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كلمة النقيب

   نقيب املقاولني
المهندس أحمد يوسف الطراونة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الأخوة الزمـالء اأع�شـاء الهيئـة العـامـة املحرتمني

عن  باال�صالة  وي�صرفني  ي�صعدين  وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�صالم 
االإن�صاءات  مقاويل  نقابة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�صي 
االأردنيني احلادي والع�صرون ان نتقدم منكم بعظيم ال�صكر والتقدير على 
ما اوليتمونا اياه من ثقة خالل العام املن�صرم من عمر هذا املجل�س والذي 
ت�صرفنا خالله بحمل امانة امل�صوؤولية خلدمة هذا القطاع وخدمة منت�صبيه 
وقد حاولنا جاهدين الدفاع عن م�صاحلكم وم�صالح هذا القطاع وحتقيق 
اكرب املكت�صبات لكم وحتقيق اف�صل النتائج واحللول لق�صاياكم على الرغم 
خالل  املجل�س  هذا  واجهها  التي  وال�صاغطة  ال�صعبة  الظروف  كل  من 

الفرتة املا�صية . 
 

الزمالء الأعزاء،،، 

كما تعلمون ففي نهايات العام 2012 وبدايات العام 2013 بداأ االقت�صاد 
االردين بالتعايف من اآثار االأزمة املالية واالقت�صادية التي �صربت املنطقة 
ن�صب  وارتفعت  الك�صاد  حالة  تعمقت  حيث    2010 العام  يف  اجمع  والعامل 
البطالة وتدنى حجم االإ�صتثمار وتراجع , و�صهد قطاع االإن�صاءات يف االردن 
الركود  القطاعات االقت�صادية االردنية حالة غري م�صبوقه من  كغريه من 
والك�صاد اثرت على م�صريته ب�صكل وا�صح وكبري مما ا�صتدعى منا كمجل�س 
ووقف  التداعيات  هذه  ملواجهة  اجلهود  وتكثيف  ال�صريع  التحرك  للنقابة 
خاللها  واجه  عديده  العوام  ا�صتمرت  التي  القطاع  هذا  ومعاناة  نزيف 

حتديات وق�صايا مف�صلية كثرية .
التي واجهت قطاع  والهموم  الق�صايا  من اجل ذلك كله ومن اجل حل 
عاتق  على  امللقاة  وامل�صوؤوليات  املهام  ا�صبحت  فقد  واملقاولني  املقاوالت 
جمل�س النقابة كبريه وكثرية من اجل ذلك كّثف املجل�س لقاءاته وات�صاالته 
وعلى اعلى امل�صتويات بدءا بلقاء �صاحب اجلاللة الها�صمية امللك عبداهلل 
الثاين حفظه اهلل ورعاه واحلديث عن اخلطة االقت�صادية الع�صرية والدور 
الهام والكبري لقطاع االن�صاءات االردين يف دعم االقت�صاد الوطني والهموم 
التي تواجهه و�صبل حلها , كذلك التقى جمل�س النقابة دولة رئي�س الوزراء 
املقاوالت  قطاع  �صبيل  تعرت�س  التي  واملعوقات  امل�صاكل  اهم  على  واطلعه 
الدولة  على  املقاولني  م�صتحقات  �صرف  يف  تاأخراحلكومة  م�صكلة  واهمها 
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وموؤ�ص�صاتها وقد مت على اأثر هذا االجتماع �صرف معظم هذه امل�صتحقات كذلك اجرى جمل�س النقابة لقاءات مكثفه 
مع الوزراء وامل�صوؤولني وا�صحاب القرار يف احلكومة ويف القطاع اخلا�س وبحث معهم اهم املعوقات التي تواجه القطاع 
وعلى راأ�صها ق�صية عدم ر�صد  احلكومة ملخ�ص�صات مالية يف موازناتها للم�صاريع الراأ�صمالية وقد تكللت هذه اجلهود 
 2017 بالعام  وتنتهي   2012 بالعام  تبداأ  والتي  الالحقة  اخلم�س  لل�صنوات  موازناتها  احلكومة  اقرت  حيث  بالنجاح 
التعاون  امريكي كمنحة من دول جمل�س  دوالر  مليارات  بلغت يف جمملها خم�صة  مالية جمزيه  مت�صمنة خم�ص�صات 
اخلليجي لالردن والتي كان جلاللة امللك وعالقاته الطيبة مع جمل�س دول التعاون اخلليجي الدور االكرب يف اقرار هذه 
املنحه وقد كان لهذه املنحة االثر االكرب يف توفري حجم عمل حمرتم لقطاع االن�صاءات وللقطاعات االقت�صادية االردنية 
االخرى االمر الذي اعاد الثقة لالقت�صاد االردين ب�صكل عام  ولقطاع االن�صاءات االردين ب�صكل خا�س وكان له االثر 

االكرب يف حالة التعايف التي ي�صهدها االقت�صاد االردين حاليا.
كذلك ن�صط جمل�س النقابة من اجل خدمة م�صالح املقاولني وحل ق�صاياهم امللّحة مع الوزارات والدوائر الر�صمية 
وامانة  احلكومية  العطاءات  ودائرة  البلديات  ووزارة  املياه  ووزارة  واال�صكان  العامة  اال�صغال  وزارة  ومنها  واخلا�صة  
وحتقيق  معظمها  حل  وا�صتطاع  واخلا�صة  الر�صمية  اجلهات  من  وغريها  اخلا�صة  االقت�صادية  العقبة  ومنطقة  عمان 
اف�صل النتائج للزمالء املقاولني , كذلك �صاركنا كنقابة يف و�صع م�صودة قانون اال�صتثمار وقانون �صريبة الدخل ويف 
اجتماعات  و يف  ال�صابع  الدويل  االردين  التعدين  موؤمتر  ويف  للت�صدير  الوطنية  اال�صرتاتيجية  احلواريه حول  اجلل�صة 
اللجنة امل�صكلة العداد املحوراخلام�س من التقريرالوطني ويف اجتماعات جلنة درا�صة تعديل قانون االبنية والتنظيم 
ملدينة عمان ويف جلنة حمايه الوطن ومقاومة التطبيع النقابية ويف اجتماعات اللجنة الوطنية للموئل الثالث ويف العديد 
من املوؤمترات والندوات التي تناولت موا�صيع عديده مثل الطاقة الذرية وامل�صروع النووي االردين وموؤمتر وزراء اال�صكان 
والتعمريالعرب وموؤمتراال�صكان العربي الثالث واملوؤمتر العربي الثاين للحد من خماطر الكوارث ويف اجتماعات املكتب 

التنفيذي لغرفة التحكيم العربية.
لتن�صيق  االردنية  واال�صكان  العامة  اال�صغال  وزارة  مع  تفاهم  توقيع مذكرة  فقد مت  الر�صمي  بالقطاع  يتعلق  ما  اما 
اخلا�صة  االجراءات  لت�صهيل  تفاهم  مذكرة  على  العمل  وزارة  مع  التوقيع  ومت  الطوارئ  حاالت  يف  امل�صرتكه  اجلهود 
مع  االتفاق  مت  حيث  املحلية  الكوادر  توظيف  يف  املقاوالت  �صركات  م�صاهمة  وتفعيل  الوزارة  لدى  املقاولني  مبعامالت 
الوزارة على فتح مكتب لها يف النقابة ملتابعة ت�صيري معامالت املقاولني و�صاركنا يف االيام الت�صغيليه التي اقامتها وزارة 
بلديات  التفاهم مع  ا�صتكمال توقيع مذكرات  , اما مو�صوع  البطاله  العمل يف خمتلف حمافظات اململكه حلل م�صكلة 
اململكة املختلفة لتطبيق قانون البناء الوطني فقد مت التوقيع على مذكرة تفاهم مع بلدية اربد وبلدية املفرق وبلدية 
الطفيلة و�صلطة اقليم البرتاء و�صلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة والتن�صيق جاري مع باقي بلديات اململكة بهذا 

اخل�صو�س .
اما على �صعيد العالقات مع الدول العربية ال�صقيقة فقد التقى جمل�س النقابة وفد جمعية املقاولني ال�صعوديني ووفد 
وزارة اال�صغال العامة االماراتية والوفد الفل�صطيني والوفد ال�صوداين وبحث معهم �صبل التعاون امل�صرتك واآلية ت�صدير 
وا�صتقبل  امل�صرتك معهم  التعاون  �صبل  الوفود  ولدولة االمارات وبحث مع هذه  ال�صعودية  للعمل يف  املقاولني االردنيني 

جمل�س النقابة العديد من الوفود االقت�صادية الر�صمية واخلا�صة التي اّمت دار النقابة.
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زمالئي العزاء......

لقد حاولنا خالل العام املن�صرم من عمر هذا املجل�س حتقيق اف�صل املكت�صبات لهيئتنا العامة التي كانت املرجعية 
العليا لنا يف كل ما واجهناه من ق�صايا وهموم وكانت الداعم والرديف لنا يف جميع ما اتخذناه من قرارات كذلك كانت 
جلاننا الداخلية امل�صّكلة من الهيئة العامة حمور اهتمامنا والتي �صّكلناها لتعطينا الراأي وامل�صورة يف جميع الق�صايا 
ملجل�س  والداعم  الهام  لدورها  وكرمناها  خا�صا  اهتماما  واأوليناها  ومقرتحاتها  بتو�صياتها  اأخذنا  وقد  واجهتنا  التي 
النقابة اما جلاننا اال�صت�صارية يف الفروع فقد �صاركتنا حتمل امل�صوؤولية وكنا حري�صني على تقدمي كل الدعم وامل�صاندة 
لها من اجل خدمة زمالئنا يف املحافظات املختلفة ومتثيلنا هناك على اف�صل وجه وكان لفروعنا وجلانها اال�صت�صارية 

الدورالكبري والفاعل فيما حققناه من اجنازات ومكت�صبات .
املحلي واخلارجي  امام جمتمعنا  الذي ميثل مقاولينا  الوطني  ال�صرح  والفروع ذلك  املركز  يتعلق مبباين  ما  اما   
وحر�صا من املجل�س على بقاءه يف اعلى م�صتوى من اجلاهزية وظهوره باملظهرالالئق الذي يليق بالنقابة ومبنت�صبيها 
املايل يف  وتقوي مركزها  النقابة  تفيد  التي  الثابتة  باال�صول  اال�صتثمار  زيادة  الدائم على  املجل�س  الى حر�س  ا�صافة 
امل�صتقبل فبعد ان قام املجل�س ببناء او �صراء هذه املباين فهو يتابع وبا�صتمرار اجراء التحديثات وال�صيانات الالزمة لها 
وتزويدها بكل ما يلزم من اثاث واجهزة حا�صوب وكوادر ب�صرية مدّربة ت�صمن تقدمي اف�صل اخلدمات الع�صاء الهيئة 

العامة فيها وحتى ت�صتطيع اداء ر�صالتها وواجبها املهني واالجتماعي جتاه جمتمعنا االردين على اف�صل وجه .
اما على �صعيد ترتيب البيت الداخلي للنقابة فقد مت حتديث هيكلة النقابة واعتماد هيكل تنظيمي واداري للنقابة 
مرتبط  مرن  رواتب  وجدول  وظيفي  �صلم  اعتماد  ومت  التوظيف  يف  وال�صفافية  وامل�صداقية  وامل�صاواة  العدالة  يحقق 
اجل  من  ذلك  كل  النقابة  ملوظفي  تدريبي  برنامج  النقابة  جمل�س  و�صع  كما  للموظفني  العلمية  واملوؤهالت  بالكفاءات 

�صمان تقدمي اخلدمة باعلى م�صتوى من االداء للمنفعة العالية التي تعود على النقابة ومتلقي اخلدمة فيها.
اال�صالمية  الدول  مقاويل  العرب ويف احتاد  املقاولني  فاعل يف احتاد  فالنقابة ع�صو  ال�صعيد اخلارجي  على  اما   
�صاركت  وقد  الدولية  الكونفدرالية  واحتاد  غّزة  العمار  الدولية  العربية  الهيئة  ويف  العربية  التحكيم  غرفة  يف  وع�صو 
الوفد االقت�صادي االردين الذي  العربية وال�صديقة حيث �صاركنا �صمن  البلدان  التي زارت  الوفود  النقابة يف معظم 
�صارك يف اعمال املنتدى االقت�صادي العربي البلجيكي الذي عقد بتاريخ 2014/11/19 يف بروك�صل و�صاركنا يف اعمال 
اللجنة االردنية امل�صرية العليا امل�صرتكه ويف الدورة ال 27 للجنة االردنية العراقية ووقعنا مع اجلانب امل�صري والعراقي 
مذكرتى تعاون م�صرتك كذلك �صاركنا يف اجتماعات املكتب التنفيذي لغرفة التحكيم العربية ويف امللتقى االقت�صادي 
العربي االملاين ويف اجتماعات اللجنة الدولية العليا العمارغزة يف تركيا ويف امللتقى االقت�صادي العربي االملاين ويف 
موؤمتراال�صكان العربي الثالث ويف املوؤمتر العربي الثاين للحد من خماطر الكوارث �صمن برنامج االمم املتحده االمنائي 

.  UND
اما جهود النقابة يف جمال دعم اال�صقاء يف فل�صطني ونخ�س بالذكر قطاع غزه ال�صامد الذي تعر�س حل�صار ظامل 
وحمالت اعتداء على االر�س والعر�س واملمتلكات فقد كنا يف مقدمة الداعمني واملنا�صرين ومل نبخل باملال او اجلهد  
لن�صرتهم وكنا حري�صني على دعم �صمودهم وثباتهم يف وجه العدو الغا�صم واملت�صلط الذي مل يتوانى عن قتل االبرياء 
وتهجري ال�صكان وتدمري البنية التحتية لغّزة ال�صامده حيث قامت النقابة بتقدمي الدعم املايل والعيني  وقمنا بتزويدهم 
باملال الالزم ل�صراء االدوية من ال�صوق املحلي الفل�صطيني ت�صجيعًا وتثبيتًا لالخوة هناك  وقد قمنا كذلك بار�صال املواد 
العينية مثل )اخليم , حقائب مدر�صية, والكرفانات,......الخ(وقد مت ار�صال هذه املواد بالتن�صيق مع الهيئة اخلريية 
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امل�صتجدات بهذا  وبا�صتمرار جميع  نتابع  امل�صتفيدين ونحن  اي�صالها لالخوه  التي تولت االجراءات ل�صمان  الها�صمية 
املو�صوع و�صنبقى الداعمني الرئي�صيني الهلنا يف فل�صطني الى ان يتحقق الن�صر ويرحل امل�صتعمر البغي�س.

زمالئي واخواين،،،

من  م�صتوى  وباأعلى  والدولية  املحلية  واالإجتماعات  املحافل  كافة  يف  نقابتنا  ومتثيل  متثيلكم  جاهدين  حاولنا  لقد 
االداء واملهنية وال�صفافية وعملنا على ابراز دور النقابة والقطاع على جميع اال�صعده ودافعنا عن حقوقكم وم�صاحلكم 
ومكت�صباتكم واثبتنا باأن مقاولينا قادرون على تنفيذ اكرب امل�صاريع مبهنية ومب�صتوى عاٍل من اجلودة والكفاءه وباأف�صل 

ال�صروط واملوا�صفات املطلوبة.
وي�صرين وزمالئي اع�صاء جمل�س النقابة ومبنا�صبة انتهاء ال�صنة املالية ان ن�صع بني ايديكم التقرير ال�صنوي للعام 
املن�صرم 2014 ب�صقيه االداري واملايل والذي يت�صمن جملة ما اجنّزنا اآملني انا وزمالئي اأع�صاء جمل�س النقابة احلادي 
والع�صرون ان نكون قد وفقنا يف ان نكون عند ح�صن ظنكم وثقتكم بنا وان نكون قد جنحنا يف خدمتكم وخدمة هذا 
القطاع الهام وا�صتطعنا متثيلكم وخدمتكم ورعاية م�صاحلكم وحتقيق اف�صل املكت�صبات لكم وان نكون قد ادينا واجبنا 
على اف�صل وجه وحملنا امانة امل�صوؤولية بقوة وامانة وا�صافة جهد واجناز اآخر الى اجلهود الرتاكمية ملن �صبقونا من 
زمالئنا يف املجال�س ال�صابقة خدمة لقطاعنا ومقاولينا وان نكون قد اأدينا واجبنا الوطني واملهني واالإن�صاين جتاهكم 

ومبا يحقق م�صلحة هذا الوطن الغايل حتت ظل قيادتنا الها�صمية املظفرة.

  وحفظ اهلل الردن وقيادته واهله من كل �شوء انه �شميع جميب الدعاء

 وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 نقيب املقاولني

املهند�س اأحمد يو�شف الطراونة
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نقابــــــــــــــة مقاولــــــــــــــــي الن�شــــــــــــــــــــاءات الأردنييـــــــــن
JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION

مجلس نقابة مقاولي اإلنشاءات
 االردنيني الحادي والعشرون

أميـن الســـر
المهنــدس عالء المشرقـي

نائب أميـن السـر
* المهنــدس ابراهيم السبتـي

عضـو اجمللــس
المهنــدس أحمـد اليعقـوب

عضـو اجمللــس
السيـــد زيـاد السكـران

أمني الصنــدوق
السيـــد خـالـد المـرايـات

نائب أمني الصنـدوق
السيــد عبد العزيز ابو الرب

عضـو اجمللــس
السيـــد معروف الغنانيم

عضـو اجمللــس
السيـــد زيـاد هرمـاس

   النقيب
المهندس أحمد يوسف الطراونة

نائب النقيــب
المهنـدس وديــع ابو ارشـيـد

* التفا�شيل يف �شفحة املجل�س
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نقابة مقاولي اإلنشاءات االردنيني

تاأ�ش�شت النقابة عام 1972 و�شدر قانون مقاويل الن�شاءات رقم )13( ل�شنة 1987 يف الأول من ني�شان عام 1987 وقد �شدرت الرادة امللكية ال�شامية 

مبقت�شى املادة )31( من الد�شتور وبناءاً على ما قرره جمل�شا العيان والنواب بامل�شادقة على قانون رقم 4 ل�شنة 2014 قانون مّعدل لقانون مقاويل 

الن�شاءات الردنيني و�شدر نظامها الداخلي رقم )31( ل�شنة 1990 بتاريخ 16 كانون اأول  1990 واأجريت عليه التعديالت الالزمة بناءاً على القانون 

املعدل لقانون مقاويل الن�شاءات اأعاله وتتكون النقابة من :

الهيئـة العامـة 

وهي اأعلى �صلطة يف النقابة, تتاألف الهيئة العامة للنقابة من االأع�صاء العاملني امل�صجلني فيها وامل�صددين للر�صوم املرتتبة عليهم, وتتولى الهيئة   •
العامة ممار�صة ال�صالحيات واملهام التالية:

اإقرار م�صاريع القوانني واالأنظمة اخلا�صة بالنقابة.. 1

ت�صديق احل�صابات ال�صنوية اخلتامية للنقابة بعد االإطالع على تقرير مدقق احل�صابات.. 2

مناق�صة التقرير ال�صنوي عن اأعمال املجل�س.. 3

انتخاب مدقق ح�صابات قانوين للنقابة.. 4

انتخاب النقيب ونائبه واأع�صاء املجل�س.. 5

درا�صة االأمور التي تقدم اليها من املجل�س وا�صدار القرارات املنا�صبة ب�صاأنها ومناق�صة االإقرتاحات التي يقدمها االأع�صاء �صريطة اأن تكون . 6

قد بلغت للمجل�س خطيًا قبل موعد اجتماع الهيئة العامة ب�صبعة اأيام على االأقل.

ُتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها ال�صنوي العادي يف املوعد الذي يحدده املجل�س خالل �صهر اآذار من ال�صنة.. 7

للهيئة العامة عقد اجتماع غري عادي اأو اأكرث خالل ال�صنة كلما دعت ال�صرورة اإلى ذلك بدعوة من املجل�س اأو النقيب اأو بناًء على طلب عدد . 8

ال يقل عن ربع اأع�صاء الهيئة العامة ممن �صددوا الر�صوم 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�صرين من اأع�صائها, ويف حالة ت�صاوي االأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت . 9

معه رئي�س االإجتماع.

جملـ�س النقابـة 

لتعليمات  وفقًا  االأولى  الثالث  الفئات  امل�صنفني يف  العاملني  االأع�صاء  من  منهم  اأربعة  اأع�صاء  وثمانية  النقيب  ونائب  النقيب  من  املجل�س  يتاألف   •
الت�صنيف املعمول بها, وثالثة من امل�صنفني يف الفئتني الرابعة واخلام�صة وع�صو واحد من الفئة ال�صاد�صة.

جتري االنتخابات للنقيب ونائب النقيب واأع�صاء املجل�س املمثلني للفئات اخلم�س االأولى باالقرتاع ال�صري وذلك يف اليوم ال�صابع الذي يقع بعد اليوم   •
املحدد الإجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد يف ال�صنة التي يجب اجراء االنتخابات فيها وذلك بح�صور الوزير اأو من ميثله, وتفتح �صناديق االإقرتاع 

يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح يوم االنتخابات وتغلق يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة من م�صاء ذلك اليوم.

اأ. تكون والية املجل�س ملدة ثالث �صنوات اعتبارًا من تاريخ انتخابه.  •
ب.ال يجوز اعادة انتخاب النقيب اأو نائبه الأكرث من دورتني متتاليتني اال بعد انق�صاء دورة واحدة على االأقل بعد انتهاء الدورة الثانية الأي منهما.  

