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الزمالء	الكرام	اأع�ساء	الهيئة	العامة	املحرتمني

ال�سالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته

لهذا  ح�ضوركم  �ضاكرين  ترحيب  اأجمل  بكم  اأرحب  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  وباإ�ضم  باإ�ضمي 

الجتماع العادي للهيئة 

العامة ملناق�ضة التقرير ال�ضنوي....

وال�ضحافيني  وال�ضيوف  الداخلية  وزارة  مندوبي  احل�ضور  بال�ضادة  نرحب  جميعًا  وباإ�ضمكم 

ومدققي احل�ضابات.

ل ي�ضعني وزمالئي اأع�ضاء املجل�س اإل اأن اأتقدم لكم بال�ضكر والعرفان على الثقة التي منحتمونا اإياها لتمثيل جمعيتنا 

للدورة احلالية ومنذ ذلك احلني �ضعى املجل�س خاللها لتاأكيد دور واأهمية العمل اجلماعي.

الزمالء	الأعزاء

لقد ت�ضلم املجل�س فرتة وليته يف ظل ظروف غاية يف ال�ضعوبة متثلت بجائحة كورونا والتي كان لها الأثر الوا�ضح واجللي 

على كافة القطاعات ومن �ضمنها قطاع الإ�ضكان ب�ضبب الإغالقات ال�ضاملة  اإل اأننا رغم �ضعوبة الظروف التي مرت بها 

البالد عملنا جاهدين حلل امل�ضاكل العالقة وامل�ضتجدة مع اجلهات املعنية وتقدمي املقرتحات واحللول املنا�ضبة وذلك من 

اأجل تخفيف املعاناة عن الزمالء اأع�ضاء اجلمعية كما وقد �ضاركت اجلمعية باللجنة العليا امل�ضكلة لو�ضع خطة للت�ضدي 

لأثر وباء كورونا على قطاع الإ�ضكان ومتثلت امل�ضاركة باإ�ضتعرا�س واقع حال القطاع واأبرز اأهم التحديات التي تواجهه 

وتقدمي املقرتحات للجان امل�ضكلة التي من �ضاأنها حتفيز الإ�ضتثمار يف قطاع الإ�ضكان ومعاجلة الكثري من التحديات التي 

تواجه القطاع ومت الأخذ بها من �ضمن تو�ضيات اللجنة العليا والتي مت اإقرارها موؤخرًا من قبل رئا�ضة الوزراء باملوافقة 

على هذه التو�ضيات والإيعاز للجهات امل�ضاركة ومنها اجلمعية بو�ضع اخلطط التنفيذية واإتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ 

ما ورد فيها كٌل ح�ضب اإخت�ضا�ضه.

الزمالء	الأعزاء

املجتمع  فئات  لكافة  املالئم  امل�ضكن  لتاأمني  واملتعاظم  الكبري  الدور  له  بتمثيله  نت�ضرف  الذي  الهام  القطاع  هذا  اإن 

وامل�ضاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل وحل م�ضكلة البطالة والفقر من خالل ت�ضغيل الأيدي العاملة ب�ضكل مبا�ضر اأو من 

لالإقت�ضاد  رافد  اأهم  جمعيتنا  من  يجعل  الذي  الأمر  الإ�ضكان  لقطاع  امل�ضاندة  والتجارية  ال�ضناعية  القطاعات  خالل 

الوطني تتمتع مبكانه ت�ضتحقها وبجهودكم ودعمكم امل�ضتمر �ضنحقق باإذن اهلل املزيد و�ضن�ضعى جميعًا لتحقيق متنيات 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة.

الزمالء	الأعزاء

ن�ضع بني اأيديكم التقرير ال�ضنوي للمناق�ضة واإبداء الراأي مبينني فيه ما مت اإجنازه رغم الظروف ال�ضعبة التي مر بها 

الوطن.

�ضائلني اهلل اأن يوفقنا واإياكم خلدمة هذا القطاع احليوي وخدمة اأردننا الغايل فهذا الوطن وقائد الوطن ي�ضتحق منا 

كل اجلهد والعطاء وي�ضتحق منا كل العمل من اأجل نه�ضته واإزدهاره.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

كمال عبد الرحمن العواملة

رئي�س  الهيئة الدارية

ِحيِم ْحَمـِن الرَّ ِه الرَّ ِب�ْضِم اللَـّ
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التقرير الإداري للهيئة الإدارية جلمعية امل�ضتثمرين يف قطاع 

الإ�ضكان الأردين عن ال�ضنة املنتهية يف 2021/12/31

عق����دت الهيئ����ة الإداري����ة خالل الع����ام 2021 �ضتة ع�ض����ر اجتماعًا �ضدر عنه����ا العديد من الق����رارات خلدمة 

اأهداف وغايات اجلمعية، كما ونظمت و�ضاركت من خالل جلانها واأع�ضائها يف العديد من الفعاليات والندوات 

واملوؤمترات واللقاءات داخليًا وخارجيًا وذلك خلدمة امل�ضتثمر يف قطاع الإ�ضكان )اأع�ضاءها( وا�ضعًا بني اأيديكم 

ما ا�ضتطاعت حتقيقه من اإجنازات رغم ال�ضعوبات والتحديات التي واجهتها نتيجة جلائحة كورونا:-  

1- وزارة الأ�ضغال العامة والإ�ضكان

املوؤ�ض�ضة العامة لالإ�ضكان والتطوير احل�ضري

      تنفي����ذًا لل����روؤى امللكي����ة ال�ضامية ب�ضرورة تكاث����ف جهود جميع موؤ�ض�ضات الوط����ن لتن�ضيط القت�ضاد، فقد 

�ضارك����ت اجلمعي����ة ممثلة برئي�ضها يف اللجنة امل�ضكل����ة برئا�ضة مدير عام موؤ�ض�ضة الإ�ض����كان والتطوير احل�ضري 

وع�ضوية اجلهات احلكومية ذات العالقة وذلك لتقييم حال قطاع الإ�ضكان والت�ضدي لالآثار املرتتبة على القطاع 

ج����راء اإنت�ض����ار وباء كورونا، ولغايات حتفيز قطاع الإ�ضكان يف املرحل����ة املقبلة و�ضوًل لإ�ضتدامة وزيادة النمو فيه 

للمحافظة على العاملني فيه باإعتباره من القطاعات احليوية واملحرك للعديد من القطاعات املرتبطة به.

