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نحــن عبــد اهلل الثانــي ابــن احلســني ملــك اململكــه االردنيــة الهاشــمية مبقتضــى 
بتاريــخ  الــوزراء  مجلــس  قــرره  مــا  علــى  وبنــاء  الدســتور  مــن   )31( املــاده 

2016/10/26 نأمــر بوضــع النظــام اآلتـــــي : ـ

نظام رقم )31( لسنة 1990 وتعديالته
النظام الداخلي لنقابة مقاولي االنشاءات االردنيني

صادر باالستناد الى املادة 54 من قانون مقاولي االنشاءات رقم 13 لسنة 
1987 وتعديالته

املـــــــاده 1 :
يســمى هــذا النظــام )نظــام معــدل للنظــام الداخلــي لنقابــة مقاولــي االنشــاءات 
ــه  االردنيــن لســنة 2016( ويقــرأ مــع النظــام رقــم )31( لســنة 1990 املشــار الي
فيمــا يلــي بالنظــام االصلــي ومــا طــرأ عليــه مــن تعديــل نظامــاً واحــداً ويعمــل بــه 

مــن تاريــخ نشــره يف اجلريــدة الرســمية.

املـــــــاده 2 :
يكــون للكلمــات والعبــارات الــوارده يف هــذا النظــام املعانــي املخصصــه لهــا أدنــاه 

اال اذا ّدلــت القرينــه علــى غيــر ذلــك : 

الــــــــــــــــــــوزارة : وزارة االشغال العامـــــه واالسكان

الـــــــــــوزيــــــــــر : وزير االشغال العامــــــه واالسكـان

القـــــــانـــــــون : قانون مقاولي االنشاءات املعمول به .

النقـــــــــــابـــــه : نقابة مقاولي االنشاءات االردنييــــن .

املجلــــــــــــــس : مجلس النقابه .
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النقـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب      : نقيب مقاولي االنشاءات االردنيني

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــر     : مدير النقابة املعني بقرار من املجلس

الــــمقـــــاولـــــــــــــــــــــــه     : عقد النشاء األبنية والطرق واملنشآت واملشاريع الهندسيه 
مبختلف أنواعها وتشــغيلها وصيانتها .

الــمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول    :أي شــخص طبيعــي أو معنــوي ميــارس مهنــة املقــاوالت 
االنشــائيه واملرخــص واملســجل وفــق أحــكام القانــون .

العضــو العامــــــل     : املقــاول األردنــي املســجل يف النقابــه واملصنــف مبوجــب 
احــكام نظــام االشــغال احلكوميــة املعمــول بــه  و التعليمات الصـــــادرة مبقتضــــــاه .

العضــو املنتســب     : املقــاول غيــر األردنــي املســجل يف النقابــه وفقــاً ألحــكام 
القانــون.
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املـــــــاده 3 :
ينظم املجلس السجالت لألعضاء مبا يف ذلك السجالت التاليـه : ـ

أ ـ سجل لكل فئة من فئات األعضاء العاملني .
ب ـ سجل األعضاء املنتسبني من املقاولني العرب غير االردنيني .

جـ ـ سجل األعضاء املنتسبني من املقاولني األجانب .

املـــــــاده 4 :
أ ـ ينظــم املجلــس يف نهايــة شــهر شــباط مــن كل ســنة جــدوالً بأســماء املقاولــني      
األردنيــني الذيــن دفعــوا رســم االشــتراك الســنوي واأللتزامــات املاليــة املترتبــة 
عليهــم للنقابــة حســب احلــروف الهجائيــه ، وجــدوالً ثانيــاً بأســماء املقاولــني 
املنتســبني مــن العــرب غيــر األردنيــني ، وجــدوالً ثالثــاً باســماء املقاولــني 

املنتســبني مــن األجانــب .

وتعلــن هــذه اجلــداول علــى لوحــة االعالنــات يف النقابــه ، كمــا تعلــن أيضــاً أســماء 
املقاولــني الــذي يجــري قيدهــم يف الســجالت واجلــداول بعــد تنظيمها .