ج. ال يجوز اعادة انتخاب ع�صو املجل�س الأكرث من ثالث دورات متتالية اإال بعد انق�صاء دورة واحدة على االأقل بعد انتهاء الدورة الثالثة.  
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ميار�س املجل�س ال�صالحيات واملهام التالية :  •
املحافظة على اآداب ممار�صة املهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة وم�صاحلها وكرامة اأع�صائها و�صائر العاملني فيها.. 1

النظر يف طلبات الع�صوية للنقابة واإتخاذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها.. 2

اإدارة �صوؤون النقابة االدارية واملالية وفقًا الأحكام هذا القانون واالأنظمة ال�صادرة مبقت�صاه وحت�صيل الر�صوم والواردات االأخرى امل�صتحقة . 3

للنقابة واإدارة اأموالها وموجوداتها وا�صتثمارها.

اعداد املوازنة ال�صنوية للنقابة وامليزانية لل�صنة املنتهية ورفعها اإلى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير الالزمة لبيان الو�صع املايل للنقابة.. 4

دعوة الهيئة العامة اإلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.. 5

الف�صل يف اخلالفات املهنية التي تقع بني اأع�صاء النقابة وامل�صاركة يف حل املنازعات املهنية بني االأع�صاء من جهة وا�صحاب االأعمال من . 6

جهة اأخرى.

اإتخاذ االإجراءات التاأديبية الالزمة بحق االأع�صاء وفقًا الأحكام هذا القانون واالأنظمة ال�صادرة مبقت�صاه.. 7

اعداد م�صاريع القوانني واالأنظمة اخلا�صة بالنقابة واملتعلقة مبهنة املقاوالت ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.. 8

بناًء على التعديالت التي اأدخلت على قانون مقاويل الن�شاءات و�شدور الرادة امللكية ال�شامية مبقت�شى املادة )31( من الد�شتور 2014 بامل�شادقة    *

على القانون رقم 4 ل�شنة 2014 املعدل لقانون مقاويل الن�شاءات فقد مت متديد ولية املجل�س احلادي والع�شرون ل�شنة ثالثة وهي العام 2014 ، 

بحيث ا�شبحت ولية املجل�س يف دورته احلالية من العام 2012 وحتى نهاية  �شهر اآذار من العام 2015 . 

بتاريخ 2014/8/12 قدم ) ع�شو املجل�س / امني �شر النقابة ( ال�شيد حمزة مراد ا�شتقالته من جمل�س النقابة وبناءاً على ما جاء يف املادة ) 40/ج(    *

من القانون ي�شبح املر�شح الذي نال اأكرث ال�شوات بعد املر�شحني الذين فازوا يف النتخابات ع�شواً يف املجل�س وعليه فقد حل املر�شح ابراهيم 

ال�شبتي  حمل الع�شو امل�شتقيل ومت انتخابه نائباً لأمني ال�شر  بعد انتخاب املهند�س عالء امل�شرقي اميناً لل�شر من قبل املجل�س . 

روؤيـة النقابـة

ت�صعى نقابة مقاويل االإن�صاءات االأردنيني لتكون الرائدة يف تنظيم قطاع االإن�صاءات يف االأردن, ومركزًا فاعاًل ومتميزًا لت�صدير املقاوالت عربيًا ودوليًا 

ملتزمة باأعلى معايري اجلودة والتطوير امل�صتمر.

ر�شـالـة النقابـة

تعمل نقابة مقاويل االإن�صاءات االأردنيني على رفع م�صتوى املهنة علميًا وعمليًا, والدفاع عن م�صالح االأع�صاء, وتنظيم مزاولة املهنة, وت�صاهم يف زيادة 

فعالية العمالة الوطنية عن طريق ت�صغيلها وتدريبها.

واالإلتزام  العمل  امل�صتدامة, وخلق فر�س  والتنمية  املجتمعية  امل�صوؤولية  االأردين من خالل ممار�صة دورنا يف  االإقت�صاد  اإلى دعم  النقابة  ت�صعى  كما 

مبنظومة قيمية حتدد هويتنا املوؤ�ص�صية.
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قيـم النقابـة

نعتمد منهاج القيم العليا وي�صمل:

العدالة : التي حتكم العالقات والتعامالت بني اأفراد الهيئة العامة.  •
ال�شفافية وامل�شاءلة: و�صوح املعايري يف النظم املو�صوعة للتمكن من ممار�صة امل�صاءلة وامل�صداقية يف تطبيق كافة املعايري داخل النقابة وخارجها.  •
امل�شوؤولية والأمانة: عنوان احلياة والعمل يف النقابة وتعامل كل موظف مع نف�صه وزمالئه وروؤ�صائه ومروؤو�صيه, ومع اأدواته ومعداته واأ�صحاب العمل   •

مب�صوؤولية واأمانة ويج�صدهما فعليًا كمعيار كلي ل�صلوكه.

التعاون والتميز والطموح والتناف�س ال�شريف: هو الذي يجب اأن ي�صود عالقات العمل, ال التناف�س غري ال�صريف, واأن الطاقة التناف�صية ال�صريفة   •
�صتكون موجهة نحو مناف�صينا يف نف�س جمال العمل, ولي�س بني بع�صنا البع�س لنكون االأجدر واالأقوى, ونحقق روؤيتنا ور�صالتنا.

اأهـداف النقابــــــــــــــــــة

تعمل النقابة على حتقيق االأهداف التالية:

تنظيم مزاولة مهنة املقاوالت والعمل على رفع م�صتواها علميًا وعمليًا.  •
التعاون مع اجلهات املخت�صة لتطوير و�صائل واأ�صاليب تخطيط امل�صاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ االأعمال االإن�صائية املتعلقة بها.  •

ت�صجيع ا�صتثمار روؤو�س االأموال يف اإن�صاء ال�صناعات امل�صاندة الأعمال املقاوالت وتقدمي اخلدمات لها.  •
التعاون مع اجلهات املخت�صة يف االأمور املتعلقة باأعمال املقاوالت مبا يف ذلك تطوير عقد املقاولة املوحد وحل اخلالفات املهنية املتعلقة بالت�صميم   •

واالإ�صراف وتطوير اجلوانب املهنية والفنية يف املقاوالت.

الدفاع عن م�صالح االأع�صاء واملحافظة على تقاليد و�صرف مزاولة املهنة.  •

الحتادات والهيئات التي ت�شارك النقابة بع�شويتها : 

اأوًل : ع�شوية الحتادات والهيئات العربية والدولية التالية : -

احتاد املقاولني العرب . . 1

احتاد مقاويل الدول اال�صالمية . . 2

احتاد الكونفدرالية الدولية . . 3

غرفة التحكيم العربية . . 4

اللجنه العليا العمار غزة . . 5

ثانياً : ع�شوية جمال�س الدارة التالية : 

املجل�س االقت�صادي واالجتماعي . 1

جمل�س ادارة غرفة التحكيم العربية  . 2

جمل�س ادارة جمعية املحكمني االردنيني. 3

جمل�س ادارة �صندوق الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني. 4
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جمل�س البناء الوطني / وزارة اال�صغال العامة واال�صكان.. 5

جمل�س النقباء/ جممع النقابات املهنية .. 6

جمل�س ادارة ال�صركة املهنية.. 7

جمل�س ادارة ال�صركة الوطنية للت�صغيل والتدريب.. 8

جمل�س ادارة موؤ�ص�صة التدريب املهني.. 9

جمل�س ادارة اجلمعية االردنية للوقاية من حوادث الطرق.. 10

جمل�س ادارة جمعية البنوك. 11

جمل�س ادارة مركز تدريب املهند�صني / نقابة املهند�صني .. 12

ثالثاً : اللجان التي ت�شارك النقابة بع�شويتها 

جلنة دعم امل�صاجد وامل�صاريع اخلريية/وزارة االوقاف وال�صوؤون واملقد�صات اال�صالمية.. 1

جلنة ت�صنيف املقاولني / دائرة العطاءات احلكومّية.. 2

جلنة ترخي�س املقاولني / دائرة العطاءات احلكومّية.. 3

جلنة تاأهيل املكاتب الهند�صية / دائرة العطاءات احلكومّية.. 4

جلنة العقود االن�صائية - عقد املقاولة املوحد / دائرة العطاءات احلكومّية.. 5

جلنة ال�صراكة مع القطاع اخلا�س / وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان.. 6

جلنة تطبيق املادة )16( من قانون مقاويل االإن�صاءات / وزارة االأ�صغال العامة واالإ�صكان . 7

اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني االردين / وزارة اال�صغال العامة .. 8

جلنة تطوير اال�صراف الهند�صي وتطبيقه / نقابة املهند�صني .. 9

جلنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع مع العدو ال�صهيوين / جممع النقابات املهنية. 10

جلنة �صريان احلياة النقابية / جممع النقابات املهنية. 11

جلنة التحكيم للم�صاريع املتناف�صة على جائزة وزارة اال�صغال العامة واال�صكان / وزارة اال�صغال العامه .. 12

اللجنة التح�صريية للموؤمتر االردين الدويل الرابع للطرق واملرور 2014 / نقابة املهند�صني.. 13

جلنة تعاميم تعديل ا�صعار املحروقات / وزارة اال�صغال العامة و اال�صكان. 14

اللجنة الفنية لت�صدير املقاوالت واخلدمات الهند�صية اال�صت�صارية / وزارة اال�صغال العامة و اال�صكان.. 15

اللجنة الفنية لعمل درا�صة لكمية املحروقات مل�صاريع املياه وال�صرف ال�صحي / وزارة اال�صغال العامة و اال�صكان.. 16

اللجنة امل�صكلة العداد املحور اخلام�س من التقرير الوطني-االقت�صادي.. 17

املركز الوطني الدارة االزمات.      . 18

احتاد املقاولني العرب . . 19
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نقابــــــــــــــة مقاولــــــــــــــــي الن�شــــــــــــــــــــاءات الأردنييـــــــــن
JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION

عقدت الهيئة العامة للنقابة اجتماعها ال�صنوي العادي بتاريخ 2014/3/28, حيث متت املوافقة على التقرير ال�صنوي للنقابة للعام 2013 ب�صقيه   •
االداري واملايل 

مت انتخاب مدقق ح�صابات قانوين للنقابة لعام 2014 .  •
ال�صنوي  التقرير  على  املوافقة  متت  حيث   ,2014/9/26 بتاريخ  العادي  ال�صنوي  اجتماعها  االجتماعي  التكافل  ل�صندوق  العامة  الهيئة  عقدت   •

لل�صندوق.

إجتماعات الهيئة العامة للنقابة
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نقابــــــــــــــة مقاولــــــــــــــــي الن�شــــــــــــــــــــاءات الأردنييـــــــــن
JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION

فاك�س هاتف املحافظة الفرع الرقم 
العنوان 
الربيدي 

العنوان 

عمان 850324 5928704 065929461عمان املركز الرئي�صي 1  

حمافظات ال�صمال 2 

اأربد 

املكاتب التابعة
)املفرق,جر�س,عجلون(

027101638

 
 0796783805

2619 اربد 027101190 
اربد – مقابل امل�صت�صفى 
التخ�ص�صي غرب النفق 

الكرك 108 الكرك 032340149 032340150 الكرك حمافظة الكرك 3 

الطفيلة 53 032250476 032250476 الطفيلة حمافظة الطفيلة 4 

مادبا 854 053247631053247631 ماأدبا حمافظة ماأدبا 5 

032031519032031519 العقبة حمافظة العقبة 6 
428

 الرمز الربيدي 
 77110

العقبة 

053987772 053987771 الزرقاء حمافظة الزرقاء 7 
حي رمزي قرب دائرة 

الرتخي�س مقابل جمعية 
عنبتا عمارة رقم 32 

معان 236 032133245 معان حمافظة معان 8 

053552528053552528 البلقاء حمافظة البلقاء 9 
1152 بريد 

ال�صلط 19110 

�صارع ال�صوانية بالقرب 
من م�صافة ع�صرية 

احليا�صات .

مركز النقابة وفروعها
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الهيكل التنظيمي لنقابة املقاولني





نقابــــــــــــــة مقاولــــــــــــــــي الن�شــــــــــــــــــــاءات الأردنييـــــــــن
JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION

23

التقرير االداري



24

نقابــــــــــــــة مقاولــــــــــــــــي الن�شــــــــــــــــــــاءات الأردنييـــــــــن
JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION

نشاطات املجلس :
 

اوًل :اللقاءات 
ا. اللقـاءات الر�شميـه:-

ت�صرف نقيب املقاولني بلقاء جاللة مللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه ودولة رئي�س الوزراء والوزراء املعنيني ومديري الدوائر واملوؤ�ص�صات احلكومية 
من اأجل حل الق�صايا واملعوقات التي واجهت قطاع  املقاوالت خالل العام املن�صرم وا�صتطاع املجل�س حل معظم هذه الق�صايا وال زال حتى االآن يتابع 

الق�صايا العالقة .

2. اللقـاءات مع الهيئات اخلا�شة :
التقى جمل�س النقابة العديد من  اجلهات والهيئات ذات العالقة بقطاع االإن�صاءات من اأجل متتني اوا�صر التعاون والتن�صيق امل�صرتك معها وتفعيل 

اجلهود امل�صرتكة  ملا فيه خدمة م�صالح القطاع . 

ثانيًا: املوؤمترات والوفود اخلارجية :-
    عمل جمل�س النقابة جاهدا على اال�صتفادة من فر�س العمل املتوفرة يف اال�صواق العربية واالقليمية املجاورة وخا�صة بعد انتهاء موجات الربيع العربي 
فيها وعودة اجواء اال�صتقرار اليها وحماوالت هذه الدول العادة اعمار وبناء وترميم بنيتها التحتية وازدهار �صوق عمل املقاوالت فيها الذي �صاحبه حجم 
هائل من روؤو�س االموال امل�صتثمرة فيها وك�صاد �صوق العمل املحلي مما ا�صتدعى البحث عن ا�صواق عمل وفر�س عمل جديده يف اخلارج من اجل ذلك  كثف 
املجل�س جهوده يف جمال ا�صتقبال الوفود الر�صمية واخلا�صة القادمة من هذه الدول وكذلك امل�صاركة يف الوفود الر�صمية واخلا�صة من االردن التي زارت 

هذه الدول لعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون م�صرتك معها ونذكرعلى �صبيل املثال ال احل�صر جهود جمل�س النقابة بهذا اخل�صو�س :

 الوفود اخلارجية القادمة لالردن : 
امل�صاركة يف اجتماعات اللجنة العليا االردنية امل�صرية امل�صرتكه التي عقدت باالردن وقدمت النقابة خاللها ورقة عمل حول اطرالعمل . 1

امل�صرتك وامكانية ت�صدير املقاول املحلي واخلربات املحلية للعمل يف جمهورية م�صر العربية .
توقيع مذكرة تعاون م�صرتك يف جمال اال�صكان واملرافق واملجتمعات العمرانية مع اجلانب امل�صري .. 2
لقاء وفد وزارة اال�صغال العامة االماراتية الذي زار االردن و مناق�صة �صبل التعاون امل�صرتك معهم وامكانية  ت�صديراملقاول املحلي واخلربات . 3

املحلية للعمل يف  دولة االمارات .   
 امل�صاركه يف اجتماعات الدورة 27 للجنة االردنية العراقية التي عقدت باالردن ومت خاللها مناق�صة ال�صعوبات التي تواجه عمل املقاول . 4

االردين يف دولة العراق ال�صقيق و اآلية ت�صهيل نقل معداته اليها .  
ا�صت�صافة وفد من جمعية املقاولني ال�صعوديني يف النقابة وبحث �صبل تفعيل التعاون امل�صرتك معهم يف  جمال تبادل اخلربات وامكانية . 5

ت�صديراملقاول املحلي واخلربات املحلية للعمل  يف اململكة العربية  ال�صعودية .
امل�صاركة يف معر�س وموؤمتر اال�صكان العربي الثالث الذي عقد باالردن يف جمال البناء والت�صييد .. 6
امل�صاركة يف موؤمتر وزراء اال�صكان و التعمري العرب الذي عقد باالردن يف دورته 31 .. 7
 امل�صاركة يف موؤمتر اال�صكان العربي الذي عقد باالردن .. 8
 امل�صاركة يف اجتماع املكتب التنفيذي لغرفة التحكيم العربية الذي عقد باالردن .. 9

 الوفود خلارج الردن :
•  م�صاركة �صعادة النقيب �صمن الوفد االقت�صادي االردين يف اعمال املنتدى االقت�صادي العربي البلجيكي  بتاريخ 2014/11/19 يف بروك�صل. •
• م�صاركة �صعادة النقيب بامللتقى االقت�صادي العربي االملاين .  •
•  امل�صاركة  يف املوؤمترالعربي الثاين الذي عقد باالردن للحد من خماطر الكوارث الذي عقد يف مدينة �صرم ال�صيخ �صمن برنامج االمم •

. UNDP املتحده االمنائي
• امل�صاركة بوفد اللجنة العليا الدولية العمار غزة يف تركيا .•
• م�صاركة ال�صيد االمني العام للنقابة يف املوؤمتر التدريبي يف املانيا وبدعوه من مكتب االمناء االملاين GIZ وعلى نفقة احلكومية االملانية.•

نشاطات املجلس وإنجازاته 
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انجـازات املجلـس:
تابع جمل�س النقابة الق�صايا التي واجهت قطاع املقاوالت واملقاولني خالل العام 2014 العديد من اللقاءات واملباحثات مع رئي�س الوزراء والوزراء 
املعنيني وامل�صوؤولني الر�صميني من اجل ذلك اجرى العديد من الق�صايا والتي اقت�صت من املجل�س املتابعة احلثيثة واملعاجلة الفورية الثرها الكبري على 

القطاع .  وفيما يلي نورد اهم االجنازات التي حققها املجل�س : 

اأول : لقاء جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه 
ت�صرف نقيب املقاولني بلقاء �صيد البالد حفظه اهلل ورعاه ومت احلديث مع جاللته عن هموم وق�صايا قطاع املقاوالت. 

ثانيًا : رئا�شة الــــــــوزراء : 
التقى جمل�س النقابة مع  دولة رئي�س الوزراء وو�صع امامه جملة من الق�صايا واملعوقات كان اأهمها مو�صوع تاأخري �صرف م�صتحقات املقاولني على 
معظم  �صرف  عن  االجتماع  هذا  ا�صفر  .وقد  موازنتها  يف  القطاع  مل�صاريع  خم�ص�صات  احلكومة  ر�صد  عدم  ومو�صوع  ودوائرها  وموؤ�ص�صاتها  احلكومة 
م�صتحقات املقاولني على احلكومة ومت اقرار احلكومة ملوازنتها لالعوام الالحقه التي ت�صمنت خم�ص�صات جمزية من املنحه اخلليجية بقيمة خم�صة 

مليارات دوالر لالعوام 2012 – 2017 .  و�صرف موازنات احلكومة التي ت�صمنت خم�ص�صات املنحه اخلليجية لل�صنوات 2012 و2017 . 

ثالثًا:  وزارة ال�شغال العامه وال�شكان : 
1. م�شتحقات املقاولني

تابع جمل�س النقابة مو�صوع م�صتحقات املقاولني باهتمام عايل وكّثف ن�صاطه االعالمي لت�صليط ال�صوء على هذا املو�صوع الذي ي�صكل الهم االأكرب 
للمقاولني وا�صتطاع املجل�س ومن خالل متابعته احلثيثة �صرف جزء كبري منها وال يزال املجل�س يتابع املطالبات التي مل ت�صرف وهذا املو�صوع على راأ�س 

اولويات املجل�س ملا له من اأثر �صلبي على تنفيذ امل�صاريع يف املواعيد املحدده لها واثاره ال�صيئه على املقاولني وعلى م�صريه البناء والتنمية الوطنية.

2. و�شف البند لالبنية والطرق والكهروميكانيك :
طالب جمل�س النقابة معايل وزير اال�صغال العامة واال�صكان يف معظم االجتماعات التي عقدها املجل�س مع الوزير ب�صرورة املبا�صرة بتطبيق والتعميم 
على املكاتب الهند�صية بتطبيق الدرا�صات اخلا�صة بو�صف البند وطرق الكيل يف جماالت االبنية والطرق والكهروميكانيك حيث ان الدرا�صات واملراجعات 
اخلا�صة بها قد انتهت منذ فرتة طويلة واعتمدت من قبل جلان الوزارة ح�صب اال�صول. حيث ا�صتجاب معايل الوزير لهذه املطالب ووعد بااليعاز بتطبيق 

جداول الكميات وطرق القيا�س العامة حال االنتهاء من ا�صتكمال حتديث املوا�صفات الفنية للمباين والطرق.

3. املوا�شفات الفنية للم�شاريع الن�شائية 
ت�صارك النقابة مبندوبني باللجان الفنية التي تعمل وزارة اال�صغال العامة واال�صكان على تطوير وحتديث املوا�صفات الفنية للمباين وكذلك للطرق 

والكهروميكانيك باال�صافة الى حتديث وتطوير الكودات الفنية اخل�صة بها .

