
التقرير السنوي الثاني والثالثون

2020





التقرير السنوي الثاين والثالثون 2020
3





التقرير السنوي الثاين والثالثون 2020
5





التقرير السنوي الثاين والثالثون 2020
7

املحتويات

الرقم  البـيــان 

8رئي�س واع�ضاء جمل�س الإدارة

9لوحة �ضرف اع�ضاء جمال�س الإدارة

10لوحة �ضرف روؤ�ضاء جمال�س الإدارة

11كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

13التقرير الإداري عن ال�ضنه املنتهية يف 2019/12/31

البيانات املالية اخلتامية كما يف 2019/12/31 مع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل



التقرير السنوي الثاين والثالثون 2020
8

جمل�س الإدارة

ال�ضيد كمال عبد الرحمن العواملة

رئي�س  الهيئة الدارية

ال�ضيد �ضامي الباز

املهند�س ا�ضامه عبا�ضي

امني ال�ضر 

ال�ضيد �ضلطان ح�ضان

امني ال�ضندوق  

املهند�س زيد التميميال�ضيد ا�ضرف حلف 

ال�ضيد  وائل �ضحاده

املهند�س احمد عمر اخلطاب 

م�ضوؤول جلنه الع�ضوية

املهند�س ن�ضال داود

نائب رئي�س الهيئة الدارية



التقرير السنوي الثاين والثالثون 2020
9

لوحة �ضرف روؤ�ضاء جمال�س الإدارة

					ال�سيد	فواز	حممود	احل�سـن	

1993/1/25	-	1989/1/18

2016/7/23 –	2015/9/6

املهند�س	حممود	ال�سعودي

2007/4/20-1998/7/26

املهند�س	حممد	خري	الكيالين

1998/7/25	-1993/1/26

املهند�س	زهري	العمــري

2012/7/17	-	2007/4/21

2019/4/23	-		2016/7/24

ال�سيد	كمال	العوامله

2020/1/1	-	لغاية	الأن

2015/9/5–	2012/7/18



التقرير السنوي الثاين والثالثون 2020
10

لوحة �ضرف اع�ضاء جمال�س الإدارة

املهند�س عدنان املهداوي27ال�ضيد فواز  حممود احل�ضن1

املهند�س نائل العبدالالت28املهند�س حممد خري الكيالين2

ال�ضيد اكرم رم�ضان29املهند�س حممود ال�ضعودي3

املهند�س عمر اجلزار30املهند�س زهري العمري4

املهند�س فار�س الع�ضاف31ال�ضيد كمال العوامله5

املهند�س �ضفوان العمد32املهند�س مثنى ال�ضرطاوي6

املهند�س منري ابوع�ضل33ال�ضيد ايليا مو�ضى م�ضلم7

املهند�س ن�ضر اهلل ن�ضر اهلل34ال�ضيد طه احلجاوي8

املهند�س حممد زهري الك�ضيح35ال�ضيد �ضليم حممد زريق9

املهند�س احمد �ضمور36ال�ضيد مينا املدانات10

املهند�س نبيل الكوفحي37املهند�س حامت غنيم11

ال�ضيد مهند �ضريه38ال�ضيد عمر الناظر12

ال�ضيد منر اللوزري39ال�ضيد ابراهيم الظاهر13

املهند�س ن�ضال داود40املهند�س حممد الق�ضاة14

املهند�س �ضمري ح�ضوه41املهند�س طالل �ضدر15

املهند�س غالب اجلعفري42املهند�س حممد عوده16

املهند�س وائل اجلمزاوي43ال�ضيد مروان العبدالالت17

املهند�س جميل ابوحجله44ال�ضيد ن�ضال اخلزاعي18

املهند�س زيد التميمي45ال�ضيد جمال ابوحجله19

الدكتور املهند�س حيدر التميمي46املهند�س حممد ح�ضني حمدان20

ال�ضيد ا�ضرف زهري خلف47املهند�س ح�ضني الن�ضر21

ال�ضيد حممد ها�ضم اجليالين48املهند�س نبيل ا�ضتي التميمي22

املهند�س �ضالح الدين ابوديه49الدكتور نعمان الهم�ضري23

املهند�س �ضليمان داود50املهند�س عبداحلليم خلف24

ال�ضيد عبداجلليل زلوم51املهند�س خلدون القرعان25

ال�ضيد ماجد غو�ضه26



التقرير السنوي الثاين والثالثون 2020
11

الإخوة والأخوات الزمالء الكرام 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الإدارية  الهيئة  اأع�ضاء  زمالئي  عن  ونيابة  باإ�ضمي  ي�ضرين    

�ضاكرًا   2020 لعام  ال�ضنوي  التقرير  لكم  واأقدم  بكم،  اأرحب  اأن 

اجتماعنا  لعقد  الإجتماعي  التوا�ضل  من�ضة  على  تواجدكم 

ال�ضنوي، نظرًا للتعليمات احلكومية ب�ضرورة التباعد، ومنع عقد 

لل�ضالمة  ال�ضحية  باملعايري  منا  والتزامًا  �ضخ�ضًا  ع�ضرين  من  لأكرث  الجتماعات 

العامة ملواجهة انت�ضار فريو�س كورونا واحلد من خطورته.