   وعل����ى �ضوء هذه امل�ضارك����ة تقدمت اجلمعية بورقة عمل موؤلفة من ثماين نق����اط ا�ضتعر�ضت بها مقرتحات 

م����ن �ضاأنها زيادة النمو وحتفي����ز القت�ضاد خالل املرحلة املقبلة وت�ضاهم يف متكني الأردنيني وغريهم من متلك 

ال�ضقق.

وجاءت بنود الورقة على النحو التايل: -

ورقة عمل لتحفيز ال�ضتثمار يف قطاع الإ�ضكان

لزي����ادة النمو وحتفيز الإقت�ض����اد خالل املرحلة املقبلة ولتمكني الأردنيني وغريه����م من متلك ال�ضقق وتوفري 

بيئة اأمنه للم�ضتقبل للمحافظة على العاملني يف القطاع وعدم حتميل احلكومة او ال�ضمان الإجتماعي اي اعباء 

مالية نرى �ضرورة تبني املقرتحات التالية: -

1- اأ. تخفي�����س الفوائ����د البنكية عل����ى ال�ضركات بحد اعلى 2% واملواطنني بحد اعل����ى 1% يف ما يتعلق بالقرو�س 

ال�ضكنية وملدة )3( �ضنوات من تاريخه.

ب. جتميد الفوائد البنكية على الأق�ضاط املوؤجلة خالل فرتة اجلائحة.

2-التخفيف من ال�ضروط واملتطلبات الالزمه لالقرا�س.

3- اإع����ادة النظر بر�ض����وم ت�ضجيل الأرا�ضي وال�ضقق مبا يحفز دوران عجلة ال�ضوق يف هذا القطاع بحيث ل تزيد 

عن )2%( لالأرا�ضي وال�ضقق.
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4- ال�ضم����اح للجن�ضي����ات غري الأردنية بالتملك لأكرث من �ضقه وت�ضريع اإجراءات املوافقات الأمنية بحيث ل تزيد 

عن )14( يوم كحد اأق�ضى. 

5- اإعادة درا�ضة العبء ال�ضريبي على القطاع مبا يتنا�ضب واملرحلة احلالية وذلك من خالل:-

)1( - اإعفاء كامل �ضريبة الدخل املتحققة على ال�ضقق املباعة خالل الأعوام )2023-2020(.

)2( - تخفي�س �ضريبة املبيعات بن�ضبة )50%( على ال�ضلع واملواد الداخلة باملنتج املحلي وامل�ضنعة محليَا.

6- اإعطاء حوافز للم�ضتثمرين الذين يبا�ضرون م�ضاريعهم خالل 3 �ضنوات من تاريخة ولغاية نهاية عام 2023.

اأ- منح طابقني ا�ضافيني يف مناطق �ضكن )اأ( )ب( )ج( )د( مع احلفاظ على خ�ضو�ضية ال�ضكن اخلا�س 

وال�ضكن الأخ�ضر.

ب-تعليق العمل بنظام الكثافة ولكافة مناطق اململكة.

ج-العودة للعمل بنظام ر�ضوم الرتاخي�س ال�ضابق. 

د- ت�ضهيل وت�ضريع اجراءات اأمانة عمان الكربى لرتخي�س املباين واحل�ضول على اأذونات الأ�ضغال لتخفي�س 

كلفة راأ�س املال.

7- تخفي�����س �ضع����ر الكهرباء على الع����دادات املوؤقتة يف امل�ضاريع ال�ضكنية ا�ضوة بال�ضناع����ة وعدم اإلزام �ضركات 

الإ�ضكان برتكيب �ضاعات كهرباء اإل بعد البيع.

8- ل�ضمان العدالة يف العالقة الت�ضاركية ما بني القطاع العام والقطاع اخلا�س ومبا ان القطاع اخلا�س مطالب 

خ����الل املرحل����ة احلالية بتخفي�����س اأرباحه الى احلدود الدني����ا ومبا يغطي كلفة راأ�س امل����ال فقط ميكن العمل 

على اإجراء درا�ضة حقيقية وواقعية ل�ضعر ال�ضا�س بحيث تقوم اللجنة امل�ضكلة لهذه الغاية مع دائرة الرا�ضي 

وامل�ضاحة باإعداد الدرا�ضة الالزمه لذلك.