4. الوامـر التغيرييـة
تابعت النقابة جهود ت�صريع اإ�صدار االأوامر التغيريية لدى رئي�س الوزراء ووزير اال�صغال العامة واال�صكان, حيث تقوم اللجنة امل�صكلة من قبل وزير 
اال�صغال على ا�صدار االوامر التغيريية املتاأخرة واال�صراع يف ا�صدارها, كما تتابع النقابة االأوامر التغيريية املعلقة لدى اللجنة الوزارية لالأوامر التغيريية 

يف رئا�صة الوزراء.
جنحت جهود النقابة بالغاء اخللطة االأ�صفلتية من جدول بيانات التعديل يف عقد املقاولة املوحد للم�صاريع االن�صائية كما وجنح املجل�س وجلانه الفاعلة 

با�صت�صدار التعميم اخلا�س بح�صاب تعديالت اأ�صعار اخللطات اال�صفلتية بناءًا على املحتوى الفعلي من االأ�صفلت.
احلرجة,  احلدود  خارج  املخربية  النتائج  ل�صذوذ  واالإ�صتالم  احل�صم  ا�ص�س  بتعديل  اخلا�س  التعميم  با�صت�صدار  الفاعلة  وجلانه  املجل�س  جنح  كما 
واإعالن معادالت وا�صحة للح�صم على �صذوذ البنود املختلفة التي مت تقييم كل منها بوزن معقول, كما مت التو�صل لرتتيبات اإجرائية عممها وزير االأ�صغال 

على اأجهزة الوزارة فيما يتعلق با�صتالم امل�صاريع واإجراءات �صبط اجلودة واملدى الزمني امل�صموح به لتاأخريها.
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رابعًا : وزارة العمــل
يف اطار التعاون مع وزارة العمل من اجل حل الق�صايا  املتعلقه بت�صغيل العمالة االردنيه لدى �صركات املقاوالت وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع 
الوزارة بتاريخ 2013/12/19 مت تزويد الوزارة با�صماء املقاولني املنفذين للم�صاريع النوعيه والكربى التابعة خالل للقطاع اخلا�س واململوكه من خالل 
املنحة اخلليجية , حيث مت ت�صغيل 922 من العمالة االردنية و�صاركت النقابة يف جميع االيام  الت�صغيلية التي اأقامتها للعماله االردنية التي اقامتها وزارة 

العمل العا�صمة ويف حمافظات اململكة املختلفة وكما يلي : 
االيام الوظيفيه يف مديرية عمل ناعور/عمان )27-01/28/  2014( ,حيث مت ت�صجيل 80 باحث عن عمل يف قطاع االن�صاءات يف اجلانبني . 1

االداري والفني.
االيام الوظيفيه يف حمافظة الكرك )17-2014/03/19( حيث مت ت�صجيل 210  باحث عن عمل يف قطاع االن�صاءات يف اجلانبني االداري . 2

والفني .
يف . 3 االن�صاءت  قطاع  يف  عمل  عن  باحث   500 ت�صجيل  مت  .حيث   )2014/3/19-18( عمان   / العبديل  عمل  مديرية  يف  الوظيفية  االيام 

اجلانبني االداري والفني . 
احلملة الوطنية الوطنية الثالثة للت�صغيل/ احلملة الوطنية الثالثة للت�صغيل/العقبه )2014/9/15-8 ( . . 4
احلملة الوطنية الثالثة للت�صغيل / العقبة ) 2014/9/25-24 ( .. 5

حيث مت ت�صغيل ما يقارب)586( يف احلملة الوطنية الثالثة للت�صغيل يف جميع املهن االدارية والفنية  .  
مت عمل ك�صوفات بالباحثني عن العمل يف قطاع االن�صاءات ومت تزويد املقاولني يف هذه الك�صوفات ل�صد احتياجاتهم من العمالة االردنية.

مت عقد لقاء مع معايل وزير العمل وجمل�س النقابة بتاريخ  2014/04/29,مت خالله مناق�صة  ق�صايا املقاولني مبا يخ�س العمالة االردنية والعمالة 
بتاريخ  التفاهم  ملذكرة  ملحق  توقيع  مت  الزيارة  هذه  على  بناء  ومت  القطاع  على  واأثرها  االن�صاءات  قطاع  مع  بالتعامل  العمل  وزارة  و�صيا�صة  الوافدة 

2014/05/20 ت�صمن :
ا�صتحداث مكتب عمل ومت منحه �صالحيات الدخول الى النظام الوطني للت�صغيل . . 1
ت�صهيل ومتابعة اإجراءات ومعامالت القطاع االن�صائي من خالل مكتب الت�صغيل .. 2
لغايات حتديد ن�صبة العمالة الوافدة يتم احت�صاب ن�صبة العمال االردنيني لدى املقاول الرئي�صي باال�صافه الى املقاول الفرعي �صريطة تقدمي . 3

عالقة العمل بينهما .
ال�صماح با�صتقدام ما ن�صبة )15-20%( عمالة ا�صيوية من �صمن الن�صبة امل�صموح بها من العمالة الوافدة ,�صريطة موافقة اجلهات الر�صمية . 4

املعنية .
يتم ا�صتثناء مقاويل الفئة ال�صاد�صة من الن�صبة ومنحه من )5-6( عمال وافدين .. 5
العاملون يف جمال البنية التحتية يتم درا�صة كل حالة بحالتها  بني الطرفني . . 6

خام�شًا : وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية
قامت النقابة مبخاطبة الوزارة لعدم ازدواجية طلب رخ�س املهن من الزمالء العاملني اأكرث من حمافظة/مدينة, وطلب التقيد با�صدار رخ�س مهن 
للمقاولني امل�صنفني فقط وعدم ا�صدار مثل هذه الرخ�س لال�صخا�س غري امل�صنفني الذين يعملون مبهن اإن�صائية مثل حداد اأو جّنار وخا�صة يف البلديات 

ال�صغرية.

�شاد�شًا : وزارة امليــاه
تابع جمل�س النقابة ق�صايا املقاولني مع وزارة املياه وعقد معهم العديد من اللقاءات حلل هذه الق�صايا واأهمها:-

م�صتحقات املقاولني املتاأخره على الوزارة.. 1
ق�صايا املقاولني العالقة مع الوزارة . 2
ق�صايا مقاويل فرع حمافظات ال�صمال. 3
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�شابعًا : امانـة عمـان الكربى
مت عقد عدة لقاءات مع اأمني عمان وعدد من امل�صوؤولني يف االمانة لبحث تفعيل عمل جلنة التن�صيق امل�صرتكة مع موؤ�ص�صات خدمات البنية التحتية 
املكلفة ببحث كافة ق�صايا املقاولني امليدانية وت�صم يف ع�صويتها مندوبني عن جلنة التن�صيق امل�صرتكة , كما ت�صارك النقابة بتعديالت نظام االبنية اجلديد 

ثامنًا : مفو�شية منطقة العقبة اخلا�شة
نظرًا الأهمية منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة امليناء الوحيد لالردن وهو ال�صريان الوحيد الذي يغذي اململكة وما ت�صهده من نه�صه وحركة اعمار 
غري م�صبوقة وتخ�صع لقوانني وانظمة خا�صة واميانًا من املجل�س باأهمية هذه املنطقة فقد زار جمل�س النقابة جمل�س املفو�صية واجرى معه العديد من 

اللقاءات واملباحثات حول العديد من املوا�صيع اهمها : 
ق�صاياهم. ومتابعة  املقاولني  خلدمة  العقبة  يف  للنقابة  فرع  القامة  العقبة  مفو�صية  منطقة  يف  ار�س  قطعة  تخ�صي�س  ••

ق�صاياهم. ومتابعة  املقاولني  خلدمة  املفو�صية  اقامته  الذي  املبنى  يف  للنقابة  مكتب  تخ�صي�س  ••
املفو�صية. منطقة  داخل  امل�صرتك  والتفتي�س  املقاولة  عقود  ت�صديق  تفعيل  ••

 . الوطني   البناء  قانون  وتطبيق  لتفعيل  التفاهم  مذكرة  توقيع  مت  ••

تا�شعًا : �شركـة مياهنـا
مت خماطبة �صركة مياهنا عدة مرات لاللتزام ب�صروط عقد املقاولة املوحد وعدم حذف املواد اخلا�صة بتعديل اال�صعار ملا فيه م�صلحة الطرفني 
وللحفاظ على مبداأ التوازن يف العقد, كما مت العمل مع »مياهنا« لتح�صني وحتديث و�صف البند يف جدول الكميات وحت�صني خدمات املعلومات االإلكرتونية 

املعلنة للمقاولني.

عا�شرًا:  دخـل النقـابـة:-
الزيادة يف خدمات  للنقابة ملواجهة  القانون والنظام الداخلي  التي ي�صمح بها  النقابة ووارداتها من امل�صادر  النقابة على زيادة دخل  عمل جمل�س 
وانظمة وان�صطة النقابة وتو�صعها يف افتتاح فروعها  يف حمافظات اململكة وتغطيه م�صاريف فرق التفتي�س داخل العا�صمة واملحافظات ومن اأجل مواجهه 
اأو التي  الزيادة امل�صتمره يف امل�صاريف التي تتكبدها النقابة لغايات القيام بن�صاطاتها العلمية واالجتماعية وتغطية م�صاريف الفعاليات التي تقيمها 

ت�صارك فيها ومن اجل تغطية م�صاهماتها وتربعاتها ودعمها املادي ملوؤ�ص�صات املجتمع املحلي االردين االجتماعية والتنموية والعلمية.

حادي ع�شر: 
انطالقًا من قناعة املجل�س باأهمية الت�صامن والتكافل االجتماعي مع املجتمع االردين املحلي يف �صهر رم�صان املبارك لتخفيف االعباء عن اال�صر 
الفقرية وااليتام فقد بادر املجل�س الى تبني حملة جلمع التربعات املالية والعينية وبجهد �صخ�صي من اع�صاء املجل�س حيث قاموا باالت�صال مع اع�صاء 
وااليتام يف جميع  الفقرية  العائالت  م�صتحقيها من  الى  التربعات  اي�صال هذه  وعينيه, حيث مت  مالية  مبالغ  اأهل اخلري ومت جمع  ومع  العامة  الهيئة 

حمافظات اململكة من �صمالها الى جنوبها ودون حتمل �صندوق النقابة الأيه تبعات مالية اأو عينيه .  
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نقابــــــــــــــة مقاولــــــــــــــــي الن�شــــــــــــــــــــاءات الأردنييـــــــــن
JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION

األمني العام:
املهام والواجبات الرئيسية:

امل�صاهمة يف و�صع اخلطط وال�صيا�صات والربامج واالإ�صراف على تنفيذها ومتابعة �صري العمل على كافة م�صتويات الن�صاط يف النقابة، مبا يكفل حتقيق 
االأهداف املرجوة بدرجة عالية من الكفاءة يف االأداء والفاعلية يف االإجناز.

ي�صرف على تنفيذ االأهداف وال�صيا�صات املتعلقة بتنظيم اأعمال النقابة الفنية واالإدارية وما ت�صملها من ن�صاطات خمتلفة, واإدارتها وفق القوانني . 1
واالأنظمة واللوائح والقرارات النافذة واملعمول بها.

ي�صاهم يف ر�صم ال�صيا�صات العامة للنقابة مع جمل�س النقابة, وي�صاهم بو�صع خطط النقابة االإ�صرتاتيجية وال�صنوية وامليزانية التقديرية, ويعد . 2
الربامج التنفيذية, وي�صارك يف اإتخاذ القرارات.

يعد اخلطط التنفيذية واخلطط املعدلة )ي�صع خطة �صنوية وخطط �صهرية الأعمال النقابة( بناءًا على التغذية الراجعة واالإ�صرتاتيجية الرئي�صية . 3
للنقابة, ويتابع تنفيذ هذه اخلطط.

لالئحة . 4 وفقًا  �صالحيات  من  له  يفو�س  وما  العمل  تنظيم  والئحة  للنقابة  االأ�صا�صي  للنظام  وفقًا  له  املخولة  وال�صالحيات  امل�صوؤوليات  ينفذ 
ال�صالحيات املعتمدة من قبل النقيب اأو جمل�س النقابة.

يتابع تطبيق اإ�صرتاتيجيات جمل�س النقابة املتعلقة باإبراز دور النقابة حمليًا وخارجيًا ويعمل على رفع م�صتوى اخلدمات املقدمة للمقاولني.. 5
ي�صرف على اأعمال اإدارة ال�صوؤون الفنية , الدائرة املالية , الدائرة االدارية , , دائرة اجلودة واملتابعة . 6
ي�صرف على درا�صة وحتليل واإعداد كافة التقارير الدورية ال�صادرة من الدوائر بهدف قيا�س مدى الكفاءة وحتديد الفجوات احلا�صلة بهدف . 7

اإقرتاح طرق لتح�صني م�صتوى االأداء وحتقيق التطور يف االأعمال املختلفة, ويتابع االإجراءات التقييمية, وي�صارك يف اإعداد الدرا�صات واالأبحاث.
ي�صرف على فاعلية االأنظمة املطبقة وي�صدر التعاميم واالإ�صدارات لتحقيق اأهداف جمل�س النقابة.. 8
ميثل النقابة يف اللجان الفنية التي ي�صارك بها.. 9

يدقق جداول اإجتماعات جمل�س النقابة, ويعد الردود على الكتب الوارد ملكتبه.. 10
يعد التقارير الدورية وغري الدورية عن ح�صن �صري العمل يف النقابة واالإجنازات املتحققة ويرفعها ملجل�س النقابة الإعطاء �صورة عن واقع العمل . 11

وم�صتوى االأداء والتو�صيات بالتطوير.
يقوم بتدريب مدراء الدوائر التابعة له,  ويعمل على تنمية مهاراتهم االإ�صرافية والقيادية وقدرتهم على حل امل�صاكل واإتخاذ القرارات, ويفو�س . 12

لهم ال�صالحيات, ويقيم اأدائهم.
يتعاون مع املروؤو�صني يف �صبيل ن�صر املعرفة االإدارية والفنية واملالية بني العاملني يف النقابة مبا يخدم اأهداف النقابة وغاياتها.. 13
يعمل على توفري اأدوات وو�صائل ال�صالمة العامة وال�صحة املهنية, وتوفري الظروف ال�صحية املالئمة يف موقع العمل.. 14
ميار�س ال�صالحيات املعتمدة له يف النقابة.. 15

االمانة العامة
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دوائر النقابة

دائرة االسعار والدراسات:
التعديل يف اأ�شعار املواد الرئي�شية واملحروقات

تتابع النقابة وبا�صتمرار التوا�صل مع املوردين وامل�صنعني للمواد االن�صائية وخا�صة املواد امل�صمولة �صمن جدول بيانات التعديل ح�صب املادة )8/13( من . 1
دفرت عقد املقاولة املوحد للم�صاريع االن�صائية من اجل احل�صول على التغيريات التي حت�صل على ا�صعار املواد االن�صائية واملحروقات وحتليلها وحفظها 
وتوثيقها لدى النقابة. ويف هذا املو�صوع فقد مت ويتم  اجراء املئات من االت�صاالت واملرا�صالت والزيارات امليدانية وب�صكل يومي  وكذلك العمل على اجراء 
الدرا�صات والتحاليل لهذه اال�صعار وتزويد مندوبي النقابة يف اللجان الفنية بها ال�صتعرا�صها ومناق�صتها مع اللجنة الفنية الدائمة املكلفة بدرا�صة التعديل 

يف ا�صعار املواد الرئي�صية واملحروقات وامل�صكلة من قبل معايل وزير اال�صغال العامة واال�صكان مبوجب املادة )8/13( من عقد املقاولة  .
تتابع النقابة ومن خالل مندوبيها يف اللجنة الفنية املكلفة بدرا�صة التغيريات يف ا�صعار املواد االن�صائية واملحروقات ا�صدار التعاميم اخلا�صة . 2

بتعديل  اال�صعار وحفظ وتوثيق هذه التعاميم يف ملفات خا�صة وتنزيلها على )CD( خا�س وحتديثه با�صتمرار وتوزيعه على املقاولني . كما يتم 
ن�صر هذه التعاميم على املوقع االلكرتوين للنقابة باالإ�صافة الى ا�صعار بع�س املواد الرئي�صية. حيث جتتمع هذه اللجان يوميا يف دائرة العطاءات 
احلكومية وتنظر كذلك يف اال�صتف�صارات واملالحظات اخلا�صة بتعديل اال�صعار ويتم االجابة عليها وتو�صيحها �صواء عن طريق اللجنة او النقابة.               

 اجابة املقاولني على ا�صتف�صاراتهم املتعلقة باحت�صاب التعديل يف ا�صعار املواد الرئي�صية وطرق احل�صاب واملواد امل�صمولة واجراء املخاطبات اخلا�صة بذلك.. 3
متابعة الق�صايا العقدية للمقاولني وابداء الراي بها و/او اجراء املخاطبات الالزمة ب�صاأنها .. 4
مت ا�صدار التعاميم اخلا�صة بتعديل ا�صعار املحروقات يف جمايل الطرق واالبنية  وفقا للمنهجية والدرا�صة املحدثة التي قامت بها اللجان الفنية . 5

والتي مت اعتمادها من وزير اال�صغال العامة واال�صكان حيث مت ا�صدار التعاميم لعامي 2013 و2014 بناء عليها .
اما يف جمال املياه وال�صرف ال�صحي فقد �صكل وزير اال�صغال العامة واال�صكان جلنة متخ�ص�صة من جميع االطراف ذات العالقة لدرا�صة وتطوير . 6

اال�ص�س واملعايري امل�صتخدمة يف ح�صاب التعديل يف ا�صعار بنود م�صاريع املياه وال�صرف ال�صحي والبنى التحتية وخطوط الكوابل واالت�صاالت 
ب�صبب تغري ا�صعار املحروقات , وت�صارك النقابة ومقاولني اخرين يف ع�صوية هذه اللجنة , علما بان هذه الدرا�صة اجلديدة �صتطبق على تغريات 

اال�صعار التي ح�صلت بعد تاريخ 2012/11/13 .
ت�صارك النقابة من خالل مندوبيها يف اللجان الفنية الدائمة املكلفة بدرا�صة التعديل يف ا�صعار املواد الرئي�صية واملحروقات يف درا�صة موؤ�صرات . 7

اال�صعار اليجاد طريقة �صهلة و�صريعة حل�صاب التعديل يف اال�صعار وقد خطت اللجان يف هذه الدرا�صة ا�صواطا طويلة وتعكف اللجنه ومب�صاركة فاعلة 
من مندوبي النقابة على ا�صتكمال املرحلة الثانية من الدرا�صة والتي من اهم اهدافها هو �صمان احل�صول على ا�صعار املواد االن�صائية من امل�صادر 
املعتمدة وب�صكل دوري وموؤ�ص�صي من خالل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم واطار للتعاون البناء مع املوردين والتجار وامل�صنعني باال�صافة الى 
و�صع الربامج احلا�صوبية التي متكن من ا�صدار املوؤ�صرات ) املختلفة ( ب�صرعة  , ويف هذا ال�صدد ت�صارك النقابة ومن خالل مندوبيها باللقاءات 

مع امل�صنعني واملوردين ووالقيام بالزيارات الى غرف ال�صناعة والتجارة وامل�صانع ودائرة �صريبة الدخل واملبيعات ودائرة اجلمارك وغريها.
مت ا�صدار التعاميم اخلا�صة بتعديل ا�صعار مادة البنزين لكميات البنزين املحددة يف وثائق العطاءات وامل�صتخدمة ل�صيارات جهاز اال�صراف . 8

املحددة اعدادها وا�صتهالكها وذلك للم�صاريع التي احيلت بعد تاريخ 2014/1/1 , وطالبت النقابة �صمول كميات البنزين للعطاءات التي احيلت 
قبل 2013/1/1.

تتابع النقابة مع وزير اال�صغال العامة واال�صكان ومع جلنة العقود يف دائرة العطاءات احلكومية  ا�صدار التعاميم اخلا�صة بتغري ا�صعار املواد . 9
االن�صائية ب�صبب ارتفاع ا�صعار الكهرباء .