   اإننا نقدم التقرير ال�ضنوي الثاين والثالثون بجهود خمل�ضة، وبعد م�ضاحنات 

متعددة، فقد تواجهنا مع نقابة املقاولني وموقفنا ل يحتمل التاأويل اأو الرتاخي، 

بحقوق  املطالبة  اإىل  �ضن�ضطر  فاإننا  ن�ضابها  يف  الأمور  و�ضع  يتم  مل  اإذا  فقررنا 

اأع�ضاء الهيئة العامة �ضمن القنوات القانونية.

جلنة  وت�ضكيل  الكهرباء  �ضركة  مع  تفاهم  مذكرة  اإعداد  على  الإتفاق  ومت    

ملعاجلة كافة الق�ضايا العالقة والعمل على اإيجاد مكتب خا�س ب�ضركة الكهرباء يف 

مقر اجلمعية وموظف تابع ل�ضركة الكهرباء يعمل ك�ضابط اإرتباط بني اجلمعية 

وال�ضركة للحيلولة دون وقوع اأي عائق م�ضتقباًل.

على  احل�ضول  نحاول  نزال  ما  اأننا  اإل  الكورونا،  تف�ضي  ا�ضتمرار  من  بالرغم    

اأن  نتمنى  التي  املكا�ضب  من  عدد  حققنا  وقد  العامة،  للهيئة  جديدة  مكت�ضبات 

تزداد، وتكون ال�ضقة �ضمن الكلفة، وتكون �ضمن اإ�ضتطاعة املواطن و�ضمن قدرته، 

متمننينّ اأن تكون ال�ضقة �ضمن املقدرة املالية للمواطن الأردين، ونحن نعمل حتت 

ظل القيادة الها�ضمية احلكيمة جلاللة امللك عبداهلل املعظم.

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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لقد با�ضر جمل�ضنا احلايل مهامه يف مطلع العام املا�ضي 

وقد عقد جمل�ضنا )14( اإجتماعًا طوال فرتة العام احلايل، ناق�س 

خالله املوا�ضيع الهامة واملرتبطة بالقطاع الإ�ضكاين. 

وزارة الأ�ضغال العامة والإ�ضكان

اأوًل: تن�ضيط القطاع

    من����ذ انت�شار فريو�س كورونا ومهاجمت����ه للجميع واإعالن الإغالق التام يف الأردن بتاريخ 2020/03/17 مت 

التوا�ش����ل م����ع معايل وزير الأ�شغال العامة والإ�شكان من اأجل العمل عل����ى ا�شت�شدار ت�شاريح ل�شركات الإ�شكان 

لتتمكن من متابعة امل�شاريع حتت التنفيذ.

    وبه����دف تن�شي����ط القط����اع للخروج م����ن الزمة الإقت�شادية الت����ي يعانى منها مت اإع����داد ورقة عمل لتحفيز 

الإ�شتثمار يف قطاع الإ�شكان موؤلفة من ثمانية بنود وعر�شها على اجلهات املعنية يف رعاية هذا القطاع واأهمها:-

اأ. تخفي�س الفوائد البنكية على ال�شركات بحد اعلى  2% واملواطنني بحد اعلى 1% يف ما يتعلق بالقرو�س . 1

ال�شكنية وملدة )3( �شنوات من تاريخه .

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

التخفيف من ال�شروط واملتطلبات الالزمه لالقرا�س.. 2

اإع����ادة النظ����ر بر�شوم ت�شجيل الأرا�شي وال�شقق مبا يحفز  دوران عجل����ة ال�شوق يف هذا القطاع بحيث ل . 3

تزيد عن )2%( لالأرا�شي وال�شقق.

ال�شم����اح للجن�شيات غ����ري الأردنية بالتملك لكرث من �شقه وت�شريع اإج����راءات املوافقات الأمنية بحيث ل . 4

تزيد عن )14( يوم كحد اأق�شى. 