جلنة و�ضع اخلطط التنفيذية الالزمة لتطبيق ا�ضرتاتيجية الأبنية اخل�ضراء

�ضارك����ت اجلمعية ممثلة باأمني ال�ضر املهند�س او�ضامه عبا�ض����ي باللجنة امل�ضكلة للغاية اأعاله برئا�ضة عطوفة 

مدي����ر ع����ام املوؤ�ض�ض����ة العامة لالإ�ض����كان والتطوير احل�ض����ري بهدف و�ضع اخلط����ط التنفيذي����ة الالزمة لتطبيق 

ا�ضرتاتيجية الأبنية اخل�ضراء بتاريخ 2021/06/09 وقد اأ�ضار املهند�س او�ضامه عبا�ضي باأن جمعية امل�ضتثمرين 

يف قط����اع الإ�ضكان الأردين تقع حتت مظلة املوؤ�ض�ض����ة العامة لالإ�ضكان والتطوير احل�ضري كما بني مفهوم البناء 

الأخ�ض����ر مرتف����ع الكلف نوعًا ما ولكن عليه ا�ضرتجاع هذه الكلف من خ����الل التوفري يف كلف الت�ضغيل فيما بعد، 

كم����ا اأف����اد ب����اأن الت�ضريعات النافذة فيما يخ�����س البناء الأخ�ضر ق����د و�ضعت بعناية لكن الرقاب����ة يف تنفيذ هذه 

الت�ضريعات قد زاد من املمار�ضات اخلاطئة يف التنفيذ، اإ�ضافة اإلى النق�س يف النوعية العامة باحلوافز املقدمة 

م����ن قبل اأمان����ة عمان الك����ربى ووزارة الإدارة املحلية )نظام رق����م 136عام 2016( ، وقد خل�ض����ت اللجنة اإلى 

التو�ضيات التالية:-

• التاأكيد على تنفيذ احلوافز امل�ضرعة من قبل اأمانة عمان الكربى ووزارة الإدارة املحلية.	
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• ب����ذل جهد يف جم����ال الإعالم حول توعي����ة امل�ضتثمرين واملواطن����ني واجلهات احلكومية ح����ول ا�ضتخدام 	

اأ�ضاليب البناء الأخ�ضر يف امل�ضاريع امل�ضتقبلية وحول احلوافز املتوفرة.

• زيادة الرقابة من قبل اجلهات الرقابية للحد من اأخطاء التنفيذ.	

• وجود ت�ضجيع �ضريبي من قبل احلكومة جلميع املواد التي ت�ضتخدم يف البناء الأخ�ضر كجزء من احلوافز 	

ميكن اإ�ضافتها للحوافز املتوفرة.

• وج����ود درا�ض����ة �ضاملة واح�ضائي����ات كافية لتو�ضيح الفروقات ب����ني البناء التقليدي والبن����اء الأخ�ضر مع 	

الإ�ض����ارة اإل����ى الفوائد اجلم����ة التي ميكن احل�ضول عليه����ا من خالل البناء الأخ�ض����ر يف تخفي�س الكلف 

الت�ضغيلية.

• تاأهيل املهند�ضني العاملني يف اجلهات الرقابية لتطبيق ا�ضرتاتيجيات البناء الأخ�ضر.	

• �ضرورة وجود اآلية ملنح احلوافز للراغبني يف ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات الأبنية اخل�ضراء.	

• عم����ل ت�ضنيفات تقييمي����ة للبناء الأخ�ضر ت�ضري اإلى مدى تنفيذ ا�ضرتاتيجي����ة الأبنية اخل�ضراء يف البناء 	

املنفذ مع توعية العامة حول هذه الت�ضنيفات.

• حتفيز امل�ضانع يف توفري مواد البناء الأخ�ضر لتقليل الكلف.	

 

جمل�س البناء الوطني

     يف �ضوء التعاون امل�ضرتك بني اجلمعية وجمل�س البناء الوطني ملا فيه م�ضلحة القطاع 

 تعم����ل اجلمعية من خ����الل م�ضاركة رئي�ضها كع�ضو مبجل�س البناء الوطن����ي وع�ضوية نائب الرئي�س يف اللجنة 

الفني����ة لإعداد كودات البناء وكذلك امل�ضاركة يف اللجنة امل�ضكلة لدرا�ضة الإجراءات التنفيذية للنظام رقم )5( 

ل�ضنة 2020 وذلك لرعاية م�ضالح اأع�ضاء اجلمعية واحلفاظ على حقوقهم من خالل التخفيف من الإجراءات 

واملخالف����ات الغري مربرة ل�ض����ركات الإ�ضكان وكذلك درا�ضة اإمكانية م�ضارك����ة اجلمعية يف جلنة مراقبة الإعمار 

الأمر الذي �ضيكون له اأثر على نتائج ومخرجات هذه اللجنة ل�ضالح القطاع.

تعديل قانون املوؤ�ض�ضة العامة لالإ�ضكان والتطوير احل�ضري

    جت�ضي����دًا للروؤى امللكية ال�ضامية بال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�س ولتنظيم قطاع الإ�ضكان والتطوير 

العق����اري يف اململكة الأردنية الها�ضمية �ضمن اإطار ت�ضريعي ناظم يعزز الن�ضجام بني جميع القطاعات املختلفة 

يف ه����ذا املجال من قطاع عام وقطاع خا�����س وم�ضتثمرين ا�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء هيئة اإدارة جمعية امل�ضتثمرين 

يف قط����اع الإ�ضكان الأردين يف مقر اجلمعية وفد املوؤ�ض�ض����ة العامة لالإ�ضكان والتطوير احل�ضري ملناق�ضة القانون 

املعدل لقانون املوؤ�ض�ضة العامة لالإ�ضكان والتطوير احل�ضري رقم )28( ل�ضنة 1992 حيث متت  امل�ضاركة باإعداد 

الن�ضو�����س وامل����واد املتعلقة بالقانون ومبا يخ�����س الن�ضاط يف قطاع الإ�ضكان ومبا يلبي طم����وح وغايات واأهداف 

العاملني يف جمال الإ�ضكان والتطوير العقاري ويحقق امل�ضالح الوطنية العليا و�ضياغتها على �ضكل م�ضودة ليتم 
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التوافق عليها مع كافة الأطراف امل�ضاركة �ضمن اللجنة وال�ضري بها لأخذ �ضكلها القانوين النهائي �ضمن القنوات 

الد�ضتورية.