 مت ا�صدار التعاميم اخلا�صة بتغري ا�صعار املحروقات امل�صتخدمة يف البنود املتفرقة مل�صاريع الطرق  حيث طالبت النقابة يف وقت �صابق الوزير بالرتيث . 10
با�صدار هذه التعاميم حلني درا�صتها من قبل جلان النقابة واالتفاق عليها , وعند ا�صدار هذا التعميم من قبل معايل وزير اال�صغال العامة واال�صكان 
اعرت�صت النقابة على  تطبيق هذا التعميم باثر رجعي للم�صاريع التي كانت حمالة قبل 2011/1/12  والتي مل تغلق ملفاتها املالية بعد وعقد اجتماع 

مع معايل الوزير ح�صره عدد من املقاولني ملناق�صة االمر , حيث ت�صكلت جلنة من املقاولني والوزارة العادة درا�صة تعميم البنود املتفرقة .
 تقديرا من نقابة مقاويل االن�صاءات االردنيني وعرفانا منها بجهود االع�صاء امل�صاركني  يف اللجان الفنية امل�صرتكة امل�صكلة بني نقابة املقاولني . 11

والوزارات والدوائر احلكومية فقد قامت النقابة باقامة حفل تكرمي بتاريخ 2014/2/3  الع�صاء هذه اللجان من الوزارات والدوائر الر�صمية  
حتت رعاية معايل وزير اال�صغال العامة واال�صكان ووزعت فيه �صهادات التقدير على هوؤالء االع�صاء ومنهم امناء الوزارات واملدراء واملهند�صني 

ممن �صاهموا يف خدمة قطاع االن�صاءات .
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 تقديرا من نقابة مقاويل االن�صاءات االردنيني وعرفانا منها بجهود ودور مندوبي النقابة من املقاولني واالع�صاء  يف اللجان الفنية واللجان . 12
اال�صت�صارية واللجان امل�صاندة واللجان امل�صرتكة وغريها فقد قامت النقابة باقامة حفل ع�صاء تكرميي لهم حتت رعاية نقيب املقاولني مت خالله 

توزيع ال�صهادات التقديرية عليهم 
 متديد املدة : نتيجة ملتابعة النقابة وب�صبب الظروف اجلوية التي �صادت اململكة مطلع هذا العام  فقد ا�صدر وزير اال�صغال العامة واال�صكان قرارا . 13

بتمديد مدة امل�صاريع االن�صائية التي كانت قيد التنفيذ خالل الفرتة من 2013/10/1 ولغاية 2014/3/31  مدة )45( يوما .
 م�صاركة النقابة يف ور�صة ادارة االزمات ملحافظات العا�صمة والبلقاء والزرقاء ومادبا التي عقدت ايام    )8 – 10 (/ 2014/2 يف فندق االردن وقدمت . 14

النقابة فيها ورقة عمل حول امكانيات و دور النقابة واملقاولني ودورهم الكبري الرائد وم�صاهمتهم الكبرية يف مواجهة الظروف اال�صتثنائية اجلوية 
وغريها التي واجهها او يواجهها الوطن . حيث كانت النقابة ووزارة اال�صغال العامة واال�صكان وادراكا منهما لدوريهما يف رعاية قطاع االن�صاءات 
وتنظيم مزاولة مهنة املقاوالت ودور املقاولني التنموي والوطني ان مت توقيع مذكرة تفاهم بينهما برعاية دولة رئي�س الوزراء الدكتور عبداهلل الن�صور 
يف النقابة بتاريخ 2014/1/28 كخطوة من جمموعات خطوات �صيقوم بها ذوي ال�صاأن من املوؤ�ص�صات احلكومية وال�صعبية والهيئات التنظيمية حل�صد 
كل الطاقات بطرق منظمة وحمددة اخلطى ولي�س با�صاليب ع�صوائية او فردية او هبات , وهذه املذكرة ت�صعى اليجاد قاعدة بيانات يعتد بها ويعتمد 
عليها لتطبيق اخلطط وتنفيذ االجراءات ملواجهة الطوارئ والظروف اال�صتثنائية . هذا وقد �صكلت النقابة جلنة طوارئ مع بداية املو�صم ال�صتوي 

2015/2014 تعمل على توفري البيانات عن االليات واملقاولني ح�صب تواجدها يف حمافظات اململكة وتزويد اجلهات ذات العالقة بها .
 اجراء الدرا�صات والتحاليل املتعلقة باعداد االيدي العاملة التي يحتاجها قطاع االن�صاءات االردين.. 15

امتحان اجلاهزية للعمل يف قطاع الن�شاءات 
التخ�ص�صات  يف  الدبلوم  �صهادات  وحملة  واملقاولني  للمهند�صني  االن�صاءات  قطاع  يف  العمل  جلاهزية  العام  االمتحان  بعقد  املقاولني  نقابة  تقوم 
الهند�صية �صواء للراغبني بالعمل يف قطاع املقاوالت خا�صة  كفنيني او مقاولني او يف  قطاع االن�صاءات عامة , وت�صدر للناجحني �صهادات من النقابة 
م�صدقة ح�صب اال�صول وتتم خماطبة دائرة العطاءات احلكومية با�صماء الذين اجتازوا االمتحان بنجاح  , هذا ويعقد االمتحان ب�صكل دوري ويعترب 
النجاح يف هذا االمتحان �صرطا من �صروط الت�صجيل واالنت�صاب للنقابة والت�صنيف يف وزارة اال�صغال  ويت�صمن االمتحان خم�صة حماور رئي�صية وهي :-

قانون مقاولى االن�صاءات.. 1
عقد املقاولة املوحد للم�صاريع االن�صائية .. 2
قانون التحكيم االردين .. 3
قانون البناء الوطني .. 4
ادارة امل�صاريع الهند�صية .. 5

وحيث ان الهدف والر�صالة العامة لهذا االمتحان هو التاكد من امتالك العاملني يف قطاع املقاوالت للمعرفة والتاهيل الالزمني الدارة امل�صاريع الهند�صية من 
الناحية العقدية واالدارية واالملام مبتطلبات املهنة فقد با�صرت النقابة منذ مطلع عام 2013 باعطاء حما�صرات ا�صبوعيا مدة املحا�صرة الواحدة ثالث �صاعات 
فاكرث لتثقيف املتقدمني لالمتحان مبحاور هذا االمتحان و�صرح مواده وت�صتدعى لهذه الغاية املحا�صرين واملتخ�ص�صني من خمتلف التخ�ص�صات . علما بان 
هناك جلنة فنية ت�صرف وتدير هذا االمتحان ومب�صاركة مندوب من دائرة العطاءات احلكومية . واجلدول التايل يبني بيانات عن اعداد الذين �صجلوا لعام 2014

303عدد امل�شجلني لالمتحان 12014-
275عدد الناجحني 22014-

202عدد الناجحني من اول مرة 32014-

73عدد املعيدين 42014-

26عدد الدورات 52014-

36عدد املحا�صرات اخلا�صة مبواد االمتحان 62014-
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قسم التفتيش:  
مذكرات التفاهم :

 مت خالل عام 2014 توقيع مذكرات التفاهم  مع كل من �صلطة اقليم البرتاء بتاريخ 2014/2/25 و بلدية املفرق 2014/2/5 والعمل جاري على ا�صتكمال 
االإن�صاءات  مقاويل  ونقابة  االأردنيني  املهند�صني  نقابة  وخا�صة  العالقه  ذات  مع اجلهات  وبالتن�صيق  ال�صلط  كبلدية  املحافظات  بقية  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع 

االردنيني والدفاع املدين واأي جهة معنيه اأخرى بهدف ت�صهيل تنفيذ اأحكام نظام التنظيم وترخي�س االعمار و تطبيق كودات البناء الوطني االأردين.

اأوًل:التفتي�س على امل�شاريع املكتملة »املخال�شات« والتاأكد من اجنازها :
   يقوم موظفو ق�صم التفتي�س يف نقابة املقاولني بالك�صف على امل�صاريع املكتملة بناءا على طلب املقاول بنموذج �صهادة مقاول »خمال�صة« الذي يحمل رقم 
بهدف توثيق امل�صاريع للمقاول وحذف امل�صاريع املكتملة من جمموع امل�صاحات امل�صموح للمقاول بتنفيذها �صنويا »كوتة املقاول« وذلك لعام    FP14-7

 .2014

ثانيًا: ك�شوفات التفتي�س الروتيني
 يقوم موظفو ق�صم التفتي�س يف نقابة املقاولني بالك�صف على امل�صاريع قيد االن�صاء لر�صد املقاولني املخالفني بعدم التزامهم بالتنفيذ و ر�صد املقاولني 

غري امل�صنفني او م�صجلني و قائمني بالتنفيذ و انذارهم. 
عدد امل�صاريع التي مت الك�صف عليها من  تاريخ) 2014/10/3 الى 2014/11/20= 75 (م�صروع.. 1
عدد امل�صاريع التي وجد فيها املقاول خمالفًا = 34 م�صروع.. 2

ثالثًا: جلان التفتي�س امل�شرتك: 
    تتكون هذه اللجان من مهند�صي نقابة املقاولني و اأمانة عّمان الكربى و الدفاع املدين  و نقابة املهند�صني و يتم خاللها الك�صف على امل�صاريع ال�صادر 

بها رخ�س ان�صائية من مديريات مناطق اأمانة عّمان الكربى. 
عدد امل�صاريع التي مت الك�صف عليها من 2014/1/1 الى 2014/12/31= 3316 م�صروع.. 1
عدد املخالفات الكلية = 4137 خمالفة.. 2
عدد املخالفات التي تتعلق بعدم وجود مقاول او عقد مقاولة = 1057 خمالفة.. 3

دائرة التفتيش:  

امل�شاحةالعددالبيان

2516 م�صروعامل�صاريع التي مت الك�صف عليها عند تقدمي املخال�صات لهذه امل�صاريع 

2430 م�صروعاملخال�صات التي تبني بعد الك�صف انها مكتملة  

3847242م2املخال�صات التي تبني بعد الك�صف انها مكتملة و مت ت�صجيلها

86 م�صروعاملخال�صات التي تبني بعد الك�صف انها غري مكتملة  

116026م2املخال�صات التي تبني بعد الك�صف انها غري مكتملة  

108 م�صروعامل�صاريع التي مت الك�صف عليها بعد  ف�صخ العقد
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رابعًا: اجتماعات جلان ال�شالمة العامة التابعة ملت�شرفيات لألوية حمافظة 
اجتماعات ال�صالمة العامة و التي تعقد مبكاتب جلان ال�صالمة العامة التابعة ملت�صرفيات الألوية حمافظة عمان , و تناق�س موا�صيع ال�صالمة العامة 

املتعلقة بال�صكاوى املقدمة للمت�صرفية بخ�صو�س امل�صاكل االن�صائية.
يتم ت�صكيل فريق فني مكون من مهند�صني من نقابة املقاولني و نقابة املهند�صني و اجلمعية العلمية امللكية و الدفاع املدين و االأمن العام و دائرة رقابة 
االعمار- اأمانة عمان الكربى, يتم خاللها الك�صف على املواقع املقدم بها �صكوى تخ�س ال�صالمة العامة و بعد الك�صف يتم كتابة تقرير ي�صف احلال و 

يقدم تو�صيات حلل امل�صاكل املالحظة.
* عدد االجتماعات التي مت ح�صورها منذ 2014/1/8 الى 2014/12/30 = 22 اجتماعًا 

جدول بعدد املخال�شات وم�شاحتها التي مت الك�شف عليها خالل العام 2014

جدول بعدد املخال�شات وم�شاحتها التي مت الك�شف عليها خالل العام 2014
جمموع م�شاحات امل�شاريع م2عدد امل�شاريعاملنطقة / العا�شمةالت�شل�شل

94120483.00ابو ن�صري1
92126255.00بدر2
135347988.00تالع العلي3
253453496.00اجلبيهة4
10385153.00خريبة ال�صوق5
46104371.00زهران6
219334813.00�صفا بدران7
263427817.00طارق8
99194296.00�صويلح9

132250061.00مرج احلمام10
7276245.00ماركا11
151238402.00املقابلني12
226408984.00وادي ال�صري13
10386553.00الن�صر14
141249755.00ب�صمان15
5685389.00ناعور16
5481643.00را�س العني17
181174129.00القوي�صمة18
167543.00احد19
2013354.00بدر اجلديدة20
94427.00الريموك21
5091810.00العبديل22
1301.00املدينة23

25163963268.00املجموع
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قسم التصديق
 ت�شديق العقود :

هي كل اتفاقية موقعه ما بني املقاول م�صنف لدى النقابة و املالك ا�صتوفت جميع �صروط و االجراءات ح�صب احكام وتعليمات النظام الداخلي لنقابة 
مقاويل االن�صاءات االردنني لغايات ا�صتكمال اجراءات الرتخي�س يف اجلهة املعنية .

اجراء ت�شديق العقود :
 يقوم موظفو ق�صم الت�صديق باإ�صتالم العقود املوقعة بني املقاول واملالك لت�صديقها . 1
يقوم موظفو ق�صم الت�صديق بتدقيق املعاملة من حيث امل�صاحة وال�صعر وت�صنيف املقاول وعدد م�صاريع املقاول وكادر املقاول ح�صب التعليمات . 2

بحيث ال يتجاوز احل�صة املقرره له من جمل�س النقابة ح�صب الت�صنيف والدرجة , وملجل�س النقابة �صلطة زيادة حدود الت�صامح �صواءًا مار�صها 
بذاته او فو�صها للم�صتويات االدارية االدنى منه .

يتم التاأكد من �صخ�صية ووثائق املقاول واملالك.. 3
يتم تدقيق املخططات الهند�صية اخلا�صة بامل�صروع من حيث امل�صاحه و و�صف املبنى )عدد الطوابق ( .. 4
 يف حال اإ�صتيفاء املعاملة لكافة ال�صروط يتم البدء باإجراءات الت�صديق .. 5
اذا كان هناك اي جتاوز او م�صكالت على العقد يتم حتويله الى اللجنة التوثيق املعنية التي تقرر اجازه العقد او رف�صه .. 6
 يتم اإ�صدار �صهادة ت�صديق عقد من ن�صختني واحدة للمقاول وواحدة للحفظ لدى دائرة التفتي�س .. 7

اول العقود امل�شدقة لغايات الرتخي�س و هي كالتايل :

عدد امل�شاحات باملرت املربعالقيمة الجمالية للعقود بالدينارعدد العقوداملحافظة

200,000,0006,400,000 5,127العا�شمة / لمانة عمان الكربى

9,600,000551,000 326حمافظات ال�شمال / اربد

601,700,00053,000حمافظة الكرك

2142,400,000130,000حمافظة العقبة

393,0006,300حمافظة املفرق

1485,000,000226,000حمافظة الزرقاء

875,500,000138,000حمافظة البلقاء

3940,0002,750حمافظة جر�س

112,80085حمافظة معان

15440,00024,000حمافظة مادبا

225،800،0007،500،000 5،984اجمايل العقود امل�شدقة
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قسم االنتساب
قانون  الت�صنيف ح�صب  ال�صتكمال  الالزمة  باالجراءات  االردنيني  االن�صاءات  مقاويل  لنقابة  باالنت�صاب  الراغبني  توجيه  على  االنت�صاب  ق�صم  يعمل 

النقابة وتعليمات الت�صنيف ال�صاريه كاالتي :
يتم ت�صجيل  كل من يرغب باالنت�صاب من ا�صحاب املوؤهالت املعتمده لغايات الرتخي�س ح�صبما ورد يف املاده )7( من تعليمات ترخي�س . 1

املقاولني ل�صنة 2012 الجتياز امتحان جاهزية العمل يف قطاع االن�صاءات.
احل�صول على ترخي�س من  وزارة اال�صغال / دائرة العطاءات احلكومية لتقدمي طلب الرتخي�س )املوافقة املبدئية( بعد اجتياز امتحان . 2

جاهزية العمل بنجاح.
ت�صجيل ال�صركة او املوؤ�ص�صة يف وزارة ال�صناعة والتجارة.. 3
ا�صتخراج رخ�صة مهن غاياتها مقاوالت ان�صائية �صارية املفعول.. 4
مقاويل . 5 نقابة  يف  متخ�ص�صة  جلنة  على  معاملتهم  وعر�س  املنت�صبني  لت�صجيل  املطلوبة  الوثائق  كافة  ا�صتالم  على  االنت�صاب  ق�صم  يعمل 

االن�صاءات مكونة من نائب النقيب وامني ال�صر وع�صو جمل�س ملناق�صة انت�صابهم ح�صب قانون النقابة وتعليمات الت�صنيف ال�صاريه واملوافقة 
املبدئية عليهم لت�صجيلهم وا�صدار كتب لقبول ع�صويتهم كمقاولني جدد .

يتم تزويد املنت�صبني بطلب الت�صنيف لتعبئته وارفاقها بالوثائق املطلوبه يف وزارة اال�صغال/دائرة العطاءات احلكومية.. 6
يتم عر�س جميع طلبات االنت�صاب التي مت املوافقة عليها من قبل جلنة االنت�صاب على جمل�س النقابة الخذ املوافقة النهائية على ع�صوية . 7

ال�صركات اجلديدة.

 بلغ جمموع عدد ال�شركات املنت�شبة للنقابة عام 2014 ) 239 ( �شركة مف�شلة كالتايل :-
عدد املوؤ�ص�صات الفردية التي مت حتويلها الى �صركة ) 8 ( موؤ�ص�صات. 1
عدد ال�صركات/املوؤ�ص�صات االردنية اجلديدة التي ح�صلت على الع�صوية ) 223 (. 2
عدد ال�صركات االجنبية والعربية التي �صجلت ) 8 ( �صركة. 3

ال�شركات املنتهية ع�شويتها 
يتم ا�صتالم طلبات ال�صركات التي ترغب باأنهاء ع�صويتها من النقابة وا�صدار كتاب موجه للمقاول البالغه بانهاء ع�صويته,وير�صل ن�صخ من الكتاب 
ملدير عام دائرة العطاءات احلكومية ,وللدائرة املالية, ودائرة تكنولوجيا املعلومات, ودائرة التاأمني والتكافل  بلغ عدد ال�صركات املنتهية ع�صويتها من 

النقابة لعام 2014 )29( �صركة بناًء على طلبها.

التغيريات والتعديالت على ال�شركات عام2014
يتم ا�صتقبال كافة طلبات التعديالت على الع�صوية )مثل: التحويل من موؤ�ص�صة فردية اإلى �صركة وبالعك�س, تغيري ال�صجل التجاري, دخول اأو اإن�صحاب 
�صريك ...اإلخ( يتم تبليغ الدوائر الفنية يف النقابة بالتعديالت والتغيريات اجلديدة على �صجالت املقاولني, وي�صدر كتب ر�صمية موجهة ملدير عام دائرة 

العطاءات احلكومية الإبالغه بالتعديالت, ويعطي ن�صخ من الكتاب للدائرة املالية, ودائرة تكنولوجيا املعلومات, ودائرة التاأمني والتكافل.

اول : النت�شاب
خالل عام 2014 حتى تاريخه مت درا�صة وقبول ع�صوية )223( �صركة /موؤ�ص�صة مقاوالت اردنية بعد اتخاذ املجل�س قرارات بذلك وقد توزع االع�صاء 

اجلدد وفقا للمجاالت التالية :

دائرة خدمات املقاولني:
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جدول و ر�شم بياين يبني ال�شركات املنت�شبة خالل الأعوام ) 2014-2012( 

عدد الطلباتاملجال

85االبنية

16الطرق

22املياه وال�صرف ال�صحي 

23كهروميكانيك

77ا�صغال اخرى/�صاد�صة

223املجموع

 201220132014
139192223ال�صركات االردنية
-13ال�صركات العربية

568ال�صركات االجنبية
145201231املجموع الكلي
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ثانيا : العطاءات امل�شجلة واملوثقة لعام 2014 
ت�صجيل وتوثيق العطاءات ي�صكل ركنا ا�صا�صيا يف عمل املقاول كونه يوثق حجم اخلربة التي يراكمها من خالل م�صاريعه املنجزة �صواء يف القطاع العام 

او القطاع اخلا�س .
تراكم اخلربة املوثقة يعني تاأهيل املقاول لالرتقاء بفئة ت�صنيفه وا�صافة اخت�صا�صات اخرى الى ت�صنيفه.

 بلغ عدد عطاءات القطاع اخلا�س التي مت توثيقها بالنقابة   )6457( عطاءا بحجم عمل مقداره )313( مليون دينار .. 1
بلغ عدد عطاءات القطاع العام التي مت ت�صجيلها بالنقابة )830( بحجم عمل مقدارة )746( مليون دينار . . 2

ثالثا : التغيريات والتعديالت على ال�شركات للعام 2014 
بلغ عدد ال�صركات التي مت اجراء تعديل عليها )105( �صركة مف�صلة كالتايل :

دخول �صريك وان�صحاب �صريك )63( �صركة. 1
حتويل من تو�صية ب�صيطة الى ت�صامن )3( �صركات. 2
حتويل من ت�صامن الى ذات م�صوؤولية حمدودة )4(. 3
حتويل من ت�صامن الى تو�صية ب�صيطة )3( �صركة. 4
احل�صول على ا�صم جتاري )3( �صركات. 5
تغيري ا�صم ال�صركة )50( �صركة. 6

ال�صركات التي مت �صطبها من الفئة ال�صاد�صـة/ا�صغال عامة حل�صولها على فئـة اعلى)14( �صركة.
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رابعا : متابعة العطاءات املخالفة واملعاد طرحها للعام 2014:
اإلى تو�صيح طريقة متابعة الدعوة للعطاءات املتعلقة باملقاوالت االإن�صائية تطبيقا لتعليمات طرح العطاءات احلكومية  اإن متابعة العطاءات يهدف 

وال�صقوف املحددة يف تعليمات ت�صنيف املقاولني ال�صارية املفعول وذلك حتقيقًا للعدالة وامل�صاواة .
بلغ عدد العطاءات املطروحة يف ال�صحف اليومية )170( عطاء. 1
عدد العطاءات املخالفة منها )14( عطاء. 2
عدد العطاءات املعادة طرحها بلغ )13( عطاءات. 3
العطاءات املخالفة التي متت متابعتها:. 4

اأ-ات�صاالت هاتفية بلغ عددها)8( ات�صال
ب-كتب ر�صمية بلغ عددها)12( كتاب

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

جدول يبني جمموع ون�شب العطاءات املتابعة عام 2012

خام�شا: ت�شنيف ال�شركات عام 2014 ولغاية تاريخه :
بلغ عدد ال�صركات التي جددت او عدلت ت�صنيفها ومت تدقيق ملفاتها )470( �صركة .

جمموع عدد العطاءات
عدد العطاءات 

املخالفة 
عدد العطاءات 

املعادة
ن�شبة العطاءات املخالفة

ن�شبة العطاءات املعادة 
طرحها

17014138%7%
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انجازات قسم خدمات املقاولني 
ت�صجيل العطاءات اخلا�صة  الرئي�صية والفرعية عدد 1061 عطاء يف الفرتة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/13 غري عطاءات ت�صديق . 1

العقود وبقيمة اجمالية  
ولغاية 2014/12/13 من غري عطاءات . 2 الفرتة من 2014/1/1  والفرعية عدد 2514 عطاء يف  الرئي�صية  العطاءات احلكومية  ت�صجيل 

ت�صديق العقود وبقيمة اجمالية  
ا�صدار ك�صوفات امل�صاحات ملقاويل ت�صديق العقود مبا يزيد عن 2000 ك�صف خالل عام 2014 . 3
ا�صدار كتب توثيق للعطاءات اخلا�صة الرئي�صية والفرعية بجميع انواعها عدد 415 كتاب بعد �صدور موافقة جلنة التوثيق عليها. . 4
ا�صدار �صهادات الع�صوية للمقاولني ح�صب طلب ال�صركات . . 5
ا�صدار �صهادات امتحان اجلاهزية للناجحني يف االمتحان عدد 250 �صهادة خالل عام 2014. . 6
ا�صدار ك�صوفات اخلربة للمقاولني وت�صمل )طباعة الك�صف الكلي باملجاميع ثم طباعة ك�صف املوثقة فقط(  . 7
اإ�صدار ك�صوفات �صريبة الدخل ح�صب طلب املقاولني ويف ال�صنوات التي يريدونها عدد 949 ك�صف. . 8
ل�صركات . 9 املقاولني  وعناوين  املعلومات  تعديل  عدد   2014 عام  خالل  �صجل  حيث  اجلديدة  ال�صركات  وت�صجيل  الكرتونية  ملفات  فتح 

املقاوالت. 
وترحيل . 10 �صركة  التجاري عدد 134  ال�صجل  املفو�صني يف  و  ال�صركات  التغريات على  النظام ح�صب  ال�صركات على  التعديالت على  اجراء 

التعديالت على البيانات التاريخية لل�صركة . 
اعداد تقارير التي تطلب من الق�صم �صواًء كانت حلجم العمل او لت�صديق العقود او اي معلومات اأخرى. . 11
ا�صدار كتب العمالة للمقاولني ح�صب طلبهم وبح�صب تطبيق املعادلة املتفق عليها مع وزارة العمل عدد 56 كتاب. . 12
ادخال �صهادات الت�صنيف على النظام. . 13
ت�صديد ر�صوم املقاولني ال�صنوية ور�صوم 2/1 بااللف للعطاءات عن الو�صوالت املالية التي تاأتينا من الفروع عدد 322 و�صل, والتدقيق على . 14

الو�صوالت املالية ال�صادرة من املركز وترحيل غري املرحل منها و ت�صويب الرتحيل اخلاطئ فيها , حيث انه يوجد م�صكلة يف الرتحيل املايل 
مل حتل . 