اإعادة درا�شة العبء ال�شريبي على القطاع مبا يتنا�شب واملرحلة احلالية وذلك من خالل :-. 5

      )اأ( اإعفاء كامل �شريبة الدخل املتحققة على ال�شقق املباعة خالل الأعوام) 2023-2020(.

     )ب( تخفي�س �شريبة املبيعات بن�شبة )50%( على ال�شلع واملواد الداخلة باملنتج املحلي وامل�شنعة حمليَا.

اإعط����اء حواف����ز للم�شتثمرين الذين يبا�ش����رون م�شاريعهم خالل 3 �شنوات من تاريخ����ة ولغاية نهاية عام . 6

.2023

من����ح طابقني ا�شافي����ني يف مناطق �شك����ن )اأ( )ب( )ج( )د( م����ع احلفاظ عل����ى خ�شو�شية ال�شكن           أ. 

اخلا�س وال�شكن الأخ�شر

تعليق العمل بنظام الكثافة ولكافة مناطق اململكة.ب. 
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العودة للعمل بنظام ر�شوم الرتاخي�س ال�شابق. ج. 

 ت�شهي����ل وت�شري����ع اجراءات اأمان����ة عمان الكربى لرتخي�����س املباين واحل�شول عل����ى اأذونات الأ�شغال د. 

لتخفي�س كلفة  را�س املال.

تخفي�س �شعر الكهرباء على العدادات املوؤقتة يف امل�شاريع ال�شكنية ا�شوة بال�شناعة وعدم اإلزام �شركات . 5

الإ�شكان برتكيب �شاعات كهرباء اإل بعد البيع.

ل�شم����ان العدال����ة يف العالقة الت�شاركية ما ب����ني القطاع العام والقطاع اخلا�س ومب����ا ان القطاع اخلا�س . 6

مطال����ب خالل املرحل����ة احلالية بتخفي�س اأرباحه اىل احل����دود الدنيا ومبا يغطي كلف����ة راأ�س املال فقط 

ميك����ن العم����ل على اإجراء درا�شة حقيقية وواقعية ل�شعر ال�شا�س بحي����ث تقوم اللجنة امل�شكلة لهذه الغاية 

مع دائرة الرا�شي وامل�شاحة  باإعداد الدرا�شة الالزمه لذلك.

        ومت التاأكيد على �شرورة اإدارج قطاع تاأمني امل�شاكن للمواطنني �شمن امل�شاريع املعفاة بقانون

        الإ�شتثمار اأُ�شوة بالقطاع ال�شياحي وال�شحي والتعليمي.

 حي����ث مت عل����ى اأثرها ت�شكيل جلنة برئا�شة عطوفة مدير عام املوؤ�ش�ش����ة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري 

و�شمت يف ع�شويتها كل من ال�شادة:

• اأمني عام وزارة الداخلية	

• مدير عام دائرة الأرا�شي وامل�شاحة	

• مدير عام دائرة �شريبة الدخل واملبيعات	

• نقيب املهند�شني الأردنيني	

• نقيب مقاويل الإن�شاءات الأردنيني	

• مدير عام جمعية البنوك يف الأردن	

• مندوب البنك املركزي الأردين	

• مندوب اأمانة عمان الكربى	

• بالإ�شافة اإىل رئي�س جمعية امل�شتثمرين يف قطاع الإ�شكان الأردين.	

      والت����ي ح�شل����ت على نتائ����ج مت رفعها اإىل جمل�س رئا�شة الوزراء ملناق�شته����ا حيث �شدر عن جمل�س رئا�شة 

ال����وزراء قرارات هامة لالأخذ مبا ج����اء بورقة العمل وت�شكيل جلان متخ�ش�شة ملعاجل����ة الق�شايا الواردة �شمن 

هذه اخلطة مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.

 ثــــــــــانيـــًا: �ضهادة املطابقة وعقود املقاولت

     �ش����كل مع����ايل وزير الأ�شغال العام����ة والإ�شكان جلنة فنية لإع����داد م�شودة عقد تنفي����ذ امل�شاريع الإن�شائية 

ال�شغ����رية بالقطاع اخلا�����س ومت الطلب من معايل وزير الأ�شغ����ال العامة والإ�شكان اإيق����اف العمل بقرار الهيئة 
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العامة لنقابة مقاويل الإن�شاءات لغاية انتهاء عمل اللجنة الفنية.

    وقدم����ت �شروحات قانوني����ة حول “املقاولة” يف القانون املدين الأردين وم�شوؤوليات �شاحب العمل واملقاول 

ومت اإي�ش����اح اأن ه����ذا القرار يتعار�س مع القانون املدين املادة )781( كم����ا قدمنا �شروحات حول اإ�شدار �شهادة 

املطابق����ة م����ن قبل املقاول وامل�شادقة عليها من نقابة املقاولني يف ح����ني ان الأ�شل اأن يتم اإ�شدارها اإ�شتنادًا اإىل 

قانون البناء الوطني املادة)3/11( والتي ن�شت على اإ�شدارها من اللجنة امل�شرفة على البناء. 