موؤمتر وزراء الإ�ضكان والتعمري العرب والدورة الرابعة للمنتدى الرابع لالإ�ضكان والتنمية 

احل�ضرية

     �ضارك����ت اجلمعي����ة يف موؤمت����ر وزراء الإ�ضكان والتعم����ري العرب والدورة الرابعة للمنت����دى الرابع لالإ�ضكان 

والتنمي����ة احل�ضري����ة، وال����ذي مت ا�ضت�ضافته من قبل حكوم����ة اململكة الأردنية الها�ضمية خ����الل الفرتة 14 – 16 

/2021/12، فن����دق الروي����ال، وبرعاية دولة رئي�س الوزراء الدكتور ب�ض����ر اخل�ضاونة الفخم، وعدد من الوزراء 

املعنيني.

وكان للجمعية ح�ضورًا فاعاًل يف اجلل�ضات احلوارية اخلا�ضة باخلطة احل�ضرية اجلديدة نحو م�ضتقبل   

ح�ض����ري م�ضتدام باإدارة برنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطن����ات الب�ضرية ، وقد ادار اجلل�ضة ال�ضيد كمال العواملة 

رئي�����س الهيئ����ة الإدارية ، حيث كان رئي�ضا للج����زء الثاين من اجلل�ضة احلوارية الرابع����ة ، وكان لأمني �ضر الهيئة 

الإدارية املهند�س او�ضامه عبا�ضي ورقة عمل بعنوان دور ال�ضركاء يف احلفاظ على املدن وا�ضتدامتها وا�ضتعر�س 

يف ورقت����ه الأه����داف الإ�ضرتاتيجية لربنامج جع����ل املدن قادرة على ال�ضم����ود 2030 وم�ضاهمة هذا الربنامج يف 

حتقيق الإت�ضاق مبا يوؤدي اإلى تعزيز القدرة على ال�ضمود وحتقيق التنمية وال�ضتدامة والتطوير مع اأن من اأكرب 

العقبات التي تعرت�س بناء املدن وقدرتها على ال�ضمود هو احل�ضول على التمويل.

كم����ا تطرق اإلى حجم م�ضاهمة القطاع اخلا�����س يف اإنتاج امل�ضاكن وتلبية احلاجة ال�ضكنية لفئات املجتمع من 

ذوي الدخول املتو�ضطة والعالية بال�ضكل الالئق.

وكذل����ك �ضاركت اجلمعية باملعر�����س الذي اأقيم على هام�س املوؤمتر، والذي ا�ضتمر طيلة ايام املوؤمتر، لإظهار 

اجلمعية بال�ضكل الذي يليق باأع�ضائها ومنت�ضبيها.

2- اأمانة عمان الكربى

نظام الأبنية والتنظيم ملدينة عمان رقم 2019/21 وتعديالته

بالت�ضارك مع �ضركائنا يف نقابة املهند�ضني الأردنيني الزمالء يف هيئة املكاتب الهند�ضية مت عقد عدة جل�ضات 

حواري����ة وت�ضاورية حول نظ����ام الأبنية والتنظيم ملدين����ة عمان رقم 2019/21 )مالحظات عل����ى النظام املعدل 

لنظام الأبنية والتنظيم يف مدينة عمان ل�ضنة 2019(.

 حي����ث مت �ضياغ����ة جمموعة م����ن الإقرتاحات والتو�ضيات لتعدي����ل النظام واإر�ضالها بتقري����ر اإلى معايل اأمني 

عمان وقد مت التفاق يف حينه على ت�ضكيل جلنة م�ضرتكة ملناق�ضة التو�ضيات املقرتحة لتعديل النظام.
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�ضهادة املطابقة

    نظ����رًا للجه����ود املبذولة من قبل الهيئة الإدارية ممثلة برئي�ضه����ا ونائب الرئي�س بخ�ضو�س �ضهادة املطابقة 

ال����واردة يف نظ����ام الأبنية رق����م )21( ل�ضنة 2019 امل����ادة 24/ ج، حيث ن�ضت املادة 24/ ج عل����ى اأنه »يجب	اأن	

يتم	تنفيذ	البناء	من	خالل	مقاول	مرخ�س	وم�ســــنف	لدى	وزارة	الأ�ســــغال	العامة	والإ�ســــكان	وم�ســــجل	لدى	

نقابــــة	مقــــاويل	الإن�ســــاءات	الأردنيــــني	ول	مينــــح	اإذن	الأ�ســــغال	اإل	بتقدمي	�ســــهادة	مطابقة	تنفيــــذ	البناء	وفقاً	

لأحكام	قانون	البناء	الوطني	�ســــادرة	عن	املقاول	املنفذ	وم�ســــادق	عليها	من	نقابة	املقاولني	الأردنيني«	والتي 

تتعار�����س م����ع ن�س املادة 11/ بند د /3 م����ن قانون البناء الوطني والتي ن�ضت على “ ع����دم اإ�ضدار اإذن اأ�ضغال 

لأعم����ال الإعم����ار اإل اإذا مت اإرفاق طل����ب احل�ضول عليها ب�ضهادة مطابقة �ضادرة ع����ن اجلهة املخولة بالإ�ضراف 

على التنفيذ وم�ضادق عليها من نقابة املهند�ضني الأردنيني اإذا كانت اجلهة امل�ضرفة مكتبًا هند�ضيًا« وبعد اإجراء 

العدي����د من اللقاءات بني رئي�س الهيئة الإدارية �ضعادة ال�ضيد كمال العوامله ونائبه املهند�س ن�ضال داود ومعايل 

وزي����ر الأ�ضغال العامة والإ�ض����كان املهند�س يحيى الك�ضب����ي ومخاطبة ديوان الت�ضريع وال����راأي باخل�ضو�س والتي 

ا�ضتقرت يف نهاية املطاف على اإعادة الأمور اإلى ن�ضابها والإلتزام مبا ن�س عليه قانون البناء الوطني من خالل 

اإ�ضدارها من املكتب الهند�ضي. 