انهاء ع�صوية ال�صركات املتقدمة بطلب انهاء ع�صوية عدد 23 �صركات : بواقع 22 �صركة حملية و 1 اجنبية.  . 15
انهاء ع�صويات ال�صركات التي مل ت�صدد الر�صوم ملدة تزيد عن �صنتني بقرار من املجل�س عدد 66 �صركات حملية . . 16
ا�صدار كتب الرد على خطابات الدوائر احلكومية )ال�صريبة و ال�صمان( و املحاكم جميعها فيما يخ�س املعلومات عن املقاولني و امل�صاريع . 17

مبا يزيد عن 100 كتاب خالل عام 2014 
متابعة اال�صت�صارات القانونية وتعئبة ال�صجل اخلا�س بها الكرتونيا من حيث تاريخ اال�صت�صارة ومو�صوعها و  ادخال الرد عليها من امل�صت�صار . 18

القانوين عندما ياتي الرد بعدد 14 ا�صت�صارة خالل عام 2014. 
طباعة ليبل لبطاقات املعايدة للمنا�صبات الر�صمية  . 19
ادخال التعهدات على �صجل املقاولني وكذلك املخالفات التي تاأتينا من امانة عمان الكربى . 20
اجناز املعامالت الروتينية اليومية على اال�صتقبال )الكاونرت ( وهي : . 21

ا�صتقبال وت�صليم املعامالت من :   .1
*طلبات التوثيق  *ك�صف خربات ال�صريبة والت�صنيف   
* �صهادة مقاول   *ا�صتقدام عمال     

*امتحان اجلاهزية  *منوذج اعرتا�س على دعوة عطاء    
*�صهدات ت�صديد ر�صوم  *ا�صتبيان ر�صى املقاولني    

ا�صتقبال املكاملات الهاتفية وتزويد املت�صل بارقام �صركات املقاوالت   .2
ار�صفة العطاءات وت�صجيلها   .3

ار�صفة املخال�صات وت�صجيلها  .4
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نقابــــــــــــــة مقاولــــــــــــــــي الن�شــــــــــــــــــــاءات الأردنييـــــــــن
JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION

يف اطار �صعي نقابة املقاولني لتطوير خدماتها املقدمه ملنت�صبيها بجوده عاليــه  وتطوير العمــــل االداري مت اعتماد تطبيق ادارة اجلــــــــوده ال�صامله  
و�صيتم جتديد �صهادة االيزو يف الربع االول من العام القادم 2015,  ومت تا�صي�س دائرة اجلوده لتقوم باملهام التاليه :   )ISO 9001 :2008(

املعتمده . 1 للنماذج  وا�صتخدامهم  اجلوده  لنظام  املعتمده  االجراءات  مطابقة  من  والتاأكد  النقابه  موظفي  على  امل�صتمر  الداخلي  التدقيق 
ومتابعة نتائج التدقيق والتو�صيات .

تعديل اجراءات ومناذج اجلودة لتتوافق مع كل ماهو جديد وم�صتحدث يف العمل و مبا ي�صمن ت�صهيل هذه االجراءات وتقدمي اخلدمه بوقت . 2
اقل وجودة اعلى .

تعريف املوظفني اجلدد ب�صيا�صة اجلوده وتوزيع االجراءات والوثائق اخلا�صه بنظام اجلوده عليهم وتدريبهم على ا�صتخدامها وتطبيقها .. 3
متابعة قرارات املجل�س والتاأكد من تنفيذها قبل انعقاد اجلل�صه التاليه واعداد تقرير بذلك .. 4
امل�صاركه يف التدقيق اخلارجي الذي قامت به �صركة SGS بتاريخ 2014/4/20 حيث كانت نتائج التدقيق ايجابيه .. 5
الفروع يف . 6 او  النقابه  �صواء يف مركز  املقاولني  املقاولني من خالل االمييل ومن خالل مراكز خدمات  املقاول على  ا�صتبيان ر�صى  توزيع 

املحافظات , وت�صجيل مالحظاتهم لت�صكل تغذيه راجعه عن اخلدمه التي تقدمها النقابه للمقاولني وحت�صينها وتطويرها مبا يتنا�صب مع 
ماورد من مالحظات .

التجهيز واالعداد الجتماع مراجعة االداره ملناق�صة نتائج التدقيق الداخلي .. 7
تفعيل نظام ت�صجيل ال�صكاوي الكرتونيا الذي �صيتم العمل به من بداية العام 2015.. 8
و�صع اهداف للنقابه مبا يتنا�صب مع �صيا�صة اجلوده للنقابة .. 9

دائرة الجودة واملتابعة:
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قسم املشرتيات 
مت عقد ت�صعة اجتماعات للجنة امل�صرتيات وكانت اهم القرارات كاالتي:. 1

• احالة عطاءات ال�صيانة وتقدمي اخلدمات للنقابة بعد ا�صتدراج عرو�س من خالل طرحها كعطاءات يف ال�صحف املحلية .•
• �صراء اجهزة حا�صوب .•
• �صراء اثاث ملبنى النقابه الرئي�صي .•
• �صراء اثاث واجهزة لغرفة الطوارىء يف مبنى النقابه الرئي�صي .•
• �صراء اثاث لفرع الزرقاء .•
• �صراء اثاث لفرع الكرك .•
• �صراء اثاث لفرع العقبه .•
• م�صرتيات النقابة املركز والفروع واملكاتب اخلارجيه  من تاريخ 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31  •

طرح عطاء توريد وتركيب م�صعد ملبنى النقابة الرئي�صي ومت حتويله للجنة فنية  .  .2
طرح عطاء اعمال وتقطيعات داخلية ملبنى النقابه الرئي�صي .  .3

ترميم مبنى نادي النقابة امل�صتاجر .  .4
ا�صتدراج عرو�س جلميع قرارات جلنة امل�صرتيات والأي مادة يتم �صراءها للنقابة .  .5

متابعة قرارات اللجنة وتنفيذها ح�صب االأ�صول.  .6
متابعة قرارات املجل�س مبا يخ�س ق�صم امل�صرتيات وتنفيذها ح�صب االأ�صول.  .7

عمل طلبات املواد وال�صراء واوامر ال�صرف .  .8

قسم التامني الصحي والحياة:
1. التامني ال�شحي : 

انطالقًا من حر�س النقابة الدائم على تقدمي اف�صل خدمات التامني ال�صحي الع�صائها الكرام , وبعد درا�صة كافة العرو�س املقدمة من �صركات 
التامني مت اختيار ال�صركة االردنية الفرن�صية للتامني كونها كانت ان�صب العرو�س من الناحية الفنية واملالية  ومت التعاقد معها لتقدمي خدمات التامني 

ال�صحي للعام 2014 من خالل �صبكة طبية وا�صعة تلبي حاجات امل�صرتكني .

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

كلفة العالج بالدينارالق�شط ال�شنوي بالدينارعدد امل�شرتكنيال�شنة

20101450430000510000
20111494460000575000
20121175436000479600
20131057394030429492
تقريبا 387000426000 20141160

الدائرة املالية:
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2. التامني على احلياة : 
ا�صتمرارًا من النقابة باحلر�س على م�صلحة املقاول واملحافظة على مكت�صباته , وبالعي�س الكرمي له وال�صرته , وتاأمني دخل له وال�صرته يف حالة الوفاه 
اأو العجز الدائم من حادث , فان النقابة تقوم بالتامني على حياة اع�صاء الهيئة العامة امل�صددين لر�صوم ع�صوية لل�صنة الثالثة وقبل االول من اآذار من 

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

•  )30000( دينار يف حالة الوفاة الطبيعية .•
الدرجة ال�صاد�صة :    .2

•     )10000( دينار يف حالة الوفاة الطبيعية .•

* جدول الوفيات والتعوي�شات خلم�شة اعوام  :

التعوي�شات قيد التح�شيل جمموع التعوي�شات املدفوعة عدد الوفيات الق�شط بالدينار العام

2010238000113100000
2011102800000
20123200000
2013900000

تاأمني 2014287639.490000 باأن عقد  10000 علما 
احلياة ينتهي 1/3/2015

     
 

قسم التكافل االجتماعي
انطالقًا من حر�س النقابة على تامني اع�صاء الهيئة العامة يف حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم ب�صبب حادث او مر�س واليجاد تغطية ا�صافية 
ملكت�صبات ع�صو الهيئة العامة وحقه يف حماية تلك املكت�صبات وحماية دخله يف اأي ظرف طارئ قد يودي الى انقطاع الدخل وخ�صو�صًا يف حالة الوفاة 
والعجز ال �صمح اهلل , وكذلك اليجاد نوع من احلماية التامينية من خالل برنامج تكافلي بني الزمالء وخ�صو�صا من جتاوز �صن اخلام�صة وال�صتني الذين ال 
يتم ا�صراكهم يف عقد التامني على احلياة ال�صباب خارجة عن ارادة النقابة , فقد �صادقت الهيئة العامة للنقابة على تعليمات �صندوق التكافل االجتماعي 

على ان يكون اال�صرتاك الزاميا للمفو�س االول بالتوقيع عن كل �صركة وقد بداأ العمل بهذه التعليمات .

مت اقرار نظام �شندوق التكافل الجتماعي ملقاويل الن�شاءات الردنيني �شمن القنوات الر�شمية و�شدرت الرادة امللكية ال�شامية مبقت�شى    *
املادتني )7( و )54( من قانون مقاويل الن�شاءات رقم )13( ل�شنة 1987 باملوافقة عليه كنظام بتاريخ 2012/7/16  .

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

*  بلغ عدد الوفيات من املنت�شبني الى ال�شندوق خالل الفرتة 2014/1/1 الى 2014/12/14  )16 ( حالة وفاة 
مت طباعة طلبات ال�شرتاك يف �شندوق التكافل الجتماعي على �شكل دفرت متكامل وبورق ذي جودة عالية.   *

بلغ عدد امل�شرتكني يف �شندوق التكافل 2434 م�شرتك.   *
اآلية احت�شاب تعوي�س التكافل الجتماعي :    *

*   )12.5( دينار  × عدد امل�شرتكني )للم�شرتكني يف ال�شنة الولى ( . 
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*   )18.750( دينار  × عدد امل�شرتكني )للم�شرتكني يف ال�شنة الثانية ( .
*   )25( دينار  × عدد امل�شرتكني )للم�شرتكني يف ال�شنة الثالثة ( . 

      وي�شرف تعوي�س العجز ح�شب ماورد اعاله كمايلي :
)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 الجتماعي خلم�شة اعوام :    *

العام
عدد 

حالت
جمموع التعوي�شات املدفوعة 

بالدينار للوفاة
عدد حالت العجز قبل 

الدرا�شة
املبلغ املقرتح دفعه حلالت 

العجز

201017793875,150
201119890114.8002
2012191056523.977
201313715136.5451 55360.430
حتى تاريخه201416
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نقابــــــــــــــة مقاولــــــــــــــــي الن�شــــــــــــــــــــاءات الأردنييـــــــــن
JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION

دائرة تكنولوجيا املعلومات:

دائرة تكنولوجيا املعلومات
انطالقا من روؤية ور�صالة النقابة , تقوم دائرة تكنولوجيا املعلومات باإدارة كافة االأن�صطة املتعلقة بحو�صبة واأمتتة العمليات , وحتديد �صبل تطوير اأنظمة 

املعلومات واالأجهزة امل�صتخدمة مبا يتنا�صب مع احتياجات النقابة احلالية وامل�صتقبلية .

الربجميات و الأنظمه :

• مت اعادة جتهيز ار�صدة املواد لنظام امل�صتودعات بعمل اجلرد اخلا�س بالنظام .•
• القيام باحت�صاب اأر�صدة التكافل االجتماعي وامل�صتحقات على االع�صاء  وتبليغ اأع�صاء ال�صندوق بذلك .جتهيز املل�صقات الربيديه ح�صب احلاجه .•
• اعادة تفعيل و جتهيز الكتب االداريه اخلا�صه باملوظفني على نظام �صوؤون املوظفني .•
• جتهيز تقرير الحت�صاب �صنوات اخلربه لكل موظف من بداية عمله و كذلك التنقالت التي حت�صل على م�صريته الوظيفيه .•
• جتهيز و ترحيل تقرير اخلا�س باحل�صومات على املوظفني من نظام ال�صاعه الى نظام �صوؤون املوظفني �صنويا .•
• مت عمل حمدد وقتي لعمل backup حلفظ قاعدة البيانات يوميا ل�صمان احلفظ .•
• جتهيز تقرير خا�س بالورثه لكل م�صرتك يف �صندوق التكافل  يف نظام التكافل االجتماعي .•
• جتهيز تقارير excel  عند احلاجه الأي تقرير يف اأي دائره ح�صب الطلب .•

اأعمال م�شانده
 

• جتهيز مواد  العر�س بجميع انواعها اخلا�صه بن�صاطات النقابه و الفعاليات املختلفه•
• اعداد االقرا�س امل�صغوطه و توزيعها على املقاولني مثل تعاميم وزارة اال�صغال , مادة امتحان اجلاهزيه ... الخ•
• �صيانة معدات , اجهزة , طابعات , فاك�صات و التعريفات الالزمه جلميع االجهزة .•
• تدريب املوظفني اجلدد على ا�صتعمال انظمتهم املحو�صبه داخل النقابه .•
• ا�صتهالك حزم االنرتنت • املعنيه يف حال حدوث م�صكله  ومت حديثا حتديد  التوا�صل مع اجلهه  و  النقابه  و دميومتها يف  مراقبة خدمة االنرتنت 

للموظفني لدميومة اخلدمه و عدم انقطاعها .
• •  oracle التطبيقيه  انظمة  و  االلكرتونيه  البوابه  مثل  النقابه   الفاعله يف  االنظمه  على  للقدماء  تغيريها  او  امل�صتخدمني اجلدد  ا�صماء  تعريف 

اخلا�صه بكل موظف .

نظام املرا�شالت اللكرتوين :

• مت اجناز ار�صفة )34474( وثيقة �صادرة و واردة  خالل عام 2014  والتي حتتوي على )152428( ورقة وحفظها الكرتونيًا  و بذلك تكو ن النقابه •
قد ا�صتكملت م�صروع اأر�صفة الوثائق ال�صادره و الوارده الى ديوان النقابه و حفظها الكرتونيا .

• بلغ اجمايل عدد املرا�صالت الداخليه على نظام املرا�صالت و ادارة الوثائق لعام 2014 ) 45682(  معامله لي�صبح كامل عدد املرا�صالت على النظام •
86537  وثيقه يتم ار�صفتها تباعا و اال�صتغناء عن املرا�صالت الورقيه و االر�صيف الورقي  .

• مت حديثا البدء يف عملية ار�صفة ملفات العطاءات للمقاولني الكرتونيا و جتهيز النظام لذلك و كذلك تهيئته الأر�صفة ملفات املقاولني الورقيه .•
• مت االنتهاء من عمل ربط نظامي �صوؤون املوظفني و نظام البوابه االلكرتونيه لرتحيل االجازات و املغادرات اخلا�صه و الر�صميه مبا�صرة الى النظام •

دون اي تدخل ب�صري .
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 SMS الر�شائل اخللوية 

مت ار�صال 1,017,149   ر�صالة منذ بداية عام 2014  للمقاولني  وقد اعتمد نظام الر�صائل اخللوية ب�صكل ا�صا�صي ل�صهولته وفعاليته العالم املقاولني 
عن موا�صيع خمتلفة توزعت كالتايل :

عدد الر�شائل املر�شلهمو�شوع الر�شائل

579180تبليغ الوفيات

15970دعوات امتحان اجلاهزيه

9500تبليغ اأر�صدة التكافل امل�صتحقه و اجتماعات ال�صندوق

372177دعوات و اعالنات النقابه

4797اجتماعات اللجان النقابيه

35525متفرقات 

 Security  حماية ال�شبكه و اأمن املعلومات

• • Firewall جدار احلماية
قام ق�صم ال�صبكات و الربجميات  بتجديد ن�صخة جدار احلماية اخلا�س بتامني حماية ق�صوى لالجهزة ,بفح�س املعلومات الوارده عرباالنرتنت الى 
حميط ال�صبكه الداخليه با�صتبعاد الربامج ال�صاره و الفريو�صات و حجب املواقع غري املرغوب فيها و حتديد �صاعات العمل مبا يتنا�صب مع طبيعة العمل 

و حتديد حزم ا�صتهالك االنرتنت لكل موظف .

• •Antivirus  م�صاد الفريو�صات
Kaspersky  لتوفري اق�صى حماية لقاعدة البيانات و االجهزه من ال�صرر و مت جتديد برنامج م�صاد  توؤمن الدائرة برنامج م�صاد الفريو�صات  

الفريو�صات ل�صنه جديده .

• •www.jcca.org.jo : ق�صم املوقع االلكرتوين
العمل اليومي على اإدامة وحتديث حمتويات املوقع االإلكرتوين النقابة كالتايل

• مت رفد املوقع اللكرتوين للنقابة لعام 2014 باملعلومات والعداد التالية من اخبار ون�شاطات واعالنات النقابة والتعاميم ال�شادرة من وزارة •
ال�شغال العامة :-  

383 خرب الخبار و الن�شاطات 
63 حالة وفاة الوفيات 

75 اعالن اعالنات النقابه 
24 البوم البومات ال�شور والفيديو 

54 تعميم التعاميم ال�شادره عن وزارة ال�شغال العامة وال�شكان
حتديث اأ�شعار املواد الن�شائية ب�شكل دوري
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     ••••••••بلغ عدد زوار املوقع 421610  زائر بزياده مقدارها تقريبا  25150 زائر عن العام ال�صابق  .
اجلهات. من  وعدد  املقاولني  نقابة  بني  واملالحق  التفاهم  مذكرات  ا�صافة  ••

. الت�صريعات  و  ال�صنوية  التقارير  و  القوانني  على  التعديالت  اإ�صافة  ••
.  2014 لعام  الرتخي�س  تعليمات   ن�صر   ••

 .  2014 لعام  املقاولني  ت�صنيف  تعليمات  ن�صر  ••
. اال�صعار  وتوثيق  ر�صد  دائرة  من  االن�صائيه  املواد  با�صعار  التغري  حتديث  ••

اجلاهزيه. امتحان  و  الت�صنيف  و  باالنت�صاب  املتعلقة  التعليمات  و  االر�صادات  حتديث  ••
املقاول لنظام  البيانات  قاعدة  من  مفرت�س  هو  كما  االإلكرتوين  املوقع  يف  املقاولني  بيانات  قاعدة  حتديث  ••

مت ربط املوقع اللكرتوين مبوقع العطاءات الردنيه Tenderjo و هو موقع متخ�ش�س بالعطاءات اليوميه بال�شوق الأردنية و تفا�شيلها لرفد 
موقعنا بالعطاءات احلكومية و اخلا�شه بقطاع الن�شاءات وال�شت�شارات وباقي التخ�ش�شات التي تهم املقاولني الأردنيني حيث كانت اح�شائياته 

للعطاءات لعام 2014 كالتايل : 

اإح�شائيات العطاءات - 2014

عدد العطاءاتالقطاع

4528حكومي

471القطاع اخلا�س

358املنظمات الدولية

112اجلمعيات والهيئات الجتماعية
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جمعياتمنظمات دوليةقطاع خا�سحكومياملجال / القطاع

24625646الدرا�صات واالإ�صت�صارات

14637311856اإن�صاءات االبنية

113332064الطرق واجل�صور واالنفاق

39412326املياه وال�صرف ال�صحي

30567439مقاوالت الكهرباء وامليكانيك

42650اأ�صغال متخ�ص�صة

9452689031ال�صناعات

4528471358112املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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mail.jcca.gov.jo   الربيد االلكرتوين

متابعة الربيد االلكرتوين الر�صمي للنقابه ب�صكل يومي وتزويد كل دائرة باالمييل اخلا�س بها والوارد على الربيد االلكرتوين للنقابة , والرد . 1
على اال�صتف�صارات واخلدمات املر�صلة بالربيد.