ثالثًا: نقابة املقاولني

     مت عق����د العدي����د م����ن الإجتماع����ات واللقاءات ب����ني اجلمعية ونقاب����ة املقاولني حيث جرى بح����ث الق�شايا 

املعلقة واأهمها عقد املقاولة و�شهادة املطابقة وبرعاية معايل وزير الأ�شغال العامة والإ�شكان الذي يتفهم مطالب 

اجلمعية.

    ونوؤكد اأن موقفنا ل يحتمل التاأويل اأو الرتاخي، فقرارنا اإذا مل يتم و�شع الأمور يف ن�شابها فاإننا �شن�شطر 

اإىل املطالبة بحقوق اأع�شاء الهيئة العامة �شمن القنوات القانونية.

رابعًا: جمل�س البناء الوطني

    �شارك����ت اجلمعية يف اجتماعات عق����دت يف وزارة الأ�شغال العامة لالإ�شكان من اأجل ت�شكيل جلنة للمتابعة 

والإ�شراف على امل�شاريع املنفذة يف القطاع الإن�شائي ب�شكل عام وقطاع الإ�شكان على وجه اخل�شو�س.

    وبالرغ����م م����ن حتفظن����ا عل����ى ت�شكيل اللجنة حي����ث اأنها تتعدى عل����ى �شالحيات من هم معني����ني بالقانون 

لالإ�شراف على هذه امل�شاريع وت�شادر �شالحياتهم.

    ونظرًا لت�شكيل اللجنة رغم معار�شتنا لها، فقد راأينا انه من الأف�شل اأن نكون �شمن اأع�شاءها حتى نتمكن 

من الدفاع عن م�شالح اأع�شاء هيئتنا العامة عند احلاجة. 

    كم����ا ق����ام معايل وزير الأ�شغال العامة والإ�شكان بعد �شدور نظ����ام اإجراءات الرقابة والتفتي�س على اأعمال 

الإعم����ار )نظ����ام رقم 52 ل�شنة 2020( بت�شكي����ل جلنة لدرا�شة الإجراءات التنفيذية له����ذا النظام، وا�شتطاعت 

اجلمعية اأن تكون ممثلة يف هذه اللجنة لرتاعي م�شالح امل�شتثمرين وحتفظ حقوقهم.

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

    ُعق����دت العدي����د من اللق����اءات الت�شاورية مع اإدارة املوؤ�ش�ش����ة العامة لالإ�شكان والتطوي����ر احل�شري للحوار 

وتب����ادل وجهات النظر ح����ول املبادرة الوطنية لالإ�شكان، وكان اأهمها حمور ال�ش����روط املرجعية املتعلقة مب�شروع 

مدينة املجد يف الزرقاء.

    وق����د كان للجمعي����ة الكثري م����ن التحفظات على جممل ال�ش����روط املرجعية اخلا�شة بامل�ش����روع اإل اأن اإدارة 

املوؤ�ش�ش����ة ارتاأت العمل على اإطالق دعوة ا�شتثمارية �شمن �ش����روط وحمددات حتفظنا عليها ومت تنبيه املوؤ�ش�شة 
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ب����اأن الذه����اب اإىل هذه الدع����وة ال�شتثمارية �شمن ه����ذه ال�شروط لن يج����دي نفعًا لأن هذه ال�ش����روط ل تتوافق 

واملرحلة احلالية وطموحات امل�شتثمرين، ومل يتقدم اأي م�شتثمر لتلبية هذه الدعوة.

    ومت ا�شتئناف اللقاءات والجتماعات التي تو�شلت اإىل الت�شليم مببادئ العمل �شمن ال�شروط واملقرتحات 

املقدمة من قبلنا، ول زلنا لغاية الآن باإنتظار الإتفاق على ال�شيناريو اجلديد لإ�شتكمال الدعوة الإ�شتثمارية لهذا 

امل�شروع وفقًا للمقرتحات وال�شروط التي تتالءم مع جممل الظروف احلالية.

    وجدي����ر بالذك����ر اأن اإدارة املوؤ�ش�شة العامة لالإ�ش����كان والتطوير احل�شري بالت�شارك مع اجلمعية لعبت دورًا 

ممي����زًا لتنفيذ ما جاء بتكليف معايل وزير الأ�شغال العامة حول ورقة العمل املتقدمة بها اجلمعية لتحفيز قطاع 

الإ�شتثمار يف قطاع الإ�شكان �شمن الظروف واملعطيات احلالية.