عقد املقاولة

ن�ضت املادة 24/ ج من نظام الأبنية رقم 19 لعام 2021 على ما يلي »	يجب	اأن	يتم	تنفيذ	البناء	من	خالل	

مقاول	مرخ�س	وم�سنف	لدى	وزارة	الأ�سغال	العامة	وم�سجل	لدى	نقابة	مقاويل	الإن�ساءات	الأردنيني«

اإن ق����رار الهيئ����ة العامة لنقابة مقاويل الإن�ضاءات الأردنيني والذي ين�����س على �ضرورة اأن يكون عقد املقاولة 

مت�ضمنًا املواد امل�ضتخدمة يف عملية البناء جاء مخالفًا لن�س املادة )781(

من	القانون	املدين	رقم	)43(	ل�سنة	1976.

حي����ث اأن هذا القرار وتطبيقاته قد اأثرت عل����ى امل�ضتثمرين يف قطاع الإ�ضكان ومن هنا قامت الهيئة الإدارية 

ممثل����ة بنائب الرئي�س املهند�س ن�ضال داود بالتحرك لإنهاء هذا التغول على قطاع ال�ضتثمار يف جمال الإ�ضكان 

وق����د مت مخاطبة املعنيني يف اأمانة عمان بهذا اخل�ضو�س ومتت مخاطبة وزارة الأ�ضغال العامة والإ�ضكان، حيث 

اأب����دت عرب مرا�ضلته����ا للجمعية واجلهات ذات الخت�ضا�س بعدم �ضرعية ما ذهب����ت اإليه نقابة املقاولني ول زال 

العمل جاري لثني اأمانة عمان عن املطالبة بعقد املقاولة وبال�ضيغة املعمول بها حاليًا واإنهاء التغول احلا�ضل من 

قب����ل نقابة مقاويل الإن�ض����اءات الأردنيني و�ضرورة الرجوع اإلى ن�س املادة )24/ج( من نظام الأبنية رقم )19( 

لعام 2021 وامل�ضار اإليها �ضابقا، وذلك من خالل تقدمي الوثائق التالية :-

رخ�ضة املقاول امل�ضنف املمنوحة من وزارة الأ�ضغال العامة وامل�ضجل لدى نقابة مقاويل الإن�ضاءات الأردنيني 

م����ع العق����د املربم بني املالك واملقاول دون الت�ضديق عليه من نقابة مقاويل الإن�ضاء ات الأردنيني واعتمادها من 

قبل اأمانة عمان الكربى. 
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3 - ندوة معوقات الرتاخي�س واذونات ال�ضغال

    نتيج����ة ملطالب اأع�ض����اء الهيئة العامة ب�ضرورة حل معوقات التاأخري باإج����راءات الرتاخي�س التي اأ�ضبحت 

ت����وؤرق امل�ضتثمر يف عملية الرتاخي�س واملوافقات واذون����ات ال�ضغال، وكذلك موافقات الدفاع املدين بعد اعتماد 

الأمتتة الإلكرتونية، بعملية تقدمي الطلبات للرتاخي�س واذونات ال�ضغال.

    فق����د ب����ادرت اجلمعية با�ضت�ضافة �ضعادة املهند�س زياد اأبو عرابي ممثال عن امانة عمان و�ضعادة املهند�س 

عب����د اهلل غو�ض����ه رئي�س هيئة املكات����ب الهند�ضية، و�ضعادة املق����دم املهند�س اأنور ال�ضديفات مدي����ر اإدارة الوقاية 

واحلماي����ة الذاتية ممثال عن مديري����ة الدفاع املدين، وبح�ضور عدد من اأع�ضاء الهيئة العامة للجمعية، للت�ضاور 

حول الأ�ض�س والقواعد والإجراءات املتخذة للتخفيف من معاناة امل�ضتثمرين يف هذا القطاع.

   وخل�ضت الندوة اإلى تو�ضيات للعمل على اإعادة درا�ضة �ضري العمليات والإجراءات ب�ضكل م�ضتفي�س من قبل 

اجلهات املخت�ضة كٌل �ضمن اخت�ضا�ضه متهيدًا لإتخاذ ما يلزم لتقلي�س الفرتة الزمنية لإجنازها.

4- زيارة اجلمهورية العراقية ال�ضقيقة

    يف اإط����ار العم����ل العربي امل�ضرتك وعلى �ض����وء الجتماع الوزاري الثالث����ي ) الأردن، م�ضر العراق( والذي 

مت م����ن خالله التوافق على اأطر م�ضاري����ع التعاون امل�ضرتك يف املجالت املختلفة ومنها الت�ضييد والبناء وت�ضدير 

قط����اع الإن�ضاءات، اإ�ضتكماًل للجهود املبذولة يف تر�ضيخ التعاون امل�ض����رتك ودعمًا لقطاع الإن�ضاءات والقطاعات 

الت����ي تدور يف فلك����ة ) قطاع الإ�ضكان( وتلبي����ة لدعوة وزير الأ�ضغ����ال العامة والإ�ضكان �ضارك����ت اجلمعية ممثلة 

قط����اع الإ�ضكان الوفد امل�ضكل م����ن وزارة الأ�ضغال العامة والإ�ضكان وقطاع الإن�ضاءات يف زيارة جلمهورية العراق 

ال�ضقي����ق، حيث مت التوقيع عل����ى العديد من مذكرات التفاهم خالل الزيارة ومن اأب����رز اأهدافها تر�ضيخ التعاون 

امل�ض����رتك ودع����م القطاعات امل�ضرتكة ب����ني البلدين واإطالع الأ�ضقاء على جتارب القط����اع يف بناء املدن ال�ضكنية 

احل�ضري����ة، ودعوة ال�ضركات الأردنيني الت����ي تعنى بالإ�ضتثمار يف جمال الإ�ضكان اإل����ى اإ�ضتغالل الفر�س املتاحة 

للعمل يف العراق ال�ضقيق.