فتح ح�صابات الربيد االلكرتوين  )للموظفني اجلدد( اأو اإغالقها )ملن تنتهي خدماته(.. 2

)Facebook, Twitter, Google, YouTube, LinkedIn ( مواقع  التوا�شل الجتماعي
مت ان�صاء هذه املواقع الهميتها ومن االجنازات لهذه املواقع ما يلي: 

زيادة ن�صبة الزيارات للموقع االلكرتوين.. 1
تقدمي اخلدمات واال�صتف�صارات الكرتونيا للزمالء املقاولني.. 2
زيادة التعريف بالنقابة ومنجزاتها باملجتمع املحلي والعربي.. 3
زيادة ال�صراكات التجارية.. 4
ارتفاع الرتتيب يف حمركات البحث.. 5
يتم فيها ن�صر كافة االخبار والفعاليات والعطاءات وكل حتديث على املوقع االلكرتوين . . 6
�صفحات الفي�صبوك ) �صفحة املقاولني و �صفحة نقابة مقاويل االن�صاءات االردنيني( حيث مت زيادة عدد اال�صدقاء يف ال�صفحات ملا يتجاوز . 7

ال 7000 �صديق اغلبهم من املقاولني والعاملني يف قطاع االن�صاءات .
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نقابــــــــــــــة مقاولــــــــــــــــي الن�شــــــــــــــــــــاءات الأردنييـــــــــن
JORDANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS ASSOCIATION

الدائــرة اإلداريـــة:

تتكون الدائرة االإدارية وفق الهيكل التنظيمي اجلديد من ق�صم �صوؤون املوظفني وق�صم الديوان  وق�صم امل�صتودعات وق�صم اخلدمات امل�صاندة وق�صم 
الفروع.

ق�شم �شوؤون املوظفني
 تقرير عن اعمال ق�صم �صوؤون املوظفني من تاريخ 2014/1/1 ولغاية تاريخه.. 1
متابعة دوام املوظفني املركز عن طريق ختم �صاعة الدوام يوميًا بداية الدوام ونهايته.. 2
النقابة . 3 فروع  االإلكرتونية )Work flow( جلميع موظفي  البوابة  نظام  املر�صلة عرب  يوميًا  اليومي  الدوام  ك�صوفات  وتدقيق  متابعة 

وعددها )8( فروع.
اأثبات . 4 تعديل جميع املغادرات اخلا�صة ) ملوظفي املركز ( املحررة عرب نظام البوابة باأثبات الوقت احلقيقي للخروج والعودة من خالل 

اخلتم على �صاعة الدوام لي�صبح ر�صيد االأجازات ال�صنوية مطابق مع نظام �صوؤون املوظفني
ادخال االإجازات املر�صية على نظام �صوؤون املوظفني  PAYROLL SYSTEM جلميع العاملني يف النقابة كونها ال تدخل على . 5

النظام االألكرتوين لوجود تقارير واإجازات طبية ورقية.
متابعة املغادرات الر�صمية للعاملني يف النقابة.. 6
القانونية وجتهيز عقود . 7 التجربة  اأدائهم خالل فرتة  لتقييم  ملدرائهم  والتن�صيب  للموظفني اجلدد  القانونية  التجربة  اأنتهاء فرتة  متابعة 

عملهم حمددة املدة لتوقيعها.
املتابعة والتح�صري والتن�صيق للجنة املوظفني ومتابعة قراراتها.. 8
اعداد كتب مبا�صرة تدريب املهند�صني ومتابعة دوام املهند�صني املتدربني والتن�صيب خطيًا نهاية كل �صهر بدوام ومكافاأة كل مهند�س متدرب . 9

كاًل على حدا واعداد كتب انهاء التدريب و�صهادات اخلربة.
 ادخال املعلومات اخلا�صة باملوظفني اجلدد واملتدربني على نظام �صاعة الدوام ونظام �صوؤون املوظفني.. 10
االأ�صايف . 11 واالأجر  العمل  واحت�صاب  التاأخري  والتدقيق على  والن�صاطات  االأجتماعات  اثناء  االأ�صايف  للعمل  للتاأخري  املوظفني  تكليف  اعداد   

وح�صب االألية املعتمدة.
متابعة اجتماعات جلنة املوظفني والتو�صيات ال�صادرة عنها وتنفيذ القرارات ال�صادرة عن املجل�س بهذا اخل�صو�س.. 12
 اعداد م�صودة كتب التعيني والنقل واالأ�صتقالة و�صهادات اخلربة وتدقيقها قبل التوقيع وا�صدارها.. 13
طباعة جميع كتب زيادات املوظفني يف النقابة املركز والفروع وتدقيقها ومتابعة ار�صالها وت�صليمها الى الفروع عرب الفاك�س وبالربيد.. 14
ال�صاعة . 15 نظام  ال�صهري عن طريق  الراتب  �صهر وخ�صمه من  كل  نهاية  الدوام/  نهاية  قبل  مبكرًا  واخلروج  ال�صباحي  التاأخري  احت�صاب 

وح�صاب ال�صاعات الفعلية.
متابعة االأ�صت�صارات القانونية املر�صلة للم�صت�صار القانوين بخ�صو�س املوظفني.. 16
متابعة تنفيذ قرارات املجل�س بخ�صو�س املوظفني.. 17
متابعة واعداد متطلبات نظام الهيكلة يف النقابة.. 18
متابعة املناقالت باملواقع الوظيفية للموظفني يف املركز عمان والفروع.. 19
متابعة  تعيني املوظفني اجلدد  يف النقابة املركز والفروع.. 20
 متابعة اجراءات انهاء اخلدمات للموظف وفقًا للنظام الداخلي وقانون العمل . . 21
تطبيق ومتابعة بنود النظام الداخلي لتنظيم العمل والعاملني والذي متت امل�صادقة عليه من قبل وزارة العمل  وا�صتنادًا الأحكام املادة )55( . 22

من قانون العمل رقم 8 ل�صنة 1996 ومت البدء بتطبيقه اإعتبارًا من تاريخ 2014/7/7.

ق�شم العالم والعالقات العامه
 التن�صيق الجتماعات جلنة العالقات العامه واالعالم . 1
جمع املعلومات واالت�صال مع اجلهات املخت�صه بحالة مت توجية دعوة للنقابة للح�صور او امل�صاركة يف املوؤمترات الندوات او لقاء الوفود . 2
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الزائرة لالردن
التح�صري واالعداد للفعاليات التي تتم داخل النقابة بالتن�صيق مع ق�صم اللوازم وال�صيانه والديوان. 3
والنقابه . 4 القطاع  تهم  التي  واالخبار  الن�صاطات  ويت�صمن    الدوائر  جميع  على  باالمييل  وار�صاله   يومي  ب�صكل  ال�صحفي  التقرير  اعداد 

واملقاولني وق�صاياهم
توزيع ا�صدارات النقابة من جريدة وجملة على الدوائر الر�صمية واملوؤ�ص�صات والفروع والهيئة العامه. 5
متابعة االعداد والتجهيز ملواد املجله واجلريده وا�صدارات النقابه من حيث تزويد للمعلومات واملواد . 6
متابعة فعاليات النقابه يف املركز والفروع واعداد االخبار ال�صحفية . 7
متابعة اعالنات التهاين ودعوات اجتماعات الهيئة العامه واالعالن عن الندوات واملوؤمترات والتوظيف والتعاميم وخالفه. 8
متابعة الوفيات واعداد الربقيات واعالن النعي واالعالم عن الوفاه. 9

متابعة ما ين�صر من اخبار تخ�س القطاع يف و�صائل االعالم املختلفه. 10
متابعة ن�صر الن�صاطات والفعاليات على املوقع االلكرتوين للنقابة. 11
متابعة حتديث القوائم الربيدية اخلا�صة بالنقابة )الوزارات ,اجلامعات,النواب, ال�صحف,النقابات, اجلمعيات(. 12
ار�صال الربقيات يف املنا�صبات الوطنيه والر�صميه واالعياد........الخ. 13
 متابعة الدعوات املر�صله من النقابه للجهات املختلفه الفعاليات والن�صاطات التي تهم النقابة. 14
متابعة حجوزات ال�صفر ومتابعة االجراءات املتعلقه بها. 15
 متابعة توزيع ال�صحف اليومية على املركز والفروع. 16
املتابعة واال�صراف على ا�صدارات النقابة من جريده وجملة ودليل واجنده ودليل م�صاند وخالفه. 17
متابعة التح�صري ملعر�س النقابة واعداد املخاطبات ومتابعة اجلاهزية وبالتن�صيق مع �صركة بانا. 18
متابعة جلنة الطوارئ. 19
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ق�شم ال�شوؤون القانونية
قام الق�صم القانوين بامل�صاركة يف جلنة ال�صكاوي ويف حل ق�صايا املقاولني املختلفة.. 1
قام الق�صم القانوين بامل�صاركة  يف جلان التحقيق التي يحددها املجل�س �صواء جلان التحقيق الداخلية او جلان التحقيق اخلارجية.. 2
قام الق�صم القانوين بابداء الراأي القانوين  يف تعديل بع�س الن�صو�س �صواء بقانون مقاولى االن�صاءات وكذلك  النظام  الداخلي وكذلك . 3

متابعة اعتماد قانون مقاويل االن�صاءات اجلديد وكذلك متابعة اعتماد النظام الداخلي للنقابة و نظام العمل و العاملني يف النقابة واخلا�س 
بالنقابة من قبل وزارة العمل حيث ا�صبح هذا النظام نافذا يف النقابة, وتقدمي امل�صورة يف الق�صايا اخلا�صة.

قام الق�صم القانوين مبتابعة الق�صايا التي ترفعها النقابة و/او ترفع �صدها.. 4
�صواء . 5 ار�صادهم  و  وم�صاعدتهم  للمقاولني  املطلوبة  القانونية  واال�صت�صارات  اال�صتف�صارات  كافة  باالجابة على  القانوين كذلك  الق�صم  قام 

ب�صورة كتابية او �صفوية .
يقوم الق�صم القانوين مبراجعة وتدقيق وتعديل جميع االتفاقيات التي تعقدها النقابة مع كافة اجلهات املعنية .. 6
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جلان النقابة 
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من اجل املحافظة على التوا�شل مع اللجان املختلفة والداعمة لعمل واهداف وا�شرتاتيجيات جمل�س النقابة ومتابعة التو�شيات ال�شادرة عنها 
الى جمل�س النقابة نورد اهم اجنازات تلك اللجان خالل عام 2014 وكما يلي : 

اللجان الداخلية : 
جلنة العالقات العامة والعالم

تعترب جلنة العالقات العامة واالعالم م�صوؤولة عن �صيا�صة النقابة االإعالمية وعن االإ�صدارات النقابة املطبوعة وعن متابعة تنظيم الفعاليات املختلفة 
. وقد عقدت جلنة االعالم عدة اإجتماعات مت خاللها متابعةتنظيم جميع الفعاليات التي مت اقامتها خالل عام 2014 .

جلنة ال�شكاوي

عقدت جلنة ال�صكاوي 19اجتماع خالل العام 2014, مت من خاللها عر�س 52 �صكوى كانت ما يلي :

عدد ال�شكاويحالة ال�شكوى

35�صكوى بني مقاول م�صنف ومالك  
2�صكوى بني مقاول ومقاول

15�صكاوى اأخرى
52اجمايل ال�صكاوي

 
وبناء عليه :

مت حل 20�صكوى .  - 
حتويل 10 �صكاوي للتحكيم والق�صاء  -

مت رد 7 �صكاوي لعدم االخت�صا�س  -
مت جتميد 2 �صكوى بناء على طلب امل�صتكي   -

ما زالت 13 �صكوى حتت املتابعه .   -

اللجنة الجتماعية

مت ت�صكيل اللجنة االجتماعية لبث روح التعاون وتعزيز الروابط االجتماعية بني املقاولني, وتنمية الن�صاطات الرتفيهية للمقاولني وم�صاعدة االيتام 
وغريها,  حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات مت خاللها تنظيم رحلة الى �صرم ال�صيخ يف الفرتة 2014/06/19-2014/06/22 باال�صافة الى تنظيم 

حفل افطار لاليتام يف �صهر رم�صان املبارك . 
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جلنة العقود والتحكيم

اجتمعت اللجنة خالل عام 2014  عدة اجتماعات حيث مت نقا�س مو�صوع ت�صكيل جلان اال�صتالم النهائي و�صالحياتها باال�صافة الى املوافقه على 
انت�صاب �صركة جديدة للجنة  .

جلنة البنية

اأع�صاء جلنة االبنية لتنظيم العمل بالقطاع اخلا�س  عقدت اللجنة ع�صرة اجتماعات وانبثق عنها جلنة خا�صة لت�صديق العقود �صمت خم�صة من 
ملعاجلة وتنظيم ت�صديق عقود القطاع اخلا�س وتوثيقها لدى النقابة , حيث عقدت هذه اللجنة املنبثقة عن اللجنة االم 25 اجتماع و�صاركت اللجنة يف 

ور�صة عمل )الزالزل و�صبل التخفيف من خماطرها( التي اقيمت بتاريخ 2014/08/05 باال�صافة الى املوافقه على انت�صاب ثالث اع�صاء جدد للجنة.

جلنة الطرق

عقدت  اللجنة عدة اجتماعات خالل عام 2014  مت خاللها بحث ق�صايا وهموم مقاويل الطرق وبخا�صة مو�صوع البنود املتفرقه مل�صاريع الطرق حيث 
او�صت اللجنة للمجل�س ملخاطبة وزارة اال�صغال العامة واال�صكان الرتيث يف ا�صدار التعاميم اخلا�صه بالبنود املتفرقه مل�صاريع الطرق وقد متت موافقة 

الوزارة على ذلك . 

جلنة الكهروميكانيك

عقدت  اللجنة 3 اجتماعات خالل العام 2014 مت خاللها النقا�س حول موا�صيع تهم مقاويل الكهروميكانيك باال�صافه الى م�صاركة بع�س اأع�صاء هذه 
.GIZاللجنة يف جلنة القطاعات املنبثقة عن موؤ�ص�صة التدريب املهني وبالتن�صيق مع مكتب االمناءاالملاين

جلنة دعم ال�شمود الفل�شطيني

عقدت  اللجنة عدة اجتماعات خالل عام 2014  ودعت الى العديد من الن�صاطات واهمها : 
اقامة حملة جلمع التربعات لالهايل يف قطاع غزة خالل تعر�صهم للعدوان اال�صرائيلي يوم 2014/08/09. . 1
التربع مببلغ 51000 دينار اردين ل�صراء اأدوية ومعدات طبية مت ار�صالها الى اهلنا يف قطاع غزه اأثناء العدوان اال�صرائيلي على . 2

القطاع. 
التربع مببلغ 21000 دينار اردين مل�صروع احلقيبة املدر�صية الطفال االهل يف قطاع غزه.. 3
التربع ب�صراء كرفانات الهايل قطاع غزة وبكلفة اجمالية بلغت 100 الف دينار اردين عن طريق الهيئة اخلريية الها�صمية .. 4

جلنة التن�شيق امل�شرتكة

ي�صارك يف هذه اللجنة مندوبني من امانة عمان الكربى و�صركة مياهنا و�صلطة املياه و�صركة االت�صاالت و�صركة الكهرباء االردنية ودائرة ال�صري والدفاع 
املدين حيث تقوم هذه اللجنة على متابعة وتن�صيق االجراءات فيما يتعلق بتنفيذ م�صاريع املقاولني داخل حدود امانة عمان الكربى ومنح ت�صاريح العمل 

و�صيانة خطوط ومقاطع احلفريات وحل كل اال�صكاالت اخلا�صة بعمل املقاولني يف م�صاريع البنية التحتية واخلدمات داخل حدود امانة عمان الكربى.
ولقد �صاركت اللجنة وبفاعلية كبرية يف االعداد والتح�صري الى ور�صة العمل بعنوان »ال�صالمة املرورية يف مواقع العمل«  التي نظمتها ادارة ال�صري يف 

مديرية االمن العام  حتت رعاية م�صاعد مدير االمن العام ل�صوؤون ال�صري  والتي عقدت يف مبنى نقابة املقاولني  بتاريخ 2014/12/22  .
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فرع حمافظات ال�شمال

يقوم الفرع وب�صكل يومي بت�صوير عطاءات ال�صمال والو�صط واجلنوب الـواردة يف ال�صحف الر�صميـة واطالع املقاولـني عليهــــــا .. 1
يقوم الفرع وب�صكل يومي مبتابعة ال�صحف اليومية   واخذ ما يتعلق  بت�صريحـات وزير االأ�صغال العامة واالإ�صكان وت�صريحات التي يديل بها . 2

نقيب املقاولني مبا يـخ�س قطاع االإن�صاءات واطالع املقاولني عليها .
مت ت�صديق ما يقارب )  329   ( عقد مقاوله للم�صاريع ال�صغرية للقطاع اخلا�س لغاية تاريخ 2014/12/10. . 3
القيام بالك�صف وا�صتالم امل�صاريع املنجزه وذلك لغايات املخال�صه املنتهي بناءها عظم من قبل مدير الفرع .. 4
 قـدم الفرع كافـة اخلدمات ملقاويل اإقليم ال�صمـال يف حل امل�صاكـل التي تواجههم و تزويدهم  بكافة التعاميم األ�صادرة عن وزارة االأ�صغال . 5

العامة واالإ�صكان.
 تفعيل جلنة التفتي�س  امل�صرتكه على املباين التي يتم بناءها عظم من قبل مدير فرع اقليم ال�صمال  ونقابة املهند�صني وبلدية اربد والدفاع . 6

املدين. .
للمقاولـني مـن جميـع . 7 التكافـل  العامة وم�صتحقات �صنـدوق  الهيئة  اأع�صاء  ال�صنويـة املرتتـبـة على االخوه  الر�صـوم  الفرع با�صتيفاء    يقوم 

لـدى وزارة االأ�صغـال  اأو متديـد ت�صنيفهم  لـتجديد  ال�صنويـة وكـ�صـوف اخلربات الالزمة  املجـاالت وتزويدهـم ب�صهــادات ت�صديـد الر�صـوم 
العامـة واالإ�صكــــــان .

 �صارك الفرع يف جميع املحا�صرات والنـدوات واملعـار�س وور�س العمـل واالجتماعـات واحلفـالت التي نظمتهـا النقابة بعمان .  . 8

فرع البلقاء

 تقدمي كافة اخلدمات ملقاويل الفرع بالتن�صيق مع املركز الرئي�صي.. 1
امل�صاركة الفعالة لكادر الفرع يف االحتفال الذي اأقامته النقابة مبنا�صبة ) عيد االأم ويوم املراآة ( .. 2
م�صاركة موظفي الفرع البلقاء  بالفعاليات واالحتفاالت واملوؤمترات التي تقام يف حمافظة البلقاء وامل�صاركة يف فعاليات واحتفاالت نقابة . 3

املقاولني ومعر�صها ال�صنوي .
االجتماع ال�صهري الأع�صاء اللجنة اال�صت�صارية للفرع البلقاء ملتابعة اأمور تهم مقاويل الفرع وامل�صاكل التي تواجههم وقطاع املقاوالت .. 4
متابعة ال�صكاوى التي ترد اإلى الفرع من مقاويل البلقاء واملتابعة مع جمل�س النقابة حلل هذه ال�صكاوى بني املقاولني والدوائر املخت�صة  . . 5
العمل على فتح �صجل وملف لكل مقاول جديد يف حمافظة البلقاء بعد ا�صتالم وثائق تثبت انه م�صجل وم�صنف لدى نقابة مقاويل االإن�صاءات . 6

االأردنيني يف الفرع البلقاء 
اأبالغ مقاويل الفرع واأع�صاء اللجنة اال�صت�صارية عن التعاميم والتبليغات التي تهم اأمورهم يف قطاع املقاوالت.. 7
متابعة مو�صوع امل�صتحقات املالية ملقاويل حمافظة البلقاء على الدوائر والوزارات الر�صمية . .. 8
اإر�صاد املقاولني اجلدد اإلى تعليمات واإر�صادات الت�صنيف والتجديد الأول مرة وكيفية واإر�صادات الرتخي�س الأول مره لدى دائرة العطاءات . 9

احلكومية وتزويد املقاولني بتعليمات ان�صحاب ال�صريك واإ�صافة �صريك جديد لل�صركة وكيفية اأعادة ت�صنيف ال�صركة بعد وفاة �صاحبها .
متابعة اإجراءات توقيع مذكرة التفاهم امل�صرتك مع بلدية ال�صلط الكربى .. 10
املتابعة والتفتي�س من قبل مدير الفرع البلقاء على امل�صاريع املنفذة من قبل مقاويل الفرع واإر�صال التقارير الى دائرة التفتي�س يف املركز . 11

الرئي�صي بعد تكليف مدير الفرع بهذه املهمة .
التعاون امل�صرتك بني الفرع وباحثي دائرة االإح�صاءات العامة. . 12
قام الفرع بتوزيع منوذج ا�صتبيان ر�صى املقاول على اأع�صاء الهيئة العامة يف الفرع /البلقاء. 13
امل�صاركة يف عزاء املرحوم ال�صيد عبدالكرمي الن�صور اأمني �صر الفرع .. 14
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فرع الزرقاء

قام الفرع بتنظيم حفل خا�س باأ�صم النقابة مبنا�صبة عيد اال�صتقالل حتت رعاية عطوفة حمافظ الزرقاء و�صعادة النقيب وت�صمن احلفل . 1
غداء وفعاليات منوعه اقيمت مبركز امللك عبداهلل الثاين الثقايف  .