بـ  ترســل نســخه مــن اجلــداول التــي يتــم تنظيمهــا وفقــاً ألحــكام الفقــرةـ  أـ  مــن 
هــذه املــادة الــى كل مــن الــوزارة واحتــاد املقاولــني العــرب ونقابــات املقاولــني 
يف الــدول العربيــة واملؤسســات احملليــة والدوليــة والتــي يــرى املجلــس ضــرورة 

تزويدهــا بهــا .
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املـــــــاده 5 :
يشطب اسم املقاول من السجل نهائياً يف أي حال من االحوال التاليه : 

أ  ـ اذا صــدر قــرار مبنعــه مــن ممارســة املهنــة يف اململكــة مــن قبــل الوزيــر 
او مــن قبــل أي ســلطة مختصــه قانونــاً .

ب  ـ اذا صــدر قــرار قطعــي مــن املجلــس بشــطب اســمه مــن الســجل نهائيــاً   
وفقــاً ألحــكام القانــون .

جـ ـ وفاة العضو الطبيعي أو تصفية الشركة ألي سبب من األسباب .
د ـ اذا طلب ذلك خطياً .

املـــــــاده  6 :
أ ـ يرفع اسم املقاول من السجل مؤقتاً يف أي من احلاالت التاليه : ـ

1 ـ اذا صدر قرار بحرمانه من قِبل الوزير .
2 ـ اذا صــدر قــرار قطعــي مبنعــه مــن ممارســة املهنــة مؤقتــاً مــن قبــل مجلــس 

النقابــة .
ــة مســتحقة  ــات مالي ــة التزام ــع الرســوم الســنوية أو أي ــف عــن دف 3 ـ اذا تّخل

للنقابــة أو ألي مــن صناديقهــا  .
ب ـ للمقــاول الــذي رفــع إســمه مؤقتــاً مــن الســجل ان يطلــب اعــادة قيــده عنــد 
زوال األســباب التــي أّدت لهــذا االجــراء وذلــك بعــد دفــع الرســوم واإللتزامــات 

املســتحقة للنقابــة  أو أي مــن صناديقهــا  .

املـــــــاده 7 :
تستويف النقابة الرسوم التالية :- 

أ - رسم التسجيل :
1- )750( دينارا عن تسجيل املقاول املصنف يف الفئة اولى 

2- )500( دينارا عن تسجيل املقاول املصنف يف الفئة الثانية
3- )375( دينارا عن تسجيل املقاول املصنف يف الفئة الثالثة
4- )200( دينارا عن تسجيل املقاول املصنف يف الفئة الرابعة

5- )150( دينارا عن تسجيل املقاول املصنف يف الفئة اخلامسة
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6- )100( دينارا عن تسجيل املقاول املصنف يف الفئة السادسة
7- )5000( دينارا عن تسجيل املقاول العربي غير االردني

8- )10000( دينارا عن تسجيل املقاول االجنبي

ب - رسم االشتراك السنوي وفق مجال التصنيف االول :
1- )625( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة اولى 

2- )375( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة الثانية
3- )325( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة الثالثة
4- )125( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة الرابعة

5- )100( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة اخلامسة
6- )75( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة السادسة

7- )2000( دينارا عن املقاول العربي غير االردني
8- )5000( دينارا عن املقاول االجنبي

ج - رسم التصنيف ألي مجال آخر بعد املجال االول :
1- )200( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة اولى 

2- )150( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة الثانية
3- )100( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة الثالثة
4- )70( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة الرابعة

5- )50( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة اخلامسة
6- )40( دينارا عن املقاول املصنف يف الفئة السادسة

د- رسم إصدار شهادة عضوية :
1- )25( ديناراً عن املقاول املصنف من الفئة االولى الى الفئة السادسة 

2- )50( ديناراً عن املقاول العربي غير االردني واملقاول االجنبي 
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املـــــــاده 8 :
تستويف النقابة من املقاول بدل خدمات وفقاً ملا يلي : 

أ - بدل خدمات تصديق عقد املقاولة للقطاع اخلاص :
1- )50( فلساً لكل متر مربع للمساحة التي تقل عن )500( متر مربع 

2- )100( فلساً لكل متر مربع للمساحة من  )501( الى )1000(  متر مربع 
3-  )200( فلساً لكل متر مربع للمساحة من  )1001( متر مربع فما فوق

