
 العمل الهندسي االستشاري األردني

 بين الماضي والحاضر

 واقع وطوح

 اعداد وتقديم

 المهندس مصعب جابر البوريني

 رئيس قسم المكاتب الهندسية 

نقابة المهندسين األردنيين   



األردن قطاعاً اقتصادياً هاماً إذ يساهم هذا القطاع العمل االستشاري في يشكل قطاع 

وخارجل    بنسب مرتفعة من الدخل القومي اإلجمالي من خالل العمل داخلل األردن 

مهنة مرتبطة ب   150ويساهم القطاع في تشغيل مئات اآلالف من األيدي العاملة في 

  إضللافة إلللر قدرتلل  علللر تسللويم هللذ  الوللدمات فللي الللدول الم للاور  خا للة دول 

الولللليل العربلللي نيلللا الللان لهلللذا القطلللاع دور واضلللف خلللالل العقلللود الماضلللية فلللي 

المساهمة في تنمية م تمعات المنطقة ويمتاز هذا القطاع بقدرت  العالية علر التكيّل  

مللح ناجللات األسللواا المتانللة ومتطلباتهللا التكنولوجيللة والبشللرية   نيللا يتلل  ر هللذا 

 .القطاع ب ميح العوامل والتحيدات التي يت  ر بها االقتصاد الوطني 

 

 مقدمــــــة



 العمل الهندسي االستشاري

 :قانون البناء الوطني األردني من  2المادة 

امعماااا التااي تتعاااا بانماااي المماااري  امنمااائية بجمياا  انواعهااا ) اعماااا امعمااار 

كالمبااااني وال ااارا والجساااور بماااا  يهاااا التصاااميم والتنايااا  والتمااا يا والصااايانة 

واممااراو واعماااا السااعمة العامااة  وكااا مااا ياارتب  بهااا ماان اعماااا  ندسااية وا  

 (  مماري  اخرى

 نظام المكاتب والمركات الهندسية الصادر بموجب قانون النقابة من  2المادة 

بأعماا  الدراسااو لالبثاوو ال اعاداد التماامي  القياا   )الهندسي االستشاري العمل 

ال االشااا  عىات فن ياذ  اذ  الهندسية لالمخططااو الهندساية ال ل ال المواتا او 

 (  االعما 



التاريخيالتطور   

في   

 تشريعات

 العمل االستشاري



التاريخي لاتمريعات الت ور  

تأسستتتت يمعيتتتن المهندستتتين لموايهتتتن تطتتتور الحراتتتن الهندستتتين فتتتي التتتب د العربيتتتن 

 .واألينبين

1948 

أول قانون صدر في المملان لتنظيم مزاولن المهنن وتحديد شتروطها وتو قتانون مزاولتن 

 (59)المهن الهندسين رقم 

1953 

واانتت  تأسست نقابن المهندسين األردنيين تحت مستم  نقابتن أصتحال المهتن الهندستين

مهندستتاو واتتان يستتمب لهتتم بانيتتاز المخططتتات الهندستتين ( 171)تضتتم فتتي تضتتويتها 

 .لغايات الترخيص

1958 

 1958تتتم دصتتدار النظتتام التتداخلي لنقابتتن أصتتحال المهتتن الهندستتين وتعدي تتت  لستتنن 

 (1388)من تدد اليريدة الرسمين رقم ( 647)المنشور تل  الصفحن 

1958 

ممارستن  حيت  تتم حصترصدر أول قانون للنقابن تحتت مستم  قتانون نقابتن المهندستين 

 العمل اإلستشاري بالمااتل الهندسين المسيلن لدى النقابن

1972   



التاريخي لاتمريعات الت ور  

تتتم صتتدر أول نظتتام لمزاولتتن العمتتل االستشتتاري استتتناداو دلتت  قتتانون نقابتتن المهندستتين 

 بمويب  تصنيف المااتل الهندسين حسل ال اختصاص تل  حده 

1973 

تم البدء بتسييل المااتل والشراات الهندسين لدى نقابن المهندسين وتصنيفها دل  فئتات 

 ( 27)وقد اان تدد المااتل آنذاك  (وليس ال اختصاص تل  حده)  مختلفن

1974 

 1983 وتعدي ت ( 2)النظام الداخلي لنقابن المهندسين رقم 

التتذي يتتنظم العمتتل ( 1985لستتنن 2رقتتم )صتتدر نظتتام المااتتتل والشتتراات الهندستتين 

