 

نظم فرع النقابة يف حمافظة الكرك ندوة على �شكل حما�شرات وور�شة عمل حول عقد املقاولة املوحد قدمها اأمني �شر نقابة املقاولني معروف 
الغنانيم وبح�شور عدد كبري من املهند�شني واملقاولني واأ�شحاب االإخت�شا�س يف املحافظة قدم خاللها املحا�شر �شرحًا معمقًا حول كل ما يتعلق 

بعقد املقاولة ويف نهاية الدورة قام اأمني ال�شر بتوزيع ال�شهادات على اخلريجني .

5- ندوة تثقيفية حول التعديالت التي طراأت على قانون ال�صريبة العامة على املبيعات املتعلقة بقطاع املقاولت

 اإميانا من النقابة ب�شرورة  ن�شر الوعي والثقافة القانونية ال�شريبية لدى اأع�شائها, نظمت نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني وبالتعاون مع 
املقاوالت  بقطاع  املتعلقة  املبيعات  العامة على  ال�شريبة  قانون  التي طراأت على  التعديالت  تثقيفية حول  ندوة  واملبيعات  الدخل  دائرة �شريبة 

وكيفية التعامل معها يف اإعداد الك�شوف احل�شابية وتعبئة االقرارات ال�شريبية.
وقد �شارك يف اأعمال الندوة نقيب املقاولني وعدد من اأع�شاء جمل�س النقابة, بح�شور عدد كبري من اأع�شاء الهيئة العامة.

واأو�شح النقيب خالل افتتاح الندوة دور النقابة يف ن�شر الوعي القانوين وال�شريبي لدى اأع�شائها و�شرورة تزويدهم بكل ما ي�شتجد من تعديالت 
قانونية بالتعاون والتن�شيق مع دائرة �شريبة الدخل واملبيعات ملا لذلك من اأثر كبري على اأعمال ون�شاطات املقاولني م�شريًا الى �شرورة التعامل 
مع التعديالت التي اأقرها جمل�س رئا�شة الوزراء يف هذا ال�شاأن , واأن النقابة �شتدعم كل اجلهود واملبادرات التي من �شاأنها خدمة اأع�شائها يف 

كافة املجالت، مرّحبا بالت�شاور والتن�شيق امل�شتمر مع اأع�شاء الهيئة العامة مبا يحقق م�شاحلهم وي�شهل ن�شاطاتهم.
وقدم من موظفي دائرة �شريبة الدخل عر�شا مرئيًا حول خدمات احلكومة االلكرتونية وكيفية الت�شجيل وتعبئة االإقرارات ال�شريبية من خالل 
املوقع االلكرتوين للدائرة مما يوفر الوقت واجلهد, م�شريًا الى اأن االإقرارات ال�شريبية املر�شلة عرب املوقع تعترب مقبولة من طرف الدائرة مع 
اإمكانية تعديل البيانات من قبل املكلفني بالتن�شيق مع الدائرة, مو�شحًا اأهمية توخي الدقة يف تعبئة االإقرارات ملا يرتتب على ذلك من م�شوؤوليات 
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�شريبية على املكلف.
ومتت اال�شارة اأنه ومن خالل املوقع االلكرتوين لدئرة �شريبة الدخل واملبيعات ميكن للمقاولني الت�شجيل والتن�شيق مع املديريات التابعني لها 

للح�شول على اإ�شم امل�شتخدم وكلمة املرور للبدء بتعبئة اإقراراتهم لدى الدائرة.
كذلك مت التو�شيح اأن املكلف ح�شب القانون يجب اأن يقدم ك�شوفات ح�شابية اأ�شولية للدائرة لتاليف التعر�س للغرامات املالية املعمول بها قانونيًا, 
حيث اأ�شار الى اأن التعديالت يف القانون رقم 34 ل�شنة 2014 ال تت�شمن مبالغ �شريبية مقطوعة وتلزم املكلفني باإعداد ك�شوف ح�شابات اأ�شولية 
يتم على اأ�شا�شها اقتطاع ال�شريبة, مو�شحًا اأن تقدمي ك�شوف احل�شابات ي�شهل الكثري من التعامالت مع دائرة �شريبة الدخل واملبيعات ومنها 

معامالت االعفاء للت�شدير.
واأ�شار الى �شرورة اإرفاق ن�شخة الكرتونية مع ك�شف احل�شابات حيث اأن عدم ارفاقها يعيق اإجراءات العمل ال�شريبي ويعترب االقرار غري مكتمل 

لدى ال�شريبة مما مينع املكلف من احل�شول على براءة الذمة.
وجرى خالل الندوة مناق�شة العديد من الق�شايا ال�شريبية مل�شرتكي القطاع ومنها موا�شيع اإحت�شاب ال�شريبة على اإئتالف ال�شركات والرتتيبات 
املالية للم�شرتكني من الفئات الرابعة واخلام�شة وال�شاد�شة وعقود امل�شانعة والن�شب اخلا�شعة وكيفية احت�شابها وتقدمي االقرارات ال�شريبية 

للورثة يف حال وفاة املكلف لدى الدائرة والعقود امل�شجلة يف نقابة املقاولني واالإجراءات املرتبطة بالتعاون مع النقابة يف هذا اجلانب.

6- ندوة جدار الف�صل العن�صري واثره على احلياة اليومية يف فل�صطني

مت افتتاح الندوة الثامنة والع�شرين جلمعية يوم القد�س بعنوان جدار الف�شل العن�شري واأثره على احلياة اليومية يف فل�شطني, والذي عقد يف 
مقر نقابة املقاولني والذي نظمتة اجلمعية بالتعاون مع جلنة دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني يف النقابة .

البغي�س  ال�شهيوين  يقا�شون ظروف االحتالل  الذين  العرب  واملقد�شيني  القد�س  التوا�شل مع  الى  اليعقوب  املقاولني م.احمد  نقيب  نائب  دعا 
,م�شريا الى اأهمية دعم ومتكني القد�س واملقد�شيني من ال�شمود يف مواجهة �شتى اأ�شاليب تهويدها التى جتري على قدم و�شاق منذ ان دن�شتها 
وطاأة االحتالل اال�شرائيلي , واإن ما تتعر�س له مدينة القد�س املحتله من �شتى انواع االعتداءات اال�شرائيلية املمنهجة من هدم للمباين وم�شادرة 
لالأر�س والعقارات واالإ�شتيطان وتهجري ال�شكان وتغيري لالأ�شماء العربية وللمعامل التاريخية واحل�شارية فيها وما يجري من اإنتهاكات �شبه يومية 
للدفاع عنها واحلفاظ على  بو�شعنا  بكل ما  العمل  ي�شتدعي منا جميعًا  املبارك  امل�شجد االق�شى  وامل�شيحية وخا�شة يف  للمقد�شات اال�شالمية 
عروبتها , واأ�شاف اأن للقد�س مكانه خا�شة يف قلوب االردنيني واننا نتكامل مع الفل�شطينيني يف الدفاع عن القد�س وامل�شجد االق�شى املبارك 
, واأننا لن ناألوا جهدا على ال�شعيدين ال�شعبي والر�شمي يف �شبيل دعم وتعزيز ن�شاالت اأهلها واملناداة يف كافة املحافل اأن ال�شالم لن يحل يف 

املنطقة اال باحلل العادل ونيل ال�شعب الفل�شطيني حقوقه وخا�شة حق تقرير امل�شري واإقامة دولته امل�شتقلة والقد�س عا�شمتها .
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من جانبه قال رئي�س جمعية يوم القد�س اأن من اأهم االأحداث التي ح�شلت منذ العام املا�شي خا�شة هبة املقد�شيني دفاعَا عن حرمة االق�شى 
املبارك الإزالة االأبواب االلكرتونية ملحاولة العدو ال�شهيوين فر�س �شيطرته على احلرم القد�شي ال�شريف حتى ال يتم تق�شيمه كما ح�شل يف 
احلرم االبراهيمي يف اخلليل , وكذلك اإ�شراب حوايل 1500 اأ�شري عن الطعام ملدة 41 يوم للمطالبة بحقوق االأ�شرى التي تتماثل مع القانون 
الدويل واالإن�شاين ,واأ�شاف اأن املقد�شيني و�شعبنا املرابط يف القد�س اأحبطوا هذا املخطط واأثبتوا اأنهم رغم الظروف ال�شيا�شية واالأمنية داخل 
بالذكر ان  العارية وب�شربهم ومتا�شكهم ومرابطتهم وجدير  العدو ال�شهيوين ومقاومته ب�شدورهم  فل�شطني وخارجها قادرون على جمابهة 

الندوة ت�شمنت درا�شات اثر اجلدار على احلياة اليومية .

7- ور�صة عمل متخ�ص�صة لتحديد الإحتياجات التدريبية للفنيني العاملني يف مهنة الطاقة املتجددة -الكهرو�صوئية 

 افتتح نقيب املقاولني وائل طوقان ور�شة عمل متخ�ش�شة لتحديد االإحتياجات التدريبية للفنيني العاملني يف مهنة الطاقة املتجددة )الكهرو�شوئية (
 والتي عقدتها النقابة بالتعاون مع الوكالة االأملانية , ووزارة العمل وموؤ�ش�شة التدريب املهني , وال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب , وعلى مدى 

يومني ومب�شاركة ثلة من �شركات املقاولت الذين �شملتهم الدرا�شة التي قامت بها الوكالة على اأر�ص الواقع من خالل �شركة دور�ص الأملانية .
اأكد نقيب املقاولني االأردنيني وائل ر�شاد طوقان ان النقابة ت�شعى لتلبية اإحتياجات املقاولني من العمالة االردنية املدربة احلا�شلة على رخ�س 
مزاولة املهنة اأ�شوليا مبوجب �شهادات ر�شمية مبينا اأهمية هذه الور�شة املتخ�ش�شة يف حتليل وحتديد الإحتياجات التدريبية للفنيني العاملني يف 
مهنة الطاقة املتجددة ومهنة التمديدات الكهربائية التي توؤدي نهاية املطاف الى ح�شول املتدربني على �شهادة ت�شنيف معتمدة عربيا ودوليا .

وقال النقيب ان النقابة قامت باإن�شاء مركز تدريب املقاولني CTC يف مركز النقابة بعمان الذي مت اعتماده من اجلهات الدولية املعنية كمركز 
تدريب وطني يعمل على اإعادة تاأهيل كادر املقاول املحلي لرفع �شوية اأدائهم يف تنفيذ امل�شاريع كما اأ�شار نقيب املقاولني الى اإ�شتعداد النقابة 
بالتعاون مع ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب لدعم وتطوير مراكز تدريب العمالة الفنية على الطاقة املتجددة يف عدد من حمافظات اململكة 
, م�شريًا الى حجم العمل الكبري املنتظر يف م�شاريع الطاقة املتجددة وخا�شة يف حمافظات املفرق واالزرق ومعان واأهمية رفد ال�شركات بالعمالة 

االأردنية املوؤهلة واملدربة على اأ�شاليب البناء احلديثة.
كما اأ�شاد طوقان بجمهورية املانيا االإحتادية ممثلة بالوكالة االأملانية للتعاون الدويل التي مل تاألوا جهدا يف التعاون مع النقابة يف جمال التدريب 

والتاأهيل للعمالة االأردنية يف قطاع االإن�شاءات .
مندوب الوكالة االأملانية من جانبه اإ�شتعر�س اجراءات الدرا�شة التي قامت باإعدادها �شركة دور�س االملانية من خالل لقاءات واأبحاث مع الفنيني 
العاملني يف جمال الطاقة واأ�شحاب العمل للو�شول الى نتائج تهدف الى و�شع برامج تدريبية ئوؤهل الفنيني وتك�شبهم املهارات الالزمة الجتياز 

اختبار مزاولة املهنة الذي �شتقوم بتنفيذه وزارة العمل من خالل مركز االعتماد و�شبط اجلودة .
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8- بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وال�صركة الوطنية للت�صغيل:

النقابة ترعى تخريج امل�شاركني يف برنامج االإعرتاف باخلربات ال�شابقة للعاملني االأردنيني وال�شوريني يف قطاع االإن�شاءات.
للعاملني  ال�شابقة  باخلربات  “االإعرتاف  برنامج  خلريجي  االأولى  الدفعة  تخريج  حفل  النقابة  ا�شت�شافت  املقاولني  نقيب  �شعادة  رعاية  حتت 
االأردنيني وال�شوريني يف قطاع االإن�شاءات” والذي مت تنظيمه بالتعاون بني منظمة العمل الدولية “ILO” وال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب 
ومركز االإعتماد و�شبط اجلودة, والذي يهدف الى تنفيذ التدريب العملي لعدد )2600( عامل اأردين و�شوري وتاأهيلهم للح�شول على �شهادة 

مزاولة املهنة الر�شمية يف املجاالت االإن�شائية مما يتيح لهم احل�شول على فر�س العمل يف ال�شوق االأردين.
اأ�شار النقيب الى اأن النقابة ترحب بامل�شاركة يف كافة الفعاليات والأن�شطة التي ت�شهم يف ت�شويب و�شع العمالة الفنية املاهرة مبا يخدم م�شالح 
الوطن �شمن الأطر القانونية امللزمة واملن�شفة ورفد منت�شبي النقابة من املقاولني بالعمالة املوؤهلة واملرخ�شة مبوجب �شهادات ر�شمية معتمدة.
باإجراء فحو�شات  انتهاءًا  بجميع مراحله  الربنامج  تنفيذ  اأثمرت جهودهم يف  التي  الربنامج  ومنفذي  وداعمي  ملنظمي  ال�شكر  �شعادته  ووجه 
وال�شورية  املحلية  العمالة  من  االن�شاءات  قطاع  العاملني يف  من  عري�شة  ل�شريحة  اجلودة  و�شبط  االإعتماد  مركز  من  وباعتماد  املهنة  مزاولة 
ال�شقيقة وتزويدهم ب�شهادات معتمدة حمليا وعربيا ودوليا داعيا الى ت�شافر اجلهود واللقاءات امل�شرتكة ما بني ممثلي نقابة مقاويل االإن�شاءات 
لكوادر  املهنية  ال�شالمة وال�شحة  املتخ�ش�شة يف جماالت  التدريبية  تنفيذ الربامج  الدولية لالإ�شتمرار يف  املنظمات  االأردنيني ونظرائهم من 

املقاولني مبا يخدم ال�شالح العام وي�شهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.
 من جانبها اأ�شادت الدكتورة مها قّطاع من�شقة �شوؤون الالجئني ال�شوريني يف االأردن التابعة ملنظمة العمل الدولية بالدور الريادي الذي تلعبه نقابة 
املقاولني يف تطوير واإمناء قطاع املقاوالت واملبادرات املجتمعية التي تقدمها م�شرية الى اأن املنظمة معنَية بكل ما من �شاأنه تنظيم �شوق العمل 
وتوفري العمل الالئق للعمال من خالل اال�شتجابة الأزمة الالجئني ال�شوريني حيث تقوم املنظمة بتنفيذ العديد من االأن�شطة والربامج التي تهدف 
الى تنظيم العمالة ال�شورية يف القطاع الزراعي وقطاع االإن�شاءات من خالل اإ�شدار ت�شاريح العمل للعمالة ال�شورية يف القطاع الزراعي واملكاتب 
التن�شيقية لتقدمي خدمات الت�شغيل واالر�شاد وتنظيم االأيام الوظيفية يف خمتلف القطاعات الهادفة لربط الباحثني عن العمل بالفر�س املتاحة, 
اإ�شافة الى تنفيذ برنامج االعرتاف باخلربات ال�شابقة للعمال الفنيني من االأردنيني وال�شوريني الذي نتج عنه تدريب )2600( عامل وعاملة يف 

املجاالت املذكورة يف حمافظات العا�شمة واإربد والزرقاء واملفرق.

واأ�شار رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب الى اأنه بلغ عدد املنت�شبني للربنامج )3082( عامال تخرجت الدفعة االولى منهم 
بعدد )539( عامل حا�شلني على �شهادات املهنة حيث �شَكل العمال االردنيني ما ن�شبته )5 %( من جمموع اخلريجني.
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اأن امل�شروع ومنذ بدايته ركز على زيادة املهن امل�شمولة للتدريب بحيث ت�شمنت التكييف والتربيد والتمديدات الكهربائية واحلدادة  مو�شحا 
بجميع اأنواعها, وذلك لتو�شيع قاعدة الفائدة من التخ�ش�شات املهنية وحتقيق املخرجات املنفعّية للمتدربني.

اأّن  ,ويذكر  الربنامج  اإجناح  يف  الإ�شهامهم  التقدير  بدروع  امل�شاركة  واجلهات  النقابة  بتكرمي  الدولية  العمل  منظمة  ممثلة  قامت  اخلتام  ويف 
الربنامج ياأتي �شمن �شياق تاأهيل العاملني غري احلا�شلني على �شهادات ممار�شة املهنة يف جماالت االإن�شاءات من االأردنيني وال�شوريني, حيث 

�شاركت النقابة يف جلان الفح�س والتقييم ملوؤهالت املتدربني يف املجاالت املذكورة اآنفا.

9- اليوم املفتوح ملركز التميز يف التدريب عن الطاقة املتجددة

جت�شيدًا لل�شراكة بني نقابة املقاولني وال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب قام نقيب املقاولني برعاية اليوم املفتوح ملركز تدريب التميز للطاقة 
املتجددة يف منطقة املفرق التنموية , حيث اأقيمت فعالية اليوم املفتوح يف هذا املركز للمبا�شرة بت�شجيل ال�شباب الراغبني يف التدريب يف جمال 
الطاقة ال�شم�شية واملتجددة كذلك مت بحث جماالت التعاون امل�شرتك ما بني نقابة املقاولني وال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب , كذلك املدن 

التنموية يف ان�شاء مراكز متخ�ش�شة جديدة لتدريب ال�شباب االأردين على املهن املختلفة يف جمال االإن�شاءات . 

10- مهرجان القد�ص الثالث للثقافة والفنون

افتتح رئي�س جمل�س االعيان دولة ال�شيد في�شل الفايز مهرجان القد�س الثالث للثقافة والفنون الذي اأقامته جلنة اأطباء من اأجل القد�س يف نقابة 
املقاولني االأردنيني, بح�شور �شماحة ال�شيخ الدكتور عكرمة �شربي اإمام وخطيب امل�شجد االق�شى املبارك , واأ�شار دولة ال�شيد في�شل الفايز ان 
االأردن الذي �شاند كفاح ال�شعب الفل�شطيني ا�شتمر حر�شه اي�شا على حماية املقد�شات اال�شالمية وامل�شيحية واعمارها للحيلولة دون تهويدها, 
وتهويد املدينة املقد�شة, فوقف �شدا منيعا, اأمام حماوالت اإ�شرائيل املتوا�شلة العبث بها وان املطلوب منا جميعا ان نوؤمن باأن قوة االردن, قوة 
لفل�شطني و�شعبها وقوتنا تتمثل يف احلفاظ على ن�شيجنا االإجتماعي ومتتني جبهتنا الداخلية واالإ�شتمرار يف بناء االأردن القوي املنيع والت�شدي 
بحزم لأية جهة حتاول الإ�شاءة للوطن اأو تهدد اأمنه ووحدته وعلينا بكل اطيافنا ومكوناتنا ان نتعامل مع الو�شاع املحيطة بنا، مبنتهى احلكمة 

وال�شعور بامل�شوؤولية .

وبني ان املطلوب من ال�شعب الفل�شطيني اليوم العمل املخل�س واجلاد, من اأجل موا�شلة خطوات امل�شاحلة والوحدة الفل�شطينية ملوا�شلة م�شوار 
الدفاع عن احلق الفل�شطيني بقوة لكي ال تذهب ن�شاالته �شد االحتالل االإ�شرائيلي.
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وحيا رئي�س جمل�س االأعيان �شعب فل�شطني, على �شمودهم وت�شديهم  للهجمات ال�شر�شة التي يتعر�شون لها من قبل جنود االإحتالل االإ�شرائيلي 
وكفاحهم ون�شالهم, من اأجل حترير اأر�شهم, من مغت�شبيها م�شتذكرا دور االردن وقيادته الها�شمية, يف الدفاع عن فل�شطني وق�شية �شعبها .