ب - نصــف بااللــف مــن قيمــة العطــاء احملــال للمقــاول بــدل خدمــات تســجيل 
ــار ــى أن ال تتجــاوز هــذه القيمــة )2500( دين العطــاءات عل

املـــــــاده 9:
 يعتبــر بــدل اخلدمــات املنصــوص عليــه يف املــادة )8( مــن هــذا النظــام بــدل 

خدمــات تنظيــم وال يجــوز املطالبــة باســترداده

املـــــــاده 10 :
يدفــع رســم التســجيل عنــد تقــدمي طلــب التســجيل للمجلــس ويعــاد لــه الرســم 

يف حالــة عــدم قبــول تســجيله عضــواً .

املـــــــاده 11 : 
 أ - جتتمــع الفئــة السادســة مــن الهيئــة العامــة يف اجتمــاع منفصــل عــن اجتمــاع 

الفئــات مــن االولــى وحتــى اخلامســة
ب - يدعــو النقيــب الفئــة السادســة الجتماعاتهــا العاديــة وغيــر العاديــة باجتمــاع 

يســبق اجتمــاع الهيئــة العامــة املعلــن
ج - يترأس النقيب أو من ينيبه من أعضاء املجلس اجتماعات الفئة السادسة 

د- تناقــش الفئــة السادســة يف اجتماعهــا االمــور املدرجــة علــى جــدول أعمــال 
الهيئــة العامــة .

هـــ -تنتخــب الفئــة السادســة مــن الهيئــة العامــة جلنــة مؤلفــة مــن عــدد مــن 
االعضــاء تتكــون مــن عضــو لــكل خمســني عضــواً مســجاًل 
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و- تتولــى اللجنــة املنتخبــة وفقــاً ألحــكام الفقــرة )هـــ( مــن هــذه املــادة حضــور 
هــذه  يف  السادســة  الفئــة  ومتثيــل  العاديــة  العامــة  الهيئــة  اجتماعــات 

االجتماعــات.

املـــــــاده 12 :
اذا تأخــر مقــاول عــن دفــع الرســوم الســنويه أو أي التزامــات ماليــه مســتحقه 
عليــه للنقابــه مــده ســنتني متتاليتــني فأكثــر فيترتــب عليــه عنــد تقدميــه طلبــاً 
العــادة تســجيله يف الســجل دفــع نصــف رســم التســجيل مجــدداً باالضافــه 

الــى أي رســوم والتزامــات اخــرى اســتحقت عليــه .

املـــــــاده  13 :
أ ـ تتألــف الهيئــه العامــه للنقابــه مــن االعضــاء العاملــني املســجلني يف الســجالت 
واجلــداول املنصــوص عليهــا يف املادتــني 3، 4 مــن هــذا النظــام واملســددين 
للرســوم املترتبــه عليهــم ، ويشــترط يف ذلــك أن يتــم التســديد كامــاًل قبــل 

اليــوم االول مــن شــهر اذار .
ب ـ يعــد املجلــس كشــفاً بأســماء االعضــاء الذيــن يحــق لهــم حضــور اجتمــاع 
ــه  ــدى دخول ــل اســمه ل ــى الكشــف كل عضــو مقاب ــه العامــة ، ويوقــع عل الهيئ

قاعــة االجتمــاع .

املـــــــاده 14 :
أ ـ يتــم تزويــد النقابــه بأســماء املمثلــني املعتمديــن لألعضــاء مــن االشــخاص 
املعنويــني أو الشــركات قبــل ثالثــة ايــام مــن تاريــخ اجتمــاع الهيئــه العامــه .
ب ـ يجــوز ملمثــل العضــو الــذي يحمــل تصنيفــاً يف الفئــه السادســه تصنيفــاً اخــر 
ــات اخلمــس األولــى ممارســة حقــه يف الترشــيح واالنتخــاب  يف أي مــن الفئ
إمــا يف الفئــه السادســه أو يف الفئــات اخلمــس األولــى ، واليجــوز لــه اجلمــع 