االستشاري وتم تشايل لينن متخصصن توصي للميلتس وقتد اتان تتدد المااتتل آنتذاك 

(318) 

1985 

وبنتاء (  1989لستنن  31رقتم )صدر نظام معدل لنظام المااتتل والشتراات الهندستين 

تلي  تم دنشاء ويئن المااتل الهندسين ووي يهاز من أيهزة النقابن التي ينتخل ميلسها 

 .من أصحال المااتل الهندسين باافن فئاتها

1989 



التاريخي لاتمريعات الت ور  

 1993 ( 7)قانون البناء الوطني األردني وتعدي ت  رقم 

 1999 ( 22)نظام ممارسن مهنن الهندسن رقم 

تم تعديل قانون النقابن بحي  أصبحت الخبرة المطلوبن لتأسيس ماتتل وندستي ستبع 

 .سنوات 

2001 

 2002 (1)تعليمات ممارسن مهنن الهندسن رقم 

تعليمتتتات تطبيتتتد الاتتتودات فتتتي مراحتتتل التصتتتميم والتنفيتتتذ واالشتتتراف والصتتتيانن 

 والتشغيل واتمال الس من العامن وال ما يرتبط بها من اتمال وندسين 

2005 

 2014 صدور النظام الداخلي المعدل

 2016 صدور نظام المااتل والشراات الهندسين اليديد

 2019 تعديل قانون البناء الوطني



 احصائيات 

 العمل االستشاري 

 األردني



 تدد المااتل والشراات الهندسين

 تدد المهندسين المسيلين

 ماتل 1245

 مهندس163794

 مهندس7857 العاملين في المااتل تدد المهندسين 

 مهندس 8223  الخارجتدد المهندسين العاملين في 

 طالل44000 الدراسنتدد طلبن الهندسن تل  مقاتد 

 شران  3110 تدد شراات المقاوالت 

 2مليون م 6.765 2019المساحات المصادقن حت  شهر أيلول 





 توزيع المااتل والشراات الهندسين المسيلن في المحافظات





 المساحات عدد المهندسين عدد المكاتب السنة

1974 27     

1985 311 1091 2660 

1990 546 2306 2560 

1995 1098 4655 4900 

2000 1068 4450 3900 

2005 1112 5671 9200 

2010 1174 5782 8945 

2015 1252 8132 10254 

2016 1236 8635 10526 

2017 1244 8865 9638 

2018 1227 8571 8766 

2019 1245 7857   
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 التغير في اتداد المااتل العاملن
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المهندسينالتغيير في اتداد   
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 مئن ألف متر مربع )المساحات المرخصن من النقابن 





 :(القيمن الحالين بالدوالر األمرياي)يمالي الناتج المحلي د

إجمالي الناتل المحلي ب سعار المشترين هو عبار  علن م ملوع إجملالي القيملة الم لافة ملن جا لب 

جميح المنت ين المقيمين في االقتصاد م افاً إليل  ييلة ضلراعب عللر المنت لات وموصلوماً منل  ييلة 

 . إعا ات دعم غير مشمولة في قيمة المنت ات

نسللاب  بللدون اقتطللاع قيمللة إهللالم األ للول المصللنعة يو إجللران ييللة خصللو  بسللبب   للو  ويللتم 

واألرقللا  . والبيا للات معبللر عنهللا بالقيمللة الحاليللة للللدوالر األمريكللي. وتللدهور المللوارد الطبيعيللة

بالدوالر إلجملالي النلاتل المحللي محوللة ملن العملالت المحليلة باسلتودا  يسلعار الصلرف الرسلمية 

بالنسبة لب ح دول ال يعكس فيها سعر الصرف الرسمي السعر الذي يطبلم فعلال عللر . لسنة واند 

 . معلللللللامالت الصلللللللرف األجنبلللللللي الفعليلللللللة  فد للللللل  يلللللللتم اسلللللللتودا  عاملللللللل تحويلللللللل بلللللللديل