 يقوم الفرع بت�صدير الكتب الر�صميه للمركز الرئي�صي والدوائر الر�صميه يف املحافظه ومت ت�صدير ما يقارب  37 كتاب ر�صمي . 2
يقوم الفرع بامل�صادقه على توقيع اطراف عقود امل�صاريع ال�صغريه التي تتم بني املقاولني واملالكني يف املحافظه .. 3
يقوم الفرع با�صتقبال ال�صكاوي التي تخ�س مقاويل املحافظه  الوارده عن طريق املحافظ والعمل على حلها با�صرع وقت ممكن  . . 4
يقوم الفرع مبتابعة ا�صتيفاء الر�صوم ال�صنويه وم�صتحقات �صندوق التكافل من مقاويل الفرع وتزويدهم ب�صهادات الع�صويه ودفع الر�صوم .. 5
م�صاركة اأمني ال�صر واللجنه اال�صت�صاريه بكافة الفعاليات التي تتم باملحافظه وذلك بدعوه من ا�صحاب هذه الفعاليات ومنها :  . 6
االحتفال الذي اقامته جامعة الزرقاء اخلا�صه مبنا�صبة عيد اال�صتقالل.. 7
املهرجان الذي اقامه نادي العوده مبنا�صبة  ذكرى النكبه.. 8
االأجتماع الذي اقيم يف بلدية الزرقاء و�صم رئي�س الغرفه التجارية ورئي�س غرفة ال�صناعه ورئي�س بلدية الزرقاء وذلك للتباحث باأمور تهم . 9

حمافظة الزرقاء.
االحتفال الذي اقيم بالقرية احل�صريه من قبل بلدية الزرقاء وغرفة التجارة وغرفة ال�صناعه  .. 10
م�صاركة اأمني ال�صر ال�صيد فايز حمارمه مع املهند�س مروان الكردي بتوزيع طرود اخلري على املحتاجني يف حمافظة الزرقاء, حيث قام . 11

املهند�س مروان الكردي بالتربع مببلغ )2000( دينار ملحافظة الزرقاء با�صم نقابة املقاولني م�صاهمه مع الفعاليات اخلرييه بعمل اخلري 
يف �صهر رم�صان املبارك.

االفطار الذي اقامته دائرة املخابرات العامه مبحافظة الزرقاء .. 12
قام ال�صيد امني ال�صر فايز حمارمه بعمل حفل افطار لاليتام على نفقته اخلا�صه ودعوة مدراء الدوائر وامل�صوؤولني  و�صعادة النائب �صمري . 13

العرابي و�صعاده رئي�س بلدية الزرقاء يف املحافظة.
مت تكليف ال�صيد امني ال�صر من قبل جلنة االحتاد امللكي لل�صطرجن برئا�صة جلنة بطولة االمري حممد الدوليه لل�صطرجن . . 14
قام ال�صيد امني ال�صر مبعاجلة بع�س خالفات مقاويل املياة وال�صرف ال�صحي مع �صطلة املياه الزرقاء بالتن�صيق مع �صعادة النقيب ومدير . 15

�صلطة مياه الزرقاء ومت التو�صل الى اتفاق ب�صرف الفواتري املعتمده وت�صكيل جلنة للك�صف على باقي املواقع املنفذه بدون اوامر احاله .
افتتاح  )مع�صكرات احل�صني لل�صباب ( بتكليف من مديرية �صباب الزرقاء .. 16
حملة التربع الهايل غزة  والتي تبنتها غرفة جتارة الزرقاء .. 17
اعداد احلفل النهائي لبطولة كرم القدم اخلما�صيه لل�صيدات الدوليه 2014/8/30.. 18
بالتعاون . 19 الزرقاء  بلدية  رئي�س  ل�صعادة  الزرقاء موجه  قبل عطوفة حمافظ  كتاب من  ا�صدار  ال�صر مت  امني  متابعة خا�صة من  بناء على 

مع نقابة املقاولني فرع الزرقاء للتاكد من مدى التزام ا�صحاب العمارات با�صدارالرتاخي�س القانونيه الالزمه والتي تخولهم مبمار�صة 
اعمالهم واتخاذ االجراءات القانونيه بحق املخالفني  لل�صيطره على  ا�صحاب اال�صكانات املخالفني .

 الندوة التي اقامتها �صركة الت�صغيل االردنيه الع�صكريه وذلك حتت رعاية حمافظ الزرقاء يف غرفة جتارة الزرقاء .. 20
البازار اخلريي ) حتت �صعار ب�صمة م�صاركة ( وذلك يوم ال�صبت املوافق 2014/9/20 يف �صاحة جممع االمري را�صد وذلك دعما ل�صمود . 21

االهل يف غزة .
دعوة �صعادة رئي�س بلدية الزرقاء املهند�س عماد املومني لالجتماع مع الهيئة اال�صت�صارية للفرع للتباحث يف امور تهم قطاع املقاوالت من . 22

عماله ورخ�س مهن وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2014/11/20 يف مقر الفرع بالزرقاء .
حفل تد�صني املوقف اخلا�س بنقل طالب اجلامعه الها�صمية مبحافظة الزرقاء وذلك يوم االحد املوافق 02014/11/30 يف جممع الزرقاء . 23

القدمي وذلك حتت رعاية معايل وزيرة  النقل الدكتوره لينا �صبيب .
االجتماع الذي عقد بدار حمافظة الزرقاء بخ�صو�س ا�صتكمال اعمال امل�صروع  اخلا�س بجمعية احل�صني لرعاية وتاهيل ذوي التحديات . 24

احلركية بعنوان ) الزرقاء بيئة �صديقة لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة ( وذلك يوم االربعاء املوافق 2014/12/3 .
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فرع الكرك

بتغطية من تلفزيون احلقيقة قام الفرع با�صت�صافة عدد من �صيوخ ووجهاء حمافظة الكرك للحديث حول مو�صوع اجللوات الع�صائرية.. 1
ال�صمان . 2 موؤ�ص�صة  ملوظفي  تدريبية  دورة  الفرع  ا�صت�صاف  الروابدة  نادية  ال�صيدة  االجتماعي  ال�صمان  موؤ�ص�صة  مدير  رعاية عطوفة  حتت 

االجتماعي يف حمافظات اجلنوب ل�صرح اأخر التعديالت على قانون ال�صمان االجتماعي لعام 2014.
م�صاركة الفرع يف ور�صة عمل بعنوان االأيام الوظيفية ملدة ثالثة ايام يف جامعة موؤتة بدعوة من وزارة العمل وبالتن�صيق مع نقابة املقاولني .. 3
ا�صت�صاف الفرع بالتعاون مع ال�صحفي واالإعالمي من�صور الطراونة وبح�صور �صيوخ ووجهاء ع�صائر املحافظة بعنوان اأطالق مبادرة وطن . 4

)كلنا االأردن(.
م�صاركة الفرع يف املنا�صبات الوطنية داخل املحافظة.. 5
ا�صتكمال اأعمال �صيانة مبنى فرع الكرك الطابق االأر�صي .. 6
قيام الفرع بالتن�صيق مع بلدية الكرك الكربى وبلدية موؤتة واملزار اجلنوبي لتفعيل اتفاقية قانون البناء الوطني املوقعة بني النقابة والبلديات . 7

.
بالتعاون مع املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي مت عقد ور�صة عمل يف الفرع ل�صرح اآلية االنت�صاب االختياري ملوؤ�ص�صة ال�صمان االجتماعي . 8

واأخر التعديالت على القانون بح�صور عدد من �صرائح املجتمع املحلي .
م�صاركة الفرع يف اجتماعات جلنة طوارئ املحافظة ملواجهة ف�صل ال�صتاء عام 2015/2014 .. 9

قيام الفرع بتوثيق عدد من امل�صاريع داخل املحافظة وكذلك يف الك�صف عليها خالل عملية التنفيذ وبعد التنفيذ.. 10
قيام الفرع با�صت�صافة جمل�س اإدارة م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي .. 11
القيام باالأعمال اليومية املعتادة من ا�صتقبال مقاويل الفرع والراغبني يف االنت�صاب وت�صهيل اإجراءات اأعمالهم .. 12

 فرع الطفيلة

عقد دورة  يف مبنى النقابة يف حمافظة الطفيلة خالل يومي 27-2014/5/28  بعنوان ) �صرح عقد املقاولة وقانون التحكيم االردين( . 1
مب�صاركة مميزة من املقاولني واملحاميني واملهند�صني وا�صحاب االخت�صا�س قي املحافظة, ومت توزيع �صهادات على امل�صاركني الذين جتاوز 

عددهم ال 60 م�صاركا , حيث اعرب  امل�صاركون عن اعجابهم بالدورة وباملعلومات التي مت رفدهم بها من قبل خرباء يف هذا املجال.
التعاونية . 2 اجلمعيات  م�صاريع  متابعة  جمال  يف   2014/1  /22-21 بتاريخ  يومني  ملدة  االردنية  التعاونية  اجلمعيات  الع�صاء  دورة  عقد 

وا�صتدامتها نظمتها مديرية تعاون الطفيلة بالتعاون مع برنامج تعزيز االنتاجية ووزراة التخطيط والتعاون الدويل ومب�صاركة اجلمعيات 
التعاونية يف حمافظة الطفيلة .

ا�صتالم  الطابق الثاين ملبنى فرع الطفيلة والذي هو عبارة عن �صالة متعددة االغرا�س جمهزة بنظام �صوتيات عال اجلودة واثاث يت�صع . 3
حلوايل 300 �صخ�صا وت�صلح القامة الندوات واملحا�صرات وور�س العمل للفرع واجلهات االخرى يف املحافظة  يف حال احتاجت اليها كنوع 

من تقدمي اخلدمة للمجتمع املحلي .
تدريب عدد من طلبة جامعة الطفيلة التقنية يف فرع الطفيلة , وي�صمل التدريب االأداري داخل الفرع وامليداين من خالل احلاق الطلبة . 4

مب�صاريع ملقاولني داخل املحافظة وهذا ياأتي يف اطار التعاون مع جامعة الطفيلة التي هي جزء من املجتمع املحلي .
التعاون مع الفنان الت�صكيلي والنحات غ�صان مفا�صلة يف و�صع اال�صا�س ملج�صم تعبريي عن الطفيلة يحمل ا�صم الطفيلة املكان واالن�صان . 5

و�صيتم و�صعه على دوار النقابة وهذا الن�صاط ياأتي يف اطار االحتفال بالطفيلة عا�صمة للثقافة للعام 2014.
امل�صاركة يف الفعاليات واملنا�صبات واالعياد التي تتم يف املحافظة  وامل�صاركة يف خطة الطوارئ خا�صة يف ف�صل ال�صتاء من خالل اال�صتعانة . 6

مبقاويل الطرق يف النقابة .
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فرع معان

القيام باالإعمال االعتيادية األيوميه من ا�صتقبال ال�صادة املقاولني وتقدمي اخلدمات التي يطلبونها من الفرع .. 1
التوا�صل مع ال�صادة املقاولني يف االأمور التي تهمهم واإبالغهم بكل ما هو جديد.. 2
م�صاركة الفرع بالفعاليات والن�صاطات والدورات التي تقوم بها النقابة يف عمان .. 3
قامت اللجنة اال�صت�صارية وبالتن�صيق مع النقابة حول تفعيل دور التفتي�س على امل�صاريع لتوقيع اتفاقية مع بلدية معان وما زالت الق�صيه قيد . 4

البحث ب�صبب االحوال االمنية يف املدينه.
متابعة العطاءات احلكوميه خالل ال�صحف املحليه .. 5
تبليغ ال�صاده مقاويل الفرع باملنا�صبات االجتماعيه .. 6
متابعة عطاء �صيانة املبنى وبناء غرفة م�صتودع وحار�س مع املقاول بالتن�صيق مع النقابه يف عمان للتاخريف ت�صليم العطاء .. 7
اآلياتهم ومعداتهم حتت ت�صرف جلنة الطوارئ باملحافظة خالل ف�صل ال�صتاء وفتح الطرق املغلقة ب�صبب . 8 دعوة ال�صادة املقاولني لو�صع 

الثلوج.
مقاويل . 9 على  العطاءات  طرح  اجل  من  معان  تطوير  �صركة  مع  بالتن�صيق  فيها  العامله  وال�صركات  ال�صناعيه  املدينه  يف  امل�صووؤلني  زيارة 

املحافظه امل�صنفني ح�صب تخ�ص�صاتهم .
امل�صاركة يف املنا�صبات الوطنية والدينية التي تقوم بها الفعاليات الر�صمية وال�صعبية يف املحافظة .. 10
التن�صيق مع بلديات املحافظه بعدم منح تراخي�س مهن البناء اال للمقاولني امل�صنفني لدى النقابه.. 11
بالتعاون والتن�صيق مابني الفرع وال�صركة الهندية قامت االخريه م�صكورة باإبالغنا عن العطاءات املطروحة لديهم واإحالتها على املقاولني . 12

امل�صنفني داخل املحافظة.
التن�صيق مع �صلطة اقليم البرتاء حول بدء عملية التفتي�س على امل�صاريع داخل اإقليم البرتاء .. 13
تزويد ال�صركات العاملة يف املحافظة بك�صوفات باأ�صماء املقاولني امل�صنفني لدى الفرع لطرح العطاءات اخلا�صة بهذه ال�صركات عليهم .. 14

فرع العقبة

تبليغ املقاولني عن طريق اإر�صال الدعوات لهم عن طريق الفاك�س على مكاتبهم اخلا�صة , وذلك لن�صاطات النقابة االأم .. 1
 خماطبة الدوائر الر�صمية لتزويد الفرع بك�صوفات امل�صاريع املحالة  واملنفذه من قبل املقاولني . . 2
توزيع اأعداد جريدة بناة الوطن على الدوائر الر�صمية وبع�س ال�صركات وكذلك جملة املقاول.. 3
امل�صاركة باملنا�صبات الوطنية واالعياد الر�صمية يف حدود حمافظة العقبة و�صلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة .     . 4
واألتكافل . 5  , ال�صحي  التاأمني  ومتابعة  ر�صوم  ت�صديد  من   , خـا�س  بـ�صكل  العامـة  والهيئة  عام  ب�صكل  للمقاول  االأ�صا�صية  اخلدمات  تقدمي 

االجتماعي .
والكتابة بخ�صو�صها . 6  , وال�صركات اخلا�صة  الر�صمية  الدوائر  العطاءات وجتاوزات  املقاولني بخ�صو�س خمالفات طرح  �صكاوي  اإ�صتقبال 

بالتن�صيق مع النقابة االأم.
 تفعيل التفتي�س والقيام بعدة جوالت تفتي�صية على خمتلف امل�صاريع التي تنفذ من قبل املقاولني والتاأكد من ت�صنيفهم من قبل مهند�س . 7

التفتي�س يف الفرع .
اإ�صتقبال طلبات ت�صديق العقود  وتدقيقها واإر�صالها للنقابة. . 8
الك�صف على امل�صاريع املنجزه وذلك لغايات املخال�صه وبيا ن ن�صبة االجناز من قبل مهند�س التفتي�س يف الفرع بالتن�صيق مع املركز.. 9
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فرع مادبا

تقدمي اخلدمات للمقاولني من دفع ر�صوم وتكافل واطالعهم على ن�صاطات الفرع .. 1
متابعة العطاءات .. 2
لعقد . 3   )GIZ(االملانية الوكالة  املاين من  وفد  للتنمية(  ب�صمة  االمرية  الب�صرية )مركز  للتنمية  الها�صمي  االردين  ال�صندوق  ا�صت�صافة 

اجتماع مع رائدات التغيري يف جمال املياه بتاريخ 2014/2/26 فى قاعة الفرع .
الغرايبة . 4 القائمني على مبادرة زمزم د.رحيل  لقاء الهايل حمافظة مادبا مع  واقامة  االن�صان  للدرا�صات وحقوق  ا�صت�صافة مركز مي�صع 

واال�صتاذ كمال العواملة ل�صرح ابعاد ومفاهيم هذه احلركة واملبادرة الوطنية بتاريخ 2014/3/9 يف قاعة الفرع .
ا�صت�صافة �صركة مياهنا من تاريخ 3/16 ولغاية 2014/4/3 لعقد دورات ملوظفي ادارة مياه مادبا عن ال�صالمه العامه يف قاعة الفرع .. 5
ا�صتكمال قاعة الفرع من نظام �صوتيات .. 6
مت ا�صت�صافة عدد من االطفال املحتاجني وااليتام يف مبنى النقابة يف �صهر رم�صان الف�صيل بتاريخ 2014/7/24 وتقدمي وجبات االفطار . 7

لهم.
ارائهم . 8 العامة الخذ  الهيئة  باالت�صال مع  الفرع  التي تخ�س  التباحث حول االمور  بتاريخ 2014/8/13 ومت  اال�صت�صارية  اللجنة  اجتمعت 

باالمور التي تهمهم وال�صعوبات التي تواجههم بالعمل لعقد ندوة حلل اال�صكاالت ودعوة اجلهات احلكومية املحلية التي لها عالقة باعمال 
املقاولني .

ا�صت�صافة مركز االمرية ب�صمة للتنمية بعقد لقاء متهيدي اويل مع ممثلني عن املجتمع املحلي وموؤ�ص�صاته الر�صمية واالهلية وذلك لغاية . 9
ا�صتطالع ارائهم حول روؤيتهم ملبنى مركز االمرية ب�صمة- مادبا , بتاريخ 2014/8/26 يف قاعة الفرع .

ا�صت�صافة موؤ�ص�صة نهر االردن بقاعة الفرع يوم الثالثاء املوافق 2014/10/21 لعمل عدد من الور�س التدريبية �صمن م�صروع »التطوير من . 10
اجل التغيري« احد م�صاريع USAID لدعم مبادات املجتمع املدين .

دعوة مقدمة من اللجنة العليا مل�صابقة امللكة علياء للم�صوؤولية االجتماعية المني �صر الفرع حل�صور حفل الغداء التكرميي للجهات الداعمة . 11
وامل�صاركة 2014/10/14 برعاية �صاحبة ال�صمو امللكي االمرية ب�صمة بنت طالل املعظمة .

ا�صت�صافة موؤ�ص�صة نهر االردن بقاعة الفرع بتاريخ 5-2014/11/6 لعمل عدد من الور�س التدريبية �صمن م�صروع »التطوير من اجل التغيري« . 12
احد م�صاريع USAID لدعم مبادات املجتمع املدين.
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ن�ساطات النقابه وفعالياتها 
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حفل تكرمي اللجان امل�شرتكة مع القطاع العام واخلا�س بتاريخ 2014-2-2

توقيع مذكرة التفاهم مع بلدية املفرق بتاريخ 2014/2/5

توقيع مذكرة التفاهم مع �شلطة اقليم البرتاء بتاريخ 2014/2/25
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ا�شت�شافة لقاء اجلمعية الردنية مليثاق الخالق الوطني بتاريخ 2014/2/26

ا�شت�شافة الأم�شية ال�شعرية جلمعية هتاف الرحى

تنظيم حفل بيوم املراه وعيد الم بتاريخ 2014/3/31

ا�شت�شافة اجتماع الهيئة العامة جلمعية املحكميني الردنيني / انتخابات بتاريخ 2014/4/5.

 ا�شت�شافة بازار �شيدات در�س الثنني بتاريخ 2014/4/12.