بــني هذيــن اخلياريــن لغايــات الترشــيح واالنتخــاب .
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املـــــــاده 15 :
أ ـ يترتــب علــى املجلــس توجيــه الدعــوه للهيئــه العامــه لالجتمــاع قبــل مــدة التقــل 
عــن 15 يومــاً مــن التاريــخ احملــدد لالجتمــاع ســواء أكان عاديــاً أو غيــر عــادي 

ويحــدد يف الدعــوه مــكان االجتمــاع وزمانــه .
ب ـ ترســل الدعــوه مــع جــدول االعمــال بالبريــد العــادي مبوجــب كتــاب الــى 
كل عضــو علــى عنوانــه املســجل يف النقابــه أو بالتســليم باليــد مقابــل توقيــع 
باالســتالم وتنشــر الدعــوه يف صحيفتــني محليتــني يوميتــني علــى األقــل وتعلــن 

علــى لوحــة االعالنــات يف دار النقابــه  .
ج ـ علــى الرغــم ممــا ورد يف الفقــرة )ب( مــن هــذه املــادة ، يجــوز تبليــغ العضــو 
بوســاطة البريــد االلكترونــي علــى عنوانــه املســجل يف النقابــة يف حــال قبولــه 

هــذه الوســيلة للتبليــغ   .

املـــــــاده 16 :
ــات اخلمــس  ــات الفئ ــراع النتخاب أ ـ يعــد املجلــس منــاذج الترشــيح وأوراق االقت
األولــى وانتخــاب الفئــه السادســه وتختــم كل ورقــه اقتــراع بخــامت النقابــه ، 
وتســلم األوراق الــى جلنــة االشــراف علــى االنتخابــات ، ويتعــني علــى رئيســها 
توقيــع كل ورقــه بجانــب اخلــامت لــدى تســليمها الــى املقتــرع وتعتبــر باطلــه اذا 

خلــت مــن خــامت النقابــه أو توقيــع رئيــس اللجنــه .
ب ـ التدخــل يف احلســاب االوراق غيــر املكتوبــه أو غيــر املقــروءه أو التــي فيهــا 

التبــاس غيــر مقتــرن مبــا يوضحــه .

املـــــــاده 17 :
اذا تســاوت االصــوات بــني مرشــحني أو أكثــر يتــم اختيــار الفائــز منهــم بالقرعــه 
التــي جتريهــا جلنــة االشــراف علــى االنتخابــات بحضــور الوزيــر أو مــن ميثلــه .

املـــــــاده 18 :
أ ـ يــدون أمــني الســر أو نائبــه يف حالــة غيابــه محضــراً  يتضمــن وقائــع وقــرارات 
ــاع وأمــني  ــس االجتم ــى هــذا احملضــر رئي ــع عل ــه ويوق ــه العام ــاع الهيئ اجتم

الســر أو نائبــه .
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بـ  يعمــم املجلــس قــرارات اجتمــاع الهيئــه العامــه على االعضاء خالل أســبوعني 
مــن تاريــخ انتهــاء االجتماع .

املـــــــاده 19 :
أ ـ يعقــد املجلــس اجتماعاتــه العاديــه مــرة علــى االقــل كل شــهر ، ولــه عقــد 
اجتماعــات غيــر عاديــه اذا اقتضــت الضــروره ذلــك أو بنــاء علــى طلــب أكثريــة 
االعضــاء علــى أن يبينــوا يف طلبهــم االمــور التــي يرغبــون مــن املجلــس بحثهــا 
ويعــني النقيــب تاريــخ االجتمــاع ومكانــه واليعتبــر االجتمــاع قانونيــاً اال اذا 
حضرتــه االكثريــه املطلقــه مــن اعضــاء املجلــس مبــن فيهــم النقيــب أو نائبــه .
ب ـ يعــد املديــر باشــراف  أمــني الســر جــدول أعمــال االجتماعــات وللنقيــب 

واملجلــس اضافــه أي مــواد مســتعجله علــى جــدول االعمــال .
جــــ  يقــوم املديــر بارســال جــدول اعمــال االجتماعــات العاديــه الــى االعضــاء قبــل 
موعــد االجتمــاع بثالثــة ايــام علــى االقــل امــا االجتماعــات غيــر العاديــه فيتــم 

