
 

 نقابـة مقـاولي اإلنـشاءات األردنييـن    

 في القطاع الخاص اإلنشاءاتالئحة تنظيم قطاع          

 2018 لعاممعدلــة لتصديـق العقــود  ةـات تنفيذيـــتعليم      

 

 وقيعها واعتبارها من وثائق العقد.وتلطرفي العقد  إرشادات وشروط عامهإرفاق وثيقة  .1

قيعها واعتبارها من اإلضافية الخاصة بالمقاول والمالك إن وجدت وتوإرفاق وثيقة الشروط  .2

 وثائق العقد.

ل أو بيع المشروع يقوم المقاول بالتوقيع على سند تعهد والتزام المرفق كإقرار منه بعدم التناز .3

 ألي طرف ثالث.

شخص يقوم المالك بالتوقيع على سند تعهد والتزام المرفق كإقرار منه بعدم السماح ألي  .4

لعامة عادي او اعتباري غير مسجل بنقابه المقاولين وغير مصنف لدى وزاره األشغال ا

 واإلسكان  بتنفيذ المشروع.

و كتاب من دائرة العطاءات  لمقاول سارية المفعولاإرفاق صورة من شهادة تصنيف  .5

واحد في حال كان تصنيفه منتهي ولعقد  انه جاري تمديد او تجديد التصنيفالحكومية يشير 

 .فقط و ان ال تزيد مدة انتهاء تصنيف عن شهر 

أن يصادق قسم التصديق على المشروع بعد التأكد أن سقف االلتزام للزميل المقاول بعد  .6

 التعاقد حسب التالي : ـ 

 أوالً : ـ سقف التزام مرتبط بمساحات المشاريع : ـ  

 

المقاول  (2م 1000الواحد عن حة البناء يزيد مسا أال)شريطة  -2م3.300 السادسة:الدرجة  .أ

 .احضار مخالصات عن انجاز مباني تم انجازها

وعلى المقاول احضار مخالصات عن انجاز مباني تم انجازها  2م 6.600الدرجة الخامسة:  .ب

ولغاية   2م 750وتكون مساحة المشروع الواحد محصورة ما بين )من ضمن الكوتا االصلية 

 (.2م2200

وعلى المقاول احضار مخالصات عن انجاز مباني تم انجازها  2م 13.200الدرجة الرابعة:  .ج

 2م 1500وتكون مساحة المشروع الواحد محصورة ما بين )من ضمن الكوتا االصلية 

 (. 2م 3300ولغاية 

وعلى المقاول احضار مخالصات عن انجاز مباني تم انجازها  2م 24.000الدرجة الثالثة:  .د

 2م 2000مساحةالمشروع الواحد محصورة ما بين وتكون )من ضمن الكوتا االصلية  

 (. 2م 5000ولغاية 

وعلى المقاول احضار مخالصات عن انجاز مباني تم انجازها  م  50,000الدرجة الثانية:  .ه

  2م 3000وتكون مساحة المشروع الواحد محصورة ما بين )من ضمن الكوتا االصلية 

 .(2م 8000ولغاية 

وينظر في الحاالت الخاصة التي تزيد عن ذلك من قبل لجنة )  2م 100,000 درجة األولىال .و

و على المقاول احضار  2م 6500التوثيق (وتكون المساحات للمشروع الواحد اعلى من 

 .وللجنة الحق النظر في خالف ذلكمخالصات عن مباني تم انجازها من ضمن الكوته  

من  (31/12إلى  01/01لكل زميل لمدة سنة )من  االمسموح به ) الكوتا ( يكون سقف العمل .ز

التي يتم تسجيلها عليه في األعوام  للمشاريع ، على أن يتم تصفية المخالصات الناجزة كل عام



الحالية وتفتح الكوتة بقيمة المساحة التي تم تقديم مخالصة لفتح الحصة )الكوتا( للسنة السابقة 

 .من المالك والمهندس  ) محضر استالم ( 

أي تجاوز عن المذكور أعاله أو يشكل حالة خاصة يتم عرضه على اللجنة المختصـة  .ح

 المنبثقة عن المجلس ) لجنة توثيق وتصديق العقود (  و / او المجلس .

 

مشروعين لكل شهر وبحد اقصى ستة ـ سقف التزام مرتبط بتنفيذ عدد مشاريع محدد بواقع  ثانياً :  

في مشاريع القطاع اال بعد تقديم المخالصات المنتهية ألعمال الهيكل  مشاريع في ان واحد في السنة

 العمال المصانعه فقط . الخاص 

 

 يتم تنفيذ المشاريع ويصادق على عقودها في النقابة حسب المبين أدناه : ـ  .7

 . 2دينار / م 25اسعار ال تقل عن عقود المصانعة ب .أ

 .2دينار / م 80سعار ال تقل عن عقود الهيكل شاملة المواد با .ب

عقود ) الكلفة + مصاريف اداريه وارباح للمقاول ( يتم التعامل معها على اساس  .ج

 100العقود الخاصة الموقعة بين صاحب العمل والمقاول ويقيم المشروع على اساس 

 من مساحة العقدات وذلك لمشاريع تنفيذ هيكل البناء الغراض دفع الرسوم .2دينار / م

 

 .صيانة األبنية بالتعاقد على تنفيذ عقود أبنية عظم أو أبنية متكاملةال يسمح لمقاولي  .8