 (البنك الدولي: المصدر)



 امردن

 (القيمة الحالية بالدومر األمريكي)إجمالي الناتج المحاي 

1965 599831979.8 1991 4344250257 

1966 658078969.5 1992 5311329067 

1967 631755810.7 1993 5605841536 

1968 561187342.5 1994 6237739516 

1969 698963875.7 1995 6727446632 

1970 639596751.6 1996 6928359238 

1971 678241389 1997 7246188575 

1972 788574629 1998 7912327362 

1973 943700547.8 1999 8149106065 

1974 1197454207 2000 8460424401 

1975 1363039400 2001 8975689845 

1976 1708734940 2002 9582453032 

1977 2096568479 2003 10195660790 

1978 2602748691 2004 11411390409 

1979 3271728272 2005 12588665303 

1980 3910036925 2006 15056929760 

1981 4384685230 2007 17110587447 

1982 4680567376 2008 21972004086 

1983 4920407601 2009 23820230000 

1984 4966710013 2010 26425379437 

1985 4993829194 2011 28840263380 

1986 6401380000 2012 30937277606 

1987 6755599114 2013 33593843662 

1988 6277197435 2014 35826925775 

1989 4220945005 2015 37517410282 

1990 4160003917 2016 38654727746 



:  المصدر) (  2016 - 1965بالدومر األمريكي )إجمالي الناتج المحاي (: 1)المكا رقم 

(البنك الدولي  

 



 ساومن القطاتات المختلفن في االقتصاد االردنيم
 (2022- 2018خطة النمو االقتصادي / الم لس السياسي و االقتصادي)المصدر 

 



 :تحليل النسل والمعلومات المتعلقن بمساومن القطاع الهندسي في الناتج المحلي

 , المحلي في االردن الناتل  اجماليفي   %16بما نسبته يسا   قطاع المناعة الدولي فان للبنك وفقا 

من الناتل  %67قطاع الخدماو بما نسبته من الناتل المحلي بينما ساهم % 18قطاع االنتاج بما نسبته ويساهم 

 .المحلي

و تعتبر القطاعات اعال  مرتبطة بالقطاع الهندسي وعلي  فان القطاع الهندسي يسهم بشكل واضف وملحوظ في الناتل 

 .  المحلي في االردن وذلك بسبب ارتباط الكثير من عمليات القطاعات اعال  بقطاع الهندسة

 :من القطاعات اد ا  يسهم بالنسبة التالية في االقتصاد االرد يال 

 %5: قطاع اال شانات 1.

 %3: قطاع التعدين 2.

 %18: قطاع اال تاج 3.

 %4: قطاع الودمات 4.

 %9:قطاع النقل 5.

 %4:قطاع تكنولوجيا المعلومات 6.

 ,وعلي  فان القطاعات اعال  تعتبر قطاعات مرتبطة بالقطاع الهندسي بشكل او باخر

 .من مساهمة القطاعات الموتلفة في االقتصاد األرد ي% 43القطاع الهندسي يافبط بثوالي وبالتالي فان  



 الشرااء

في   

قطاع االستشارات الهندسين   



 وزارة االشغال العامن واالساان

 تنسيب إلر المستند المهندسين  قابة م لس من بقرار الهندسية لألتعا  األد ر الحد تحديد علر المصادقة•

 .الهندسية المكاتب هيئة م لس من

 .المهندسين  قابة م لس من تو ية إلر المستند الهندسية المكاتب تمارسها التي االختصا ات تحديد•

 .بها القيا  األجنبية االستشارية للشراات يسمف التي األعمال علر الموافقات إ دار•

 اقرار الم لس  النيات ومن (االرد ي الوطني البنان م لس ) واإلسكان العامة األشغال وزير يراس•

 االرد ي الوطني للبنان الموتلف  الكودات

 :البناء الوطني االردنيميلس 

برعاسة وزير االشغال العامة واالسكان وع وية  اربعة وزران يمثللون علد  وزارات ع وا 15من يتكون •

 .خدماتية وعد  مؤسسات وتمثل  قابة المهندسين بع وين في هذ  الل نة

 مجىس البناء الوطنيتالحياو 

 .توفير اودات هندسية للمبا ي والطرا وال سور وفم الممارسات العالمية واالنتياجات المحلية1.