ابــالغ الدعــوة لعقدهــا بالســرعه املمكنــه .
د ـ اذا رغــب أحــد األعضــاء تقــدمي أي اقتــراح لبحثــه يف املجلــس فعليــه أن 
يقدمــه خطيــا الــى أمانــة ســر املجلــس وعلــى النقيــب عرضــه علــى املجلــس 

يف أول اجتمــاع يعقــده .
هـــ ـ اذا طــرأ مــا مينــع العضــو مــن احلضــور الــى جلســه املجلــس وجــب عليــه ان 
يعلــم امــني الســر قبــل اجللســه واال اعتبــر غائبــاً بــدون عــذر وعلــى املجلــس 

ان يقــرر قبــول االعتــذار او عــدم قبولــه .

املـــــــاده 20 :
يتولى املدير املهام التالية :

أ- االشراف على املوظفني والعاملني يف النقابة .
ب- االشراف على تنظيم سجالت النقابة.

ج- متابعة املعامالت اليومية يف النقابة .
د- مسك السجالت وحفظها .

ه - تدوين محاضر االجتماعات وتوقيعها .
و - أي مهام أخرى يكلفه النقيب أو املجلس بها 
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املـــــــاده 21 :
أ- يشــرف النقيــب وأمــني الســر علــى اعمــال موظفــي النقابــة الكتابيــة ويشــرف 

النقيــب وامــني الصنــدوق علــى اعمــال موظفــي النقابــة احملاســبية 
ب- توقــع املراســالت الصــادرة عــن النقابــة مــن النقيــب ولــه تفويــض هــذه 

الصالحيــة لنائبــه او المــني الســر .

املـــــــاده 22 :
ــه  ــه العامــه اللجــان الفرعي ــه وأعضــاء الهيئ ــني أعضائ ــس مــن ب ــف املجل أ ـ يؤل
التــي يــرى انهــا ضروريــه الدارة وتســير أعمــال النقابــه وبشــكل خــاص اللجــان 

ــه : ـ التالي
1 ـ جلنة االعالم والعالقات العامه

2 ـ جلنــــــة الشكاوي
3 ـ اللجنه العلميـــه والثقافيـــــه

4 ـ اللجنـــــــه االجتماعيـــــــه
5 ـ جلنة العقــــود والتحكيـــــم

6 ـ اللجان الفنيه يف املجاالت وفئات االختصاص .
ب ـ متــارس اللجــان مهامهــا التــي يحددهــا املجلــس وتقــوم بتقــدمي التوصيــات 

بشــأنها لــه ويعــني املجلــس مقــرراً لــكل جلنــة مــن بــني أعضائهــا .

املـــــــاده 23 :
للمجلــس فتــح فــروع للنقابــه يف مــدن اململكــه ولــه أن يعتمــد جلنــة فرعيــه مــن 
ــة أمــني ســر لهــا مــن  ــار كل جلن ــى األقــل يف كل فــرع وتخت خمســة  أعضــاء عل

بــني اعضائهــا .

املـــــــاده  24  :
أ ـ للمجلــس حــق التصــرف بأمــوال النقابــه وفقــاً ألحــكام القانــون وضمــن 
االعتمــادات املرصــودة يف ميزانيــة النقابــة ويحــق لــه النقــل مــن بنــد الــى 
ــس لتجــاوز هــذه  ــا يدعــو املجل ــادات ، واذا طــرأ م ــك االعتم ــن تل اخــر ضم
االعتمــادات فعليــه اعــالم الهيئــه العامــه بوقــوع التجــاوز يف أول اجتمــاع 
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عــادي تعقــده مــع األســباب التــي اســتدعت ذلـــــــك .
بـ  اليجوز صرف أي مبلغ اال بقرار يصدر عن املجلس او بناء على تفويض منه .

جـــ ـ تــدون قــرارات املجلــس املتعلقــه باملصروفــات يف ســجل خــاص ويتــم ذلــك 
حتــت اشــراف امــني الصنــدوق .