يتم تقديم العقد الموقع للنقابة بحضور الفريقين ) المقاول والمالك ( شخصياً او من هو مفوض  .9

 طرف المالك مع إثبات الشخصية من حسب النموذج المعتمد في النقابة بتفويض عدلي

قين ( وبحد أدنى بالشروطالمذكورة في العقد النموذجي المتوفر ) هوية األحوال المدنية للفري  .10

لدى نقابه المقاولين شريطه ان يشمل العقد بيان البناء وتوريد المواد الالزمة للعمل وال يعتمد 

أطراف العقد تثبيت توقيع المقاول او المالك في الفروع للمشاريع التي تنفذ في عمان ، وعلى 

 ) عمان ( . النقابةحضورهم في مركز 

 .في النقابة بحضور طرفي العقد للمشاريعتفتيشدائرة اليتم توقيع العقد لدى  .11

أن يقوم المقاول بتسديد كافة التزاماته المالية تجاه النقابة قبل إصدار كتاب التصديق شامالً  .12

، وبيان ان رسوم التسديد على انشاء رسوم الخدمات ورسوم النصف باإللف على المعاملة 

 راضي ....... للمالك .......المبنى قائم على قطعه رقم ....... حوض رقم ........ من ا

ان يرفق المقاول كشفاً من نقابة المهندسين فيما يخص المهندسين و كشف من الضمان  .13

االجتماعي ألخر شهر سابق للتعاقد يبين الجهاز الفني واإلداري المسجل على صفحة الشركة 

يكون عدد الجهاز متناسباً مع حجم التعاقد وعدد المشاريع وبحد أدنى في الضمان وبحيث 

مراقب واحد لكل مشروع ومهندس واحد بخبرة ال تقل عن ثالثه سنوات لكل ثالثة مشاريع ، 

 تعامل كمشروع واحد. 2م 500المشاريع التي تزيد عن مع مالحظة ان 

المقاول حسب المفوض بالسجل  قبلالتفتيش من العقودو تودع المعاملة للتدقيق لدى دائرة .14

العقد بين التجاري والمالك في حال كان شركة ويحق للمالك احضار وكالة عدلية عن طرفي 

 ويتم تسليم كتابالتصديق للمعاملة المكتملة للممثل القانوني 2:00ولغاية الساعة  8:00الساعة 

المعامالت غيرالمكتملة بعد  ماستالبينما يتم  ، إيداعها في الدائرة خالل نفس اليوم التي تم

 التوثيقالمشّكلة من مجلس النقابةالتصديق و ثالثة أيام من تسليمها بعد أن تقرر بشأنها لجنة

وال يتم تسليمها الطراف العقد اال بعد اخذ موافقة اللجنة او المجلس على المعامالت المخالفة 

 للتعليمات .

محضر والمالك ) من "المهندس" ألشغالايتم قبول المخالصة بعد إحضار شهادة تسلم  .15

وذلك إذا ارتأت النقابة ذلك بعد التحقق من االنتهاء من تنفيذ أعمال الهيكل  و استالم( 



على ) شهادة مقاول ( مقدمة بناءاً بالكشف الحسي من قبل لجان تفتيش النقابة أو المشتركة 

الكشف على البناء خالل أسبوع  من  ويتمطالباً التحقق من إنجاز االشغال  للنقابةالمقاول  من 

 تسليمها لدائرة التفتيش.

متر  الف (2م 1000) يتوجب على المقاول المتعاقد على المشروع الذي تزيد مساحته عن .16

( متراً مربعاً يحتفظ فيه بنسخة من 10مربع ان يحتفظ بمكتب الئق ال تقل مساحته عن )

التي يجريها هو أو  المخبرية وصورة عن الفحوصات اإلنشاءاترخصة والمخططات 

 صاحب العمل على المشروع.المهندس أو

 أي مسمى كان مهما كانت األسباب.يمنع تدخل الوسطاء في انجاز المعامالت وتحت  .17

أي معامله مخالفة للشروط والتعليمات يتم عرضها على لجنة توثيق وتصديق العقود في  .18

ع ( للبت فيها وال يتم اجازة اي معاملة اال بتوقي)االحد واالربعاء مواعيد اللجنة المحددة ايام 

 اعضاء اللجنة الثالثة مجتمعين.

 تصنيفة ببناء بيته الخاص للسكن.يسمح للزميل المقاول بغض النظر عن مجال  .19

 التفويض لكادر المقاول بالموقع : ـ  .20

 يتم إعتماد المفوضين بموقع العمل حسب األتي : ـ        

على كادر الشركة لدى نقابة المهندسين وبخبرة ال تقل عن ثالث المهندس يكون مسجالً  .أ

 او خبرة سنة واحدة لمشروع واحد. مشاريع سنوات ويحق له متابعه ثالث

المراقب يكون مسجالً على كادر الشركة  بناء على كشف الضمان االجتماعي للشركة  .ب

وع واحد  فقط االجتماعي ألخر شهر ويحق له متابعة مشرالصادر من مؤسسة الضمان 

 كمشروع  واحد . 2م 500المشارريع التي تزيد مساحتها عن على أن تعامل 

" تحال هذه النقطة لالستشارة ضمان التزام صاحب العمل بقانون النقابة المعدل : ـ  .21

يلتزم صاحب العمل  بتنفيذ المشروع من قبل المقاول الموقع على العقد القانونية " 

 والمصادق عليه على اسمه من قبل النقابة ، 