 .تطوير يعمال اإلعمار في المملكة ورفح جود  و وعية الودمة2.

 .توفير معايير االستدامة وافان  الطاقةن والميا  والبيئة والسالمة العامة للمنشآت3.

الرقابلة علللر يعمللال البنلان والهندسللة واإلسللكان بوسلاطة ل للان يشللكلها لهلذ  الغايللة لتصللويب الموالفللات ان 4.

 .  وجدت وإيقاف المشاريح الر نين تصويب وضاعها وفم ينكا  هذا القا ون 



 لينن تاويل االستشاريين   -العطاءات الحاومين دائرة 

 .للتي ترغل في المنافسن تل  المشاريع الحاومين   القيام بإيراء تأويل تام للمااتل الهندسين سنويا•

 .القيام بإيراء تأويل خاص للمشاريع ذات االشغال الخاص•

 

 

 

 

 

 :المهندسيننقابن 

 .تضو احدوم رئيس ميلس ويئن المااتل الهندسين11يتاون من •

 .يملك منفردا الص حين في اصدار القرارات التي تنظم القطاع اما سيرد الحقا•

 



 :المااتل والشراات الهندسينويئن 

 .1989ف  انشاء الهيئة عا   •

 .عضو يمثىون جميل فمني او المكافب11يتكون مجىس الهيئة من  •

 :من تالحيافه •

 . النقابة لدى شؤو ها ومتابعة الهندسية والشراات المكاتب علر االشراف1.

 .  وتطوير  مستوا  ورفح االستشاري الهندسي العمل تنظيم 2.

 . وتعديلها وتصنيفها الهندسية والشراات المكاتب تس يل طلبات دراسة 3.

 الهندسية والشراات المكاتب لدى العاملين والمهندسين المعتمدين االختصاص رؤسان تس يل 4.

 تقيدها ومراقبة االستشاري الهندسي للعمل الهندسية والشراات المكاتب ممارسة متابعة5.

   المعمول والتعليمات واأل ظمة بالقا ون

 . التشريعات لتلك موالفة اي في والنظر بها6.

 . العامة الهيئة علر وعرض  النظا  هذا ألنكا  معدل مشروع اي اقتراح7.

 االستشاري الهندسي بالعمل المتعلقة الهندسية والشراات المكاتب ألتعا  األد ر الحد دراسة8.

 .للم لس بها والتو ية

  .اعمال  في الهيئة م لس لمساعد  ااثر او ل نة تشكيل9.

 . االختصاص رؤسان لمقابلة النقابة في المشكلة الفنية الل ان في الهيئة ممثل تسمية10.

 

 

 



 في توافروا الوايل الفنين للمتطلبات األدن  الحد التتماد النقابن في المشالن الليان في الهيئن ممثل تسمين13.

 . الهندسين المخططات

 في االستشاري الهندسي بالعمل المختصن الليان من اي في الهندسين والشراات المااتل ويئن ممثلي تسمين14.

 . الدولين او العربين االستشارين الهندسن ومؤسسات مااتل ويئن لدى او النقابن

 الهندسي بالعمل تعنر التي النشرات وإ دار المعارض وإقامة التدريبية والدورات والمؤتمرات الندوات عقد15.

 . االستشاري

 .والدولي والعربي المحلي المستوى علر الهندسية والشراات للمكاتب عمل فرص إي اد16.

 . االرد ية وغير االرد ية الهندسية والشراات المكاتب بين الوبرات وتبادل التعاون تش يح17.

 . االرد ية الهندسية والشراات للمكاتب االستشاري العمل في األولوية تكون ين علر العمل18.

 عقود  ماذج وإعداد , العمل ا حا  وبين وبينها الهندسية والشراات المكاتب بين فيما التعاقدية العالقة تنظيم19.

 . لذلك الالزمة الهندسية الودمات

 العمل ا حا  وبين بينها او الهندسية والشراات المكاتب بين فيما مهنية و زاعات فنية خالفات اي في النظر20.