واأكد ان جاللة امللك وانطالقا من م�شوؤولية جاللته الدينية والتاريخية والو�شاية الها�شمية على املقد�شات فقد وا�شل م�شرية الها�شميني يف 
الدفاع عنها فحمى املقد�شات, وقام باإعمارها و�شيانتها, لتبقى منابر �شاخمة, تعرب عن عروبتنا, وديننا, وهويتنا, وترنو اليها االفئدة, من 
الت�شامن,  اإلى  ال�شادقة  الدعوة  ومقد�شاتها, ويف  فل�شطني  الدفاع عن  �شجاعة, يف  واالأكرث  االأقوى,  العامل ف�شوت جاللته, هو  بقاع  خمتلف 

والوحدة بني اأبناء االأمة العربية, ملواجهة التحديات واملخاطر.
وقال نقيب االأطباء االأردنيني الدكتور علي العبو�س ان هذا املهرجان ياأتي انطالقًا من اإميان النقابة يف تعزيز دورها الوطني يف ن�شرة ق�شايا 
االأمة وحمل همومها عالوة على دورها االأ�شا�شي خلدمة مهنتها ومنت�شبيها م�شريا الى ان مواقف النقابة ثابتة ووا�شحة جتاه ق�شية فل�شطني 

وتوؤكد وقوفها �شد كافة اأ�شكال التطبيع مع العدو ال�شهيوين.
واأ�شار ان نقابة االأطباء االردنية تهدف من عقد هذا املهرجان الذي يقام للمرة الثالثة الى القيام باأقل الواجب ل�شالح دعم �شمود ال�شعب 
الفل�شطيني يف القد�س يف ظل العدوان ال�شهيوين امل�شتمر عليه وان جمل�س النقابة يبدي دعمه الكامل لهذه اللجنة وفعالياتها التي تهدف الى 

دعم القد�س واملقد�شيني.
من جانبه ا�شتذكر �شماحة ال�شيخ الدكتور عكرمة �شربي اإمام وخطيب امل�شجد االأق�شى املبارك املقد�شيون وارتباطهم باالق�شى وبيان منزلة 
القد�س لدى امل�شلمني وان القد�س اأمانة يف اأعناق امل�شلمني املقد�شيون وحادثة اال�شراء واملعراج وكيف ان �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم ربط 

الرباق ذو ال�شكل احليواين والذي �شمي بهذا اال�شم ‘ النه ا�شرع من الربق’ باحلائط الغربي.
واكد �شماحة ال�شيخ ان على و�شائل االإعالم االإلتزام بت�شمية حائط الرباق ولي�س حائط املبكى كما يروج له االإعالم االإ�شرائيلي وانه يجب ان 
ندافع عن حائط الرباق كما ندافع عن امل�شجد .. كما ان التق�شيم الزماين الذي يرتدد يف او�شاط العالم ال�شرائيلي عن ال�شاعات املحددة لغري 

امل�شلمني لزيارة االق�شى هي لي�شت خا�شة بهم فقط فامل�شلمني يدخلون امل�شجد االق�شى يف كل االوقات .
الكامريات  ون�شبوا  االلكرتونية  البوابات  بان�شاء  وقاموا  االق�شى  امل�شجد  واقتحموا  امل�شملني  لغري  املحددة  االوقات  اليهود  ا�شتغل  لقد   : وقال 

الذكية اال ان �شمود ال�شعب الفل�شطيني ورف�شه لهذه االقتحامات جعل احلكومة اال�شرائيلية ترتاجع وتقوم بازالة البوابات االكرتونية .
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البرنامج االلكتروني لتسعير المشاريع

االإن�شائية  امل�شاريع  ت�شعري  يف  اخلا�شة  الربجمية  حول  العلمي  اليوم  الفيومي  نبيل  املهند�س  مع  بالتعاون  النقابة  اأقامت  العلمية  االأيام  �شمن 
والتي �شممت من قبل  املهند�س نبيل الفيومي وح�شر اليوم العلمي عدد من اأع�شاء الهيئة العامة واجلهات الر�شمية ذات العالقة حيث تهدف 
الربجمية الى ت�شهيل عملية ت�شعري امل�شاريع االإن�شائية من خالل املعادالت الهند�شية املرتابطة واجلداول املهياأة م�شبقا واملدجمة داخل الربنامج 
واخت�شار الوقت واجلهد يف اجناز الفواتري الأعمال م�شروع واحد اأو عدة م�شاريع ومن قبل اأكرث من م�شتخدم بنف�س الوقت والقدرة على التنبوؤ 
ب�شري امل�شروع وفق خطة العمل , وبعد هذا اليوم العلمي مت التن�شيق مع املخت�شني من النقابة واجلهات الر�شمية بعقد دورة تدريبية حول اأعمال 
ونقابة  الرتبية  ووزارة  الكربى  عمان  واأمانة  والبلديات  العامة  االأ�شغال  وزارة  من  مهند�شني  التدريبية  الدورة  هذه  يف  و�شارك  الربجمة  هذه 

املقاولني .

مميزات الربجمية : 
1 -العمل على 3 م�شتويات 

امل�صتوى الثالثامل�صتوى الثاينامل�صتوى الأول

تخمني كامل امل�شاريف املبا�شرة وغري 
املبا�شرة وامل�شاريف االإدارية واالأرباح.

احت�شاب االأعمال املنجزة للم�شاريع , 
واإ�شدار الدفعات املالية اإلكرتونيًا.

التنبوؤ بو�شع امل�شروع مادًي وزمنيًا وب�شكل 
دوري من حيث التكاليف االإجمالية 

املتوقعة والوقت الالزم الإجناز امل�شروع.

2 - توفري الوقت واجلهد الالزمني الإجناز ت�شعري امل�شاريع االإن�شائية �شمن اأقل مدة زمنية و بدقة عالية جدًا.

3 - تعدد امل�شتخدمني للربجمية كل ح�شب اخت�شا�شه للم�شروع الواحد و بنف�س الوقت 

4 - امكانية العمل على ت�شعري عدة م�شاريع يف اآن واحد.

5 - امكانية ا�شدار تقارير خطية جاهزة للطباعة الأي جزء من امل�شروع والأي م�شتوى و تقرير �شامل عن و�شع امل�شروع ماديًا وزمنيًا.

6 - يقدم الر�شومات البيانية لالطالع على اي من التف�شيالتع الأي جزء والأي مرحلة كن�شبة مئوية اأو كاأرقام مالية. 

7 - ي�شاعد املقاول )امل�شتخدم( على اإن�شاء و تاأمني قاعدة بيانات لكافة امل�شاريع و بذلك يتم �شبط التكاليف خالل تنفيذ اأي م�شروع.  

حما�صرة حول كيفية احل�صول على طريق م�صتوي

�شمن االيام العلمية التي تقيمها نقابة املقاولني وبتن�شيق من جلنة الطرق يف النقابة وبح�شور نقيب املقاولني وائل ر�شاد طوقان وعدد كبري من 
مقاويل الطرق واملهند�شني املهتمني ا�شافة الى عدد من ا�شحاب املقالع      ومنتجي اال�شفلت اأقيمت حما�شرة  بعنوان “ كيفية احل�شول على 
اأ�شاد بتطور خربات مقاويل الطرق االردنيني ودعا وزارة  “ والقى املحا�شرة اخلبري الدكتور املهند�س ابراهيم العا�شي حيث  طريق م�شتوي 
اال�شغال العامة واال�شكان الى االأخذ بعني االإعتبار نتائج اأعمال املقاولني االأردنيني يف حتقيق اأف�شل معدالت مقايي�س اال�شتواء للطرق املن�شاأة يف 
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اململكة , والتي تعمل على اإطالة عمر الطريق وزيادة االأمان والراحة للم�شتخدمني .مبينا ان الهدف من اإن�شاء الطريق هو نقل االأ�شخا�س وال�شلع 
براحة واأمان وباأقل كلفة .

واأكد املحا�شر اأهمية حت�شني م�شتوى �شطح الطريق للح�شول على طرق م�شتوية ذات اأداء متميز وعرف يف البداية مفهوم الوعورة للطريق بانها 
االنحرافات يف املقطع الطويل للطريق �شمن م�شافة حمددة والتي ت�شبب اإهتزازات اأثناء حركة املركبات وتوؤدي الى عدم الراحة مل�شتخدمي 
الطريق. وا�شتعر�س املحا�شر اأ�شاليب ومعدات قيا�س الوعورة واملعدالت العاملية املقبولة ملوؤ�شر الوعورة واملحدد من1.2 م/كم الى 1.6 والتي 
اأ�شباب الوعورة وكيفية جتاوزها والتقليل منها باال�شتخدام االأامثل للمعدات املتمثلة  اإعادة االإن�شاء , وبني املحا�شر  يف حال جتاوزها تتطلب 
يف عملية خلط ونقل اال�شفلت وفردة على الطريق وثم عملية الدمك ,كما ا�شتعر�س املحا�شر نتائج وعورة الطريق يف اململكة وخا�شة طريق 
عمان العقبة م�شريا الى تطور ايجابى فيها يعود الى حت�شن اخلربات لدى املقاولني االردنيني يف ان�شاء الطرق . وبني املحا�شر انه رغم تفاوت 
االمكانيات مع دول اخلليج العربية املجاورة اال انه ا�شتطاع حتقيق اأدنى معدالت وعورة الطريق والتي توؤثر حال زيادة الن�شب املرعية فيها الى 
الى  اإ�شافة  االأجواء  التلوث يف  زيادة  وبالتايل  الوقود  ا�شتهالك  وزيادة  الطريق  وراحة م�شتخدمي  توؤثر على �شالمة  فانها  امل�شتويات احلرجة 

ا�شتهالك اأجزاء املركبة .

ندوة “احلقوق التاريخية للم�صلمني وامل�صيحيني يف القد�ص وبطالن قرار ترامب”

اأقامت نقابة املقاولني/جلنة دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني  ندوة بعنوان “احلقوق التاريخية للم�شلمني وامل�شيحيني يف القد�س وبطالن قرار 
حيث اأن قرار الرئي�س االمريكي ترامب بنقل ال�شفارة االمريكية الى القد�س يتعار�س مع قرار جمل�س االمن رقم 478 لعام 1980  ترامب” , 

الذي رف�س اعتبار القد�س عا�شمة الكيان ال�شهيوين ويرف�س نقل اي بعثة دبلوما�شية لها.
وكانت االإدارة االمريكية حينها قد امتنعت عن الت�شويت على القرار ومل ت�شتخدم حق النق�س “الفيتو” �شد قرار جمل�س االأمن, , وحتدث يف 
الندوة كل من نقيب املقاولني وائل طوقان ونقيب املحامني مازن ر�شيدات والنائب خالد رم�شان والنائب ال�شابق رولى احلروب ومطران القد�س 

عطاهلل حنا واأدارها مقرر اللجنة �شامل �شوي�س. 
وقال نقيب املقاولني ان القرار املتهور وغري امل�شوؤول للرئي�س االمريكي بنقل �شفارة بالده الى القد�س من �شاأنه ا�شعال املنطقة برمتها كونه مل 
يراعي م�شاعر االمة العربية ب�شقيها االإ�شالمية وامل�شيحية. واأ�شاف اأن م�شتقبل القد�س ال حتدده دولة او رئي�س بل يحدده تاريخها وقد�شيتها 
مراجعة  الى  االمريكية  االإدارة  طوقان  النقيب  ودعا  العربية.  االأمة  �شمري  يف  حية  �شتبقى  التي  الفل�شطينية  للق�شية  االأوفياء  وعزم  واإرادة 
اأبدية  القد�س عا�شمة  “اإعالن حرب مبا�شر و�شريح �شد فل�شطني واالمة, م�شددا على ان  القرار المريكي هو مبثابة  ح�شاباتها، معتربا ان 

لفل�شطني, وعلى الو�شاية الها�شمية االزلية عليها.
ومن جانبه قال املطران عطاهلل حنا ان اإعالن ترامب امل�شوؤوم ال يقل خطورة عن وعد بلفور امل�شوؤوم, كونه يتجاهل احلقوق العربية اال�شالمية 
اأننا ال نتوقع ان تتغري ال�شيا�شة االمريكية املعادية للعرب, واأن الذي يجب ان يتغري هو الواقع العربي, معتربا  وامل�شيحية يف القد�س. واأ�شاف 
ان قرار ترامب ي�شكل اإهانة لكل امل�شلمني وامل�شيحيني واأحرار العامل. واأ�شاد مبوقف الأردن ملكا وحكومة و�شعبا، موؤكدا ان ال�شعب الفل�شطيني 

واملقد�شات لن تكون لقمة �شائغة لالإحتالل.
ومن ناحيته ا�شتعر�س نقيب املحامني مازن ر�شيدات قرارات احتاد املحامني العرب خالل اإجتماعه االأخري يف القاهرة والذي تقرر خالله اللجوء 
للمحامني  الدويل  لالإحتاد  واللجوء  االأمريكية  الب�شائع  ومقاطعة  ترامب,  لقرار  للت�شدي  الدولية  العدل  وحمكمة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
واإحتاد املنظمات غري احلكومية وا�شتخدام كل و�شائل ال�شغط املنا�شبة. وقال ان ال�شعب الفل�شطيني البطل هو القنبلة النووية لل�شعب العربي 

وان فل�شطني لن يتم حتريرها اإال من قبل هذا ال�شعب لذا يتوجب دعمه وم�شاندته.
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وقال النائب خالد رم�شان ان الواقع العربي وال�شراعات العربية العربية واالإتفاقات املوقعة مع العدو واجنرار النخب ال�شيا�شية واحلزاب خلف 
اأمريكا وموؤ�ش�شاتها وموقف دول النفط �شاهم يف اتخاذ قرار نقل ال�شفارة االمريكية الى القد�س. واأ�شاف انه عندما �شيقت التحقيقات اخلناق 
على الرئي�س االمريكي جلاأ الى اللوبي ال�شهيوين النقاذ رقبته فاتخذ قراره االخري. واعترب ان قرار ترامب ي�شكل حتديا لالإ�شرتاتيجية االأردنية 

“االر�س مقابل ال�شالم” وللو�شاية الها�شمية على القد�س.
وقالت النائب ال�شابق رلى احلروب ان قرار ترامب ال يلغي احلق العربي االإ�شالمي وامل�شيحي يف فل�شطني والقد�س, وان كل من يتعامل مع االإدارة 
االمريكية �شيكون �شريكا لها يف اجلرمية. ودعت الدول العربية الى االإن�شحاب من جمل�س االأمن اأو ان تعمل على تغيري نظامه, كما دعت الف�شائل 

الفل�شطينية الى الرتفع عن اخلالفات وو�شع برنامج وطني لتحرير فل�شطني, والى ت�شكيل جلان لدعم االنتفا�شة واملقاومة الفل�شطينية.
ومن جانبه �شكر مقرر اللجنة م.�شامل �شوي�س الدول االأجنبية التي كان لها موقفا مميزا �شد قرار ترامب وتفوقت من خالله على موقف بع�س 

الدول العربية. 
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إنجـازات المجلـس

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

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

وفيما يلي نورد اهم الإجنازات التي حققها املجل�ص : 

دائرة �صريبة الدخل 

قام جمل�س نقابة املقاولني بعقد اإجتماع  مع دائرة �شريبة الدخل واملبيعات برئا�شة م�شاعد مدير عام الدائرة , حيث مت بحث ق�شايا املقاولني 
املرتبطة بال�شريبة وامل�شتحقات والغرامات املالية ال�شابقة واحلالية املرتتبة عليهم.

قال نائب نقيب املقاولني اإن دائرة �شريبة الدخل تفهمت مطالب املقاولني املتعلقة ب�شريبة الدخل ووعدت باإيجاد احللول املنا�شبة لها.
ومعاملته  العاملي  الت�شنيف  ملعايري  وفقا  وذلك  خدميًا  ولي�س  �شناعيًا  قطاعًا  املقاوالت  قطاع  اإعتبار  االإجتماع  خالل  املقاولني  نقابة  وطالبت 
2.5 باملئة, موؤكدًا على �شرورة دعم قطاع  1.4 باملئة ولي�س  �شريبيًا على هذا االأ�شا�س وكما كان �شابقًا بحيث حتت�شب قيمة ال�شريبة بواقع 
املقاوالت واالإن�شاءات الذي يعترب ركيزة حيوية من ركائز االإقت�شاد الوطني, حيث بات القطاع يعاين من الركود والرتاجع بحجم العمل اإنعكا�شا 

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

االإيفاء باالإلتزامات املرتتبة عليه ل�شالح ال�شريبة .
ال�شريبة ما بني  ازدواجية  ناق�شت مو�شوع  املقاولني, كما  الدخل على  لدائرة �شريبة  امل�شتحقة  املبالغ  تق�شيط  زيادة مدة  الى  النقابة  ودعت 
املقاولني الرئي�شيني والفرعيني, كما وطالبت نقابة املقاولني باأن يتم دفع ال�شريبة بناًء على ن�شب االإجناز يف امل�شاريع ولي�س دفع ما يرتتب على 
اإجمايل قيمة امل�شاريع م�شبقا بناًء على قيمة اإحالة العطاءات, وذلك تفاديًا الأي تغيري بقيمة االأعمال املنجزة  للم�شاريع زيادة اأو نق�شانا, م�شرية 

الى االإ�شكاليات الكبرية التي يت�شبب بها ذلك لدى حدوث تغيريات يف قيمة وحجم امل�شاريع.
من جانبها اأبدت دائرة �شريبة الدخل واملبيعات تعاونها وتفهمها ملطالب النقابة ووعدت ببحث املطالبات واملوا�شيع املطروحة واإيجاد احللول 

املنا�شبة لها بال�شرعة املمكنة .

رئا�صة الــــوزراء

طالب نقيب املقاولني وائل ر�شاد طوقان رئي�س الوزراء د.هاين امللقي بالتدخل حلل ق�شية تاأخري دفع امل�شتحقات املالية املرتتبة للمقاولني على 
الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية.

واأكد طوقان من خالل عدة كتب مت توجيهها لدولة رئي�س الوزراء ومعايل وزير االأ�شغال العامة ومعايل وزير املالية على �شرورة اإيجاد حل جذري 
ودائم لق�شية تاأخري دفع فواتري املقاولني املرتتبة على الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية واالإنتقائية يف دفعها بحيث يتم ال�شرف لبع�س املقاولني 
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وعدم ال�شرف للغالبية من املقاولني والتي اأ�شحبت ق�شية متكررة �شنويًا وبدون اأن يتم اإيجاد احلل املنا�شب لهذه الق�شية التي تكبد خزينة 
الدولة خ�شائر فادحة جّراء التاأخري يف دفع امل�شتحقات املالية للمقاولني ملا يرتتب عليها من فوائد وحقوق عقدية.

اآثار �شلبية على املقاولني ب�شبب الظروف القا�شية التي يعاين منها املقاولني من  التاأخريات املتكررة  اأنه يرتتب على هذه  ومتت االإ�شارة على 
اإلتزامات مالية للبنوك والقطاعات امل�شاندة لقطاع املقاوالت حيث اأ�شبحت ق�شية رهن املقاول لكافة ممتلكاته ظاهرة مقلقة من اأجل الوفاء 
اإلى تهديد �شركات مقاوالت باالإفال�س واالإغالق وت�شريد االآف العائالت التي تعي�س من هذه  اإلتزامات مالية, باالإ�شافة  بت�شديد ما عليه من 

ال�شركات.

واأ�شار الى اأن تاأخري دفع م�شتحقات املقاولني بهذه الطريقة ومنذ بداية كل عام وب�شكل متكرر �شنويًا يوؤثر �شلبًا على االإ�شتثمار ويعك�س �شورة 
�شلبية عن احلكومة بتاأخريها دفع االإلتزامات املالية املرتتبة عليها وعدم وفاء الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية بالعقود املربمة معها.

واأعرب عن اأمله اإتخاذ القرار احلا�شم واجلذري والتو�شية ب�شرورة عدم تاأخري دفعات املقاولني املرتتبة على احلكومة م�شريا ان هناك العديد 
من ال�شركات امل�شاندة لقطاع املقاوالت اأي�شًا تاأثرت بهذا التاأخري, وهناك االآف العائالت التي تنتظر اأي�شًا �شرف امل�شتحقات املالية.

وبني طوقان ان تاأخر دفع امل�شتحقات املالية له تداعيات �شلبية على حتفيز القطاع االإقت�شادي, وحتميل املقاولني والقطاعات امل�شاندة لهم اأعباء 
مالية كبرية علمًا اأن قطاع املقاوالت هو اأحد اأهم القطاعات امل�شغلة لالأيدي العاملة ويعترب قطاع املقاوالت هو م�شدر دخلهم .

وزارة الأ�صغال العامه والإ�صكان

اأ - م�صتحقات املقاولني

مت عقد عدة لقاءات وب�شكل دوري من قبل نقيب املقاولني واأع�شاء جمل�س النقابة لو�شع معايل وزير اال�شغال العامة ب�شورة الو�شع الذي يعاين 
منه املقاول جراء تاأخر دفع امل�شتحقات املالية املرتتبة على وزارة االأ�شغال العامة وباقي الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية االأخرى حيث مت التاأكيد 
على معايل وزير االأ�شغال العامة بطرح هذه الق�شية اأمام جمل�س الوزراء املوقر حلثه على االجراء ال�شريع لدفع امل�شتحقات املالية للمقاولني يف 
االأوقات املحددة عقديًا مع تاأكيد املجل�س ملعايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان كراعي لهذا القطاع اأن يتحمل كافة امل�شوؤوليات والهموم لهذا 
القطاع اأمام كافة اجلهات �شاحبة العالقة والعمل على ايجاد ال�شبل يف حتريك عجلة العمل ملا لذلك من دور مهم يف تن�شيط قطاع املقاوالت 
واإخراجه من حالة الركود والتباطوؤ التي يعاين منها, الفتني الى ان ال�شرر ال يقت�شر على قطاع املقاوالت بل يتعداه الى القطاعات االإقت�شادية 
االأخرى وما لذلك من تاأثري �شلبي يف عملية التنمية ودفع عجلة االإقت�شاد الوطني ب�شكل اإيجابي, م�شددا على اأهمية ت�شافر كافة اجلهود واأن 
تعمل احلكومة ب�شكل جاد على ت�شديد االإلتزامات املالية املرتتبة عليها بخا�شة يف ظل تراجع حجم امل�شاريع وتقليل عدد العطاءات احلكومية 
وهذا ما �شيوؤثر ب�شكل �شلبي على القطاع و�شركات املقاوالت ويدفع بها للخروج من ال�شوق , الفتني الى ان كثريا من املقاولني يف�شلون عدم اخذ 
م�شاريع حكومية, حيث ان اأي مقاول يعمل مع احلكومة اأ�شبح يحتاج الى جهة متويلية حتى يتمكن من العمل بامل�شروع واإجنازه يف الفرتة املحددة 
امل�شتحقات ويف حال  ان هنالك مدة عقدية لدفع  املختلفة, م�شريا  املالية املرتتبة عليه ل�شالح اجلهات  باالإلتزامات  الوفاء  يتمكن من  وحتى 

االإخالل بتلك املدة يرتتب غرامة تاأخري على اجلهه املالكه .