5- وزارة البلديات وال�ضوؤون القرويــــــــــة 

   اقر جمل�س الوزراء قانون البلديات والالمركزية ل�ضنة 2021  ، حيث كان للجمعية الأثر الكبري يف مناق�ضة 

م����واده ، ولك����ن مل يلب����ي كافة طموحات وتطلع����ات امل�ضتثمرين يف ه����ذا القطاع مبحافظات والوي����ة اململكة ، وما 

زال����ت اجلمعي����ة تعمل على مد قنوات التوا�ضل ، لإيجاد �ضيغه �ضم����ن التعليمات والأنظمة لت�ضهيل على امل�ضتثمر 

واملواطن على حد �ضواء على بع�س مواد القانون اخلالفية .

6- دائرة الأرا�ضي وامل�ضاحــــــة

    م����ازال العم����ل جاري لتقدمي اخلدمات والت�ضهيالت لأع�ضاء الهيئة العامة من خالل املكتب الدائم لدائرة 

الأرا�ض����ي وامل�ضاحة ، وتق����دمي اخلدمات الإلكرتونية حيث يقدم ا�ضدار �ضندات الت�ضجيل واملخططات ، وغريها 
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وح�ضول الأع�ضاء على تلقي اف�ضل اخلدمات �ضمن اإجراءات تراعي اجناز املعامالت بكل ي�ضر و�ضهوله وكفاءة 

عالية .

    وت�ضم����ل اخلدم����ات الإلكرتوني����ة التي يقدمه����ا مكتب الدائرة باجلمعي����ة دون احلاجة اإل����ى مراجعة دوائر 

الت�ضجيل:-

اإ�ضدار �ضندات امللكية العقارية. -

اإجراء كافة اأعمال التحري وا�ضتعالم امللكية. -

اإ�ضدار املخططات املتعلقة بالأرا�ضي. -

توفري خدمة الإر�ضاد والتوجيه للقطاع الإ�ضكاين. -

تقدمي طلبات ال�ضرتاك باخلدمات الإلكرتونية وخدمة الر�ضائل الق�ضرية. -

     وكما عملت الهيئة الدارية على الغاء ر�ضوم الفراز ، والتي تكللت بالنجاح بعد ان اأ�ضبحت توؤرق امل�ضتثمر 

، حيث اأن ر�ضوم الإفراز توؤدي الى الزيادة ال�ضعرية لل�ضقق ، وبالتايل �ضعوبة الت�ضويق، هذا بالإ�ضافة الى ن�ضوب 

خالفات بني امل�ضتثمر وامل�ضرتي نتيجة لظهور فرق لل�ضعر    املتفق عليه ب�ضبب هذه الر�ضوم.

    وا�ضلت الهيئة الدارية مطالبة احلكومة بتمديد قرار منح العفاء للمواطن الأردين من )50%( من ر�ضوم 

نقل امللكية لل�ضقق والأرا�ضي، وكذلك باإعفاء معامالت النتقال بالإرث، والتخارج من ر�ضوم الت�ضجيل.

     وكذل����ك العف����اء من ر�ضوم نقل امللكية اول 150 م����رتا مربعا من م�ضاحة ال�ضقة، وبيان مدى اأهميته �ضواء 

اكان م�ضتثمرا ام مواطنا.

وم����ازال العمل ج����اري بتزويد الأع�ض����اء بالبيوعات التي نفذته����ا ال�ضركة لت�ضهيل عل����ى اع�ضائها عند تعبئة 

النماذج ال�ضريبة املخ�ض�ضة لذلك.

5- ر�ضوم التجزئة والقيمة الإدارية التقديرية 

    طالب����ت اجلمعي����ة احلكومة ب�ض����رورة الرج����وع لالتفاقية املربمة بني دائ����رة الأرا�ض����ي وامل�ضاحة وجمعية 

امل�ضتثمرين يف قطاع الإ�ضكان الأردين منذ اكرث من ع�ضر �ضنوات واملت�ضمنة اتفاقية ر�ضوم التجزئة وان التخلي 

ع����ن هذه التفاقية والتوجه نحو فر�س قانون القيمة الإدارية التقديري����ة والذي بداأت دائرة الأرا�ضي وامل�ضاحة 

بتطبيقه يف بع�س مناطق عمان من �ضاأنه ان يربك عمل القطاع الذي يعاين اأ�ضال من حتديات كبرية على كافة 

ال�ضعد وخا�ضة بالو�ضع الراهن جلائحة الوباء )كورونا( وتداعياتها. 

    ونتيج����ة للمطال����ب واملخاطبات الر�ضمية وقن����وات التوا�ضل ما بني الهيئة الإداري����ة جلمعية امل�ضتثمرين يف 

قطاع الإ�ضكان الأردين واجلهات الر�ضمية وغري الر�ضمية مت تخفي�س ر�ضوم التجزئة من 1% الى )3( باألف.
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8-العــــــــــــــــــــــــــــــــالم 

تبن����ت الهيئ����ة الإدارية منذ توليها مهامها خدمة هذا القطاع عل����ى الهتمام بال�ضلطة الرابعة ، وهي العالم 

�ض����واء )املرئ����ي او امل�ضموع او املكتوب ( ، لفتح قنوات التوا�ضل وتو�ضي����ل مطالب امل�ضتثمرين الى جميع اجلهات 