 الهندسية والشراات المكاتب بين المشتراة األتعا  وتوزيح األتعا  بدل تحديد ذلك في بما الي  الم لس يحيلها

 . للم لس بش  ها التو يات ورفح

  واأل ول والتعليمات لأل ظمة وفقا الهندسية والشراات المكاتب هيئة نسا  اموال باستثمار للم لس التو ية21.

 . النقابة في المتبعة المالية

 . تعديلها او الفنية التعليمات بد دار للم لس التو ية22.

 . العامة الهيئة اع ان اند من مقد  اقتراح اي في النظر23.

  بها الم لس يكلف  يخرى مها  اي24.

 

 



 :المدني الدفاع 

تدقيم الموططات الهندسية لمشاريح االبنية من نيا توفر متطلبات السالمة العامة  من ي ظمة ا ذارواطفان 

 .للحريم 

 تدقيم المداخل والموارج ويدراج الهرو   -1

 .تدقيم إ ار  الطوارئ باألدراج والممرات والكراجات -2

 .تدقيم  ظا  إ ذار الحريم -3

 .تدقيم  ظا  اإلخالن الصوتي -4

 .الحراعم مكافحةتدقيم  ظا   -5

 األمن العام 

 (اود  األمن واألمان)تدقيم  ظا  الكاميرات 

 

 

 



 :نقابن المقاولين 

توطيد الوفاد والتعاون بين األتضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقاو لقواتد ممارسن المهنن وآدابها 1.

 .المنصوص تليها في النظام الداخلي والمشاران في حل الخ فات المهنين التي تقع بين المقاول وصاحل العمل

 .مع وزارة االشغال العامن واالساان في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتأويلهم وتطويروااإلشتراك 2.

 .لدى وزارة االشغال العامن واالساان بتعديل القوانين واألنظمن والتعليمات المتعلقن بالمهننالتوصين 3.

 .تل  استخدام الموارد والخبرات المحلين في تنفيذ المقاوالتالعمل 4.

في برامج تدريل وتطوير الاوادر الفنين والمهنين العاملن في ميال المقاوالت،وبهذا الصدد تم توقيع المساومن 5.

 .مذارة تفاوم مع مؤسسن التدريل المهني

 .المعلومات المتعلقن بالمهنن وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات واليهات المعنينيمع 6.

 .تل  ال ما يساتد النقابن تل  تحقيد أودافها المهنينالعمل 7.

 .وتبويل المعلومات واإلحصائيات تن المقاولين واألتمال التي يتولون تنفيذواحفظ 8.

 .دصدار ميلن ونشرات دورين متخصصن لشؤون اإلنشاءات 9.

 المستثمرين في قطاع االساان االردني يمعين 

 تهدف الر تنظيم العمل في قطاع االسكانغير نكومية وهي منظمة غير هادفة للربف جمعية 



 :اليهات المانحن للترخيص 

 يما ة عمان الكبرى•

 البلديات •

 هيئة المناطم التنموية •

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الوا ة •

 داعر  الشؤون الفلسطينية •

 األوقافوزار  •

 

 .تدقيم االنكا  التنظيمية ومنف الموافقات والرخص 



 التيربن األردنين في التدقيد

 اهداف التدقيم الفني 

تقديم خدمات هندسي  رفيعة المستوى وبتكالي  اقل ووق  الهدر المالي من خالل تقديم موططات 1.

 .هندسي  ومدروس  

 .ضمان جود  المشاريح المصمم  من خالل التصميم واالشراف نسب اال ول2.

 .التقيد باستودا  الكودات والموا فات المحلي  والعالمي  قدر االمكان 3.

اعداد االدل  وقواعم الحد )اي اد مرجعي   ابت  للمكاتب الهندسي  فيما يتعلم بمتطلبات التصميم 4.

 (االد ر من الموططات

 .قدر االمكان من مواطر ارتكا  المهندس المصمم  الخطان فني  تلحم ضررا بالغير التقليل 5.

قاعد  بيا ات نول المهندسين والمشاريح المصمم  واسمان مهندسي االشراف ومراقبة ادان بنان 6.

 .المكاتب والشراات الهندسي  فنيا ومهنيا 

 .دور النقاب  المهني ابراز 7.