واأ�شار الى زيادة اأعداد ال�شيكات املرجتعة والى اخل�شائر التي يتحملها املقاول نتيجة تاأخري �شرف امل�شتحقات اآملني اأن تقوم احلكومة بتقدمي 
ت�شهيالت خمتلفة لقطاع املقاوالت ملا له من دور كبري يف التنمية املحلية والناجت املحلي االجمايل.
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ب - تعديل ا�صعار املحروقات

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

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

كميات اإنتاج وخمزون تكفي حاجة ال�شوق املحلي .

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

االأ�شعار مل تنخف�س على املقاولني.

متابعة املجل�ص لإ�شدار التعميم اخلا�ص مبدة امل�شاريع الإن�شائية للمو�شم ال�شتوي 2016-2015 وبواقع �شتني يومًا واملو�شم ال�شيفي   -
خم�س واربعون يومًا .

متابعة اإ�شدار التعاميم ال�شادرة عن معايل وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان فيما يخ�س اأ�شعار املواد االإن�شائية وكان اآخرها احت�شاب   -
التعديل يف اأ�شعار مادة حديد الت�شليح االإن�شائي . 

ج- املوا�صفات الفنية للم�صاريع الإن�صائية 

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

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

د- الوامـر التغيرييـة

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

لدى اللجنة الوزارية لالأوامر التغيريية يف رئا�شة الوزراء.

هـ- م�صاريع الطاقة املتجددة

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

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

مذكرة تفاهم مع وزارة العمل بهدف زيادة فر�ص العمل لالردنيني

لهذه  املنت�شبة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  لالأردنيني,  العمل  فر�س  زيادة  بهدف  العمل  ووزارة  النقابة  بني  ما  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت 
القطاع. والعمل على تدريب االأيدي العاملة االأردنية وتاأهيلها ورفع كفاءتها واإعطاءها االأولوية.

اإن الوزارة انتهجت �شيا�شة التنظيم القطاعي للعمالة الوافدة بالتن�شيق مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني والنقابات  اأ�شار معايل وزير العمل  حيث 
واجلمعيات التي متثل العمال للم�شاهمة يف متابعة توفيق وقوننة وتقنني العمالة الوافدة.

العمل  القطاع اخلا�س و�شوق  اإحتياجات  , مبنية على  تنفيذ برامج تدريبية متطورة  االأردين من خالل  لل�شباب  والتمكني  التدريب  اأهمية  بنَي  حيث 
االأ�شا�شية حلل  الركائز  تعد احدى  والتي  واملهني  الفني  التدريب  لتطوير منظومة  الوزارة  اإ�شرتاتيجية  اطار  تاأتي يف  التفاهم  واأن مذكرة  الوطنية, 
م�شكلة البطالة, ولتلبية اإحتياجات القطاع امل�شتهدف من العمالة الفنية املدربة واملوؤهلة, للعمل يف خمتلف املوؤ�ش�شات وال�شركات التابعة لهذه القطاع 
اإلزامية  » نظام   2016 ل�شنة  بنظام رقم )131(  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  النقابة من  اأع�شاء  باإلتزام  تكمن  التفاهم  اأهمية مذكرة  اأن  اأي�شًا  واأ�شار 
ت�شغيل العمالة الأردنية من اأبناء املحافظات يف م�شاريع الإعمار املنفذة فيها » ال�شادر مبقت�شى املادة )14( من قانون البناء الوطني رقم )7( ل�شنة 

1993, الذي �شيوفر فر�س عمل الأبناء املحافظات وي�شاهم باحلد من البطالة وتوفري فر�س التدريب والتاأهيل وفتح اآفاق جديدة للت�شغيل.

واأكد نقيب املقاولني وائل ر�شاد طوقان ان مذكرة التفاهم هذة تهدف الى تدريب االأردنيني وتاأهيلهم ورفع م�شتوى كفاءتهم, وفق برامج تدريبية 
متخ�ش�شة وبدعم ومتويل �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ح�شب االأ�ش�س املعمول بها يف ال�شندوق من خالل مدربني متخ�ش�شني 
اإحتياجات  للت�شغيل والتدريب, ليوفر  يف ثالثة مراكز تدريبية مميزة �شيتم تخ�شي�شها بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة التدريب املهني وال�شركة الوطنية 

ال�شوق املحلي يف قطاع االإن�شاءات يف جمال الت�شييد والبناء ومن ثم ت�شغيلهم يف خمتلف ال�شركات واملوؤ�ش�شات املن�شوية حتت مظلة النقابة
اإن�شاوؤها وتاأثيثها وجتهيزها باالأجهزة واملعدات يف مبنى نقابة  وقال نقيب املقاولني اأن املذكرة �شتعمل على تعزيز دور مديرية العمل التي مت 
مقاويل االإن�شاءات االأردنيني لت�شهيل عملية اإ�شدار وجتديد ت�شاريح العمل للموؤ�ش�شات وال�شركات املنت�شبة للقطاع, اإ�شافة الى التعاون مع كافة 
املوؤ�ش�شات وال�شركات املنت�شبة للنقابة لتدريب وت�شغيل االأردنيني يف كافة املهن املتاحة والعمل على رفع ن�شب العمالة االأردنية لدى كافة هذه 

املوؤ�ش�شات وال�شركات.

مذكرة تفاهم مع ال�صركة الوطنية للت�صغيل والتدريب )NET( يف جمال التدريب املهني والت�صغيل.

وقعت نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني مذكرة تفاهم مع ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب )NET( يف جمال التدريب املهني والت�شغيل , 
واتفق الطرفان مبوجب املذكرة على التعاون يف جمال التدريب والت�شغيل املتعلق بقطاع الإن�شاءات. وتهدف املذكرة اإلى حوكمة العالقات الفنية 
املاأ�ش�شة ملزودي التدريب والتعليم املهني  اإلى تقدمي منوذج  اأف�شل املمار�شات الدولية, باالإ�شافة  والوظيفية يف جمال التدريب والت�شغيل وفق 

والتقني يف القطاعني العام واخلا�س يف اململكة.
التوازن يف  العامة، وحتقيق  امل�شلحة  مع  يتعار�ص  ل  ومبا  العالقة  وذوي  ال�شراكة  متطلبات  من  قدر ممكن  لأكرب  الإ�شتجابة  الى  تهدف  كما 
امل�شالح من خالل الت�شاور والتوا�شل واالإنفتاح ومناق�شة التحديات التي يواجهها القطاع يف جمال التدريب والت�شغيل واإقرتاح حلول ملعاجلتها , 

كذلك مت مبوجب هذه املذكرة الغاء اإلزامية املقاول بت�شغيل متدربي ال�شركة الوطنية يف امل�شاريع .
اأن النقابة على اإ�شتعداد تام للتعاون مع ال�شركة يف توفري فر�ص تدريب وت�شغيل لطلبتها يف م�شاريع املقاولت، مبا يلبي  وقال نقيب املقاولني 
احتياجات امل�شاريع واملقاولني, وخا�شة العمالة املوؤهلة واملدربة على اأ�شاليب البناء احلديثة.واأ�شاف اأن النقابة على ا�شتعداد للتعاون مع ال�شركة 
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يف تدريب العمالة ال�شورية والعراقية بالتعاون مع البنك الدويل مل�شاعدتهم على النخراط يف �شوق العمل، م�شريا يف الوقت نف�شه الى �شعف 
اإقبال تلك العمالة للعمل يف قطاع االإن�شاءات.

ت�صهيل اإجراءات انتقال العمالة اإلى قطاع املقاولت ومن �صركة اإلى اأخرى

اإتفقت نقابة املقاولني مع وزارة العمل على ت�شهيل اإجراءات انتقال العمالة اإلى قطاع املقاوالت ومن �شركة اإلى اأخرى. هذا ما اأكد عليه وزير العمل 
خالل زيارته للنقابة, بال�شماح با�شتقدام عمالة اآ�شيوية مما ي�شهم يف التخفيف من ارتفاع اأجور العمالة واحتكارها من قبل فئة حمددة من العمالة 
الوافدة , واأكد  الوزير على �شرورة تفعيل ما مت االتفاق عليه يف مذكرة التفاهم املوقعة بني النقابة والوزارة, واوعز ملكتب عمل نقابة املقاولني لتنفيذ 
بنود املذكرة, وت�شهيل االإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه املقاولني.وبني اأن النقابة �شتزود الوزارة باأ�شماء �شركات املقاوالت التي لديها حجم 

عمل كبري وبحاجة الأيدي عاملة, مل�شاعدتها يف ا�شتقدام العمالة االآ�شيوية. وح�شر اللقاء نائب نقيب املقاولني م. احمد اليعقوب .

اأمانـة عمـان الكربى

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

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

مذكرة تفاهم بني نقابة مقاويل الن�صاءات و جمعية املحكمني الردنيني

وقعت نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني مذكرة تفاهم مع جمعية املحكمني االأردنيني يف مقر نقابة املقاولني ,
واتفق الطرفان مبوجب املذكرة اإلى تعزيز التن�شيق والتعاون وحتقيق قدر اأكرب من متطلبات ال�شراكة بني النقابة واجلمعية يف مواجهة التحديات 
التي يواجهها قطاع االإن�شاءات وخا�شة يف جمال النزاعات العقدية واإقرتاح حلول ملعاجلتها ب�شكل متوازن يحفظ احلقوق ويحقق العدالة بني 

اطراف النزاع .
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التقا�شي يف املحاكم ولكرثة اخلالفات والنزاعات العقدية يف قطاع  التفاهم نظرا لطول مدة  اأهمية توقيع مذكرة  واأكد نقيب املقاولني على 
االإن�شاءات بني اأطراف العقد املمثلني باملقاولني واأ�شحاب العمل التي تتطلب حاَل �شريعَا ,وحيث ان قانون التحكيم االردين قد حدد املدة التي 
تقت�شيها اإجراءات التحكيم فقد عملت النقابة بالتعاون مع اجلمعية لن�شر ثقافة التحكيم و�شروطه املرجعية على اأع�شاء الهيئة العامة باأهمية 

المر الذي من �شاأنه خدمة اأع�شاء النقابة واجلمعية ، مبا يحقق م�شاحلهم وي�شهل ن�شاطاتهم.
واأ�شاد النقيب بجمعية املحكمني االأردنيني كبيت خربة عربي معتمد يعترب من اأهم القطاعات التي حتقق العدالة وت�شجع على االإ�شتثمار يف الوطن.

اإتفاقية اإدارة وتنفيذ الربنامج الوطني للت�صغيل يف قطاع الت�صييد والبناء/اأعمال العمار

البناء الوطني الردين ووزارة  العامة والإ�صكان/جمل�ص  بني كل من نقابة مقاويل الإن�صاءات الأردنيني ووزارة الأ�صغال 
العمل و�صندوق الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني  

لغايات تنظيم �شوق العمل وتنفيذ برنامج وطني للت�شغيل والتدريب فقد اتفق االأطراف امل�شار اليهم اأعاله على تنفيذ برنامج امل�شروع الوطني 
للت�شغيل يف قطاع االإن�شاءات والذي وافق عليه جمل�س الوزراء بقراره رقم )4327( تاريخ 6/9/2017 وذلك الإحالل العمالة االأردنية مكان 
العمالة الوافدة �شمن برنامج االإ�شتحداث والتدريب والت�شغيل )ماكنات الق�شاره( حيث �شيتم تدريب ال�شباب االردين على اأعمال الق�شاره 
امليكانيكية �شمن الربنامج املحدد يف هذه االإتفاقية حيث �شيتم �شراء 340 ماكنة ق�شاره يتم تزويدها للمتدربني الذين اأنهوا الربنامج التدريبي 
بنجاح بحيث يتم ت�شديد ثمن هذه املاكنة �شمن برنامج مي�شر على دفعات ب�شيطة لكل �شخ�س اأو عدة اأ�شخا�س اأنهوا الربنامج بنجاح , وهذا 

الربنامج هو �شمن برامج مقرتحه ملكننة العمل يف قطاع االن�شاءات ومواكبة التطورات يف عمل هذا القطاع .

اإتفاقية تعاون مع ال�صركة الوطنية للت�صغيل والتدريب ملكننة مهنة الق�صارة

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

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

ويت�شمن الربنامج التدريبي مكننة بع�س مهن قطاع املقاوالت, ويف مقدمتها مهنة الق�شارة من خالل اإتاحة الفر�شة لالأردنيني للتدريب وللتعامل 
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مع التجهيزات التي �شيتم التو�شع يف ا�شتخدامها الأول مرة بهدف رفع اجلودة وتوفري الوقت واجلهد وزيادة االإنتاجية, ومتكني املتدربني من تنفيذ 
م�شاريع ت�شغيل ذاتية با�شتخدام التقنيات احلديثة يف مهن قطاع املقاولت مبا يعود عليهم بالفائدة �شمن اآلية تنظم ذلك.

وتاأتي هذه االإتفاقية ان�شجامًا مع برنامج الت�شغيل والتدريب الوطني الذي وافقت عليه احلكومة موخرًا والذي اأعلن عنه وزير العمل منت�شف 
العام 2017

ووقع االإتفاقية عن نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني نقيب املقاولني وائل ر�شاد طوقان, وعن ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب رئي�س جمل�س 
االإدارة ماجد �شالمة احلبا�شنة.

واأكد مدير عام جمل�س اإدارة الوطنية للت�شغيل والتدريب العميد الركن �شدقي الروا�شدة, بح�شور اأع�شاء جمل�س االإدارة ان هذه االإتفاقية تاأتي 
يف اطار روؤية ال�شركة واإميانها باأهمية دور القطاع اخلا�س و�شرورة اإ�شراكه يف االإ�شراف على الربامج التدريبية لالأردنيني, وحت�شني جودتها 

وخمرجاتها بهدف رفع قابلية ومعدالت الت�شغيل.

اإتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز تدريب املقاولني

وقع رئي�س جمل�س ادارة مركز تدريب املقاولني وائل ر�شاد طوقان اإتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية لعقد دورات متخ�ش�شة كاالتي :-
1- لتدريب املدربني لدى كوادر املقاولني 

2- دورة م�شريف ال�شالمة وال�شحة املهنية

3- منح رخ�س مزاولة املهنة لعدد 500 مهني يف قطاعات خمتلفة يف قطاع االإن�شاءات 

ومن خالل هذه الإتفاقية يقوم مركز تدريب املقاولني بعقد الدورات امل�شار اليها اأعاله من خالل مركز التدريب ومبدة ثالثة اأ�شهر ليتم بعدها 
جتديد هذه الإتفاقية وبنف�ص �شروط الإتفاقية ال�شابقة وب�شكل م�شتمر حيث �شت�شاهم هذه الإتفاقية بتاأهيل كوادر فنية مدربة وموؤهلة ملمار�شة 
العمل ح�شب متطلبات اأ�شحاب العمل , كذلك تاأهيل الكوادر الفنية من العمالة االأردنية وال�شورية الإعادة اإعمار �شوريا بناًء على متطلبات منظمة 

العمل الدولية .

مركز تدريب املقاولني

مت االعالن عن اإطالق مركز تدريب املقاولني من قبل نقيب املقاولني وذلك لتقدمي دورات متخ�ش�شة �شمن اأف�شل معايري اجلودة ملختلف املهن 
الهند�شية وال�شناعات االإن�شائية الرديفة , واإن النقابة تطمح الأن يكون لهذا املركز دور اأ�شا�شي يف تطوير مهنة املقاوالت على امل�شتوى املحلي 

والعربي و�شاماًل لكافة املهن الهند�شية واالإن�شائية, و�شيتم تزويد املركز باأحدث ما تو�شلت اإليه تكنولوجيا البناء من معدات.
كما ان املركز �شيعتمد برناجًما تدريبًيا مدرو�ًشا ي�شتطيع تاأهيل الفنيني واإك�شابهم املهارات الالزمة لتنعك�س اإيجاًبا على قدرات املقاول االأردين, 

وتفعيل دوره يف املجتمع املحلي والعربي, وتعزيز دوره يف قطاع التنمية املن�شود.
كما اأن �شهادات ال�شحة وال�شالمة العامة والبيئة والربجمة باتت متطلًبا رئي�شًيا للدخول يف العطاءات خا�شة الدولية منها, مما ي�شاعد املقاول 

االأردين م�شتقًبال على امل�شاركة يف عملية اإعمار دول اجلوار.
اأن الهدف العام للمركز هو تدريب وتاأهيل الكوادر الفنية, م�شرًيا اإلى اأن النقابة عقدت عدة دورات يف جمال ال�شحة وال�شالمة العامة واأن هناك 
مطالبات بعقد املزيد من الدورات والتي �شتتم من خالل مركز تدريب النقابة بحيث ي�شتطيع املتدرب �شواء مهند�س اأو مقاول احل�شول على 

�شهادة ال�شحة وال�شالمة املهنية  , اأن وجود �شابط �شحة و�شالمة مهنية �شيكون متطلًبا اأ�شا�شًيا يف العطاءات للم�شاريع امل�شتقبلية .
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اإدارة ي�شم النقيب و3 ممثلني عن القطاع اخلا�س وممثلني عن وزارة العمل, وممثل عن مركز اعتماد اجلودة  اأن املركز �شيكون له جمل�س 
وجهات اأخرى, و�شتكون مدة املجل�س 3 �شنوات.

اأن النقابة �شتتدرج يف عقد الدورات لت�شمل موا�شيع البيئة واجلودة, وقد يكون هناك دورات جمانية اأو باأ�شعار رمزية بدعم من جهات دولية, 
واأنه �شيكون للمركز فروع يف �شمال اململكة وجنوبها.

اأن النقابة معنية بتدريب اأبناء الوطن لتوفري فر�ص عمل لهم، وت�شجيعهم على النخراط يف املهن امل�شاندة لقطاع الإن�شاءات، واأن النقابة مع 
اإحالل العمالة االأردنية حمل العمالة الوافدة يف القطاع.

ور�صة عمل متخ�ص�صة بتحديد الإحتياجات التدريبية للفنيني العاملني يف مهنة الطاقة املتجددة )الكهرو�صوئية (

�شمن االيام العلمية يف النقابة افتتح نقيب املقاولني وائل طوقان ور�شة العمل املتخ�ش�شة بتحديد االإحتياجات التدريبية للفنيني العاملني يف 
مهنة الطاقة املتجددة )الكهرو�شوئية ( والتي عقدتها النقابة بالتعاون مع الوكالة االأملانية , ووزارة العمل وموؤ�ش�شة التدريب املهني , وال�شركة 
الوطنية للت�شغيل والتدريب اكد نقيب املقاولني االأردنيني ان النقابة ت�شعى لتلبية اإحتياجات املقاولني من العمالة االأردنية املدربة احلا�شلة على 
اأ�شوليا مبوجب �شهادات ر�شمية مبينا اأهمية هذه الور�شة املتخ�ش�شة يف حتليل وحتديد الحتياجات التدريبية للفنيني  رخ�ص مزاولة املهنة 
العاملني يف مهنة الطاقة املتجددة ومهنة التمديدات الكهربائية التي توؤدي نهاية املطاف الى ح�شول املتدربني على �شهادة ت�شنيف معتمدة 

عربيا ودوليا .
كما اأ�شاد طوقان بجمهورية املانيا االحتادية ممثلة بالوكالة االأملانية للتعاون الدويل التي مل تاألوا جهدا يف التعاون مع النقابة يف جمال التدريب 

والتاأهيل للعمالة االأردنية يف قطاع االن�شاءات .
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مندوب الوكالة االملانية الدكتور خالد الق�شاة من جانبه ,ا�شتعر�س اإجراءات الدرا�شة التي قامت باإعدادها �شركة دور�س االملانية من خالل 
لقاءات واأبحاث مع الفنيني العاملني يف جمال الطاقة واأ�شحاب العمل للو�شول الى نتائج تهدف و�شع برامج تدريبية ئوؤهل الفنيني وتك�شبهم 

املهارات الالزمة الجتياز اإختبار مزاولة املهنة الذي قامت بتنفيذه وزارة العمل من خالل مركز االعتماد و�شبط اجلودة .

مذكرة تفاهم بني نقابة مقاويل الن�صاءات و �صركة لفارج للباطون اجلاهز 

وقعت نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني مذكرة تفاهم مع �شركة الفارج للباطون . وقع املذكرة عن النقابة نقيب املقاولني وائل ر�شاد  طوقان 
وعن ال�شركة مديرها العام �شمعان �شمعان بح�شور اع�شاء جمل�س النقابة  ومدراء ال�شركة .

وتهدف املذكرة اإلى تاأهيل العمالة االأردنية لتغطية حاجات قطاع االن�شاءات من الكفاءات االأردنية املدربة على تكنولوجيا الق�شارة امليكانيكية 
من طالب مركز تدريب املقاولني . 