املـــــــاده  25  :
يشــرف امــني الصنــدوق علــى شــؤون النقابــة املاليــة وتنفيــذ موازنتهــا وقيــود 
حســاباتها وعليــه ان يقــدم للمجلــس يف نهايــة كل شــهر كشــفاً تفصيليــاً يبــني فيــه 
ــه مــن  ــق علي ــا للتصدي ــده له ــاً  باملســتندات املؤي ــات مرفق ــرادات واملصروف االي

ــه . قبــل املجلــس وتقــدمي ميــزان شــهري مبوجــب بنــود املوازنــــ

املـــــــاده  26  :
يوقــع النقيــب أو نائبــه يف حالــة غيابــه باالضافــه الــى امــني الصنــدوق أو نائبه يف 
حالــة غيابــه مجتمعــني علــى أوراق الصــرف واالوراق املاليــه وللمجلــس ان يصــدر 
ــى هــذه املســتندات  ــع عل ــوم بالتوقي ــه مــن يق ــني اعضائ ــه مــن ب ــراراً يعــني في ق
املاليــه اذا تعــذر توقيعهــا مــن قبــل النقيــب أو نائبــه وامــني الصنــدوق أو نائبــه أو 

مــن قبــل أي منهــم .

املـــــــاده 27 :
يجــب ان يتضمــن مشــروع املوازنــه الســنويه الــذي يقدمــه املجلــس للهيئــة العامــة 
للتصديــق عليــه الــواردات والنفقــات التــي يقــدر املجلــس انها ســتقع خالل الســنة 
احملــددة يف مشــروع املوازنــه كمــا يجــب ان يتضمــن الــواردات والنفقــات املتحققــة 

واملصروفــة فعــاًل خــالل الســنة الســابقة .

املـــــــاده 28  :
الصنــدوق حتصيــل  امــني  اشــراف ومراقبــة  النقابــه حتــت  يتولــى محاســب 
امــوال النقابــه وعليــه ان ميســك دفتــر صنــدوق يســجل فيــه جميــع املقبوضــات 
واملدفوعــات وان يحفــظ يف ملــف خــاص جميع الوثائق واملســتندات املثبته للقيود 
احلســابية وينظــم يف كل شــهر بيانــاً« بالوضــع املالــي يقــدم ألمــني الصنــدوق حتى 
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ــة  ــه يف حال ــب أو نائب ــه باالشــتراك مــع النقي ــاً صحيحــاً يوقع اذا كان البيان
غيابــه .

املـــــــاده 29: 
أ ـ علــى محاســب النقابــه ان يعطــي بــكل مــا يقبضــه وصــاًل مــن دفتــر ذي أرومــه 
ذات ارقــام متسلســله وفقــاً للنمــوذج املقــرر مــن قبــل املجلــس ، واليجــوز ان 

ــاراً نقــداً. ــر مــن خمســني دين يحتفــظ يف صندوقــه بأكث
ب ـ يجــب علــى احملاســب ان يقــدم كفالــه مببلــغ ال يقــل عــن 10000 عشــرة آالف 

دينــار تنظــم لــدى كاتــب العــدل وتتحمــل النقابــه مصاريفهــا .
جـــ ـ يقــوم مســاعد احملاســب ان وجــد مبســاعدة احملاســب يف تنظيــم املعامــالت 
احلســابية ولكــن اليجــوز لــه القبــض واعطــاء الوصــوالت اال يف غيــاب احملاســب 
ــغ ))3000( ثالثــة آالف دينــار(  وبــاذن مــن املجلــس وعليــه ان يقــدم كفالــة مببل

تنظــم لــدى كاتــب العــدل وتتحمــل النقابــة مصاريفهــا .

املـــــــاده  30  :
تســجل الــواردات املقبوضــه حلســاب النقابــة يف الســجالت التاليــة أو يف أي 

ســجالت اخــرى يــرى املجلــس ضــروره حلفظهــا .
أ ـ سجل يومية الواردات وتسجل فيه الوصوالت مع ارقامها وتواريخها .

ب ـ ســجل مفــردات الــواردات ويفتــح فيــه حســاب خــاص لــكل مــاده مــن مــواد 
الــواردات احملــدده يف املوازنــه وتســجل فيــه الوصــوالت بحســب نوعهــا يف 

حســابها الـخـــاص .
جـ ـ سجالت حسابات األعضاء .