، الر�ضمي����ة و�ضب����ه الر�ضمية واخلا�ضة والهيئ����ات ذات العالقة بهذا القطاع ، مطالبني ب�ض����رورة الهتمام ورفع 

املعان����اة ع����ن امل�ضتثمري����ن يف هذ ا القطاع ،  وتغيري الفكرة ل����دى البع�س باأن هذا القطاع غ����ري موؤثر،  ومحاولة 

تهمي�ض����ه ب�ضت����ى الطرق لإفتقارهم الى املعلومات الكافية عن هذا القط����اع ، ودوره يف رفد اخلزينة ، وم�ضاهمته 

الفاعلة يف الناجت املحلي، 

 والق�ض����اء عل����ى البطالة ، وجيوب الفقر ، واإظهار قوة هذا القط����اع بقدرته على ت�ضغيل ما يقارب 37 قطاعا 

رئي�ضا وخم�ضني قطاعا ثانويا ودورة يف حتريك عجلة القت�ضاد.

9- �ضريبة الدخــــــــــــــــــــــــل

م����ازال العم����ل جاري بالتفاقي����ة املربمة مع دائرة �ضريب����ة الدخل حول نظام املقط����وع )2.5%( من القيمة 

املق����درة بدائ����رة الأرا�ضي وامل�ضاحة ، ومازالت الهيئ����ة الإدارية تعمل على فتح قن����وات الت�ضال لإقناع اأ�ضحاب 

الق����رار حول القيم����ة ال�ضريبة املفرو�ضة على القط����اع ، ومدى الجحاف الذي حل����ق بامل�ضتثمرين ، وخا�ضة يف 

�ضنوات جائحة كورونا ، والعمل على اعتبار هذا القطاع من القطاعات املت�ضررة .

10- امل�ضاركة الوطنية واملجتمعية 

الديوان امللكي العامـــــــــــــــــــــــــــر

ثم����ن الديوان امللكي العامر تربع اجلمعية باإن�ضاء ع�ضر وح����دات �ضكنية �ضمن م�ضاريع املبادرات امللكية التي 

يقدمها الديوان امللكي العامر لالأ�ضر العفيفة وذوي الدخل املحدود ، حيث بادرت اجلمعية بتقدمي التربع لقناعة 

الهيئة الإدارية ب�ضرورة امل�ضاهمة املجتمعية لهذا الوطن الذي نحب .

11- جمل�س العيـــــــــــــــــــــــــان 

�ضم����ن اجلهود التي تبذله����ا الهيئة الإدارية للجمعية ، �ضاركت اجلمعية من خ����الل ممثلها املهند�س او�ضامه 

عبا�ض����ي امني ال�ضر ، بلقاء اللجن����ة املالية مبجل�س العيان �ضمن لقاءات ممثلني ع����ن القطاعات القت�ضادية ، 

وبح�ضور نائب البنك املركزي ومدير عام �ضريبة الدخل ومدير املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي ، لإي�ضال 

الأعب����اء التي يتحملها امل�ضتثمري����ن يف قطاع الإ�ضكان نبيجه جلائحة كورونا ، وقد اعد املهند�س او�ضامه عبا�ضي 

ورق����ة به����ذا ال�ضاأن قدمها للح�ضور اثناء الجتماعات بني فيها العبء ال�ضريبي ، ور�ضوم الت�ضجيل ، وغريها من 

ال�ضعوبات واملعوقات التي تواجه القطاع.
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12- نقابة املهند�ضني الأردنيني

هيئة املكاتب الهند�ضيـــــــــــــــــة 

    �ضارك����ت اجلمعي����ة م����ن خالل ممثله����ا املهند�س ن�ض����ال داود نائب رئي�����س الهيئة الإداري����ة يف الندوة التي 

نظمته����ا هيئة املكاتب الهند�ضية وال�ضركات الهند�ضية ، بعنوان التدقيق اللكرتوين )الواقع وم�ضارات التطوير( 

يف نقاب����ة املهند�ضني ، وبرعاية معايل املهند�س يحيى الك�ضبي وزي����ر ال�ضغال العامة والإ�ضكان والتي تهدف اإلى 

بح����ث الق�ضايا واملوا�ضيع املتعلقة بنظ����ام التدقيق الإلكرتوين والربط مع اجله����ات املانحة للرتخي�س ، وت�ضعى 

الندوة اإلى ت�ضليط ال�ضوء على بع�س امل�ضاكل التي تواجهها عملية التدقيق الإلكرتوين و�ضبل حلها وو�ضائل تطوير 

املنظومة وزيادة كفاءتها مبا ينعك�س اإيجابًا على �ضرعة ترخي�س املعاملة.

   حي����ث طرح املهند�����س الداود معاناة امل�ضتثمرين ب�ضبب تاأخر اإ�ضدار رخ�����س البناء بعد اإعتماد اآلية تقدمي 

املخطط����ات الكرتوني����ا، وبني باأن هذا التاأخري عباره عن كلف على امل�ضروع الذي يتحمله بنهاية املطاف املواطن 

ال����ذي ا�ضبح فاقدا للقدرة ال�ضرائية، وتاأكل الرواتب نتيجة للظروف القت�ضادية، حيث طالب ب�ضرورة تقلي�س 

الف����رتة الزمني����ة للح�ضول على الرخ�س باأق����ل من �ضهر، والبحث عن الطرق البديل����ة للو�ضول الى اأق�ضر فرتة 

زمنيه.