كما وتهدف على التعاون يف تدريب العمالة من الطالب وتاأهيلهم نظريًا وعمليًا  على اأ�شاليب البناء احلديثة يف تكنولوجيا الق�شارة امليكانيكية 
من خالل تقدمي مواد الق�شارة اجلاهزة من �شركة الفارج وح�شب برامج معتمدة من املركز الذي �شيقوم بتامني مواقع التدريب العملي للطلبة 

يف م�شاريع املقاوالت ومواقع  التدريب املتخ�ش�شة .  
االقت�شادية  التنمية  خطط  �شمن  العامة  امل�شلحة  حتقيق  يف  اأعمق  دورًا  التخاذ  اخلا�س  القطاع  مكونات  بني  التعاون  اأهمية  طوقان  وبني 
واالجتماعية التي ي�شكل قطاع االن�شاءات عمودها الفقري , واأ�شار الى اأن النقابة من خالل مركز تدريب املقاولني CTC املعتمد  من اجلهات 
الدولية املعنية , كمركز تدريب وطني نتعاون من خالل مذكرة التفاهم مع ال�شركة حيث �شيكون للمركز وال�شركة  الدور اال�شا�س يف تطوير مهنة 

الق�شارة مبا يلبي احتياجات امل�شاريع واملقاولني لي�ص فقط على امل�شتوى املحلي بل اي�شا على امل�شتوى العربي من دول اجلوار  .
والتي  امليكانيكية  الق�شارة  معدات  ومنها  معدات  البناء من  تكنولوجيا  اليه  تو�شلت  ما  باحدث  املركز   بتزويد  �شتقوم  النقابة  ان  بني  كذلك 
والتي متتلك  الق�شارة اجلاهزة  الرائدة يف ت�شنيع  الفنية  باإمكانيات �شركة الفارج  ونثق  نعتز  اذ  اننا   , م�شيفا  املتقدمة  الدول  ت�شتخدم يف 
اخلربات العلمية والعملية التي جتعلنا �شركاء يف تطوير مهنة املقاوالت ورفع �شويتها  ومواكبة تطورها بتاأهيل كادر املقاول املحلي لرفع �شوية 
لتوؤهل الفنيني وتك�شبهم املهارات الالزمة وتوفري فر�س العمل الالئق  , االمر  اأدائهم يف تنفيذ امل�شاريع من خالل  برامج تدريبية مدرو�شة 
الذي ينعك�س اإيجابا على قدرات املقاول االأردين وتفعيل دوره يف املجتمع املحلي وم�شاهمته يف احلد من البطالة  وتعزيز دور القطاع يف التنمية 

االقت�شادية واالجتماعية املن�شوده . 
  





فعاليات ونشاطات

دوائر النقابة
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فعاليات ونشاطات دوائر النقابة

القسم القانوني

امل�شاركة يف جلنة ال�شكاوي ويف حل ق�شايا وخالفات املقاولني املختلفة بحيث بلغ عدد ال�شكاوي التي مت عر�شها على جلنة ال�شكاوي من تاريخ 
1/1/ 2017 وحتى تاريخ 31/12/2017    )52( �شكوى مق�شمة كاالتي: 

)12( �شكوى مت حلها ب�شكل ودي ومت عمل خمال�شات نهائية بني اطراف ال�شكوى. 
)9( �شكاوي مت حفظها بناء على رغبة االطراف و/او لعدم تعاونهم  مع جلنة ال�شكاوي. 

)10( �شكاوي طلب فيهما االطراف عدم ال�شري بها من خالل جلنة ال�شكاوى لرغبتهما يف اللجوء الى الق�شاء. 
)8( �شكاوي مت ردها لعدم اأحقية امل�شتكي بطلبة .  

)13( �شكوى ما زالت قيد املتابعة.  
امل�شاركة يف جلان التحقيق التي ي�شكلها املجل�س, �شواء جلان التحقيق مع املقاولني او مع  املوظفني .  •

اإبداء الراأي القانوين يف خطوات تعديل النظام الداخلي للنقابة ومبا يتنا�شب مع متطلبات الهيئة العامة ،  وكذلك النظام اخلا�ص   •
ب�شندوق التكافل االجتماعي ومتابعة مراحل التعديل حلني �شدوره ب�شكله النهائي  .

متابعة الق�شايا التي ترفعها النقابة و/او ترفع �شدها, وما زال هناك  )8( ق�شايا مرفوعة من وعلى النقابة  يتم متابعتها لدي   •
املحاكم الردنية مبختلف درجاتها .

الرد على كافة اال�شتف�شارات واال�شت�شارات القانونية املطلوبة ملجل�س النقابة �شواء كتابية او �شفوية.  •
التفاهم  مذكرات  وكذلك  املعنية  اجلهات  كافة  مع  تنظيمها  النقابة  جمل�س  يطلب  التي  االتفاقيات  جميع  وتعديل  وتدقيق  مراجعة   •

الإعطائها ال�شبغة القانونية ال�شليمة وتوقيعها ح�شب اال�شول ل�شمان حقوق النقابة.
امل�شاركة يف اللجنة القانونية لغايات البحث يف امل�شاكل العقدية التي تواجه اع�شاء الهيئة العامة اثناء تنفيذ االعمال وتقدمي التو�شيات   •

الالزمة للمجل�س للموافقة على التعديل ان وجد ملا فيه م�شلحة اع�شاء الهيئة العامة.
متابعة كافة الوكاالت التي تقدم من مالك العمل لق�شم ت�شديق العقود لغايات التاكد من �شحتها ومدى اأحقية �شاحب العمل بتوقيع   •

عقود املقاولة ب�شكل قانوين كطرف رئي�شي يف العقد من اجل �شمان حقوق اع�شاء الهيئة العامة العقدية. 
 

انجازات قسم مكتب النقيب 

متابعة وترتيب التح�شريات الالزمة للفعاليات واالجتماعات ولقاءات �شعادة النقيب واع�شاء جمل�س النقابة مع الوفود الداخلية واخلارجية 
باال�شافة الى اجتماعات املجل�س الدورية واملواعيد الالزمة للنقيب واع�شاء املجل�س 

دائرة الجودة والمتابعه :

االإعداد والتح�شري وامل�شاركه يف التدقيق اخلارجي الذي قامت به �شركة SGS بتاريخ 1/6/2017 والذي �شمل جزء من اإجراءات   •
العمل املوثقه لدوائر واأق�شام النقابه ونتج عنه ا�شتمرارية �شهادة االيزو للعام 2017 وبدون اية خمالفات او مالحظات .
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على االإنتقال لالإ�شدار اجلديد ISO 9001:2015  وبالتعاون مع �شركة طالل ابو غزاله لال�شت�شارات حيث مت اإعادة درا�شة  العمل   •
جميع اإجراءات العمل وحتديد املخاطر املتوقعه التي تعيق النقابه من حتقيق اهدافها كما مت و�شع موؤ�شرات لقيا�س االداء وحتليل 
البيئة الداخليه واخلارجيه للنقابة ب�شكل عام ومبا يتالئم مع متطلبات املوا�شفه اجلديده و�شيتم النتهاء من العمل مع نهاية �شهر 

�شباط للعام 2018.
التدقيق الداخلي على اإجراءات العمل املوثقه والتاأكد من مطابقة االجراءات املعتمده لنظام اجلوده وا�شتخدام املوظفني للنماذج   •

املعتمده .
متابعة حاالت عدم املطابقه التي مت ر�شدها اثناء التدقيق الداخلي وو�شع االجراءات الت�شحيحيه والوقائيه الالزمه لت�شحيح م�شار   •

العمل وتاليف حدوث اي معيقات توؤثر على جودة اخلدمه ومتابعتها ل�شمان عدم تكرارها م�شتقباًل .
قيا�س ر�شى املقاولني من خالل توزيع اال�شتبيان وذلك من خالل االمييالت ومن خالل مواقع التوا�شل االجتماعي التابعه للنقابة   •

وت�شجيل ودرا�شة مالحظات واقرتاحات املقاولني لعر�شها على االداره العليا . 
التجهيز واالعداد الجتماع مراجعة االداره ومناق�شة نتائج التدقيق الداخلي ومتابعة نتائج التو�شيات  .  •

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

متابعة ومراقبة ت�شغيل النظام ال�شم�شي املولد للطاقة الكهربائية يف النقابة.  •

دائرة االسعار والدراسات 

اأ�شعار املحروقات واملواد الن�شائية التي �شكلها معايل وزير ال�شغال العامة وال�شكان مبوجب عقد  املتابعة والعمل مع جلان تعديل   •
املقاولة وذلك بامل�شاركة املبا�شرة و/اأو من خالل مندوبي النقابة فيها ال�شدار التعاميم اخلا�شة بتغريات اال�شعار ومتابعة حتديد 
التغريات يف ا�شعار املواد االن�شائية من خالل متابعة امل�شنعني واملوردين لهذه املواد . واعداد املرا�شالت والكتب واملالحظات عليها .
مراجعة التعاميم بعد اإ�شدارها والتاكد من دقة او �شحة القيم وال�شروط الواردة فيها واجراء املخاطبات وطلب التعديالت ب�شاأنها   •

ان لزم االمر.
املتابعة وامل�شاركة يف جميع الدرا�شات التي جتري و/اأو اجريت من خالل اللجان التي �شكلها وزير اال�شغال العامة واال�شكان او اللجان   •
الداخلية يف النقابة  لتحديد مقدار التغريات ومعامالت التغري على عنا�شر الكلفة وخا�شة ا�شتهالك املحروقات للبنود االن�شائية يف 
جماالت الطرق واملياه وال�شرف ال�شحي �شواء مل�شاريع متخ�ش�شة او ب�شكل عام . وقد كانت نتيجة املراجعات والتن�شيبات ان قرر 

جمل�س الوزراء بقراره رقم )191( ما يلي :-
اعتبار تعاميم تعديالت اال�شعار ال�شادرة من قبل وزير اال�شغال العامة واال�شكان مقبولة ومعتمدة جلميع العطاءات التي طبق  اأ - 
عليها قبل تاريخ 1/4/2014 ) التعميم رقم 40/�شوالر( الذي يغطي تعديل اال�شعار للمحروقات , وقبل تاريخ 1/3/2015 

) التعميم رقم 80/ا�شفلت وفيول ( والذي يغطي تعديل اال�شعار لال�شفلت والفيول .
التاكيد على ا�شتخدام املنظومة احلالية التي بداأت وزارة اال�شغال العامة واال�شكان بتطبيقها بتاريخ 1/4/2014 يف ا�شدار  ب - 
تعاميم تعديالت اال�شعار التي تت�شمن الزيادة والنق�شان يف تطبيق تعديالت اال�شعار مت�شاوية بحال كانت الزيادة والنق�شان 

يف قيمة املحروقات مت�شاوية بالفرتة الزمنية نف�شها لتحقيق العدالة لفريقي العقد .
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تعاميم  املتبعة حاليا العداد  االلية  و�شلبيات  ايجابيات  بتقدمي درا�شة من حيث  واال�شكان  العامة  اال�شغال  وزير  تكليف معايل  ج-  
تعديالت اال�شعار من خالل اللجان الفنية التي يتم ادارتها من خالل دائرة العطاءات احلكومية او اعتماد طرف ثالث كجهة 

خمت�شة لهذه الغاية مع تقدمي البدائل لهذه اجلهة املتخ�ش�شة . 
حيث بداأ وزير ال�شغال العامة وال�شكان مبتابعة هذا املو�شوع مع اجلمعية العلمية امللكية .

مطالبة معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان با�شدار التعاميم اخلا�شة بتعديل اال�شعار ب�شبب ارتفاع ن�شبة ال�شريبة العامة على   •
 املبيعات بداية هذا العام ملادتي حديد الت�شليح االن�شائي ومنتجات الك�شارات من ن�شبة 8 % و4 % الى 16 % وغريهما من املواد ,
 واعداد املرا�شالت والكتب واالدلة التي تثبت حق املقاولني بالتعديل �شندا للمادة )13/7( من العقد , بعد ان جتاهل كل من ديوان 
الت�شريع ووزير اال�شغال العامة واال�شكان حق املقاولني بالتعديل ب�شبب تغيري الت�شريعات . كما متت املطالبة بتعوي�س املقاولني ب�شبب 

ارتفاع ا�شعار الكهرباء التي اثرت على كلف انتاج املواد ال�شناعية واالن�شائية .

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

متابعة �شكوى املقاولني حول النق�س الذي ح�شل يف مادة اال�شفلت من اال�شواق املحلية واجراء املرا�شالت واالت�شاالت والتن�شيقات   •
ذات  , حيث متت خماطبة جميع اجلهات  بذلك  اخلا�شة  واملرا�شالت  الكتب  واعداد  البرتول  وم�شفاة  املقاولني  مع  واالجتماعات 
العالقة ملراعاة ظرف نق�س مادة اال�شفلت يف ال�شوق املحلي ومتديد مدة امل�شاريع االن�شائية املتاثرة من هذا النق�س , ومن جهة 
اخرى متت مناق�شة احللول والبدائل مع م�شفاة البرتول لتوفري هذه املادة اال�شرتاتيجية ومنها ا�شترياد اال�شفلت من اخلارج , حيث 
با�شرت امل�شفاة باجراءات طرح عطاءات اال�شترياد والتن�شيق مع املقاولني بهذا ال�شاأن , وقد تقدم بع�س املقاولني وابدوا ا�شتعدادهم 
للم�شاهمة يف عملية توفري م�شتودعات لتخزين اال�شفلت يف العقبة وتوزيعه على املقاولني  وقد هدئت م�شكلة النق�س وال�شكوى ,مع 
 ا�شتمرار امل�شفاة يف درا�شة و�شع البدائل املنا�شبة واحللول ال�شريعة ملعاجلة مثل هذا النق�س عند حدوث اي امر طارئ يف امل�شتقبل . 
ل�شتاء اجلوية  االحوال  ب�شبب  االن�شائية  امل�شاريع  مدة  بتمديد  اخلا�س  التعميم  ال�شدار  واملرا�شالت  االجراءات  متابعة   •"

2016 / 2017 بواقع 45 يوما.

متابعة االجراءات واملرا�شالت والدرا�شات ال�شدار التعميم اخلا�س بتمديد مدة امل�شاريع االن�شائية ب�شبب ارتفاع درجات احلرارة   •
ل�شيف 2017 بواقع )30( يوما.

االعمال  تنفيذ  يف  وامكانياتهم  وخرباتهم  االردنيني  املقاولني  وقدرات  امكانيات  وابراز  االردنية  الذرية  الطاقة  هيئة  مع  التن�شيق   •
املدنية واالن�شائية مل�شروع حمطة الطاقة الذرية / املفاعل النووي االردين �شرق ق�شر عمره والذي تبلغ قيمته االجمالية 10 مليار 
دوالر حيث من املقرر ان تكون ح�شة م�شاركة ال�شركات االردنية يف جمايل املقاوالت والقطاع ال�شناعي حوايل 2 مليار دوالر منها 
, حيث انه وتنفيذا لتوجيه جلنة ال�شيا�شات الوطنية للم�شاركة املحلية يف م�شروع املحطة النووية فقد مت ت�شكيل جلنة فنية من بع�س 
املوؤ�ش�شات الوطنية ومنها نقابة املقاولني لعمل م�شح �شامل لتقييم ال�شناعة الوطنية وقطاعات املقاولني والتجار واخلدمات واعداد 
مع  املوؤتلفة  ال�شينية  ال�شركة  مع  باالجتماع  النقابة  قام جمل�س  وقد  هذا   , امل�شروع  املحلية يف  للم�شاركة  الوطنية  ال�شيا�شة  مقرتح 
اجلانب الرو�شي والتي �شتقوم بتنفيذ امل�شروع ومت النقا�س حول م�شاركة املقاولني االردنيني , وقد مت التعميم على املوقع االلكرتوين 
للنقابة منوذج التاهيل الذي اعدته هيئة الطاقة الذرية ومت اعالم املقاولني به لتعبئته وتزويد الهيئة به و�شوف تتابع النقابة التن�شيق 

واالجتماع مع القائمني على هذا امل�شروع ل�شمان م�شاركة املقاولني االردنيني بالتنفيذ .
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امل�شاركة مع اللجنة امل�شكلة بوزارة ال�شناعة والتجارة وبح�شور مندوبني من جهات عديدة مثل وزارة اال�شغال العامة واال�شكان ودائرة   •
العطاءات احلكومية وغرفة ال�شناعة ووزارة ال�شناعة والتجارة ووزارة املالية ووزارة البلديات ودائرة اللوازم العامة وغريها وابداء 
الراي وامل�شاركة والنقا�س حول مقرتح وزارة ال�شناعة والتجارة و�شع تعليمات اللية احت�شاب االف�شلية ال�شعرية لل�شناعة الوطنية 
االردنية يف العطاءات بعد ان وافق جمل�س الوزراء على منح ال�شناعة الوطنية االردنية اف�شلية بال�شعر بن�شبة %15 يف العطاءات 
ما دامت مطابقة لل�شروط واملوا�شفات الفنية والهند�شية الردنية ، حيث قدمت نقابة املقاولني ووزارة ال�شغال   %  10 بدال من 

العامة واال�شكان ورقة م�شرتكة تت�شمن راأيهما امل�شرتك يف مو�شع االف�شلية ال�شعرية.
اال�شراف مع اللجنة امل�شكلة من نقيب املقاولني ومندوب دائرة العطاءات احلكومية ومدير دائرة اال�شعار والدرا�شات ومندوب عن   •
دائرة تكنولوجيا املعلومات بالنقابة على اجراء امتحان اجلاهزية ) جاهزية العمل يف قطاع االن�شاءات ( للمقاولني واملهند�شني كل 
ا�شبوعني على مدار ال�شنة حيث بلغ عدد الذين اجتازوا االمتحان من اول مرة او باالعادة )260( ممتحنا وعدد امل�شجلني لالمتحان 

لهذا العام كان )340( �شخ�شا
الفيومي حيث مت دعوة  نبيل  التي قدمها املهند�س  امل�شاريع االن�شائية  عقد ور�شتي عمل تدريبية على الربجمية اخلا�شة يف ت�شعري   •
تاريخ   االولى من  الور�شة  . عقدت  للم�شاركني  �شهادات  ت�شليم  و مت   , القطاع اخلا�س حل�شورها  ومن  عدد من اجلهات احلكومية 
13/8/2017 الى 17/8/2017 بواقع 15 �شاعة تدريبية على اجهزة احلا�شوب وكان عدد احل�شور 12  مهند�شا وعقدت الثانية 
من  10/9/2017 الى 14/9/2017 , وكان عدد احل�شور 15م�شاركا .حيث تهدف الربجمية الى ت�شهيل عملية ت�شعري للم�شاريع 
االن�شائية من خالل املعادالت الهند�شية املرتابطة و اجلداول املهياأة م�شبقا واملدجمة داخل الربنامج و اخت�شار الوقت واجلهد يف 
اجناز الفواتري الأعمال م�شروع واحد اأو عدة م�شاريع ومن قبل اكرث من م�شتخدم بنف�س الوقت والقدرة على التنبوؤ ب�شري امل�شروع وفق 

خطة العمل.
متثيل النقابة يف اللجنة امل�شرفة على امل�شابقة التي اطلقها ال�شندوق االردين الها�شمي للتنمية الب�شرية / م�شابقة ت�شاميم ابداعية   •
للمباين اخل�شراء والتي ي�شارك فيها طالب من كليات الهند�شة من جميع اجلامعات االردنية ومن خمتلف التخ�ش�شات الهند�شية 
ب�شكل جمموعات حيث تت�شمن امل�شابقة ان�شاء مباين ووحدات �شكنية لذوي الدخل املحدود تتحقق فيها معايري ادارة املباين اخل�شراء 

وا�شتدامة املوقع واكفاءة املالية وكفاءة الطاقة واملعايري البيئة الداخلية واخلارجية .
امل�شاركة يف جلنة مواد البناء يف دائرة املوا�شفات واملقايي�ص املعنية مبراجعة وتعديل وتطوير املوا�شفات القيا�شية ملواد البناء .  •

متابعة ما ي�شدر عن اللجان الفنية لكودات البناء الوطني او املوا�شفات القيا�شية او املوا�شفات الفنية لالبنية والطرق وحتويلها الى   •
اللجان املخت�شة البداء الراي ب�شاأنها .

دائرة التفتيش 

ق�صم التفتي�ص

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

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

التزامهم  املقاولني املخالفني بعدم  امل�شاريع  قيد االن�شاء ب�شكل منفرد وم�شتقل لر�شد  بالك�شف على  املقاولني  التفتي�س  يف نقابة  يقوم ق�شم 
بالتنفيذ ور�شد املقاولني غري امل�شنفني او م�شجلني  والقائمني بالتنفيذ للم�شاريع وانذارهم والزامهم ب�شرورة ت�شويب و�شعهم . 

عدد امل�شاريع التي مت الك�شف عليها من  تاريخ 1/1/2017 الى 31/12/2017= 95 م�شروع.
عدد امل�شاريع التي وجد فيها املقاول خمالفًا )بعدم تواجده اأو من ميثله ر�شميًا يف املوقع (  = 75 م�شروع.

ثانيًا: الك�صف على ف�صخ العقود 

عدد امل�شاريع التي مت الك�شف عليها لغايات ف�شخ العقد والتاأكد من واقع احلال  39 م�شروع  وقد مت اإر�شال كتب ف�شخ العقود للمناطق التابعة لها 
امل�شاريع يف اأمانة عمان الكربى الإلغاء الرخ�شة حلني ت�شويب اأمور امل�شروع من قبل املالك واإعادة ت�شجيله على مقاول جديد.

ثالثًا : امل�صاركة يف اجتماعات جلان ال�صالمة العامة التابعة للمت�صرفيات واألوية حمافظة العا�صمة.

رابعًا : الك�صف على خمال�صات امل�صاريع املنتهيه وت�صجيلها :

عدد امل�شاريع التي تبني بعد الك�شف اأنها قائمة = 1989 م�شروع 
عدد امل�شاريع التي تبني بعد الك�شف اأنها  غري قائمة = 95 م�شروع 

خام�صًا : جلان التفتي�ص امل�صرتك: 

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

يف حال وجود خمالفات اأو جتاوزات .