املـــــــاده 31 :
تصــرف النفقــات مبوجــب اوامــر صــرف مدونــه علــى النمــوذج املقــرر لهــذه 
ــس القاضــي باجــازه  ــخ قــرار املجل ــس وحتمــل رقــم وتاري ــل املجل ــه مــن قب الغاي
الصــرف واملوقــع مــن النقيــب أو نائبــه باالضافــه الــى امــني الصنــدوق او نائبــه 

وصاحــب االســتحقاق اشــعاراً باالســتالم .
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توقــع هــذه الفاتــورة مــن مســؤول املشــتريات ومســؤول املســتودع واملديــر ويصــدق 
عليهــا أمــني الصنــدوق

املـــــــاده 32 :
تسجل اوامر الصرف يف سجلني :

أ ـ ســجل يوميــة النفقــات تســجل فيــه اوامــر الصــرف بالتسلســل بحســب 
تاريــخ صدورهــا وتعطــى التاريــخ والرقــم املتسلســل العــام اللذيــن ســجلت 

مبوجبهمــا .

ب ـ ســجل مفــردات النفقــات ويفتــح فيــه حســاب خــاص لــكل مــادة مــن مــواد 
النفقــات احملــددة يف املوازنــة وتســجل فيــه اوامــر الصــرف بحســب نوعهــا يف 

حســابها اخلــاص .

املـــــــاده 33 :
عندمــا يكــون املبلــغ املطلــوب صرفــه لقــاء تقــدمي لــوازم وخدمــات مختلفــة فيجب 
ان يرفــق بأمــر الصــرف فاتــوره صاحــب االســتحقاق متضمنــة مفــردات اللــوازم 
ــوازم يف  ــدوق وتســجل الل ــورة مــن امــني الصن او اخلدمــات وتصــدق هــذه الفات

ســجلها اخلــاص .

املـــــــاده 34  :
ــوازم يتضمــن  تنظــم النقابــه حتــت اشــراف امــني الصنــدوق ســجاًل خاصــاً بالل
حقــوالً لالدخــاالت واخــرى لالخراجــات وثالثــة للرصيــد تســجل فيــه احلســابات 

اخلاصــه باللــوازم واملــواد املعــده لالســتهالك بحســب انواعهــا .

املـــــــاده 35 :
يف نهاية كل ســنة ماليه تنظم النقابه باشــراف امني الصندوق جدوالً باللوازم واملواد 
املســتهلكه وجــدوالً اخــر باملفــردات واللــوازم الثابتــة التــي تلفــت بســبب االســتعمال او 
اخرجــت مــن حيــازة النقابــه ألي ســبب كان ويعرضهــا علــى املجلــس للتصديــق وبعــد 

ذلــك تــدون هــذه اللــوازم يف صحيفــه االخراجــات يف حســاباتها اخلاصــة .
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املـــــــاده 36  :
وصــوالت  مــن  بنســخ  واملديــر  الصنــدوق  امــني  باشــراف  النقابــه  حتتفــظ 
ــوازم  ــه وجــداول الل ــق املرفق ــن الوثائ ــر الصــرف املدفوعــه م املقبوضــات واوام
الثابتــه واملســتهلكه او اخلارجــه مــن حيــازة النقابــه لعرضهــا مــع الســجالت علــى 

مراقــب احلســابات بعــد انتهــاء الــدوره املاليــه للتدقيــق .

املـــــــاده  37  :
يجــب ان يتضمــن تقريــر مراقــب احلســابات بعــد انتهــاء الــدوره املاليــه نتيجــة 

ــة : ـ ــود والســجالت التالي ــق القي تدقي

أ ـ مطابقــة موجــود الصنــدوق مــع الرصيــد يبــني مجمــوع ســجل اليوميــه الــوارد 
ومجمــوع يوميــة النفقــات .

ب ـ مطابقــة مجمــوع ســجل يوميــه الــواردات مــع مجمــوع احلســابات يف ســجل 
مفــردات الــواردات .

جـــ ـ مطابقــة مجمــوع ســجل يوميــة النفقــات مــع مجمــوع احلســابات يف ســجل 
املفــردات .

د ـ صحة قيود سجل اللوازم .
هـ ـ صحة قيود سجالت حسابات االعضاء .