  كم����ا قامت اجلمعية مبخاطبة نقاب����ة املهند�ضني بخ�ضو�س قرار هيئة املكات����ب الهند�ضية واملتعلقة بالطلب 

م����ن املالك)امل�ضتثمر( عند ت�ضديق املعاملة من نقاب����ة املهند�ضني باإيداع قيمة رواتب املهند�س املقيم بالإ�ضافة 

اإلى دعم الإ�ضراف والذي يعادل )70%( من جمموع رواتب املهند�س املقيم نقدًا ومبوجب �ضيك م�ضدق واأبدت 

حتفظه����ا على هذا القرار حيث جاء خالفًا لقانون النقابة والأنظمة والت�ضريعات ذات العالقة وطالبت بالعدول 

عن هذا القرار ويف حال عدم التجاوب من قبل النقابة اللجوء اإلى الق�ضاء.

13-�ضركة الكهرباء الأردنية

    تابع����ت اجلمعية خالل ه����ذا العام جهودها مع �ضركة الكهرباء مع �ضرك����ة الكهرباء الأردنية وهيئة تنظيم 

قط����اع الكهرب����اء حيث مت عقد ع����دد من اللق����اءات والجتماعات لبحث ع����دة موا�ضيع منها محط����ات التحويل 

داخ����ل العمارات ال�ضكني����ة، عدادات اخلدمات امل�ضجلة با�ضم �ضركات الإ�ض����كان وتبقى كذلك عند انتهاء عملية 

البي����ع وت�ضجيل ال�ضق����ق ال�ضكنية باأ�ضماء املواطنني امل�ضتثمرين وذلك لتغيري ا�ض����رتاك العدادات القدمي لت�ضبح 

با�ض����م �ضكان البنايات واآلية للعدادات اجلديدة التي ترك����ب لحقًا بحيث يتم حتويل ا�ضرتاك العداد اإلى اأ�ضماء 

امل�ضتثمرين تلقائيًا عند بيع اآخر �ضقة. 

    وقد مت توقيع مذكرة تفاهم ما بني جمعية امل�ضتثمرين يف قطاع الإ�ضكان الأردين و�ضركة الكهرباء الأردنية، 

وذل����ك لإن�ضاء مكتب ارتب����اط لل�ضركة يف مقر اجلمعية ، ولتقدمي اخلدمات لأع�ض����اء الهيئة العامة من خالله ، 

واملتمثلة بالتايل:-

حل امل�ضاكل العالقة بني امل�ضتثمرين و�ضركة الكهرباء الأردنية . -

ا�ضتخدام البوابة الإلكرتونية . -
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 خدمات الطاقة املتجددة . -

 عداد اخلدم��������������������������������������������ات . -

ال�ضراع يف اجناز املعامالت باأقل وقت ممكن.  -

املح���������������������������������������������ولت . -

   كما ومت متابعة ال�ضكاوى التي ترد اإلى اجلمعية من �ضركات الإ�ضكان بحق �ضركة الكهرباء.

14-اتفاقية طالل ابوغزاله 

     نظ����رًا حلاج����ة قط����اع الإ�ضكان لدرا�ض����ة �ضاملة حول واقع وم�ضتقب����ل قطاع الإ�ض����كان الأردين ومدى تاأثري 

ه����ذا القط����اع على الن����اجت القومي املحلي، ورف����دة للخزينة وم�ضاهمت����ه يف الق�ضاء على البطال����ة التي اأ�ضبحت 

ت����وؤرق احلكومات املتعاقبة، ومبا اأن اجلمعية هي املمثل الوحي����د لهذا القطاع والتي اأخذت على عاتقها النهو�س 

به����ذا القطاع، و�ضرورة و�ضع درا�ضات وبيانات م�ضتندة اإلى اأرقام وحقائق واقعية اأمام اأ�ضحاب القرار لت�ضهيل 

مهمتهم يف اإتخاذ القرار ومبا ينا�ضب وين�ضجم مع تطلعات القطاع. 

    ارت����اأت الهيئ����ة الإدارية للجمعية، ب�ضرورة اللجوء الى موؤ�ض�ضة مرموقة، ومعرتف بها داخليا وخارجيا ولها 

اخلربة والإمكانات لعمل هكذا درا�ضة، وبعد املفا�ضلة بني ال�ضركات املتقدمة وقع الإختيار على جمموعة طالل 

اأب����و غزال����ه لعمل هذه الدرا�ضة بعنوان )واق����ع القطاع يف الأردن( ، والتي �ضرتى الن����ور بالقريب العاجل ، حيث 

�ضيتم توزيعها على جميع الوزرات والهيئات �ضاحبة الإخت�ضا�س وخا�ضة الت�ضريعية منها .

15- ال�ضكـــــــــــــــــــــــــــــاوي

تق����دم للجمعي����ة العديد من ال�ض����كاوى واملطالبات الى اجلهات الر�ضمية من اأع�ض����اء الهيئة العامة، والتي مت 

درا�ضته����ا ومخاطبة اجلهات ذات العالقة، والتي ا�ضف����رت عن حل اغلبها ومازالت الهيئة الإدارية متابعة لباقي 

الق�ضايا العالقة �ضمن الأطر القانونية. 

16-املوقع الإلكرتونــــــــــــــــــــي 

متا�ضيا مع ثورة التكنولوجيا والت�ضالت، مت حتديث املوقع الإلكرتوين للجمعية، وتفعيل حقوله لي�ضتوعب كل 

الن�ضاط����ات الت����ي تقوم بها اجلمعية ليعمل كمن�ضة للتوا�ضل مع الأع�ض����اء، اذ يتم و�ضع كافة الخبار والتعاميم 

www.Dev.com.jo التي تهتم بقطاع الإ�ضكان

   jhda@dev.com.jo  وكذلك ميكنكم مرا�ضلة اجلمعية على الربيد اللكرتوين
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جمعية امل�ضتثمرين يف قطاع الإ�ضكان الردين

عمان - الأردن

البيانات احل�ضابية اخلتامية وتقرير

مدققي احل�ضابات كما هي يف 31 كانون اأول 2021
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