عدد امل�صاريع واملخالفات التي مت الك�صف عليها من قبل جلنة التفتي�ص امل�صرتك 

العدد    البيان                                                                                                       

1824عدد امل�شاريع التي مت الك�شف عليها من قبل جلان التفتي�س امل�شرتكة                                 

913عدد امل�شاريع املطابقة لكودة البناء الوطني                                                            

704عدد امل�شاريع املخالفة                                                                                   

575عدد املخالفات املحررة )املقاول املنفذ للم�شروع غري امل�شجل يف عقد املقاولة(                    

5عدم تواجد خمططات هند�شية يف املوقع                                                                  

440الفحو�شات املخربية غري موجودة يف املوقع                                                            

111اأذونات ال�شب غري موجودة يف املوقع                                                                   
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ت�صديق العقود

هي كل اتفاقية موقعه ما بني املقاول م�شنف لدى النقابة و املالك ا�شتوفت جميع �شروط و الجراءات ح�شب احكام وتعليمات النظام الداخلي 
لنقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني لغايات ا�شتكمال اجراءات الرتخي�س يف اجلهة املعنية .

الجراءات املتبعة لت�صديق العقود :

يقوم موظفي ق�شم الت�شديق باإ�شتالم العقود املوقعة بني املقاول واملالك لت�شديقها.  •  

يقوم موظفي ق�شم الت�شديق بتدقيق املعاملة من حيث امل�شاحة وال�شعر وت�شنيف املقاول  وعدد  م�شاريع املقاول وكادر املقاول ح�شب   •  
النقابة ح�شب الت�شنيف والدرجة , وملجل�س النقابة �شلطة زيادة حدود  التعليمات بحيث ال يتجاوز احل�شة املقرره له من جمل�س 

الت�شامح �شواءًا  مار�شها بذاته او فو�شها للم�شتويات االدارية االدنى منه .

يتم التاأكد من �شخ�شية ووثائق املقاول واملالك.  •  

يتم تدقيق املخططات الهند�شية اخلا�شة بامل�شروع من حيث امل�شاحه و و�شف املبنى) عدد الطوابق ( .  •  

يف حال اإ�شتيفاء املعاملة لكافة ال�شروط يتم البدء باإجراءات الت�شديق .  •  

اذا كان هناك اي جتاوز او م�شكالت على العقد يتم حتويله الى اللجنة ت�شديق العقود املعنية التي تقرر اجازه العقد او رف�شه من   •  
خالل موافقة ع�شوين كحد االدنى على العقود املخالفة و ذلك  يوم االحد و االربعاء من كل اال�شبوع و قد مت عقد اكرث من 65 اللجنة 

خالل عام 2015  .

يتم اإ�شدار �شهادة ت�شديق عقد من ن�شختني واحدة للمقاول وواحدة للحفظ لدى دائرة التفتي�س .  •  
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العقود امل�صدقة لغايات الرتخي�ص وهي كالتايل :

 
اجمايل العق�د امل�سدقة لدى النقابه :

عدد العق�د 
امل�سدقة

القيمه الجماليه 
للعق�د

امل�ساحات باملرت 
املربع

بدل اتعاب ت�سديق الن�سف باللف
العق�د

اجمايل عائدات 
الت�سديق

4,229222,679,929.657
دينار

5,415,885
م2

102.212.960
دينار

 965764.443
دينار

 1067977.403
دينار

  و هي موزعه على حمافظات اململكة كالتي  :

العق�د امل�سدقة التابعه لمانة عمان الكربى :

الن�سف باللفامل�ساحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعق�دعدد العق�د امل�سدقة

3,548190,221,486.657
دينار

4,555,006
م2

85,920.294
دينار

العق�د امل�سدقه التابعه ملحافظة اربد :

الن�سف باللفامل�ساحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعق�دعدد العق�د امل�سدقة

19510,232,750
دينار

333,437
م 2

5,137.175
دينار

العق�د امل�سدقه التابعه ملحافظة الكرك :

الن�سف باللفامل�ساحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعق�دعدد العق�د امل�سدقة

451,062,475
دينار

42,499
م2

531.238
دينار
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العق�د امل�سدقة التابعه ملحافظة العقبة:

الن�سف باللفامل�ساحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعق�دعدد العق�د امل�سدقة

2538,802,644
دينار

196,427
م2

4,401.322
دينار

العق�د امل�سدقة التابعة ملحافظة املفرق :

الن�سف باللفامل�ساحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعق�دعدد العق�د امل�سدقة

151,661,762
دينار

14,085
م2

830.881
دينار

العق�د امل�سدقة التابعة ملحافظة الزرقاء :

الن�سف باللفامل�ساحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعق�دعدد العق�د امل�سدقة

843,723,565
دينار

142,078
م2

1,904.563
دينار

العق�د امل�سدقة التابعة ملحافظة البلقاء :

الن�سف باللفامل�ساحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعق�دعدد العق�د امل�سدقة

825,173,377
دينار

113,780
م2

2,586.553
دينار

العق�د امل�سدقة التابعة ملحافظة معان :

الن�سف باللفامل�ساحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعق�دعدد العق�د امل�سدقة

21,443,300
دينار

6,585
م2

721.650
دينار
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العق�د امل�سدقة التابعة ملحافظة ماأدبا :

الن�سف باللفامل�ساحات باملرت املربعالقيمه الجماليه للعق�دعدد العق�د امل�سدقة

5358,570
دينار

11,988
م2

179.285
دينار

املبلغ الجمايل لعائدات النقابة من تطبيق املادة )8( :

بلغت قيمة ر�شوم ت�شديق العقود  ) 965764.443 (  دينار. 
بلغت قيمة الن�شف بااللف جلميع امل�شاريع امل�شجلة لدى النقابة )102,212.960( دينار .

املبلغ االجمايل لعائدات دائرة التفتي�س ) 1067977.403 ( دينار.

دائرة خدمات المقاولين :

  ق�صم النت�صاب

بلغ جمموع عدد ال�صركات املنت�صبة للنقابة عام 2017 )296( �صركة مف�صلة كالتايل :-

 1. عدد ال�شركات/املوؤ�ش�شات االردنية اجلديدة التي ح�شلت على الع�شوية )219( ومن �شمنها املوؤ�ش�شات الفردية التي مت حتويلها الى �شركة.
 2. عدد ال�شركات/املوؤ�ش�شات االردنية اجلديدة التي ح�شلت على الع�شوية )10( ومل تكمل اجراءات الت�شنيف يف وزارة اال�شغال

 3. عدد ال�شركات االجنبية التي �شجلت )12( �شركة.
 4. عدد ال�شركات العربية التي �شجلت )9( �شركة.

 5. عدد ال�شركات التي مت اعادة ع�شويتها بعد ف�شلها لعدم ت�شديد الر�شوم او بناءًا على طلبها بعد قرار املجل�س ح�شب اال�شول )17( �شركة.
 6. عدد ال�شركات التي مت حتويلها من �شركة الى موؤ�ش�شة او العك�س )29( �شركات.

ال�صركات املنتهية ع�صويتها 

 1. بلغ عدد ال�شركات املنتهية ع�شويتها من النقابة لعام 2017 )23( �شركة اردنية و)0( �شركة اجنبية 
 2. بلغ عدد ال�شركات و املوؤ�ش�شات املف�شولة من النقابة لعدم ت�شديد الر�شوم )78( �شركة اردنية 

التغيريات والتعديالت على ال�صركات 2017 

بلغ عدد ال�شركات التي مت اجراء تعديل عليها )121( �شركة
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امتحان اجلاهزية   

بلغ عدد امل�شجلني لالمتحان يف عام 2017 ) 344 ( موزعني كالتايل :
 - عدد الناجحني من اول مره 103

 - عدد الناجحني بعد االعاده الول مره 162
 - عدد امل�شجلني اجلدد لغاية تاريخه 79

 - عدد الدورات التي انعقدت الجراء االمتحان 26 دوره يف عام 2017.

مت  قبول ع�صوية )265( �صركة / موؤ�ص�صة مقاولت اردنية بعد اتخاذ املجل�ص قرارات بذلك وقد   2017 خالل عام 
توزع الع�صاء اجلدد وفقًا للمجالت التالية :

عدد ال�سركاتاملجال

81االبنية

12الطرق

12املياه وال�شرف ال�شحي

20كهروميكانيك

94ا�شغال اخرى / �شاد�شة

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

17اعادة الع�شوية بعد الف�شل

265املجموع

جدول ور�صم بياين يبني ال�صركات املنت�صبة خالل العوام ) 2015-2017 (

 201520162017

170192265ال�شركات االردنية

9-2ال�شركات العربية

91312ال�شركات االجنبية

181205286املجموع الكلي
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جدول ور�صم بياين يبينب ال�صركات املنتهية ع�صويتها خالل العوام ) 2017-2015 ( بناءًا على طلبها

 201520162017

272523ال�شركات االردنية

0--ال�شركات العربية

120ال�شركات االجنبية

282723املجموع الكلي

ق�صم توثيق العقود : 

اأول : توثيق العطاءات عام 2017 

ت�شجيل وتوثيق العطاءات ي�شكل ركنا ا�شا�شيا يف عمل املقاول كونه يوثق حجم اخلربة التي يراكمها من خالل م�شاريعه املنجزة �شواء يف القطاع 
العام او القطاع اخلا�س .

تراكم اخلربة املوثقة يعني تاأهيل املقاول لالرتقاء بفئة ت�شنيفه وا�شافة اخت�شا�شات اخرى الى ت�شنيفه .
   1- بلغ عدد عطاءات القطاع اخلا�س التي مت توثيقها بالنقابة   )1399( عطاءا بحجم عمل مقداره )462( مليون دينار .
   2- بلغ عدد عطاءات القطاع العام التي مت ت�شجيلها بالنقابة )2681( عطاءا بحجم عمل مقدارة )1213( مليون دينار .
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ثانيا : التغيريات والتعديالت على ال�صركات عام 2017 

بلغ عدد ال�شركات التي مت اجراء تعديل عليها )56( �شركة مف�شلة كالتايل :_  •  
 1. دخول �شريك وان�شحاب �شريك )38( �شركة

 2. حتويل من تو�شية ب�شيطة الى ت�شامن )4( �شركات
 3. حتويل من ت�شامن الى ذات م�شوؤولية حمدودة )3( �شركات

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

 6. تغيري ا�شم ال�شركة )4( �شركة
ال�شركات التي مت �شطبها من الفئة ال�شاد�شـة/ا�شغال عامة حل�شولها على فئـة اعلى)28( �شركة.  •  

ثالثا : متابعة العطاءات املخالفة واملعاد طرحها عام 2017:

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

 1. بلغ عدد العطاءات املطروحة يف ال�شحف اليومية )212( عطاء
 2. عدد العطاءات املخالفة منها )25( عطاء

 3. عدد العطاءات املعادة طرحها بلغ )2( عطاءات
 4. العطاءات املخالفة التي متت متابعتها:

اأ- ات�شاالت هاتفية بلغ عددها )8( ات�شال
ب- كتب ر�شمية بلغ عددها)20( كتاب

ج- بلغ عدد الكتب الواردة من اجلهات الر�شمية الطارحة للعطاءات ردا على كتب املتابعة )6( كتب .

جدول يبني جمموع ون�صب العطاءات املتابعة عام 2016

ن�سبة العطاءات املعادة طرحهان�سبة العطاءات املخالفةعدد العطاءات املعادةعدد العطاءات املخالفةجمم�ع عدد العطاءات

212252% 11% 0.9
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رابعا: ت�صنيف ال�صركات عام 2017 :

يتم تدقيق طلبات املقاولني امل�شنفني وفقًا لتعليمات ت�شنيف املقاولني ال�شادرة عام 2012 والراغبني بتجديد الت�شنيف اأو الرتفيع اأو ا�شافة 
اخت�شا�س حيث يتم التاأكد مما يلي :

-  تعبئة الطلب ب�شكل �شليم من عناوين وكوادر فنية وادارية وخربات ومعدات .
الوثائق املطلوبة مثل �شهادة ت�شجيل ال�شركة ورخ�شة املهن للمكتب وكتاب نقابة املهند�شني بالكادر الهند�شي العامل لدى  التاأكد من  -  يتم 

ال�شركة و�شهادة دفع ر�شوم نقابة املقاولني .
بلغ عدد ال�شركات التي جددت ت�شنيفها ومت تدقيق ملفاتها )873( �شركة .

ق�صم خدمات املقاولني 

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

املقاول ح�شب طلبه .

الجنازمهام ق�سم خدمات املقاولني 

1507ت�شجيل العطاءات اخلا�شة الرئي�شية والفرعية غري عطاءات ت�شديق العقود 1

2765ت�شجيل العطاءات احلكومية الرئي�شية والفرعية من غري عطاءات ت�شديق العقود .2

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

500ا�شدار كتب توثيق للعطاءات اخلا�شة الرئي�شية والفرعية بجميع انواعها بعد �شدور موافقة جلنة التوثيق عليها.4

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

7
ا�شدار ك�شوفات اخلربة للمقاولني لوزارة اال�شغال وت�شمل )طباعة الك�شف الكلي باملجاميع ثم طباعة ك�شف 

1072املوثقة فقط و غري املوثقة كال على حدة ثم ا�شدار كتاب التغطية لها( .

8
ا�شدار ك�شوفات اخلربة للمقاولني لغايات البنوك و تقدميها لعطاء معني لغايات التاأهيل وهذه ال ي�شدر بها 

كتاب وامنا نقوم بختمها واعطائها للمقاول .
1350

1205اإ�شدار ك�شوفات �شريبة الدخل ح�شب طلب املقاولني ويف ال�شنوات التي يريدونها .9
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الجنازمهام ق�سم خدمات املقاولني 

10
فتح ملفات الكرتونية وت�شجيل ال�شركات اجلديدة االردنية والعربية واالجنبية على النظام وادخال توقيع 

160املفو�شني فيها على النظام- حملية 148 واجنبية 12  .

323تعديل وحتديث معلومات وعناوين املقاولني ل�شركات املقاوالت .11

12
اجراء التعديالت على ال�شركات على النظام ح�شب التغريات على ال�شركات و املفو�شني يف ال�شجل التجاري 

وترحيل التعديالت على البيانات التاريخية لل�شركة .
1928

24اعداد تقارير التي تطلب من الق�شم �شوءا كانت حلجم العمل او لت�شديق العقود او اي معلومات اأخرى)معدل �شهري(.13

51ت�شجيل عقود الهدم وا�شدار ت�شاريح هدم لها لالمانة.14

1122ادخال �شهادات الت�شنيف ال�شادرة من وزارة اال�شغال على النظام .15

16
ترحيل ت�شنيف ال�شركات التي ح�شل عليها تعديل على نظام البيانات التاريخية بناءا على �شهادة الت�شنيف 

386ال�شادرة من وزارة اال�شغال.

17
عمل كتب ف�شل ل 78 �شركة حملية والذين مل ي�شددوا الر�شوم امل�شتحقة عليهم لالعوام 2014 و 2015 بعد 

قرار املجل�س بف�شلهم وكذلك مت انهاء ع�شويتهم من النظام االلكرتوين 
78

18
عمل كتب انذارات لل�شركات التي مل ت�شدد ر�شومها ال�شنوية لالعوام 2014 2015+ ب�شرورة ت�شديد 

امل�شتحقات تالفيا لف�شلها .
95

19
ت�شديد ر�شوم املقاولني ال�شنوية ور�شوم 1/2 بااللف للعطاءات عن الو�شوالت املالية من الفروع , والتدقيق على 

الو�شالت املالية ال�شادرة من املركز 
1120

23انهاء ع�شوية ال�شركات املتقدمة بطلب انهاء ع�شوية على النظام االلكرتوين .20

21
ا�شدار كتب الرد على خطابات الدوائر احلكومية )ال�شريبة و ال�شمان( و املحاكم جميعها فيما يخ�س 

150املعلومات عن املقاولني و امل�شاريع .

22
طباعة ليبل لبطاقات املعايدة للمنا�شبات الر�شمية وللهيئة العامة لتوزيع التقرير ال�شنوي و اي�شا لبعث حم�شر 

4الهيئة العامة بعد انعقادها 

23
ادخال التعهدات على �شجل املقاولني وذلك ح�شب قرار جلنة ت�شديق العقود او اي مالحظات اخرى على 

83�شجل املقاول.

4272اأر�شفة العطاءات )معاملة( بعد ت�شجيلها يف ملفات املقاولني .26
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دائرة تكنولوجيا المعلومات

تطوير وحتديث النظمة التطبيقية لتب�صيط اإجراءات العمل و رفع كفاءة الداء وحت�صني الإنتاجية

اأولى جاللة امللك عبداهلل الثاين االهتمام الالزم لربنامج احلكومة االلكرتونية  وياأتي الربنامج �شمن املبادرات وامل�شاريع التنموية التي تتبناها 
اململكة لتحقيق التنمية امل�شتدامة والتطوير يف جميع جوانب احلياة  للتحول للتعامالت االإلكرتونية احلكومية, وذلك ملا تقدمه مفاهيم التعامالت 

االإلكرتونية - الذكية احلكومية من فوائد كبرية لالقت�شاد الوطني .
كنقطة مركزية  والعمل  املختلفة  والتكنولوجيا  االت�شال  و�شائل  با�شتخدام  وذلك  اإلكرتونيا  تقدمي اخلدمات  تعزيز  على  الربنامج  يعمل  حيث 
واخلربات  باملعايري  وتزويدها  اإلكرتونيًا  واملعامالت احلكومية  لتقدمي اخلدمات  وو�شع اخلطط  املختلفة  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  بتن�شيق جهود 
ال�شرورية , وبناًء على اهتمامات جاللة امللك عبد اهلل الثاين املفدى ومتا�شيًا مع التطوير احلكومي يف جمال العمل بربنامج احلكومة االلكرتونية 
اولت نقابة املقاولني هذا التوجه االهتمام والعمل على تطوير وتب�شيط اجراءات العمل جلميع اخلدمات املقدمة الع�شاء الهيئة العامة  والذي 
من �شاأنه توفري خدمات متطورة يخت�شر فيها الزمن وترتفع درجة وجودة العمل واخلدمات لتتما�شى مع التطوير امل�شتمر من خالل العمل على 

تطوير االنظمة التطبيقية لنقابة املقاولني للتما�شى مع احلكومة االلكرتونية .
 

اهداف م�صروع تطوير النظمة التطبيقية

النافذة الواحدة 

 وهو مبداأ يقوم على توفري جميع اخلدمات يف مكان واحد وتقدمي الت�شهيالت للمقاول مبا يكفل  �شهولة و�شرعة تقدمي اخلدمات من خالل 
التعامل مع موظف واحد ويكون على دراية بت�شل�شل االجراءات االمر الذي �شينعك�س اإيجابًا على رفع وترية العمل حيث مت تدريب وتاأهيل املوظفني 

تاأهياًل جيدًا يتنا�شب مع متطلبات عملية , وذلك بهدف التمكن من تقدمي اخلدمة ب�شكل جيد

الدفع اللكرتوين

من االهداف الرئي�شية لتطوير االنظمة التطبيقية هو عملية الدفع االلكرتوين جلميع امل�شتحقات املالية على املقاول بدل الدفع النقدي واحل�شور 
الى الدائرة املالية بنقابة املقاولني لدفع امل�شتحقات ,يتم الدفع االلكرتوين من خالل �شركة اي فواتريكم والتي تعمل تقنيا على نظام مع البنك 
املركزي االأردين, حيث اطلق النظام  لريبط البنوك العاملة يف اململكة مع اجلهات املفوترة يف نظام واحد اآمن, وليتم ت�شديد امل�شتحقات املالية 
اإلكرتونيا عرب عدة قنوات؛ منها اأجهزة ال�شراف االآيل واالإنرتنت امل�شريف, اأو الدفع بالهاتف اخللوي من خالل نظام الدفع بالهاتف اخللوي 

ويتم ال�شداد  من خالل قنوات اإلكرتونية متاحة على مدار ال�شاعة بكل �شهولة واأمان.

الربط اللكرتوين مع امانة عمان الكربى

ان عملية الربط االلكرتوين امل�شرتك بني اأمانة عمان ونقابتي مقاويل االن�شاءات االردنيني واملهند�شني االردنيني �شتتيح الت�شهيل وتوفري الوقت 
على املواطنني واجلهات الثالث من خالل اال�شتعالم عن املعامالت التي تخت�س بها كل جهة كون هناك جزء كبري من املعامالت مرتبطة بهذه 

اجلهات الثالثة .
 باال�شافة الى ان عملية الربط �شتتيح اخلدمة اأمام اجلهات الثالث لال�شتعالم ب�شكل م�شرتك عن رخ�شة االن�شاءات , واذن اال�شغال, وعقد 
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الت�شميم, وعقد اال�شراف, وعقد املقاولة, واأمر املبا�شرة , ولهذا الغر�س �شكلت اأمانة عمان ونقابتي مقاويل االن�شاءات االردنيني واملهند�شني 
االردنيني جلنة فنية من اأ�شحاب االخت�شا�س )مربجمني وفنيني( للمبا�شرة يف عملية الربط االلكرتوين امل�شرتك بني اجلهات الثالث .

اأمن ال�صبكه واملعلومات 

من اأهم الهداف والولويات الهتمام باأمن ال�شبكه واملعلومات  و لذلك ت�شعى دائرة تكنولوجيا املعلومات با�شتمرار مبواكبة اأي حتديث اأو تطوير 
على االنظمه العامله يف هذه املجال و حتديثها با�شتمرار   .

وا�شتكماال خلطة اأمن ال�شبكه و املعلومات مت جتديد ن�شخ كل من م�شاد الفريو�شات  Kaspersky  لعدد 75 جهاز و ملدة 3 اأعوام و اعادة تنزيل 
Security Center  اخلا�س بتنظيم عمل م�شاد الفريو�شات على االجهزه و عمل التحديث اخلا�س بالربنامج و مراقبة النظام على االجهزه .