اأمانة عمان ونظام البنية

    �شع����ت الهيئ����ة الإداري����ة منذ اليوم الأول لإنتخابه����ا اإىل مد ج�شور التوا�شل مع ك����وادر واأق�شام اأمانة عمان 

الك����ربى ملعاجل����ة الق�شاي����ا املتعلقة بالأخوة الزم����الء من خالل العالق����ة الت�شاركية بني اجلمعي����ة واأمانة عمان 

الكربى.

    حي����ث مت ت�شكي����ل جلنة �شمت ممثلني عن هيئة املكاتب الهند�شي����ة، ومهند�شي ت�شميم واجلمعية، در�شت 

نظام الأبنية والتنظيم ملدينة عمان حيث عقدت �شبع جل�شات ومت التوافق على جملة من التو�شيات واملقرتحات 

اخلا�شة بنظام الأبنية والتنظيم ملدينة عمان ونظام البلديات.

    وق����د مت اإدراج ه����ذه التو�شي����ات واملقرتح����ات �شمن كتي����ب مت ت�شليم����ه اإىل معايل اأمني عم����ان يف اجتماع 

ر�شم����ي بح�شور الأمني ورئي�س اجلمعية وعددًا من املعني����ني يف الأمانة واجلمعية حيث وعد الأمني بدرا�شة هذه 

املقرتحات وعر�شها على الدوائر املخت�شة، واأكد اأنه �شي�شار اإىل ت�شكيل جلنة م�شرتكة لدرا�شة هذه املقرتحات 

واخلروج بتوافق م�شرتك على مقرتحات حمددة.

موؤ�ض�ضة الإ�ضكان الع�ضكري

    قام رئي�س اجلمعية بزيارة اإىل رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة حيث مت التباحث يف اإمكانية فتح اآفاق تعاون 

بني القوات امل�شلحة وم�شتثمري الإ�شكان.

    ومت ت�شلي����م رئي�س هيئة الأركان �شيكًا بقيم����ة التربع الذي كان مقررًا ل�شندوق اأُ�شر ال�شهداء بقيمة )20( 

األ����ف دين����ار وح�شر اللقاء ال�شادة اأع�شاء الهيئة الإدارية �شامي الباز ووائ����ل �شحادة وع�شو املجل�س الإ�شت�شاري 

ال�شيد ن�شال يون�س.

    وتقرر عقد اجتماعات بني اجلمعية ومدير الإ�شكان الع�شكري لبحث موا�شيع ال�شراكة بني اجلهتني وعلى 

وجه اخل�شو�س ا�شتثمار اأرا�شي عائدة للقوات امل�شلحة.  

      وتتلخ�����س ه����ذه ال�شراكة با�شتثمار واإ�شتغ����الل اأرا�شي خا�شة بالقوات امل�شلح����ة الأردنية واإن�شاء م�شاريع 
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ا�شتثمارية عليها �شمن �شروط خا�شة حتفظ حقوق كافة الأطراف وحتقق الفائدة للجميع.

       وم����ا ي����زال العم����ل جاريًا للتو�شل اإىل �شيغة توافقيه وتوقيع مذك����رة تفاهم بني الطرفني لتنظيم العالقة 

وبدء

   تنفيذ هذه امل�شروعات.

دائرة الأرا�ضي وامل�ضاحة

    ق����ام ال�شي����د حممد ال�شوافني مدير عام دائرة الأرا�شي وامل�شاحة بالوكالة بزيارة اإىل مقر اجلمعية حيث 

قدم التهنئة لرئي�س اجلمعية واأع�شاء الهيئة الإدارية على نيل الثقة باإنتخابات جمل�س الإدارة.

    واأك����د ال�شواف����ني على اأهمية بن����اء عالقة ت�شاركية وتعاونية م����ع اجلمعية تقديرًا لدوره����ا املميز والفاعل 

يف القط����اع العق����اري ومبا يعزز جهوده����ا يف خدمة املواطن����ني وامل�شتثمرين، من توفري الوق����ت واجلهد وت�شهيل 

الإجراءات مبا يتواءم مع الروؤى امللكية والتوجهات احلكومية.

    واأع����رب رئي�����س اجلمعية عل����ى اأمله لفتح اآفاق جديدة للتعاون وتعزي����ز الت�شاركية بني اجلانبني ومبا يحقق 

حتفيز وتن�شيط ال�شوق العقاري.