لقاء املجل�س مع الوفد ال�شعودي املمثل لقطاع  الن�شاءات ال�شعودي بتاريخ 2014/4/28 

 لقاء جمل�س النقابة مع وزير العمل لبحث مو�شوع العمالة يف قطاع الن�شاءات بتاريخ 2014/4/29

ا�شت�شافة معر�س جمعية ال�شابات امل�شلمات بتاريخ 2014/5/5
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عقد دورة حتكيم بفرع الطفيلة بالفرتة 2014/5/28-27

 ا�شت�شافة حفل تخريج مدار�س ال�شابلة بتاريخ 2014/5/31

تنظيم حفل مبنا�شبة عيد ال�شتقالل بتاريخ 2014/6/4

ا�شت�شافة معر�س وكالة نيوبورت )وكالء هيلتي( بتاريخ 2014/6/12

ا�شت�شافة حفل توزيع جوائز جمعية القد�س بتاريخ2014/6/15
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ا�شت�شافة مهرجان جتمع نا�شرون تاريخ 2014/6/21-19

ا�شت�شافة لقاء حواري جلمعية ال�شفافية الردنية بتاريخ 2014/6/21

ا�شت�شافة حفل تكرمي املبدعني /نقابة املهند�شني بتاريخ 2014/6/26

تنظيم حفل جلمع التربعات ل�شتكمال م�شت�شفى الطفال يف غزة بتاريخ 2014/6/24

تنظيم حفل افطار اليتام ب�شهر رم�شان املبارك 

تنظيم فعالية نداء الواجب دعم لغزه / جلنة دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني بتاريخ 2014/8/9

 ا�شت�شافة اجتماع الهيئة العامة جلمعية املحكمني الردنيني

ا�شت�شافة اجتماع مدراء الدوائر يف وزارة العمل بتاريخ 2014/8/26
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تنظيم اجتماع الهيئة العامة للتكافل الجتماعي بتاريخ 2014/9/26

ا�شت�شافة بازار جمعية ابداع بتاريخ 2014/9/20

ا�شت�شافة فعالية اأكادميية الهمه الدولية بتاريخ 2014/9/22

تنظيم حما�شرة عن عقد الفيديك يف حمافظة املفرق بتاريخ 2014/9/22

ا�شت�شافة موؤمتر نقابة ال�شيادلة 2014/10/11

تنظيم دورة تثقيف املكلفني ل�شريبة الدخل واملبيعات بتاريخ 2014/10/14

ا�شت�شافة معر�س مركز الرتاث الفل�شطيني بتاريخ 2014/10/25

ا�شت�شافة اللقاء احلواري لنقابة املهند�شني الردنيني بتاريخ 2014/11/8

تنظيم معر�س الن�شاء والبناء وال�شناعات الهند�شية الثامن بتاريخ 2014/11/24
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ا�شت�شافة امللتقى املقد�شي للت�شامن مع القد�س بتاريخ 2014/12/26

بتاريخ  الداخليه  املياه  �شبكات  حت�شني  اعمال  م�شروع  عن  المريكية  اللفية  حتدي  �شركة  من  توعية  جل�شة  تنظيم 
2014/12/6

بتاريخ  القد�س(  تواأمة  عمان   – الق�شى  نداء   – ثقايف  )مهرجان  الجتماعي  الثقايف  اجلذور  ملتقى  حفل  ا�شت�شافة 
2014/12/20
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تنظيم ور�شة ال�شالمة املرورية يف مواقع العمل / مديرية المن العام بتاريخ 2014/12/22
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رعاية حفل التربع بالدم لنادي مقاويل الن�شاءات الردنيني 
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اح�سائيات عامة
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اعداد املقاولني الردنيني امل�شجلني ح�شب املحافظات
  

عدد املقاولني 2014  املحافظة

1620  العا�صمة

236 اربد

206  الكرك

64  الطفيلة

48  العقبة

69  املفرق

187  الزرقاء

20  عجلون

110 البلقاء

32  جر�س

41  معان

71  مادبا

2704 املجموع
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عدد املقاولني امل�شنفني لعام 2014

الفئة االولى الى اخلام�صة )1994(
الفئة �صاد�صة ا�صغال عامة )453(

الت�شنيف ح�شب املجالت والخت�شا�شات والفئات املختلفة

املجموع �شاد�شة خام�شة رابعة ثالثة ثانية اولى التخ�ش�س املجال

1455  385 769 154 62 85 ان�صاء ابنية

االبنية

2      2 خر�صانة م�صنعة

35    17 11 7 من�صاآت معدنية

4     1 3 جاهزة/بريفاب

80  46 10 3 10 11 �صيانة ابنية

17     10 7 اأعمال ديكور وتاأثيث
252  74 96 33 17 16 ان�صاء طرق طرق
68    34 11 23 خاطات ا�صفلتية  

38     6 32 خر�صانة ج�صور وتقاطعات 
وانفاق

 

17    17 جدران وعبارات ا�صتنادية     

1   1 �صيانة طرق     

352  124 138 34 21 35 مياه و�صرف �صحي
مياه  و�صرف 

�صحي
3      3 حمطات معاجلة وحتلية مياه 

ال�صرب
 

18     2 16 حمطات تنقية ال�صرف 
ال�صحي 

 

166    67 35 64 كهروميكانيك كهروميكانيك
53  21 2 24 2 4 ميكانيك  
91  25 8 43 10 5 كهرباء  

3     1 2 الكرتونيات وات�صاالت  

34   13 6 3 12 �صبكات ات�صاالت ا�صغال اخرى

2      2 حفر اآبار مياه  

453 453 ا�صغال عامة       
1     1 اعمال تركيب من�صات �صناعية   

57    10 9 38 ا�صغال ترابية/حفريات  
3205 453 675 1038 442 213 368 املجموع 
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حجم العمل باملليون ح�شب املحافظات )املوثقة لدى النقابة( 
   

قيمة امل�شروع باملليون  املحافظة عدد امل�شاريع

594.5 6108 العا�صمة

73.1 289 العقبة

51.2 455  اربد

249 234  الزرقاء

27.4 154 البلقاء

48.7 158  املفرق

6.3 38 مادبا

90.1 189 الكرك

166.7 54  معان

16.3 82 جر�س

50.8 34 الطفيلة

25.4 14 عجلون

1399.5 7809 املجموع

حجم العمل ح�شب املجال من 2014-2009     
        

اخرىككهروميكانيكمياه و�شرف �شحيطرقابنيةال�شنه 

20095882457873458
2010607.7106.744.130.41.2
2011568.9119.851.9451.8
2012687.880.6176.445.10.2
20131173119.828.8326.4515
2014741.1339.73740.6241.5
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حجم العمل باملليون ح�شب املحافظات
 

   

قيمة امل�شروع باملليون  املحافظة عدد امل�شاريع

594.5 6108 العا�صمة

73.1 289 العقبة

51.2 455  اربد

249 234  الزرقاء

27.4 154 البلقاء

48.7 158  املفرق

6.3 38 مادبا

90.1 189 الكرك

166.7 54  معان

16.3 82 جر�س

50.8 34 الطفيلة

25.4 14 عجلون

1399.5 7809 املجموع
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حجم عمل ال�شركات التي احيلت عطاءاتها عام 2014
    

القيمة )باملليون دينار( املجال

741ابنية 
339.7طرق

40.9كهروميكانيك
326مياه و�صرف �صحي

241.5ا�صغال اخرى
   

حجم عمل ال�شركات لعام 2014 )باملليون دينار(
  

خا�سحكومي 

1054344.6ال�صركات املحلية
64.10ال�صركات العربية
123.630.15ال�صركات االأجنبية
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ن�صاط البناء )رخ�ص البناء وامل�صاحات املرخ�صة م2( 
     

امل�شاحات املرخ�شة م2عدد الرخ�س ال�شنه 

20102666012722
20113096315991
20123197314905
20132946914441
2014234699433

مالحظة :رخ�س البناء وامل�شاحات املرخ�شة لعام 2014 لغاية نهاية ت�شرين ثاين من عام 2014 
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التقرير املايل
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نقابة
مقاولي اإلنشاءات األردنیین

عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20142013إیضاح 
دینار اردني دینار اردني رقم

اإلیرادات
92,982,0632,746,377إیرادات

2,982,0632,746,377مجموع االیرادات
المصاریف

(1,530,894)(1,669,888)10مصاریف اداریة وعمومیة وتشغیلیة
8,254                  -أرباح بیع موجودات ثابتة

1,312,1751,223,737وفر السنة 
بنود الدخل الشامل:

610,5001,000أرباح غیر متحققة - اعادة تقییم استثمارات اسھم

1,322,6751,224,737وفر السنة الشامل 

قائمة الدخل الشامل للسنة المالیة المنتھیة في 31 كانون األول 2014

إن اإلیضاحات المرفقة تعد جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة

5

نقابة
مقاولي اإلنشاءات األردنیین

عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20142013إیضاح 
دینار اردني دینار اردني رقم

اإلیرادات
92,982,0632,746,377إیرادات

2,982,0632,746,377مجموع االیرادات
المصاریف

(1,530,894)(1,669,888)10مصاریف اداریة وعمومیة وتشغیلیة
8,254                  -أرباح بیع موجودات ثابتة

1,312,1751,223,737وفر السنة 
بنود الدخل الشامل:

610,5001,000أرباح غیر متحققة - اعادة تقییم استثمارات اسھم

1,322,6751,224,737وفر السنة الشامل 

قائمة الدخل الشامل للسنة المالیة المنتھیة في 31 كانون األول 2014

إن اإلیضاحات المرفقة تعد جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة

5
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تقدیري قبلالبیـــــــــــــانالرقم
المناقلھ

المبلغ المنقول
تقدیري بعدالمناقلھمنھ

750018125688مساھمة النقابة في الضمان/اربد1
30000196428036مصاریف صیانھ وتنظیف مبنى النقابة2
1500071617839مصاریف صیانھ ومحروقات وتأمین سیارات 3
1000021447856مصاریف صیانة وعقود اجھزة واآلالت 4
20000242117579قرطاســـــــــیھ 5
25000440820592ضیافة ، وحفالت وضیافة وفود6
40005443456ضریبــــة مسقفـــات 7
20008601140اشتراك النقابة في الجمعیات والمجالت والصحف الیومیة 8
600001997540025تبرعات للجمعیات الخیریة والمؤسسات االنسانیة ومتنوعة 9

2000068619314ندوات ونشاطات ومؤتمرات ودورات 10
15000103504650توثیق ، مطبوعات ، نشــرات 11
20001764236رسوم دعــــــاوي وقضایـــا 12
50004101899مصاریف طارئھ(التامین على مباني ومحتویات المركز والفرو13
3600143586االشتراك في اتحاد المقاولین العرب 14
8400488352اتعاب المستشار القانوني 15
15005001000أتعاب مدقق الحسابات 16
25001750750مكتبة النقابــــــــة 17
200001000010000مساھمة النقابة في مجلس البناء الوطني 18
14000195412046مخصص فرع الطفیلة 19
1100099710003مخصص فرع مأدبا  20
1000029347066مخصص فرع معان 21
50004183817صیانة مبنى فرع السلط 22
500025552445مبنى فرع مأدبا 23
25000708517915مبنى فرع الطفیلة24
1000080002000صیانة مبنى النقابة/معان25
1500095325468صیانة مبنى فرع الكرك26
30000085002214998شراءارض العقبھ27

646500192744453756المجموع

مناقلة رقم (1)

تاریخ 31/12/2014

أ‐ ینقل مبلغ وقدره (مئة واثنان وتسعون الفا وسبعمائة واربعة و اربعون دینار) من البنود التي قل مصروفھا الفعلي عن التقدیري 

لعام 2014 كالتالي :
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تقدیري قبلالبیـــــــــــــانالرقم
المناقلھ

المبلغ المنقول
تقدیري بعدالمناقلھمنھ
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14000195412046مخصص فرع الطفیلة 19
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30000085002214998شراءارض العقبھ27

646500192744453756المجموع

مناقلة رقم (1)

تاریخ 31/12/2014

أ‐ ینقل مبلغ وقدره (مئة واثنان وتسعون الفا وسبعمائة واربعة و اربعون دینار) من البنود التي قل مصروفھا الفعلي عن التقدیري 

لعام 2014 كالتالي :
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تقدیري قبل البیـــــــــــــانالرقم
تقدیري بعدالمناقلھالمبلغ المنقول لھالمناقلھ

46000039016499016رواتب المركز1
61000253663536رواتب فرع اربد2
500001009860098رواتب فرع الكـرك3
36000331839318رواتب فرع الطفیلة4
21000192422924رواتب فرع الزرقاء5
26000136227362رواتب فرع مأدبا6
21000286423864رواتب فرع معان7
40000354643546رواتب فرع العقبة8
20000263922639رواتب فرع السلط9
40000489744897مساھمة النقابة في الضمان/المركز10
62007726972مساھمة النقابة في الضمان/الكرك11
45001394639مساھمة النقابة في الضمان/الطفیلھ12
25001262626مساھمة النقابة في الضمان/الزرقاء13
30001873187مساھمة النقابة في الضمان/مادبا14
26001192719مساھمة النقابة في الضمان/معان15
49002755175مساھمة النقابة في الضمان/العقبھ16
24002582658مساھمة النقابة في الضمان/السلط17
برق ،برید ، ھاتف ، انترنت ، الموقع 18

االلكتروني
16000380719807

3500066435664كھرباء ، میاه ، وتدفئــــة19
مصارف اعالن واعالم (اعالنات صحف 20

وعقوداعالم)
250001641941419

500017146714أتعاب دراسات وابحاث وترجمة21
50006975697مصاریف نثریــة ومتفرقــة22
15000368218682مكافــــــــــآت / متدربین23
تأمیـن الحیـاة للمقـاولین والصحي للموظفین 24

المركز /
1500006595156595

300004032470324اثاث واآلالت /المركز والفروع25
مخصص فرع الشمـال (اربد ، المفرق 26

،عجلون ، جرش)
36000689142891

250001925019مخصص فرع الكـرك27
12000467216672مخصص فرع الزرقاء28
12000213314133مخصص فرع العقبة29
650024908990مخصص فرع السلط30
200002856148561مصاریف صیانة مبنى النادي المستاجر31

11936001927441386344المجموع

مناقلة رقم (1)

تاریخ 31/12/2014

ب ‐ ینقل مبلغ وقدره (مئة واثنان وتسعون الفا وسبعمائة واربعة و اربعون دینار) من البنود التي زاد مصروفھا الفعلي عن التقدی

لعام 2014 كالتالي :

22

تقدیري قبلالبیـــــــــــــانالرقم
المناقلھ

المبلغ المنقول
تقدیري بعدالمناقلھمنھ

750018125688مساھمة النقابة في الضمان/اربد1
30000196428036مصاریف صیانھ وتنظیف مبنى النقابة2
1500071617839مصاریف صیانھ ومحروقات وتأمین سیارات 3
1000021447856مصاریف صیانة وعقود اجھزة واآلالت 4
20000242117579قرطاســـــــــیھ 5
25000440820592ضیافة ، وحفالت وضیافة وفود6
40005443456ضریبــــة مسقفـــات 7
20008601140اشتراك النقابة في الجمعیات والمجالت والصحف الیومیة 8
600001997540025تبرعات للجمعیات الخیریة والمؤسسات االنسانیة ومتنوعة 9

2000068619314ندوات ونشاطات ومؤتمرات ودورات 10
15000103504650توثیق ، مطبوعات ، نشــرات 11
20001764236رسوم دعــــــاوي وقضایـــا 12
50004101899مصاریف طارئھ(التامین على مباني ومحتویات المركز والفرو13
3600143586االشتراك في اتحاد المقاولین العرب 14
8400488352اتعاب المستشار القانوني 15
15005001000أتعاب مدقق الحسابات 16
25001750750مكتبة النقابــــــــة 17
200001000010000مساھمة النقابة في مجلس البناء الوطني 18
14000195412046مخصص فرع الطفیلة 19
1100099710003مخصص فرع مأدبا  20
1000029347066مخصص فرع معان 21
50004183817صیانة مبنى فرع السلط 22
500025552445مبنى فرع مأدبا 23
25000708517915مبنى فرع الطفیلة24
1000080002000صیانة مبنى النقابة/معان25
1500095325468صیانة مبنى فرع الكرك26
30000085002214998شراءارض العقبھ27

646500192744453756المجموع

مناقلة رقم (1)

تاریخ 31/12/2014

أ‐ ینقل مبلغ وقدره (مئة واثنان وتسعون الفا وسبعمائة واربعة و اربعون دینار) من البنود التي قل مصروفھا الفعلي عن التقدیري 

لعام 2014 كالتالي :
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تقدیري  لعام 
2015
دینار

دینارفلس

500000546117500000رسم االشتراك1

700007675070000رسم االنتساب2

130001335913000رسم العضویـــة3

370000474443380000رسـم النصف بااللف4

250004035425000رسم غرامة تأخیر دفع االشتراك5

250007926525000ایرادات أخرى /معارض ومطبوعات ودورات تدریبیه6

90000178557180000مرابحة بنــــوك7

750007486970000رسم امتحان الجاهزیة8

10080100رسم اصدار بطاقة هویة لالعضاء9

15001500رسم ترشیح لعضویة المجلس الحادي و العشرون10

100000014982671200000بدل اتعاب تصدیق العقود11

2169600029820612464600المجمـــــــــــوع

المیزانیة التقدیریة لالیرادات لعام 2014 
مقارنة بالفعلي حتى تاریخ 31/12/2014  
2015 لعام لالیرادات التقدیریة والمیزانیة

تقدیري لعام البیـــــــانالرقم
2014 بالدینـــار

فعلي حتى تاریخ

12/31/2014
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البیـــــــــــــانالرقم
تقدیري 

لعام2014  
بالدینار

فعلي حتى 
تاریخ 

31/12/2014

المیزانیة التقدیریة 
لعام 2015 بالدینار

460000499016520000رواتب المركز1
610006353665000رواتب فرع اربد2
500006009865000رواتب فرع الكـرك3
360003931840000رواتب فرع الطفیلة4
210002292425000رواتب فرع الزرقاء5
260002736230000رواتب فرع مأدبا6
210002386425000رواتب فرع معان7
400004354645000رواتب فرع العقبة8
200002263925000رواتب فرع السلط9
400004489748000مساھمة النقابة في الضمان/المركز10
750056886500مساھمة النقابة في الضمان/اربد11
620069727500مساھمة النقابة في الضمان/الكرك12
450046395500مساھمة النقابة في الضمان/الطفیلھ13
250026263500مساھمة النقابة في الضمان/الزرقاء14
300031873500مساھمة النقابة في الضمان/مادبا15
260027193200مساھمة النقابة في الضمان/معان16
490051756000مساھمة النقابة في الضمان/العقبھ17
240026583000مساھمة النقابة في الضمان/السلط18
300002803630000مصاریف صیانھ وتنظیف مبنى النقابة19
15000783915000مصاریف صیانھ ومحروقات وتأمین سیارات20

10000785610000مصاریف صیانة وعقود اجھزة واآلالت21
200001757920000قرطاســـــــــیھ22
برق ،برید ، ھاتف ، انترنت ، الموقع 23

االلكتروني
160001980725000

250002059225000ضیافة ، وحفالت وضیافة وفود24
350003566450000كھرباء ، میاه ، وتدفئــــة25
400034564000ضریبــــة مسقفـــات26
اشتراك النقابة في الجمعیات والمجالت 27

والصحف الیومیة
200011402000

مصارف اعالن واعالم (اعالنات صحف 28
وعقوداعالم)

250004141940000

500067148000أتعاب دراسات وابحاث وترجمة29
تبرعات للجمعیات الخیریة والمؤسسات 30

االنسانیة ومتنوعة
600004002540000

200001931420000ندوات ونشاطات ومؤتمرات ودورات31
500056977500مصاریف نثریــة ومتفرقــة32
15000465015000توثیق ، مطبوعات ، نشــرات33
20002362000رسوم دعــــــاوي وقضایـــا34
متدربین35 150001868220000مكافــــــــــآت /

والمیزانیة التقدیریة للمصروفات لعام2015
المیزانیة التقدیریة للمصروفات لعام 2014 مقارنة بالفعلي حتى 31/12/2014
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البیـــــــــــــانالرقم
تقدیري 

لعام2014  
بالدینار

فعلي حتى 
تاریخ 

31/12/2014

المیزانیة التقدیریة 
لعام 2015 بالدینار

460000499016520000رواتب المركز1
610006353665000رواتب فرع اربد2
500006009865000رواتب فرع الكـرك3
360003931840000رواتب فرع الطفیلة4
210002292425000رواتب فرع الزرقاء5
260002736230000رواتب فرع مأدبا6
210002386425000رواتب فرع معان7
400004354645000رواتب فرع العقبة8
200002263925000رواتب فرع السلط9
400004489748000مساھمة النقابة في الضمان/المركز10
750056886500مساھمة النقابة في الضمان/اربد11
620069727500مساھمة النقابة في الضمان/الكرك12
450046395500مساھمة النقابة في الضمان/الطفیلھ13
250026263500مساھمة النقابة في الضمان/الزرقاء14
300031873500مساھمة النقابة في الضمان/مادبا15
260027193200مساھمة النقابة في الضمان/معان16
490051756000مساھمة النقابة في الضمان/العقبھ17
240026583000مساھمة النقابة في الضمان/السلط18
300002803630000مصاریف صیانھ وتنظیف مبنى النقابة19
15000783915000مصاریف صیانھ ومحروقات وتأمین سیارات20

10000785610000مصاریف صیانة وعقود اجھزة واآلالت21
200001757920000قرطاســـــــــیھ22
برق ،برید ، ھاتف ، انترنت ، الموقع 23

االلكتروني
160001980725000

250002059225000ضیافة ، وحفالت وضیافة وفود24
350003566450000كھرباء ، میاه ، وتدفئــــة25
400034564000ضریبــــة مسقفـــات26
اشتراك النقابة في الجمعیات والمجالت 27

والصحف الیومیة
200011402000

مصارف اعالن واعالم (اعالنات صحف 28
وعقوداعالم)

250004141940000

500067148000أتعاب دراسات وابحاث وترجمة29
تبرعات للجمعیات الخیریة والمؤسسات 30

االنسانیة ومتنوعة
600004002540000

200001931420000ندوات ونشاطات ومؤتمرات ودورات31
500056977500مصاریف نثریــة ومتفرقــة32
15000465015000توثیق ، مطبوعات ، نشــرات33
20002362000رسوم دعــــــاوي وقضایـــا34
متدربین35 150001868220000مكافــــــــــآت /

والمیزانیة التقدیریة للمصروفات لعام2015
المیزانیة التقدیریة للمصروفات لعام 2014 مقارنة بالفعلي حتى 31/12/2014

24
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مصاریف طارئھ(التامین على مباني 36
ومحتویات المركز والفروع)

50008995000

اتعاب ادارة التامینات والنفقات الطبیة/نائل 37
المصري

180001800018000

تأمیـن الحیـاة للمقـاولین والصحي للموظفین 38
/ المركز

150000156595160000

360035863600االشتراك في اتحاد المقاولین العرب39
2800050000مخصص رسوم الجامعات40
840083525000اتعاب المستشار القانوني41
150010001500أتعاب مدقق الحسابات42
300007032430000اثاث واآلالت /المركز والفروع43
25007502500مكتبة النقابــــــــة44
2000040000دعم صمود الشعب الفلسطیني45
200001000020000مساھمة النقابة في مجلس البناء الوطني46
مخصص فرع الشمـال (اربد ، المفرق 47

،عجلون ، جرش)
360004289140000

250002501925000مخصص فرع الكـرك48
140001204614000مخصص فرع الطفیلة49
120001667212000مخصص فرع الزرقاء50
110001000311000مخصص فرع مأدبا51
10000706610000مخصص فرع معان52
120001413312000مخصص فرع العقبة53
650089907000مخصص فرع السلط54
200002000020000دعم نادي المقاولین55
50008172000صیانة مبنى فرع السلط56
500024455000مبنى فرع مأدبا57
250001791510000مبنى فرع الطفیلة58
15000150000صیانة مبنى النقابة/المرحلة الثانیة59
10000200010000صیانة مبنى النقابة/معان61
1500054685000صیانة مبنى فرع الكرك62
300000300000شراءارض العقبھ63
0150000شراءارض اربد64
عقدالتدقیق المالي واالداري والفني 65

لتطویرالنقابھ
018750

20000485610مصاریف صیانة مبنى النادي المستاجر66
194110016631022397550المجموع
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ت�شميم: جمانه العلمي

   A.C.P

مطابع الرأي التجارية

معر�س مركز الرتاث الفل�شطيني 2014/10/25

حفل اإفطار الأيتام ب�شهر رم�شان املبارك