لل�شبكه  الق�شوى  لتاأمني احلمايه  و  املعلومات  امن  ملواكبة  ذلك  و    Firewall النقابه  بتغيري جدار احلمايه يف  العام  الدائره يف هذا  ارتاأت 
الداخليه من العامل اخلارجي بنظام ذو كفاءه عاليه و خا�شه بعد ما �شمعنا جميعا بحدوث هجمات خارجيه من RANSOME WARE  و 
ت�شببه بحدوث م�شاكل كبريه لل�شركات , قمنا ب�شراء جدار احلمايه  Fortinet Firewall  بن�شخه ملدة 3 اعوام مبوا�شفات عاليه و �شبط 

العدادات اخلا�شه به مبا يتنا�شب مع ال�شيا�شات املعمول بها يف النقابه .
حفاظا على البنيه التحتيه يف غرفة ال�شريفر و دميومة عمل ال�شريفرات يف حال انقطاع التيار الكهربائي او حدوث اي م�شكله بالتيار مت �شراء 

مزود الطاقه  UBS  مبوا�شفات عاليه و وقت وقدره اعلى بتاأمني التيار الكهربائي  

الدعم و امل�صانده  وال�صيانه 

•  حتر�س الدائرة على عمل ال�شيانه الالزمه الأي جهاز او طرفيات موجوده يف املركز و الفروع 
•  متابعة امل�شاكل التي حت�شل على برنامج �شاعة الدوام ) الب�شمه ( للمركز و الفروع  و تعريف ب�شمات للموظفني اجلدد و ا�شتخراج تقارير 

الدوام للفروع عند الطلب.
•  تاأمني دميومة خدمة االنرتنت للمركز و الفروع و مراقبتها يف حال االنقطاع او وجود خلل فني 

•  جتهيز اأجهزة العر�س Data show   للفعاليات و الن�شاطات املختلفه .
•  تاأمني ربط فروع النقابه جميعها مع املركز و عمل الفروع باالنظمه العامله لديها علما ان هذا العام الثاين من تقدمي خدمة الربط MPLS للفروع . 

•  التاأكد من �شالحية املوظفني على  DOMAIN  اخلا�س بال�شبكه كل ح�شب اخت�شا�شه ل�شمان اأمن املعلومات .
•  القيام بزيارات ميدانيه ملعظم الفروع واالطالع على حال ال�شبكه لديهم وعمل الالزم لهم واعادة تعريف الب�شمات جلميع املوظفني .

امتحان اجلاهزية اللكرتوين

27 دورة منذ اعتماد امتحان اجلاهزية االلكرتوين  عقد   •  مت 
بلغ عدد الناجحون من اأول مرة  135 متقدم.

عدد الناجحون املعيدين 160 متقدم.
يتم تطوير ومتابعة جاهزية عمل النظام االلكرتوين ومنا�شبته جلميع املتطلبات اخلا�شة باالمتحان .  •
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انظمة املراقبة يف مركز النقابة والفروع 

حفاظًا على اأمن ممتلكات النقابة مت تزويد املركز والفروع باأنظمة مراقبة حديثة ومت ربط كامريات جميع الفروع مع املركز  ويتم التاكد ب�شكل 
يومي من عمل الكامريات وت�شجيالتها  للعودة لها وقت احلاجة عند حدوث اأي خلل ي�شتدعي الرجوع الى الت�شجيالت )املركز والفروع( .

كما ويتم متابعة دميومة عمل انظمة املراقبة ب�شكل م�شتمر و�شيانة االعطال حال حدوثها  

)GPS( نظام تتبع املركبات

مت العمل على ربط نظام تتبع للمركبات من خالل �شركة متخ�ش�شة مزودة للخدمة حيث يعمل هذا النظام عن طريق جمع املعلومات اخلا�شة 
باملركبة من خالل جهاز التتبع املوجود يف املركبة والذي يحتوي على جهاز ي�شتقبل موقع ال�شيارة و�شرعتها يف اأي حلظة ,   وقد مت ادخال نظام 

التتبع للمركبات اململوكة للنقابة لالهداف التالية :- .
معرفة م�شار و�شرعة املركبة على مدار ال�شاعة وحتديث وحتديد املوقع اجلغرايف للمركبة يف اأي وقت.  •

اإر�شال معلومات عن املركبة وحتذيرات عن زيادة يف ال�شرعة املحددة لها اأو خروج املركبة عن امل�شار املحدد لها, اأو نزول/�شعود ال�شرعة   •
املفاجئ,

حتديد املناطق التي دخلتها املركبة اأو املناطق التي خرجت منها مبا يف ذلك م�شارها.
توفري معلومات عن كل رحلة تقوم بها اأي من املركبات مثل مكان وزمن بداية الرحلة وانتهائها, امل�شافة التي قطعتها املركبة, الوقت الذي   •

ا�شتغرقته الرحلة ومعدل ال�شرعة خالل الرحلة والتزام املركبة بامل�شار املحدد لها يف اأمر احلركة .
معرفة اأوقات ت�شغيل اأو اإطفاء املحرك من قبل ال�شائق.  •

معرفة حاالت التوقف الطويل للمركبة يف حال عدم �شريها.  •
قدرة النظام على امل�شاعدة  يف التخطيط للم�شارات التي �شت�شلكها املركبة يف مناطق العمل املحددة والتحقق ومقارنتها فيما بعد بامل�شار   •

الذي �شلكته املركبة.
التحكم يف املركبة و اطفائها عن بعد يف اي وقت يف حالة ال�شرقة.  •

من فوئد النظام 
تقليل ا�شتهالك الوقود باحلد من اال�شتخدامات الغري �شرورية للمركبة.  •

تقليل م�شاريف ال�شيانة بربجمة �شيانة وقائية للمركبة.  •
تقليل خمالفات ال�شري من خالل احلد من ال�شرعات املتهورة.  •

www.jcca.org.jo املوقع اللكرتوين للنقابة

املوقع االإلكرتوين www.jcca.org. هو  نافذة نقابة املقاولني الكرتونيا” 
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العمل على اإدامة وحتديث حمتويات املوقع الإلكرتوين 

مت رفد املوقع االلكرتوين للنقابة لعام 2017 باملعلومات التالية حيث بلغ عدد زوار املوقع 165161 زائر

360 خرباالخبار
81 وفاةالوفيات

300 ن�شرة عطاءالعطاءات
89 اعالناعالنات النقابه

16 البومالبومات ال�شور والفيديو
106 تعميمتعاميم وزارة اال�شغال العامة واال�شكان

21 مادةحتديث اأ�شعار املواد االن�شائية ب�شكل دوري

ا�شافة مذكرات التفاهم واملالحق بني نقابة املقاولني وعدد من اجلهات.
اإ�شافة التحديث على القوانني و التقارير ال�شنوية والت�شريعات .

ا�شافة مناذج جوجل الأخذ معلومات من املقاولني تخ�س قطاع االن�شاءات وحتليلها. 
ا�شافة مناذج الكرتونية لالإ�شتبانات ومناذج جودة ومناذج لتحديث معلومات املقاولني.

حتديث باب التهاين واملنا�شبات .
ا�شافة باب ملوقع بناء للح�شول على وظائف.

حتديث قاعدة البحث عن مقاول يف املوقع االإلكرتوين من قاعدة بيانات املقاولني ب�شكل دوري والعمل على ا�شالح اي خلل يظهر خالل التحديث.
متابعة املوقع على GOOGLE ANALYTICS  لتغطية كافة التقارير املطلوبة. 

mail.jcca.gov.jo   الربيد اللكرتوين

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

متابعة الربيد االكرتوين الداخلي و اخلارجي للموظفني بان�شاء وحذف وتعديل املعلومات ومتابعة امل�شاكل وحلها .
ال�شرتاك جمانا مبواقع الكرتونية عرب الربيد الإلكرتوين Mailing list لكافة جماالت تهم النقابة.

)Facebook - Twitter - Google+ -  YouTube -  LinkedIn( مواقع  التوا�صل الجتماعي

مت ان�شاء هذه املواقع وذلك الهميتها فهي ال تتوقف فقط عند الربط بني االأ�شدقاء واالأ�شخا�س بل هناك �شبكات جتمع �شناع االأعمال واأ�شحاب 
ال�شركات والعاملني بها. ومن االجنازات لهذه املواقع ما يلي: 
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زيادة ن�شبة الزيارات للموقع االلكرتوين وارتفاع الرتتيب يف حمركات البحث.
تقدمي اخلدمات الكرتونيا ومواكبة التطور يف �شبيل هدف النقابة خلدمة املقاولني واملجتمع .

زيادة التعريف بالنقابة ومنجزاتها باملجتمع املحلي والعربي.
ارتفاع عدد الفيديوهات املرفوعة على قناة اليوتيوب للتعرف على اجنازات النقابة .

)www.benaa.org.jo( موقع “بناء” الإلكرتوين

التعريف يف املوقع االلكرتوين “بناء” عن طريق ار�شال الر�شائل االلكرتونية واالمييالت وكافة و�شائل التوا�شل.
ت�شجيل �شركات املقاوالت يف املوقع وتعريفهم بكيفية ا�شافة الوظائف.

الرد على كافة اال�شتف�شارات التي تخ�س املوقع من مقاولني او باحثني عن عمل.
متابعة التطوير للموقع مع ال�شركات املخت�شة .

-  اإدارة �شالحيات امل�شتخدمني. )اإ�شافة - تعديل - حذف(
-  االإ�شراف على التغيريات يف املوقع. 

-  االإهتمام بكافة الطلبات التي ت�شل على الربيد االإلكرتوين ومواقع التوا�شل االإجتماعي 
-  الإهتمام مب�شاكل خدمة الإ�شت�شافة لو كانت مدفوعة اأو م�شاكل اخلادم.

-  عمل ن�شخة اإحتياطية من املوقع.
-  الإهتمام مبدى مالءمة حمتويات املوقع ملحركات البحث كي ي�شهل العثور عليها عند البحث عن مو�شوع ذا �شلة باملوقع.

الر�صفة اللكرتونية 

البدء بتنفيذ هذا امل�شروع للحفاظ  تاأ�شي�شها لذلك مت  النقابة منذ   الوثائق املتعلقة بتاريخ  يت�شمن م�شروع االر�شفة االألكرتونية توثيقًا لكافة 
على  الدور الهام واملميز الذي لعبته جمال�س النقابة وهيئاتها العامة يف امل�شاركة يف بناء الوطن والت�شدي لكافة التحديات وما مت اجنازه من 

قبل املجال�س املتعاقبة على مدى تاريخها وبيان م�شاهماتها الكبرية  يف احلفاظ على مكت�شبات القطاع حيث مت اأر�شفة التايل يف هذا العام :-
1- ار�شفة 513 ملف مقاول

2- ار�شفة ما يقارب 4500 بطافة ع�شويه للمقاولني”بطاقه ماليه”

3- باال�شافه الى االر�شفه العديد من الوثائق املهمه من اتفاقيات وتعليمات ودرا�شات و قوانني وملفات املوظفني

SMS  نظام الر�صائل اخللوية

مت ار�شال )1.233.390( ر�شالة منذ بداية عام 2017 للمقاولني وقد اأعتمد نظام الر�شائل  اخللوية ب�شكل  ا�شا�شي ل�شهولته  و فعاليته الإعالم 
املقاولني  عن موا�شيع خمتلفة توزعت كالتايل:



73

تبليغ الوفيات 
دعوات امتحان اجلاهزية 

تبليغ اأر�شدة التكافل امل�شتحقة و اإجتماعات ال�شندوق
دعوات و اإعالنات النقلبة 

اإجتماع اللجان النقابية واأية فعالية تتطلب تبليغ ال�شادة اع�شاء الهيئة العامة

 Workflow  نظام البوابة الإلكرتونية

174 م�شتخدم يف املركز  تقوم الدائرة مبتابعة العمل على نظام البوابة الإلكرتونية و املرا�شالت بني املوظفني والذي يحتوي على ما يقارب 
والفروع  واإ�شالح كل ما يطراأ من اأعطال وخلل على نظام البوابة االإلكرتونية ل�شمان دميومة  املرا�شالت االإلكرتونية بني جميع  موظفي النقابة.

عمل ن�شخ اإحتياطية )Backup ( و ب�شكل يومي لقاعدة البيانات لنظام املرا�شالت الداخلي .
ان�شاء م�شتخدمني جدد  ومنحهم ال�شالحيات الالزمة ال�شتعمال النظام 

تعديل البيانات اخلا�شة باملوظفني من نقل �شالحيات وغريها يف حال �شدور تنقالت بني املوظفني.
التاأكد من اأر�شدة االإجازات و املغادرات للموظفني .

متابعة العمل على نظام االأر�شفة االإلكرتونية و نظام ال�شادر  و الوارد بالديوان و دائرة التفتي�س  و متابعة امل�شاكل و حلها بال�شرعة الق�شوى .

عمل ن�صخ من الأقرا�ص امل�صغوطة CD لكل من  :

التعاميم و حتديثها با�شتمرار من دائرة االأ�شعار و تزويد املقاولني بها عن طريق الديوان .
مادة اإمتحان اجلاهزية حيث يتم تزويد املتقدمني الإمتحان اجلاهزية باملادة املخ�ش�شة باالمتحان .

جتهيز ن�شخ من قوائم حمدثة للمقاولني .





إحصائيات عامة
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اعداد المقاولين االردنيين المسجلين

ح�صب املحافظات

عدد املقاولني  املحافظة 

1762 العا�شمة 
294 اربد
244 الكرك 

77 الطفيلة 
43 العقبة 
91 املفرق 

203 الزرقاء 
26 عجلون 

146 البلقاء
34 جر�س 
58 معان 
82 مادبا 

3060 املجموع

عدد املقاولني امل�صجلني لعام 2017

الفئة االولى الى اخلام�شة ) 2459 ( – م�شنف منهم )1844(
الفئة �شاد�شة ا�شغال عامة ) 601 ( – م�شنف منهم )462(

حجم العمل ح�صب املجال باملليون دينار من 2017-2013

اخرى)ا�صغال متخ�ص�صة(كهروميكانيكمياه و�صرف �صحيطرقاأبنيةال�صنه 

20131299.8177.9144.7545.3549.3
2014915.5335.5220.2709.4253.8
2015805.1179.3109.699.254.7
2016580.9130.668.2463.1644

2017723.8144.1162.5247.515.8
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حجم العمل باملليون ح�صب املحافظات لعام 2017

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

664.9 4452 العا�شمة

69.7 319 العقبة

114.6 314 اربد

61.9 166 الزرقاء

9.8 112 البلقاء

69.4 88 املفرق

1 14 مادبا

44.7 92 الكرك

126.3 81 معان

3.5 22 جر�س

57.6 14 الطفيلة

3.9 27 عجلون

1294.1 5710 املجموع
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خا�صحكومي

533.4315.7ال�شركات املحلية
295.9148.7ال�شركات االجنبية

حجم عمل ال�شركات لعام 2017 )باملليون دينار(

 

حجم عمل ال�شركات التي احيلت عطاءاتها عام 2017

القيمة )باملليون دينار(املجال

723.8ابنية 
144.1طرق

162.5كهروميكانيك
247.5مياه و�شرف �شحي

15.8ا�شغال اخرى
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قسم اإلعالم والعالقات العامة    

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

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

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

5 -    متابعة فعاليات النقابه يف املركز والفروع واعداد االخبار ال�شحفية ومتابعة و�شعها على املوقع . 
6 -   متابعة اعالنات التهاين ودعوات اجتماعات الهيئة العامه واالعالن عن الندوات واملوؤمترات والتوظيف والتعاميم.

7 -   متابعة الوفيات واعداد الربقيات واعالن النعي واالعالم عن الوفاه ون�شر النعي يف ال�شحف بوا�شطة اخلرباء ون�شر اعالنات النقابه املدفوعه .
8 -   متابعة ما ين�شر من اخبار تخ�س القطاع يف و�شائل االعالم املختلفه.

9 -   متابعة وتزويد رئي�س املوقع االلكرتوين بجميع الن�شاطات والفعاليات من اخبار و�شورلن�شرها على املوقع االلكرتوين للنقابة
10 -  ار�شال الربقيات وبطاقات املعايدة يف املنا�شبات الوطنيه والر�شميه واالعياد .

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

12 -  متابعة اال�شرتاكات بال�شحف الر�شمية للفرع الرئي�شي والفروع  ومتابعة توزيع ال�شحف اليومية على املركز والفروع .
13 -  متابعة التح�شري ملعر�س النقابة .
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قسم المشتريات 

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

•  ا�شتدراج عرو�س ا�شعار الأغلب املواد امل�شرتاه .
•  تف�شيل وتو�شيح عرو�س اال�شعار �شمن جداول ومن ثم عر�شها على جلنة امل�شرتيات 

•  �شراء املواد وامل�شتلزمات النقدية .
•  تدقيق ك�شوفات امل�شاريف ال�شهرية للفروع واملركز وعر�س جتديد العقود للجهات املوردة للخدمات للنقابة على جلنة امل�شرتيات .

•  متابعة اأعمال ال�شيانة ملبنى فرع الزرقاء .
•  قيمة م�شرتيات النقابة من تاريخ 1/1/2017 ولغاية تاريخ 31/12/2017  مبلغ وقدره  125366.574  الف دينار  ) مائة وخم�س 

وع�شرون الفًا وثالثماية و�شت و�شتون دينارًا  و 574 فل�شًا  ( .

قسم التامين الصحي والحياه 

التامني ال�صحي 

انطالقًا من حر�س النقابة الدائم على تقدمي اف�شل خدمات التامني ال�شحي الع�شائها الكرام , مت جتديد عقد التامني مع  ال�شركة االردنية 
الفرن�شية للتامني لتقدمي خدمات التامني ال�شحي للعام 2017 -2018 بناءًا على العقد املربم مع هذه ال�شركة منذ عام 2016 وهذه احدى 

�شركات التاأمني التي تقع �شمن �شبكة طبية وا�شعة تلبي حاجات امل�شرتكني .

جدول يو�شح اعداد امل�شرتكني يف برنامج التامني ال�شحي خلم�شة اعوام . 

كلفة العالج بالدينارالق�صط ال�صنوي بالدينارعدد امل�صرتكنيال�صنة

20131057394030429492

20141160387000 426000

20151270450000520000

20161190490000 575729

 333923 حتى تاريخ 2017117948500031/8/2017
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 التامني على احلياة

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

من اآذار من كل عام علمًا باأن التغطيات املمنوحة كما يلي : 
1. للدرجات العليا من الفئة االولى الى اخلام�شة : 

   • )30000( دينار يف حالة الوفاة الطبيعية .
2.  الدرجة ال�شاد�شة :

   • )10000( دينار يف حالة الوفاة الطبيعية .

جدول الوفيات والتعوي�شات خلم�شة اعوام  :

التعوي�صات قيد التح�صيل جمموع التعوي�صات املدفوعة عدد الوفيات الق�صط بالدينار العام

20132575007900000

2014287639.431000000

201531000092700000

201626600071200000

20172880006180000120000

قسم التكافل االجتماعي

• مت اقرار نظام �شندوق التكافل الجتماعي ملقاويل الن�شاءات الردنيني �شمن القنوات الر�شمية و�شدرت الرادة امللكية ال�شامية مبقت�شى 
املادة)31( من الد�شتور وبقرار جمل�س الوزراء باملوافقة على ا�شدار نظام رقم )54( بتاريخ 16/7/2012 وتعديالته .

انطالقًا من حر�س النقابة على تامني اع�شاء الهيئة العامة يف حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم ب�شبب حادث او مر�س واليجاد تغطية 
ا�شافية ملكت�شبات ع�شو الهيئة العامة وحقه يف حماية تلك املكت�شبات وحماية دخله يف اأي ظرف طارئ قد يوؤدي الى انقطاع الدخل وخ�شو�شًا 

يف حالة الوفاة والعجز ال �شمح اهلل .
• جتتمع الهيئة العامة ل�شندوق التكافل االجتماعي اجتماعها ال�شنوي العادي يف الن�شف االول من �شهر ايلول من كل �شنة .

• جتتمع جلنة ادارة �شندوق التكافل االجتماعي وب�شكل دوري بواقع من جل�شة الى جل�شتني �شهريا تناق�س خاللها كل االمور امل�شتجدة على 
ال�شندوق من طلبات ا�شرتاك او طلبات مقدمة من اع�شاء ال�شندوق .

• بلغ عدد الوفيات من املنت�شبني ل�شندوق التكافل خالل الفرتة 1/1/2017 الى 31/12/2017 
) 22 ( حالة وفاة و)2( حالة عجز.
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• مت دعوة الهيئة العامة لالجتماع ال�شنوي العادي بتاريخ 16/9/2017 حيث مت مناق�شة التقرير االداري واملايل لل�شندوق واقراره
• بلغ عدد امل�شرتكني يف �شندوق التكافل 2676 م�شرتك حتى تاريخ 31/12/2017.

