
 نقابة مقاولي االنشاءات االردنيين 

 الئحة تنظيم قطاع االنشاءات في القطاع الخاص 

 2019تعليمات تنفيذية معدلة لتصديق العقود لعام 

 ق وثيقة ارشادات وشروط عامة لطرفي العقد وتوقيعها واعتبارها من وثائق العقد. اارف -1

ارفاق وثيقة الشروط االضافية الخاصة بالمقاول والمالك ان وجدت وتوقيعها واعتبارها من  -2

 وثائق العقد. 

بووالتوقيع ع وود توودد تعهوود والتوو ا  المرفووق عوو قرار مدووو بعوود  التدووا ل  و بيووع  المقوواول يقووو  -3

 المشروع الي طرف ثالث. 

مدوو بعود  التوماي الي شوخ  يقو  المالك بالتوقيع ع د تدد تعهود والتو ا  المرفوق عو قرار  -4

العاموة عادي  واعتبواري ييور متوجل بدقابوة المقواولين وييور مصودف لودا و ار  االشو ال 

 واالتعان بتدفيذ المشروع. 

لدا الدقابة في دائر  التفتيش وبحضور طرفوي العقود شخصويا ويحوق ل مالوك العقد  توقيعيت   -5

الوة صوادر  عون عاتون عودل فقط توعيول اي شوخ  ليدوون عدوة وتعوون االدابوة بموجون وع

بووالتوقيع عدووة   المحعمووة وتعتموود موون الوودائر  القادوديووة وال يحووق ل مقوواول توعيوول او ادابووة 

(مع اثبوات الشخصوية بواتوطة هويوة المفوض لشرعة المقاوالت حتن تجل تجاري حديث 

 ناحوال مددية واليعتمد توقيع المقاول او المالك في الفروع ل مشاريع التي تدفذ في عما

ان يقو  المقاول بتتديد عافة الت اماتو المالية تجاه الدقابة قبل اصدار عتوان التصوديق شوام    -6

رتو  الخدمات ورتو  الدصف بااللف ع د المعام ة, وبيان ان رتوو  التتوديد ع ود ادشوا  

 المبدد قائ  ع د قطعة رق  ....., حوض رق  ....., من اراضي ......, ل مالك.....

     ان يرفووق المقوواول عشووفا  موون دقابووة المهددتووين فيمووا يخوو  المهددتووين وعشووف موون الضوومان  -7

االجتموواعي رخوور شووهر تووابق ل تعاقوود يبووين الجهووا  الفدووي واالداري المتووجل ع وود صووفحة 

الشرعة في الضمان وبحيث يعون عدد الجها  متداتبا  مع حج  التعاقد وعدد المشاريع وبحد 

مشووروع ومهدوودح واحوود بخبوور  ال تقوول عوون ثوو ث توودوات لعوول  راقوون واحوود لعوولاددوود م

 باالضافة ث ث عمال اردديين  لعل مشروع متج ين بالضمان االجتماعي مشروعين

 يت  قبول المخالصة بعد احضار شهاد  تت   االش ال من المهددح والمالك  محضر اتوت  (  -8

االدتها  من تدفيذ  التحقق من ت يو( شهاد  المطابقة  المصادقة ع د توقيع المقاول اليراض 

ويوت   ل قيا  بالعشوف الحتويااليعا  ل جان التفتيش في الدقابة  و المشترعة  بعداعمال المبدد 

  .العشف ع د البدا  خ ل اتبوع من تت يمها لدائر  التفتيش 

( ان يوووفر 2 500يتوجوون ع وود المقوواول المتعاقوود ع وود المشووروع التووي ت يوود متوواحتو عوون   -9

( ويحووتفف فيووو بدتووخة موون المخططووات ورخصووة 2 10ئووق ال تقوول متوواحتو عوون  معتوون ال

مهددح  و صاحن العمل االدشا ات وصور  عن الفحوصات المخبرية التي يجريها هو  و ال

 ع د المشروع.



وفوي يمدع تدخل الوتطا  في ادجا  المعام ت وتحت اي متومد عوان مهموا عادوت االتوبان  -10

  .بة تحوي و الد المدعي العا حال ثبت وجود وتيط ع د الدقا

  ل تصديفو ببدا  بيتو الخا  ل تعنيتمح ل  ميل المقاول ب ض الدفر عن مجا -11

رضوائي يوت  اشوعار الدقابوة بوذلك في حال ت  فتخ العقد بين اطوراف العقود تووا  قضوائي او  -12

  .خ ل اتبوع من تاريخ الفتخ ويير ذلك يتحمل الطرفين المتؤولية العام ة عن العقد

تحدد القيمة الدهائية ل عقد الموثق في عشف خبرات المقاول الصوادر مون الدقابوة حتون قيموة  -13

 .المخالصة الدهائية الموقعة والمصدقة من المالك والمهددح المشرف 

يصادق قت  التصديق ع د المشروع بعد التأعد  ن تقف االلت ا  ل  ميل المقاول بعد التعاقد  -14

ئر  العطا ات الحعومية, بحيث اذا عان المشوروع عوام   وذلك حتن العشف الصادر عن دا

مووع التشووطين يووت  االلتوو ا  بتووقف عوول درجووة تصووديف حتوون الجوودول المرفووق واذا عووان 

يت  احتتان دصف التوقوف المعتمود  لودا دائور  العطوا ات الحعوميوة وعول  عف  المشروع 

 .حتن تصديفو 

ع يلذا تعتمد المشوارر  العطا ات الحعومية بما ادو ت  اعتماد التقوف الوارد  في جداول دائ  -15

 ل ايات التصديف. % عدد توثيق العقود في دائر  العطا ات الحعومية100المدفذ  بدتبة 

( ع ود ان  الهيعول عقوود ( ل مشواريع الدقابوة فوي عقودهوا ع ود ويصوادق المشواريع تدفيوذ يوت  -16

 .2 /  ديدار 512عن تقل ال وبتعر المواد شام ة تعون 

موون عقوود العفوو  الشوام ة ل مووواد التووعن الخوا  ل مووواطن ع ود ان اليعووون تجوواري يتوتثدد  -17

 اوصداعي او اتتثماري