    واأتف����ق الطرف����ان عل����ى موا�شلة الإجتماع����ات التن�شيقية لبحث ع����دد من املقرتح����ات واملوا�شيع التي تهم 

امل�شتثمرين يف قطاع الإ�شكان. 

نظام تنظيم اإدارة الق�ضم امل�ضرتك يف القطاع 

    ق����رر جمل�����س الوزراء املوافقة عل����ى نظام اإدارة الق�شم امل�شرتك يف العق����ار واملجمع العقاري كنظام جديد  

ي�شدر لأول مره، اعماًل لن�شو�س قانون امللكية العقارية والتي ن�شت على اإ�شدار هذا النظام. 

    ون�����س النظ����ام عل����ى اإن�شاء جمعي����ة املالكني والتي تتكون من جمم����وع مالكي الوح����دات العقارية املوجودة 

يف كل بن����اء ومنحها ح����ق التقا�شي وفق اأحكام القانون، وانتخاب جمل�����س اإدارة لإدارة اجلمعية وحتديد مهامه 

و�شالحياته.

    وق����د �شارك رئي�����س اجلمعية ال�شيد كمال العواملة يف و�شع هذا النظ����ام بعقد اجتماعات عديدة مع مدير 

دائرة الأرا�شي وامل�شاحة والفريق املعني بالدائرة.

    ويحدد هذا النظام اأ�شكال العالقة بني قاطني املجمع ال�شكني والتزاماتهم وطرق الإ�شتفادة من الأجزاء 

امل�شرتكة يف املبنى.

اإطالق اخلدمات الإلكرتونية

    اأطلق����ت دائ����رة الأرا�ش����ي وامل�شاحة يف الثالث م����ن �شهر اآذار خدماتها الإلكرتوني����ة يف مقر اجلمعية حيث 

ق����ام مدير ع����ام دائرة الأرا�شي وامل�شاحة يرافق����ه رئي�س اجلمعية باإطالق هذه اخلدم����ات يف مكتب الدائرة يف 
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اجلمعية.

    وياأت����ي اإنط����الق هذه اخلدمات التزام����ًا من دائرة الأرا�شي واجلمعية بال����روؤى امللكية ال�شامية والتوجهات 

احلكومية خلدمة امل�شتثمرين وح�شولهم على اأف�شل اخلدمات وفق اإجراءات تراعي اإجناز معامالتهم ب�شهولة 

وي�ش����ر و�ش����رورة ح�شولهم على اخلدم����ة املثلى بال�شرع����ة والكفاءة املطلوب����ة بتقليل الوق����ت واجلهد وتخفي�س 

النفقات.

    وت�شم����ل اخلدم����ات الإلكرتونية التي �شيقدمها مكت����ب الدائرة باجلمعية دون احلاج����ة اإىل مراجعة دوائر 

الت�شجيل:-

• اإ�شدار �شندات امللكية العقارية.	

• اإجراء كافة اأعمال التحري وا�شتعالم امللكية.	

• اإ�شدار املخططات املتعلقة بالأرا�شي.	

• توفري خدمة الإر�شاد والتوجيه للقطاع الإ�شكاين.	

• تقدمي طلبات الإ�شرتاك باخلدمات الإلكرتونية وخدمة الر�شائل الق�شرية.	

اإجناز القيمة الإدارية )ال�ضعر الإداري(

    اأجنزت دائرة الأرا�شي وامل�شاحة القيمة الإدارية )ال�شعر الإداري( يف ت�شع مديريات ت�شجيل هي الزرقاء، 

جر�����س، عجلون، الطفيلة، �شمال عم����ان، ناعور، وال�شونة ال�شمالية، دير اأبي �شعي����د، وبني كنانة، بالإ�شافة اإىل 

�شمال عمان وغرب و�شرق عمان ومديرية ت�شجيل اأرا�شي اإربد ومديرية ت�شجيل اأرا�شي العقبة.

    ويع����رف ال�شع����ر الإداري باأنه و�شع قيمة اإدارية لكل قطعة اأر�س يف اململكة وذلك ح�شب موقعها اجلغرايف، 

وكذل����ك احلو�����س الذي تتبع له وفيم����ا اإذا كان مقام عليها بناء اأم ل وغريها م����ن العوامل التي تدخل يف القيمة 

التقديرية ويتم تعديلها مره كل )3( �شنوات تبعًا حلركة �شوق العقار. 