• �شدور التعديالت على نظام �شندوق التكافل االجتماعي حيث مت اقرار التعديالت و�شدورها يف اجلريدة الر�شمية بالعدد )7369( تاريخ 
3/12/2017 ومن اهم هذه التعديالت على النظام  :-

1- �شرف �شلفة بن�شبة )20 %( من مقدار مبلغ التكافل الجتماعي ومبا ل يزيد عن )12( الف دينار للراغبني من اع�شاء ال�شندوق الذين 
بلغوا �شن)75(عاما فاكرث وم�شى على ع�شويتهم يف ال�شندوق)15(عاما كحد ادنى  وتنطبق عليهم ال�شـروط الواردة بالتعليمات ال�شادرة 
عن اللجنة, ويح�شم ما ن�شبته )%3( بدل م�شاريف ادارية من قيمة ال�شلفة, يف حال العجز او الوفاة يدفع للم�شرتك اأو امل�شتفيد ما تبقى 

من مبلغ التكافل الجتماعي امل�شتحق ومبا ل يزيد على )48000( ثمانية واربعني الف دينار .
2-   اآلية احت�شاب تعوي�س التكافل االجتماعي :

التالية )ما ال يزيد عن )25(دينارًا م�شروبة يف عدد  للمعادلة  وفقا   امل�شتفيد  او  للم�شرتك  امل�شتحق  التكافل االجتماعي  يتم احت�شاب مبلغ 
امل�شرتكني( بحيث ال يزيد جمموع مبلغ التكافل االجتماعي عن )60000( �شتني الف دينار ويح�شم من ذلك املبلغ )2 %( م�شاريف ادارية 

و )1 %( خم�ش�س للطوارىء .
)20 %( من مبلغ التكافل االجتماعي امل�شتحق اذا ح�شل العجز او الوفاة يف ال�شنة االولى من اال�شرتاك يف ال�شندوق.  
)40 %( من مبلغ التكافل االجتماعي امل�شتحق اذا ح�شل العجز او الوفاة يف ال�شنة الثانية من اال�شرتاك يف ال�شندوق.  
 )60 %( من مبلغ التكافل االجتماعي امل�شتحق اذا ح�شل العجز او الوفاة يف ال�شنة الثالثة من اال�شرتاك يف ال�شندوق.  

)80 %( من مبلغ التكافل االجتماعي امل�شتحق اذا ح�شل العجز او الوفاة يف ال�شنة الرابعة من اال�شرتاك يف ال�شندوق
)100 %( من مبلغ مبلغ التكافل االجتماعي امل�شتحق اذا ح�شل العجز او الوفاة يف ال�شنة اخلام�شة من اال�شرتاك يف ال�شندوق.

 وي�شرف تعوي�س العجز ح�شب ماورد اعاله كما يلي :
• )25 %( من مقدار مبلغ التكافل بعد �شتة اأ�شهر على بداية العجز . 

• )25 %( من مقدار مبلغ التكافل بعد )12( �شهر على بداية العجز .
• )50 %( من مقدار مبلغ التكافل بعد )18( �شهر على بداية العجز . 

جدول تعوي�شات �شندوق التكافل االجتماعي خلم�شة اعوام : 

عدد حالت العجز جمموع التعوي�صات املدفوعة بالدينار للوفاة  عدد حالت الوفاة والعجزالعام

201313715136.5451

201417936525.920

2015201172643.0522

2016201040802.240

20172415385642
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اللجان الداخلية :

جلنة ال�صكاوي

 قامت  اللجنة خالل عام 2017 بعقد 20  اجتماعا عدا االجتماعات التي كانت تعقد خارج مبنى النقابة مبكاتب اع�شاء اللجنة او مكاتب 
امل�شتكي و/اأو امل�شتكي عليه حيث قامت اللجنة خالل هذه االجتماعات مبناق�شة جميع ال�شكاوي املعرو�شة على جدول اأعمالها وا�شتدعاء اطراف 
على  والوقوف  للم�شاريع  ميدانية  بزيارات  اللجنة  وقامت  الطرفني  حق  ي�شمن  ودي  حل  الى  الو�شول  ملحاولة  االأحيان  من  كثري  يف  ال�شكاوي 
حلل  اللجنة  مع  التعاون  العامة  الهيئة  اع�شاء  من  اللجنة  وطلبت   , للنقابة  و�شولها  قبل  ال�شكاوي  من  الكثري  حل  مت  لذلك   , الو�شع  حقيقة 
 امل�شاكل بالطرق الودية واالكتفاء بها , مع العلم باأن عدد ال�شكاوي التي قامت اللجنة مبتابعتها خالل هذا العام 52 �شكوى  كانت كما يلي  :

2017 2016 2015 حالة ال�صكوى الرقم

12 21 24 عدد ال�شكاوي املنتهية والتي مت حلها بالطرق الودية .  1

10 10 3 عدد ال�شكاوي التي مت حتويلها للق�شاء او التحكيم. 2

8 5 3 عدد ال�شكاوي التي مت ردها لعدم اأحقيتها.  3

6 2 11 عدد ال�شكاوي التي مت حفظها لعدم تعاون امل�شتكي اأو امل�شتكي عليه .  4

3 0 0
عدد ال�شكاوي التي مل يتم الو�شول فيها الى حل ير�شي 

الطرفني وقامت اللجنة بدورها بحفظ ال�شكوى  . 5

13 16 20 عدد ال�شكاوي قيد املتابعة. 6
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جلنة الأبنية  

عقدت اللجنة ) 12 ( اجتماعَا خالل عام 2017 . 
من االمور التي مت حتقيقها من خالل هذه اللجنة :

1- اقرار تعليمات ت�شديق العقود يف عام 2017 والتي قامت اللجنة بتعديلها خالل عام 2016

2- تقدمي مقرتحات حول تعديل نظام االبنية وتنظيم املدن والقرى رقم ) 136 ( ل�شنة 2016 ال�شادر مبقت�شى املـادة ) 67 ( من قانون 
تنظيم املدن والقرى و االبنية رقم ) 79 ( ل�شنة 1966 .

 3- تقدمي مقرتحات حول تعديل نظام الزامية ت�شغيل العمالة االردنية من اأبناء املحافظة يف م�شاريع االعمار املنفذة فيها �شادر مبقت�شى املادة 
) 14 ( من قانون البناء الوطني رقم ) 7 ( ل�شنة 1993 

   
جلنة الكهروميكانيك

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

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

ال�شركات املتخ�ش�شة على مقاويل الكهروميكانيك واحلد من م�شاركتهم ومناف�شتهم يف عطاءات الطاقة املتجددة .
• م�شاندة GIZ يف تقدمي املعلومات اخلا�شة باملوقع االلكرتوين حيث مت عقد عدة اجتماعات مع ال�شركة االملانية ملناق�شة �شبل تفعيل املوقع 

االلكرتوين اخلا�س بتدريب وت�شغيل العمالة الفنية املاهرة للعمل لدى �شركات املقاوالت بالتعاون مع جهات ذات االخت�شا�س .
• العمل على اأن يكون مقاول الكهروميكانيك م�شمى اأو موؤتلف يف العقد .

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

جلنة العقود والتحكيم

مت عقد اجتماعني ومت عمل مناق�شات بخ�شو�س ورقة اجلامعة العربية لعقود اال�شتثمار يف االن�شاءات الدولية والية ت�شوية املنازعات املتعلقة بها

جلنة دعم �صمود ال�صعب الفل�صطيني

مت عقد 8 اجتماعات خالل العام املا�شي وكان من اهم االجنازات :-
اقامة فعالية يف النقابة الحياء ذكرى معركة الكرامة ويوم االر�س برعاية �شعادة رئي�س جمل�س النواب املهند�س عاطف الطراونه باإحتفالية   - 1
جماهريية كبرية ح�شرها جمع غفري من اجلمهور وعدد من ال�شخ�شيات الوطنية واملقاولني عرّبت فيها عن اعتزازها باجلي�س العربي 

البا�شل وت�شحياته وبطوالته يف معركة الكرامة اخلالدة, وا�شتنكرت همجية االحتالل ال�شهيوين الغا�شم على اأر�س فل�شطني الطاهرة.
حيث مت رفع االذان ردًا على منع االذان يف القد�س وا�شتمل احلفل على كلمات لكل من نقيب املقاولني وكلمة الئتالف ابناء ال�شتات وكلمة 

للمطران حنا عطا اهلل باال�شافة الى فقرات فنية
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توريد اجهزة ومعدات طبية مل�شت�شفى االحتاد الن�شائي بنابل�س  - 2
اقامة ندوة “احلقوق التاريخية للعرب وامل�شلمني وامل�شيحيني يف القد�س وبطالن قرار ترامب   - 3

التربع للطلبة املحتاجني من خالل �شندوق الطالب املحتاج بقيمة 1250 دينار لكل من الطالب املحتاجني يف جامعة بري زيت واجلامعة   - 4
اال�شالمية بغزة وكلية فل�شطني االهلية اجلامعية 

التربع جلمعية احلنونه للرتاث الفل�شطيني ب 2500 دينار  - 5

امل�شاركة باملنا�شبات الوطنية واظهار دور النقابة .  - 6

 جلنة التن�صيق امل�صرتكة

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

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

جلنة الطرق

متابعة اعمال اجتماعات جلنة الطرق وما تناق�شه من ق�شايا خا�شة وعامة مثل مناق�شة املحاور اال�شا�شية والتعديالت التي اجرتها اللجان   •
الفنية امل�شرتكة اخلا�شة بوزارة اال�شغال العامة واال�شكان على املوا�شفات الفنية للطرق والتو�شية باعتمادها مع امكانية التعديل عليها بعد 
اخ�شاعها للتطبيق ومراقبة ردود الفعل عليها من قبل املقاولني واملهند�شني , وق�شايا فحو�شات �شبط اجلودة من قبل اجلمعية العلمية امللكية 
ووزارة اال�شغال العامة واال�شكان كذلك االجتماع مع معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان بخ�شو�شها وا�ش�س ا�شتالم امل�شاريع ومعامالت 
الدفع واحل�شم ومعاجلة نق�س مادة اال�شفلت من اال�شواق املحلية , واعادة درا�شة معايري تعديل اال�شعار للمحروقات واعتماد املعادلة الن�شبية 
ومو�شوع هام�س التغيري الذي يتجاوز %5 من �شعر املحروقات وغريها من املوا�شيع. كما �شاركت اللجنة يف ور�شة العمل حتت عنوان دميومة 

الطرق التي عقدت بنقابة املهند�شني بتاريخ 10/7/2017 
قامت جلنة الطرق بدعوة املقاولني واملهند�شني الى حما�شرة علمية بتاريخ 6/12/2017  القاها الدكتور ابراهيم العا�س من املركز العربي   •
وموؤ�شرات  القيا�س  واجهزة  وطرق  الطريق  �شطح  وعورة  تعريف  ت�شمنت  م�شتوي  على طريق  كيفية احل�شول  بعنوان  الهند�شية  للدرا�شات 

وحدود الوعورة املقبولة )IRI( حيث ح�شرها عدد كبري من املهتمني .
تقدمت جلنة الطرق ملجل�ص النقابة مبقرتحات حلل م�شكلة تاخري �شرف م�شتحقات املقاولني لدى ا�شحاب العمل يف القطاع احلكومي لرفعها   •
ملعايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان تتعلق بتوقيع مذكرات تفاهم بني وزارة اال�شغال العامة ونقابة املقاولني وجمعية البنوك لدفع م�شتحقات 
املقاولني �شمن املدد العقدية واذا تاخرت الوزارة يف حتويل هذه امل�شتحقات الى البنك بعد الفرتة امل�شموح فيها تتحمل الوزارة فائدة مئوية 
ل�شالح البنك يتم االتفاق عليها وحتديدها بني الوزارة وجمعية البنوك , كما واقرتحت اللجنة بتوقيع مذكرة تفاهم لتحويل الوزارة جزء من 
م�شتحقات املقاولني  املالية لدى الوزارة مبوجب �شند التزام مايل او نقدي ح�شب واقع احلال الى ح�شاب م�شفاة البرتول وت�شجيلها يف ح�شاب 
الوزارة من جدولة م�شتحقات  بامل�شتلزمات من اال�شفلت واملحروقات ولتمكني  ا�شتمرار امل�شفاة بتزويد املقاولني  املقاول كمقا�شة ل�شمان 

املقاولني لديها وا�شتمرارية العمل بامل�شاريع دون توقف .
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جلنة املياه وال�صرف ال�صحي

متابعة اجتماعات جلنة املياه وال�شرف ال�شحي يف النقابة وتن�شيق اجتماعاتها وتبادل املعلومات بني اع�شائها , واعداد ورقة عمل وكتاب   •
ر�شمي بالق�شايا واملالحظات التي يواجهها املقاولون العاملون يف جمال ال�شرف ال�شحي والتي مت ا�شتعرا�شها ومناق�شتها يف االجتماع الذي 
عقده �شعادة النقيب مع نائب رئي�س الوزراء الدكتور ممدوح العبادي بدار رئا�شة الوزراء بتاريخ 15/3/2017 وبح�شور عدد من اع�شاء 
جلنة املياه وال�شرف ال�شحي والتي تناولت موا�شيع الكفاالت اال�شافية ومربراتها وا�شبابها وكلفها ومرجعياتها القانونية او العقدية وبراءة 
دفعات  واجازة  للم�شاريع  االولية  اال�شتالمات  على  للموافقة  �شرطا  ا�شبحت  والتي  اخلدمية  اجلهات  جميع  من  اح�شارها  املطلوب  الذمة 
االجناز للمقاولني واملطالبة بايجاد مكتب تن�شيق م�شرتك يف امانة عمان الكربى ي�شم جميع اجلهات اخلدمية ونق�س خمططات التنفيذ على 
الواقع وتعدد املرجعيات واملخالفات امليدانية واال�شراف ... الخ . ومطالبة معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان با�شدار تعاميم املحروقات 

ال�شغال املياه وال�شرف ال�شحي املتوقفة منذ عام 2012 وفقا لال�ش�س واملعايري ال�شابقة واملقبولة من املقاولني ووزاره املياه والري .

اللجنة القانونية 

اللجنة القانونية يف علم القانون تقوم باجراء الدرا�شات والبحوث القانونية املتخ�ش�شة من خطط وبرامج وتلقي ا�شتف�شارات واعداد و�شياغة 
ومراجعة م�شاريع القوانني والقرارات التنظيمية التي ت�شتوجبها متطلبات العمل وكان اهم ما جاء فيها :-

عقدت اللجنة 7 اجتماعات منذ بداية عام 2017   •
النتهاء من مناق�شة عقد املقاولة للم�شاريع ال�شغرية للقطاع اخلا�ص وتعديل بع�ص مواده مبا يتوائم مع التطورات القت�شادية املواكبة للع�شر   •

والعمل على اعتماده ب�شيغته النهائية 
مناق�شة ما ورد مبذكرة التفاهم بني ال�شمان الجتماعي والبنوك التجارية لو�شع ا�شارة احلجز ورفعها الكرتونيًا على اموال وودائع ال�شركات   •

واال�شخا�س من عمالء البنوك)املقاولني( والذين ي�شدر بحقهم قرارات حجز من قبل موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي 
مناق�شة اآلية حتديد �شكن العماله الوافدة   •

 اأ- من خالل عقد املقاولة والرخ�س االن�شائية و�شكنهم بامل�شروع  او بالقرب منه 
 ب- او من خالل رخ�شة املهن ومركز �شدورها

مناق�شة ا�شتبيان وزارة اال�شغال العامة لقيا�س ر�شا ال�شركاء اال�شرتاتيجيني   •
الطلب من جمل�ص النقابة املوقر مبوا�شلة التوا�شل مع جمل�ص نقابة املحامني املوقر من اجل الغاء الغرامات على املقاولني نهائيًا لنها ا�شبحت   •

ت�شكل عبئًا ماليًا عليهم 
مناق�شة اآلية عمل دورات تدريبية للمواد التالية :-   •

 اأ- اعداد و�شياغة العقود الهند�شية واالدارية واعداد املناق�شات 
 ب- ادارة االوامر التغيريية وف�س املنازعات اثناء مرحلة التنفيذ

ج-التحكيم يف املنازعات املدنية التجارية 
د-التحكيم املتخ�ش�س يف منازعات العقود االن�شائية 

هـ-قانون ال�شركات والقوانني املعدلة لعام 2017
احل�شور وامل�شاركة يف ندوة القد�س )احلقوق التاريخية للعرب وامل�شلمني وامل�شيحيني يف القد�س(العا�شمة االبدية لفل�شطني  •





فروع النقابة
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فرع حمافظات ال�صمال

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

تقديـم كافـة اخلدمات ملقاويل الفـرع من طباعـة وت�شويـر وجتهيز العطاءات اليوميه واالخبار التي تخ�س قطاع املقاوالت  وتعليقها على لوحة   •
االعالنــات.

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

يقـدم الفرع للمراجعني التعليمات وال�شـروط التي تـخ�س االنت�شاب لــدى النقابه والت�شنيف لـدى وزارة اال�شغال العامـه واال�شكان .  •
يقوم الفرع با�شتـالم وت�شجيــل الكتب الــوارده للفرع وال�شـادره مـن الفرع.  •

املاليه يف مركز  الدائرة  الى  وار�شالها  النرثيه  امل�شروفات  ال�شمال وجتهيز ك�شف  اقليم  ال�شهريه ملكاتب  امل�شروفات  الفـرع ب�شرف  يقوم   •
النقابة .

عقد يف فرع نقابة املقاولني حمافظـات ال�شمال / فرع مكتب املفرق  وبالتعاون مع فـرع نقابة املهند�شني/ املفرق دوره يف �شرح عقـد مقاولة   •
املوحد للم�شاريع االن�شائيـة وتـم ت�شليـم ال�شهادات للم�شاركني املقاولني واملهند�شني يف الدوره.

قام الفرع بتوزيع طرود خري يف �شهر رم�شان املبارك لاليتام.  •
القيام بتزويد اال�شخا�س الذين يرغبون بالتقدم المتحان اجلاهزيه بالوثائق واالوراق املطلوبـه لالمتحـان وتزويده باملـادة اخلا�شة باالمتحان .  •

• مت ت�شديق )195(عقد مقاوله لغاية تاريخه للم�شاريع ال�شغريه للقطاع اخلا�س لعام 2017.
• اجراء اعمال ال�شيانة لفرع حمافظات ال�شمال بعد اأن مت طرح العطاء يف ال�شحف اليومية .

فرع البلقاء

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

تزويد املقاولني اجلدد بتعليمات الت�شنيف والتجديد الول مرة باال�شافة الى اأية معلومات تلزم املقاول اجلديد او امل�شجل �شابقًا .  •
تقدمي كافة اخلدمات ملقاويل الفرع بالتن�شيق مع املركز الرئي�شي .  •

التي  وامل�شاكل  البلقاء  تهم مقاويل فرع  امور  ملتابعة  البلقاء  لفرع  اال�شت�شارية  اللجنة  اع�شاء  وال�شادة  ال�شر  لل�شيد امني  ال�شهري  االجتماع   •
يواجهها قطاع املقاوالت ومناق�شة مو�شوع �شراء قطعة ار�س لفرع البلقاء .

العمل على فتح �شجل وملف لكل مقاول جديد يف حمافظة البلقاء بعد ا�شتالم وثائق تثبت انه م�شجل وم�شنف لدى نقابة مقاويل االن�شاءات   •
االردنيني يف فرع البلقاء .

اأبالغ مقاويل الفرع واأع�شاء اللجنة اال�شت�شارية عن التعاميم والتبليغات التي تهم امورهم يف قطاع املقاوالت .  •
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العقود للم�شاريع ال�شغرية للقطاع اخلا�س بني املالك واملقاول  ت�شديق  مبتابعة  القيام   •
قطاع  يخ�س  مبا  املجل�س  واع�شاء  املقاولني  نقيب  �شعادة  بها  يديل  التي  وت�شريحات  اليومية  ال�شحف  مبتابعة  يومي  وب�شكل  الفرع  يقوم   •

االن�شاءات واملقاولني 
امل�شاركة يف الفعاليات واالن�شطة التي تقام يف حمافظة البلقاء .   •

امل�شاركة يف الفعاليات واالن�شطة التي تقام يف نقابة مقاويل االن�شاءات االردنيني   •
الك�شف احل�شي على امل�شاريع التي تقام يف حمافظة البلقاء واعداد املخال�شة والتقرير وار�شاله للمركز الرئي�شي   •

امل�شاركة يف توزيع امل�شاعدات املالية وطرود اخلري  يف �شهر رم�شان على اال�شر الفقرية وااليتام يف حمافظة البلقاء .   •
املتابعة والقيام بحل اخلالفات التي حت�شل بني املقاولني والدوائر الر�شميه يف حمافظة البلقاء .   •

فرع الزرقاء

ا�شتقبال املراجعني واال�شتماع ال�شتف�شاراتهم واالجابه عليها ب�شكل واٍف .  •
ا�شتيفاء الر�شوم ال�شنويه ور�شوم التكافل االجتماعي من املقاولني وايداعها يف البنوك وار�شال الفواتري اال�شليه و�شندات القب�س اال�شليه   •

للدائرة املاليه يف املركز.
يقوم فريق التفتي�ص يف الفرع بعمل جولت تفتي�شية يف املحافظة مبا يعادل جولتني ا�شبوعيًا للم�شاريع وتوجيه انذارات للمخالفني وتوجيههم   •

لت�شويب او�شاعهم ومراجعة الفرع ، ومتابعة ال�شكاوى الواردة من املحافظة مبا يخ�ص قطاع الن�شاءات يف املحافظة .
تنظيم اجتماعات اللجنه اال�شت�شارية وخماطبة املركز باأي م�شتجدات .  •

ح�شور الفعاليات الوطنية واملهرجانات مبنا�شبة العياد الوطنية وح�شور الندوات وكافة الفعاليات يف املحافظة ممثاًل باأمني ال�شر .  •
ا�شتقبال املقاولني وحل اخلالفات مع الدوائر الر�شميه اأو مع ا�شخا�س عاديني .  •

 فرع حمافظة مادبا

تقدمي اخلدمات للمقاولني من دفع ر�شوم وتكافل.  •
التوا�شل مع املقاولني واطالعهم على ن�شاطات الفرع .  •

متابعة العطاءات .  •
انهاء  اعمال التدفئة املركزية للفرع .  •

عمل ندوه حوارية يف قاعة الفرع  ملديرية حراج عمان وق�شم حراج واملراعي مبديرية زراعة مادبا بتاريخ 5/2/2017.  •
عمل يوم وظيفي بقاعة الفرع بطلب من وزارة العمل ممثلة مبديرية عمل مادبا لت�شغيل ابناء وبنات مادبا بتاريخ 20/3/2017.  •

اليوم  الذي ح�شل يف  النجاح  بعد  العمل ممثلة مبديرية عمل مادبا وذلك  10/5/2017  بطلب من وزارة  بتاريخ  ّاخر  يوم وظيفي  عمل   •
الوظيفي الذي اأقيم بتاريخ 20/3/2017 .