و ـ التحقــق مــن ان الــواردات احملصلــة والنفقــات املصروفــة قــد جــرت وفقــاً 
ــة وهــذا  ــس النقاب ــرارات مجل ــاً  لق ــا وطبق ــه وموازنته ــون النقاب ألحــكام قان

النظــام .

املـــــــاده 38 :
يجــب علــى امــني الصنــدوق ان يقــدم الــى املجلــس يف آخــر كل دورة جــدوالً 
بالــذمم املتحققــه وغيــر املســدده بصــوره مفصلــه ليقــرر املجلــس التدابيــر التــي 

ــرى اتخاذهــا بشــأنها . ي
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املـــــــاده 39:
يجــب ايــداع واردات النقابــه يــوم قبضهــا او يف يــوم العمــل التالــي لعمليــه القبــض 

اذا تعــذر ايداعهــا بنفــس اليــوم ، وذلــك يف املصــرف الــذي يعتمــده املجلــس .

املـــــــاده 40 :
ــة بــدل االنتقــال  يحــدد مجلــس النقابــه مبوجــب تعليمــات يصدرهــا لهــذه الغاي
ــس مبهمــة داخــل  ــه املجل ــن يكلف ــس ومل ــه وألعضــاء املجل ــب ونائب والســفر للنقي

ــا . ــه او خارجه اململك

املـــــــاده 41 :
يصدر املجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام مبا يف ذلك :

أ - الئحة آداب ممارسة املهنة 
ب - إجراءات االنتساب للنقابة وشروطه.

ج - توثيق العقود االنشائية وتسجيلها .
د - امتحان اجلاهزية لقطاع االنشاءات .

هـ- شؤون املوظفني .
و - الهيكل التنظيمي للنقابة .

ز - بدل االنتقال والسفر للنقيب وأعضاء املجلس واملوظفني .

املـــــــاده 42 :
أ ـ يلغــى النظــام الداخلــي ملقاولــي االشــغال العامــه والبنــاء الصــادر مبوجــب 

قانــون العمــل .
ب ـ يلغى جدول الرسوم امللحق بالقانون .
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نائب رئيس الوزراء لشؤون
اخلدمات ووزير التربية والتعليم
الدكتور محمد محمود ذنيبات

نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير دولة لشؤون االستثمار
الدكتور جواد احمد العناني

رئيس
الوزراء ووزير الدفاع 

الدكتور هاني فوزي امللقي

وزير التعليم العالي  
والبحث العلمي

الدكتور عادل عيسى الطويسي

وزير املياه والري
الدكتور حازم كمال الناصر 

وزير الثقافة
نبيه جميل شقم

وزير الشؤون السياسية 
والبرملان ووزير الدولة

املهندس موسى حابس املعايطة

وزير التنمية اإلجتماعية
وجيه طيب عزايزه

وزير الطاقة والثروة املعدنية
الدكتور ابراهيم حسن سيف

وزير املالية 
عمر زهير ملحس

وزير السياحة واألثار 
لينا عناب

وزير دولة للشؤون االقتصادية 
الدكتور يوسف محمد ذيب منصور 

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
فواز  جنيب ارشيدات

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
ووزير تطوير القطاع العام

مجد محمد شويكة

وزير االوقاف والشؤون 
واملقدسات االسالمية 
الدكتور وائل عربيات

وزير النقل
 حسن عبد الكرمي الصعوب 

وزير الصناعة والتجارة والتموين
يعرب فالح القضاه

وزير الشباب 
رامي صالح وريكات

وزير الزراعة 
املهندس خالد موسى احلنيفات

وزير دولة للشؤون اخلارجية 
وشؤون املغتربني بالوكالة 

الدكتور بشر هاني اخلصاونة

وزير العدل
الدكتور عوض ابو جراد مشاقبة

وزير األشغال العامة واالسكان
 املهندس سامي جريس هلسه

وزير دولة لشؤون االعالم 
ووزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة 

الدكتور محمد حسن املومني

وزير العمل
علي ظاهر الغزاوي 

وزير الشؤون البلدية
املهندس وليد محي الدين املصري

  وزير الصحة 
الدكتور محمود ياسن الشياب      

وزير البيئة 
الدكتور ياسن مهيب اخلياط

وزير الداخلية
سالمة حماد