التاأمني ال�ضحي

      ت�شلمت الهيئة الإدارية منذ انتخابها ملف التاأمني ال�شحي والذي يتاألف من :

• التاأمني ال�شحي داخل امل�شت�شفى 	

• التاأمني التكافلي على احلياة	

  والذي مت اإبرام عقودها مع ال�شركة الأردنية الفرن�شية للتاأمني يف مطلع عام 2019 قبل حل جمل�س الإدارة 

ال�شاب����ق، واكت�شفن����ا اأن الهيئ����ة الإدارية املوؤقتة مل تق����م بت�شديد كلفة هذه العقود، وانتهت ه����ذه العقود يف مطلع 

.2020



التقرير السنوي الثاين والثالثون 2020
18

  وبعد درا�شة العقود مت التوا�شل مع �شركة التاأمني لالإتفاق على تاأمني جديد وبنف�س ال�شروط اإل اأنهم طلبوا 

رف����ع ال�شعر مبق����دار)25%( الأمر الذي رف�شته اجلمعية وب����داأت الإت�شالت مع �ش����ركات التاأمني لالإتفاق على 

عقود جديدة.

• التاأمني الطبي ال�شامل:	

وه����و التاأم����ني الذي يدفع كلفت����ه املوؤمن وكذلك جرى الطلب م����ن اجلمعية رفع �شعره مبق����دار )25%( الأمر 

الذي مت عدم القبول به والبحث عن برامج تاأمني جديدة من �شركات اأخرى ونتوقع الو�شول اإىل اتفاقات قريبًا 

وب�شروط مي�شرة.

�ضركة زين 

    ترتبط اجلمعية مع �شركة زين منذ عام 2006 باإتفاقية لتقدمي خدمة الهواتف املتنقلة لأع�شاء اجلمعية، 

�شمن �شروط تف�شيلية.

    وكان����ت اآخ����ر اتفاقية مت توقيعها مع �شركة زين يف �شه����ر حزيران 2017 وملدة ثالث �شنوات، وجتري حاليًا 

مفاو�شات مع ال�شركة لتجديد الإتفاقية واحل�شول على �شروط تف�شيلية جديدة.

    وتع����اين اجلمعي����ة م����ن ظاهرة ع����دم ت�شديد فواتري ع����دد من الأع�ش����اء بالرغم من الإت�ش����الت الهاتفية 

والر�شائل الن�شية التي يقوم بها املوظفون.

وقد �شكلت الهيئة الإدارية جلنة من ال�شادة :

ال�شيد �شلطان ح�شان           اأمني ال�شندوق

ال�شيد اأ�شرف خلف 

ال�شيد �شامي الباز

     لدرا�شة الإتفاقية مع �شركة زين واحل�شول على اأف�شل ال�شروط والإمتيازات.

اجلمعية العلمية امللكية

   مت عق����د ع����دة اإجتماعات ولقاءات �شمت ممثلني عن اجلمعية العلمية امللكي����ة وبع�س اأع�شاء هيئة الإدارة 

لتدار�����س اإمكانية التع����اون بالق�شايا امل�شرتكة حي����ث مت ت�شكيل جلنة للم�شاهمة باإعداد بيان����ات تتعلق بحيثيات 

الإ�شتف����ادة م����ن الطاقة ال�شم�شي����ة ون�شبة العائد املتحق����ق وفرًا من الإ�شتف����ادة من الطاق����ة ال�شم�شية يف مواقع 

وم�شاريع متعددة من حيث املوقع وامل�شاحة، �شمن امل�شاريع اخلا�شة ب�شركات الإ�شكان.

وزارة ال�ضناعة والتجارة
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   يف درا�شة حول واقع الإ�شتثمار يف قطاع الإ�شكان وم�شاهمة مدخالت املنتج ال�شكني يف حتديد اأ�شعار وكلف 

ال�شق����ق ال�شكني����ة، مت م�شارك����ة اجلمعية يف اجتماعات عق����دت يف وزارة ال�شناعة والتجارة له����ذه الغاية �شمت 

ممثلني عدة عن كافة القطاعات الداخلة يف تكوين املنتج ال�شكني اإ�شافة اإىل ممثلني عن وزارة الأ�شغال العامة 

واملوؤ�ش�ش����ة العام����ة لالإ�شكان والتطوير احل�ش����ري، حيث مت عر�س درا�شة طالل اأب����و غزالة مبا يتعلق مبدخالت 

املنت����ج ال�شكني وذلك لالإعتم����اد على هذه الدرا�شة كاأ�شا�����س لأي درا�شة م�شتقبلية تتعل����ق مبكونات وكلف اإنتاج 

املن�شاأ ال�شكني، تلك الدرا�شة التي اأعددتها جمعية امل�شتثمرين عام 2014 وكان اأهم نتائجها اأن ن�شبة عالية من 

كلف����ة املنتج ال�شكني ي�ش����ل اإىل 30% منه حم�شور �شمن الر�شوم وال�شرائ����ب احلكومية حيث �شكل تقدمي هذه 

الدرا�شة من قبل ممثل اجلمعية حتول كامل يف م�شعى هذه اللجنة.