�شت�شارية لفرع مادبا وذلك لتطبيق املادة الثامنة واعتماد املبا�شرة بالتفتي�س على االأبنية قيد االإن�شاء حل�شولها على عقد  اإجتماع اللجنة االاْ  •
مقاولة مع مقاول م�شجل لدي النقابة وم�شنف بتاريخ 15/5/2017.
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طلب من الهيئة امل�شتقلة لالإنتخابات حمافظة مادبا با�شتعمال قاعة الفرع للجنة اإنتخاب بلدية مادبا الكربي لتدريب جلان االإقرتاع والفرز   •
ملدة ع�شر اأيام اإعتبارًا من تاريخ 19/7/2017 .

عقد ندوة بعنوان االردن واملقد�شات االإ�شالمية برعاية وزير التنمية ال�شيا�شية للحديث عن دور االردن املحوري بقيادة جاللة امللك املفدي   •
عبداهلل الثاين يف رعاية املقد�شات اال�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني بتاريخ 24/7/2017.

اإقامة مديرية زراعة حمافظة مادبا دورة بفرع النقابة / مادبا بعنوان ت�شميم وتن�شيق احلدائق والندرة املائية وتقنياتها احلديثة يف ا�شتغالل   •
املياه ملدة يومني 2-3/8/2017 .

قيام اإحتاد حمافظة مادبا الن�شائي بتكرمي ال�شيدات اللواتي فزنا بع�شوية جمل�س املحافظة والبلديات يف حمافظة مادبا ولواء ذيبان حتت   •
رعاية عطوفة حمافظ مادبا بقاعة فرع النقابة /مادبا بتاريخ 29/8/2017.

اإ�شتقبال معايل وزير الزراعة االأكرم بفرع نقابة مادبا وذلك لعمل ندوة زراعية واإطالع مزارعي مادبا والرثوة احليوانية على امل�شاريع التي   •
�شوف تقام باملحافظة بتاريخ 29/8/2017.

اإقامة ور�شة عمل بطلب من مدير مديرية ثقافة مادبا حول االإ�شالم ون�شرة االإن�شانية وحتدث بها كل من الدكتور خليل الطوالبة والدكتور   •
احمد احلاليبة والدكتور جمال ال�شفرتي �شمن اإحتفاالت عمان عا�شمة الثقافة االإ�شالمية لعام 2017 بتاريخ 16/9/2017.

اإقامة ور�شة تعريفية بربنامج منح درا�شة املاج�شتري للقادة واملوؤثرين و�شناع القرار من جميع اأنحاء العامل واآلية التقدم اليه يف قاعة فرع   •
النقابة بالتعاون مع ال�شفارة الربيطانية بتاريخ 9/10/2017. 

تكرمي الفرع من جلنة اإنتخاب بلدية مادبا الكربي لنقابة املقاولني / مادبا وذلك لدعمهم وم�شاهمتهم املتميزة يف اإجناح العملية االنتخابية   •
ا�شتلمها امني �شر الفرع .

فرع الكرك

1ـ ا�شتقبال مقاويل الفرع وتدقيق معامالت التمديد والتجديد وا�شتقبال املقاولني اجلدد وار�شادهم لعملية الت�شجيل يف النقابة ووزارة اال�شغال .
2ـ امل�شاركة يف اجتماعات جلنة طوؤارئ املحافظة خالل مو�شم �شتاء 2017/2018.

3ـ القيام بالتفتي�س على امل�شاريع يف حمافظة الكرك يف خمتلفة مناطق البلديات والتاكد من عمل املقاولني يف املواقع من خالل مفت�شي فرع الكرك .
4ـ جتديد معامالت الت�شنيف من خالل موظفي الفرع .

5ـ امل�شاركة يف فعاليات وح�شور املحا�شرات والندوات العلمية والثقافية التي تعقد يف النقابات املهنيه يف الكرك 
6ـ ا�شتيفاء ر�شوم اال�شرتاك والع�شوية ور�شوم الن�شف باالف ور�شوم العقود وايداعها يف البنوك .

7ـ تنظيم �شرفيات الفرع وتدقيق الفواتري وار�شالها الى املركز .
ايام  ثالثة  مدار  على  م�شارك   100 وبواقع  الكرك  حمافظة  يف  واملهند�شني  املقاولني  للزمالء  )الفيديك(  املقاولة  عقد  ل�شرح  دورة  عقد  8ـ 

بالتعاون مع اكادميية عفرا .
9ـ الدعوة وامل�شاركة بوقفة احتجاجية للزمالء املقاولني واال�شقاء املهنيني يف املحافظة �شد القرار االمريكي اجلائر باعتبار القد�س عا�شمة 

للكيان ال�شهيونيه الغا�شب .
10ـ جتهيز قاعة الفرع وادامتها لال�شتقبال ن�شاطات من قبل بع�س املوؤ�ش�شات ال�شديقة وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي .
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فرع الطفيلة

 ,  / الطفيلة  االردنيني / فرع  االن�شاءات  نقابة مقاويل  االن�شائية ( يف  للم�شاريع  واملوجز  املوحد  املقاولة  بعنوان )�شرح دفرت عقد  دوره  عقد 
بالتعاون مع مركز عفرا للتحكيم والعقود يف الطفيلة وبح�شور امني �شر النقابة  معروف الغنانيم ومدير النقابة املهند�س طارق الهريني ا�شافة 
الى امني �شر اللجنة اال�شت�شارية لفرع الطفيلة ال�شيد عبداهلل املعابرة  واملهند�س اح�شان ابو زيتون مدير مركز عفرا وعدد من مقاويل الطفيلة 

واملهند�شني املهتمني يف هذا ال�شاأن من خمتلف موؤ�ش�شات املحافظة احلكومية واخلا�شة .
بتوزيع  والعقود   للتحكيم  الطفيلة ومدير مركز عفرا  �شر  االردنيني ومديرها وامني  االن�شاءات  نقابة مقاويل  �شر  الدورة قام امني  نهاية  ويف 
كافة  واملتابعه من  باالإهتمام  الدورة  , حيث ح�شيت  االخت�شا�س  واملهند�شني ذات  الطفيلة  امل�شاركني من مقاويل  ال�شهادات على اخلريجني 

املعنيني.
• يف مبادرة تبنتها نقابة مقاويل االإن�شاءات االأردنيني كل عام بعمل افطار للطفل اليتيم خالل �شهر رم�شان املبارك  يف النقابة االأم وخمتلف 
فروع النقابة �شارك فرع الطفيلة ممثال باأمني �شر اللجنة اال�شت�شارية واع�شاء اللجنة ومدير الفرع وعدد من املوظفني يف حملة افطار الطفل 
اليتيم التي اقامتها النقابة ,حيث اقام الفرع وجبة افطار للطفل اليتيم من خمتلف مناطق املحافظة ا�شافة الى توزيع مبالغ نقدية عليهم 
وجاءت هذة املبادرة املميزة من النقابة لتخلق الفرحة والب�شمة على وجوه االطفال االيتام يف املحافظة ملا حتمله من معنى ان�شاين وروحاين 

عظيم .
• م�شاركة عدد من مقاويل الطفيلة وخ�شو�شا مقاويل الطرق يف مواجهة الظروف اجلوية الطارئة التي جتتاح حمافظة الطفيلة  من خالل 
غرفة عمليات املحافظة من خالل قيام عدد من املقاولني املعنيني يف الفرع با�شتخدام اآلياتهم ومعداتهم لفتح الطرق املغلقة يف املحافظة 

وتوفري ما يلزم لهذة الغاية .
والتكافل  ال�شنوية  وا�شرتاكاتهم  لر�شومهم  املقاولني  ت�شديد  لت�شهيل عملية  والكوادر  االنرتنت  الفرع من  املتاحة يف  االمكانيات  كافة  توفري   •

االجتماعي  وتوثيق عطاءاتهم عن طريق املركز يف عمان , ومتابعة كافة االجراءات املالية واالدارية املتعلقة بهذه العطاءات .
• تقدمي اخلدمات الع�شاء الهيئة العامة للفرع والرد على اي ا�شتف�شارات تخ�س اأعمالهم واجنازها على اكمل وجه 

ابوابها  فتح  ويتم  الفرع  يف  والندوات  العمل  ور�س  الإقامة  االأ�شول  ح�شب  املجهزة  الفرع  �شالة  تقدمي  يتم  املحلي  املجتمع  خدمة  اطار  ويف   •
للم�شاعدة يف هذا االجتاه خ�شو�شا للجمعيات اخلريية والدوائر احلكومية واالهلية يف املحافظة وبدون مقابل باإعتبار ان الفرع  جزء من 

املجتمع املحلي بعد ان يتم التن�شيق مع املركز يف عمان.

فرع معان

بالعمال العتياديه اليوميه من ا�شتقبال ال�شاده املقاولني وتقدمي اخلدمات التي يطلبونها مبوظفيه  ممثال  الفرع  قام   •
على ا�شتف�شاراتهم حول االمور التي تهم اعمالهم والرد  عمان  يف  والنقابة  املقاولني  ال�شادة  بني  ما  التن�شيق   •

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

قام الفرع من خالل جلنة الت�شغيل يف املحافظة بامل�شاهمة بت�شغيل العاطلني عن العمل من ابناء املحافظة يف م�شاريع الطاقه ال�شم�شية .  •
• قام الفرع وبالتن�شيق مع جلنة الطوارىء يف املحافظة وال�شادة املقاولني يف اعمال ازالة الثلوج ومياه االمطار خالل ف�شل ال�شتاء
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قيام الفرع بامل�شاهمة يف احتفاالت املحافظه الوطنيه والدينيه ودعوة ال�شادة املقاولني للم�شاركة.  •
قيام الفرع بار�شال ك�شوفات مقاويل حمافظة معان لل�شركات الكربى املحال عليها عطاءات يف حمافظة . معان وذلك يف حال احتياجهم   •

ملقاولني فرعيني يف م�شاريعهم .

فرع العقبة

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

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

تقدمي اخلدمات االأ�شا�شية للمقاول ب�شكل عام والهيئة العامة ب�شكل خا�س , من ت�شديد ر�شوم ومتابعة التاأمني ال�شحي,والتكافل االجتماعي   •
وتنظيم ك�شوف ال�شرفيات واملقبو�شات. 

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

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

اإ�شتقبال طلبات ت�شديق العقود وتدقيقها واإر�شالها للنقابة.  •
القيام بالك�شف عن امل�شاريع املنجزه والتي قيد التنفيذ وذلك لغايات بيان ن�شبة االجناز من قبل مهند�س التفتي�س يف الفرع .  •

تقوم اللجنة اال�شت�شاريه االن بالبحث عن قطعة ار�س من اجل اقامة مقر للفرع عليها.  •
متابعة الفرع عملية �شراء قطعة االر�س اخلا�شة بالنقابة الن�شاء فرع العقبة عليها مع منطقة العقبة اخلا�شة .  •

متابعة عطاء ت�شميم مبنى الفرع والذي مت طرحه من خالل ال�شحف املحلية بالتن�شيق مع النقابة املركز – عمان .  •



التقرير المالي



نقابة

مقاويل �لإن�ضاء�ت �لأردنيني

عمان - �ململكة �لأردنية �لها�ضمية

�لبيانات �ملالية لل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 31 كانون �لأول 2016

وتقرير مدقق �حل�ضابات �مل�ضتقل

نقاية 

مقاويل الإن�صاءات الأردنيني

عمان - اململكة الأردنية الها�صمية

البيانات املالية لل�صنة املالية املنتهية يف 31 كانون الأول 2017

وتقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين

البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2017
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

رقم ال�صفحةالبيان

98تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

100بيان املركز املايل كما يف 31 كانون االأول 2017

101بيان الدخل ال�شامل لل�شنة املالية املنتهية يف 31 كانون االأول 2017 

102بيان التدفقات النقدية لل�شنة املالية املنتهية يف 31 كانون االأول 2017

 103- 116اإي�شاحات حول البيانات املالية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية



110

ة 
قاي

ن

ن
يي

دن
ألر

ت ا
ءا

شا
إلن

ي ا
ول

قا
م

ية
شم

ها
 ال

ية
دن

ألر
ة ا

ك
مل

لم
- ا

ن 
ما

ع



111

ة 
قاي

ن

ن
يي

دن
ألر

ت ا
ءا

شا
إلن

ي ا
ول

قا
م

ية
شم

ها
 ال

ية
دن

ألر
ة ا

ك
مل

لم
- ا

ن 
ما

ع



112

ة 
قاي

ن

ن
يي

دن
ألر

ت ا
ءا

شا
إلن

ي ا
ول

قا
م

ية
شم

ها
 ال

ية
دن

ألر
ة ا

ك
مل

لم
- ا

ن 
ما

ع



113

ة 
قاي

ن

ن
يي

دن
ألر

ت ا
ءا

شا
إلن

ي ا
ول

قا
م

ية
شم

ها
 ال

ية
دن

ألر
ة ا

ك
مل

لم
- ا

ن 
ما

ع



114

نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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نقاية 

مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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مناقلة رقم )1( 
تاريخ2017/12/31

اأ- ينقل مبلغ وقدره )ماية وت�صعة و�صتون الف وثالثماية و�صتة وت�صعون دينار ( من البنود التي قل م�صروفها الفعلي عن التقديري 
لعام 2017 كالتايل :

تقديري بعداملناقلهاملبلغ املنق�ل منهتقديري قبل املناقلهالبيـــــــــــــانالرقم

900001610273898م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/املركز  1

300001489615104قرطا�شـــــــــيه 2

350002071914281كهرباء , مياه , وتدفئــــة 3

550002292632074م�شارف اعالن واعالم )اعالنات �شحف وعقوداعالم( 4

19000020753169247تاأميـن احليـاة للمقـاولني وال�شحي للموظفني / املركز5

30000074000226000�شراءار�س العقبه6

169396املجموع

 ب - ينقل مبلغ وقدره )ماية وخم�صة الف ومائتان وثالثة وثمانون  دينار( الى البنود التي زاد م�صروفها الفعلي عن التقديري
 لعام 2017 كالتايل :

تقديري بعداملناقلهاملبلغ املنق�ل لهتقديري قبل املناقلهالبيـــــــــــــانالرقم

93000314296142رواتب فرع الكـرك  1

58000167359673رواتب فرع الطفيلة 2

34000228536285رواتب فرع ال�شلط 3

8000035927115927تربعات للجمعيات اخلريية واملوؤ�ش�شات االن�شانية ومتنوعة 4

600017017701م�شاريف نرثيــة ومتفرقــة 5

16000695522955مكافــــــــــاآت / متدربني 6

1500062615626خم�ش�س فرع العقبة 7

10000131611316خم�ش�س فرع ال�شلط 8

01200012000�شيانة مبنى فرع اربد9

200017503750مبنى فرع ماأدبا 10

02654826548�شيانة مبنى فرع الزرقاء11

20000996029960ايجار مبنى مكاتب التفتي�س اجلديدة/جبل عمان12

400014005400تربع للزواج واالوالدة وحاالت الوفة للموظفني13

105283املجموع



118

البيـــــــــــــانالرقم
تقديري لعام 2017   

بالدينار
فعلي حتى تاريخ 
2017/12/31

امليزانية التقديرية لعام 
2018بالدينار

625000622672.055685000رواتب املركز 1
7900076780.9285000رواتب فرع اربد2
9300096141.96105000رواتب فرع الكـرك  3
5800059673.23565000رواتب فرع الطفيلة 4
2400021926.57525000رواتب فرع الزرقاء 5
3500034128.51537500رواتب فرع ماأدبا  6
3800037018.5641000رواتب فرع معان 7
5600029243.46556000رواتب فرع العقبة 8
3400036285.14540000رواتب فرع ال�شلط 9

9000073897.87781500م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/املركز  10
115009575.1711000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/اربد11
1350012152.82513500م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/الكرك12
85007535.6848200م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/الطفيله13
35002660.9293000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/الزرقاء14
50004307.3294800م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/مادبا 15
55004677.8715200م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/معان16
80003464.7018000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/العقبه17
50004614.5785000م�شاهمة النقابة يف ال�شمان/ال�شلط18
3000028338.15230000م�شاريف �شيانه وتنظيف مبنى النقابة19
100008205.8910000م�شاريف �شيانه وحمروقات وتاأمني �شيارات 20
120006283.87312000م�شاريف �شيانة وعقود اجهزة واالآالت 21
3000015103.62420000قرطا�شـــــــــيه 22
3500029557.08635000برق ,بريد , هاتف , انرتنت , املوقع االلكرتوين 23
3000019637.0720000�شيافة , وحفالت و�شيافة وفود24
3500014281.09220000كهرباء , مياه , وتدفئــــة 25
400034563500�شريبــــة م�شقفـــات 26
200011402000ا�شرتاك النقابة يف اجلمعيات واملجالت وال�شحف اليومية 27
5500032074.00135000م�شارف اعالن واعالم )اعالنات �شحف وعقوداعالم( 28
400004000اأتعاب درا�شات وابحاث وترجمة 29
80000115926.81580000تربعات للجمعيات اخلريية واملوؤ�ش�شات االن�شانية ومتنوعة 30
100005802.8126000ندوات ون�شاطات وموؤمترات ودورات 31
60007701.43610000م�شاريف نرثيــة ومتفرقــة 32
100008775.25610000توثيق , مطبوعات , ن�شــرات 33
50001127.51000ر�شوم دعــــــاوي وق�شايـــا 34
160002295516000مكافــــــــــاآت / متدربني 35
10008991000م�شاريف طارئه)التامني على مباين وحمتويات املركز والفروع( 36

الميزانية التقديرية للمصروفات لعام 2017 مقارنة بالفعلي حتى 2017/12/31

والميزانية التقديرية للمصروفات لعام 2018
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البيـــــــــــــانالرقم
تقديري لعام 2017   

بالدينار
فعلي حتى تاريخ 
2017/12/31

امليزانية التقديرية لعام 
2018بالدينار

180001800018000اتعاب ادارة التامينات والنفقات الطبية/نائل امل�شري37
190000169246.95180000تاأميـن احليـاة للمقـاولني وال�شحي للموظفني / املركز38
720071353600اال�شرتاك يف احتاد املقاولني العرب 39
200001392015000اتعاب امل�شت�شار القانوين والر�شوم40
300010003000اأتعاب مدقق احل�شابات 41
300002000030000اثاث واالآالت /املركز 42
100008169.40715000اثاث واالآالت /الفروع43
25005862500مكتبة النقابــــــــة 44
40000060000دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني 45
200001000010000م�شاهمة النقابة يف جمل�س البناء الوطني 46
4500043726.1545000خم�ش�س فرع ال�شمـال )اربد , املفرق ,عجلون , جر�س( 47
3500034408.27135000خم�ش�س فرع الكـرك  48
1500016009.31516000خم�ش�س فرع الطفيلة 49
1400014543.50915000خم�ش�س فرع الزرقاء 50
1200013084.33713000خم�ش�س فرع ماأدبا  51
80009841.32110000خم�ش�س فرع معان 52
1500015625.81516000خم�ش�س فرع العقبة 53
1000011315.71812000خم�ش�س فرع ال�شلط 54
2000535.750�شيانة مبنى فرع ال�شلط 55
200037500مبنى فرع ماأدبا 56
200002000مبنى فرع الطفيلة57
750007104.2150000�شيانة مبنى النقابة/املرحلة الثانية58
800003000�شيانة مبنى النقابة/معان59
200002000�شيانة مبنى فرع الكرك60
026548.255000�شيانة مبنى فرع الزرقاء61
01200020000�شيانة مبنى فرع اربد62
3000002260000�شراءار�س العقبه63
200002996015000ايجار مبنى مكاتب التفتي�س اجلديدة/جبل عمان64
180012000عقد اخلبري االملاين65
50000050000مركز تدريب املقاولني66
0030000املن�شة االلكرتونية67
125001250010000عقد تطوير االنظمة التطبيقية/�شركة البقعه68
60600ايجار �شندوق امانات/البنك العقاري امل�شري69
400054006000تربع للزواج واالوالدة وحاالت الوفاه للموظفني70
00700000مبنى ار�س وادي ال�شري71
00200000مبنى ار�س العقبة72
00152000ار�س ال�شلط73

25415602189692.0043339300املجموع
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الميزانية التقديرية لاليرادات لعام 2017 مقارنة بالفعلي حتى2017/12/31  

والميزانية التقديرية لاليرادات لعام 2018  

البيـــــــــــــانالرقم
تقديري لعام2017  

بالدينار
فعلي حتى تاريخ 
2017/12/31

امليزانية التقديرية لعام 2018 
بالدينار

68000010188091000000ر�شم اال�شرتاك 1

80000210213200000ر�شم االنت�شاب 2

140007041770000ر�شم الع�شويـــة 3

520000590741590000ر�شـم الن�شف بااللف 4

35000110151110000ر�شم غرامة تاأخري دفع اال�شرتاك5

60000107830100000ايرادات اأخرى /معار�س ومطبوعات ودورات تدريبيه6

180000243534240000مرابحة بنــــوك 7

600009926880000ر�شم امتحان اجلاهزية 8

100103100ر�شم ا�شدار بطاقة هوية لالع�شاء 9

002000ر�شم تر�شيح لع�شوية املجل�س الثالث و الع�شرون 10

1250000965764950000بدل اتعاب ت�شديق العقود11

287910034168303342100املجموع