داتقائمن الاو  

 تساسا عنوان الكود تساسا عنوان الكود

 1 اإلنشاءات الفوالذين 21 التصريف الصحي

اإلنشائين الس من العامن في المشاريع 22 التهوين المياانياين وتاييف الهواء  2 

 3 الطوبار 23 التدفئن المرازين

المياانيك/ الحريد  أنظمن ماافحن 1، ج 1ميلد: الخرسانن اإلنشائين 24   4 

الاهرباء/ أنظمن اإلنذار من الحريد  2، ج1ميلد: الخرسانن اإلنشائين 25   5 

العمارة/ الوقاين من الحريد 2ميلد: الخرسانن اإلنشائين 26   6 

بالمياه تزويد المباني األساسات واليدران السائدة والقواتد  27   7 

 8 السقاالت 28 المصاتد

 9 مواد البناء واستعماالتها 29 الترايبات الاهربائين

 10 األحمال والقوى 30 اإلنارة الداخلين

 11 استط ع الموقع 31 التأريض

اليدران والبناء  32 الوقاين من الصواتد  12 



 تساسا عنوان الكود تساسا عنوان الكود

 13 متطلبات الفراغ في المباني 33 الصوتيات

الصحين واالصولالتهوين الطبيعين  34 يمال المدينن  14 

 15 العموميات 35 المباني المقاومن للزلزال

 16 النفايات 36 متطلبات البناء الخاص بالمعوقين

الطبيعين االنارة 37 تمديدات الغاز في المباني  17 

LRFD  18 العزل المائي والرطوبن في المباني 38 المنشآت الفوالذين 

 19 العزل الحراري

 20 المباني الموفرة للطاقن



 مشاال القطاع 

 ومعوقات التطوير

& 

 تصدير العمل االستشاري 

 واقع وتحديات







 مشاال القطاع ومعوقات التطوير

 .فعدد الجهاو المنظمة لالمااقبة لىقطاع لفضارب لفعارض المالحياو 1.

 .فعدد التشايعاو المنظمة لىقطاع لعد  االستقاار التشايعي 2.

 .فدني مستوى الخايجين لالزيادة الكبياة في اعداد   3.

 .فدني الوعي لدى المواطنين عن ا مية الدراساو لاالشاا 4.

 .عد  التزا  بعض الدلائا الثكومية لالمؤسساو الاسمية لشبه الاسمية بالقوانين لاالنظمة5.

 .المنافسة غيا الشاي ة6.

 .لشح المعىوماو عن االسواق في األردن لالمنافسة عاليه لىمكافب عد  لجود فسويق 7.

  .المتزايد لىقطاع العا  عىت الشاكاو األجنبية في مجا  االستشاراو الهندسيةاالعتماد 8.

 .الخارجي ضعو حجم العما السنو  ومحدودية العما 8.

الوضاا  امقتصاااد  الصااعب الاا   يعانيااا امقتصاااد الااو ني ممااا تساابب بتراجاا  امساات مارات 9.

الخارجياااة وانخااااا  قيماااة الع اااايات الحكومياااة وتاااد ور الوضااا  امقتصااااد   اااي مختااااو 

المجامت الصناعية والتجارية ما يؤ ر سابا عاى حجم  رص العماا ويعياا دخاوا المهندساين 

 المباب غمار الوظياة والعما

 



المامااوس والسااري  نحااو امقتصاااد المناااتل عاااى العااالم  قااد دخااات العديااد ماان كبريااات الت ياار 10.

وبصورة المركات الهندسية األجنبية إلى السوا العربية لتنا س المكاتب امستمارية المحاية 

غير متكا ئة، وبات من العزم أن تعدا المكاتب امستمارية استراتيجياتها وتوجهاتها لتاتمكن 

 من اإلحتااظ بوجود ا والقيام بدور ا الهام  ي التنمية المستدامة وضمان النجاح والمنا سة

وجود انظمة وقوانين تادعم وتحماي المكاتاب و الماركات الهندساية وماركات المقااومت عدم 11.

 .لاخارج لدى تصدير ا خدماتها 

وجود تأمين لاصادرات الهندسية والصادرات الحكومية بمكا عام وقااة الادعم الحكاومي عدم 12.

 .لامستمارين والمقاولين

 



 شاراو الستماتام