   حي����ث مت بع����د ذل����ك عقد عدة لق����اءات �شمت ممثلني ع����ن وزارة ال�شناع����ة والتجارة وممث����ل عن جمعية 

امل�شتثمري����ن يف مق����ر اجلمعية للح����وار حول التفا�شيل، وعليه فق����د �شرعنا اإىل اإ�شت����دراج عرو�س لتحديث تلك 

الدرا�شة والإعتماد عليها يف لقاءات متعددة جتري بني اجلمعية وممثلني عن القطاع احلكومي. 

مكتب وزارة العمل

         لتج����اوز ح����الت غ����ري م�شروعة كانت حت�شل على باب مكتب العمل املتف����ق على قيامه يف مقر اجلمعية 

خدم����ة لأع�ش����اء جمعية امل�شتثمرين يف قطاع الإ�شكان الأردين ولتج����اوز وتوفري كلفة ونفقات ت�شغيل هذا املكتب 

املرتفعة، فقد مت الإتفاق مع وزارة العمل على نقل هذا املكتب اإىل مكان اآخر مع حتمل اجلمعية جزء من تكاليف 

املقر اجلديد لهذا املكتب. 

�ضركة الكهرباء الأردنية

مت عقد اإجتماع �شم ممثلني عن اجلمعية واإدارة �شركة الكهرباء الأردنية، حيث مت عر�س الكثري من املعيقات 

التي يعاين منها م�شتثمري قطاع الإ�شكان الأردين واملتمثلة مبا يلي:-

ا�شتب����دال حمطات التحويل الكهربائ����ي داخل عمارات الإ�ش����كان ودرا�شة اإمكاني����ة اإ�شتبدالها مبحطات . 1

جممع����ة بحجم �شغري تو�شع يف التهوية الأمامية اأو يف الإرتداد اجلانبي، كما متت املطالبة بعدم تركيب 

كام����ل عدادات العمارة مبج����رد احل�شول على اإذن الأ�شغ����ال والإ�شتعجال مبعامالت �ش����ركات الإ�شكان 

وعدم تاأخريها، ومعاجلة نق�س املواد وعدم توفرها.

و�شع اآلية ل�شمان عدم بقاء عداد اخلدمات باإ�شم �شركة الإ�شكان بعد الإنتهاء من بيع الوحدات ال�شكنية.. 2

تعدي����ل تعليم����ات تو�شيل التيار الكهربائي وتكاليف تو�شيل الكهرب����اء خا�شة بعد جتديد ترخي�س �شركة . 3

الكهرباء الأردنية.

اإن �شرك����ة الكهرباء ت�شيف اأعباء على املواطنني، حيث تقوم بتحديد الأحمال املطلوبة لغالبية العمارات . 4

ال�شكني����ة باأك����رث من 100 امبري وعليه ف����اإن تزويد العمارة بالكهرباء يتطلب اإم����ا تو�شيل من خالل كيبل 

اأر�ش����ي اأو من خالل و�شع حمطة حتويل داخل العمارة ال�شكنية، اأي اأنه �شيتم اإ�شافة 10-15 األف دينار 



التقرير السنوي الثاين والثالثون 2020
20

عل����ى تكلف����ة العم����ارة ال�شكنية كحد اأدنى وه����ي ت�شاف كتكلفة عل����ى املواطن بالنهاية، ع����دا عن عزوف 

املواطن عن �شراء �شقة  يف عمارة يكون بها حمطة حتويل وخطوط �شغط عايل.

 تخفي�س �شعر الكهرباء على العدادات املوؤقتة يف امل�شاريع ال�شكنية ا�شوة بال�شناعة وعدم اإلزام �شركات . 5

الإ�شكان برتكيب �شاعات كهرباء اإل بعد البيع.

حي����ث مت الإتفاق على اإع����داد مذكرة تفاهم وت�شكيل جلنة ملعاجلة كافة الق�شاي����ا العالقة والعمل على اإيجاد 

مكتب خا�س ب�شركة الكهرباء يف مقر اجلمعية وموظف تابع ل�شركة الكهرباء يعمل كظابط اإرتباط بني اجلمعية 

وال�شركة للحيلولة دون وقوع اأي عائق م�شتقباًل.
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جمعية امل�ضتثمرين يف قطاع الإ�ضكان الردين

عمان - الأردن

البيانات احل�ضابية اخلتامية وتقرير

مراقبي احل�ضابات كما يف 31 كانون اأول 2020
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