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1987) لعـام 13قانون رقم (
قانون مقاولي االنشاءات

) ویعمل به بعد مرور ثالثین یوما من 1987یسمى هذا القانون ( قانون مقاولي االنشاءات لسنـــة )1الماده ( 
تاریخ نشره بالجریده الرسمیه .

للكلمات والعبارات التالیه حیثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـه لها أدناه اال اذا یكون )2الماده ( 
دلت القرینه على غیر ذلك :

وزارة األشغال العامه .الــــــوزاره :
وزیر األشغال العامه .الوزیــــــر :

نقابة مقاولي االنشاءات األردنیین المؤسسه بمقتضى النقابــــــه :
حكام هذا القانون .أ

مجلس النقابــه .المجلـــــس :
نقیب مقاولي االنشاءات األردنیین .النقیــــــب :

عقد النشاء األبنیه والطرق والمنشآت والمشاریع الهندسیــه المقاولـــــه :
بمختلف انواعها وتشغیلها وصیانتها  .

وي یمارس مهنة المقاوالت االنشائیه أي شخص طبیعي او معنالمقـــــاول :
والمرخص والمسجل وفق احكام هذا القانــون .

االعضاء العاملون في النقابه .الهیئه العامه :
المقاول األردني المسجل في النقابه المصنف بموجب احكام العضو العامل:

علیمات الصادربمقتضاه .نظام األشغال الحكومیه المعمول به والت
العضو المنتسب:المقاول غیر األردني المسجل في النقابه وفقا الحكام هــذا 

القانون .



الباب األول
ترخیص وتصنیف المقاولیـن

على أي شخص یمارس مهنة المقاوالت في المملكه ان یكون مرخصا بذلك من قبل الوزاره -) أ 3الماده ( 
علیمات تحدد شــروط الترخیص وشروط التزام المقاول بتوفیر متطلبات ممارسة ویصدر الوزیر ت

المهنه مثل رأس المال العامل والمعدات واالجهزه الفنیه واالداریه تبعا لمجال االشغال الذي ینوي 
المقاول ان یعمل فیه .

صاحب العالقه یتم ترخیص المقاول بناء على تنسیب لجنة یشكلها الوزیر لهذا الغرض ویبلغ-ب 
بقرار  الوزیر .

بعد حصول المقاول على الترخیص المنصوص علیه في الفقره (ب) من هذه الماده یقوم -ج 
بتسجیل شركته او مؤسسته او مكتبه لدى وزارة الصناعه والتجاره والنقابه .

تمنح الرخصه بصورة مؤقته لمدة اقصاها سنة واحده یتم خاللها تصنیف المقاول .-د 

یجري تصنیف المقاول بعد حصوله على الترخیص وتسجیله لدى وزارة الصناعه والتجاره ولدى )4الماده ( 
النقابه وفق احكام نظام األشغال الحكومیه المعمول به والتعلیمـات الصادره بمقتضاه .

نقابة المقاولین االنشائییــن

ن تسمى ( نقابة مقاولي االنشـاءات األردنیین )، تتمتع تؤسس في المملكه نقابه للمقاولی)أ ـ5الماده ( 
بالشخصیه االعتباریه واالستقالل المالي واالداري ولها بهذه الصفه حق تملك األموال المنقوله 
وغیر المنقوله الالزمه لتحقیق غایاتها وأهدافها وان تقاضي وتقاضى، ولها ان توكل عنها أي 

انونیه .محام في االجراءات القضائیه والق

یكون المركز الرئیسي للنقابه في مدینة عمان ولها ان تنشىء فروعا" في أي مدینة اخرى في ب ـ
المملكه بقرار من المجلس .

) تعمل النقابه على تحقیق األهداف التالیه : ـ6الماده ( 
تنظیم مزاولة مهنة المقاوالت والعمل على رفع مستواها علمیا وعملیا .- أ 
لتعاون مع الجهات المختصه لتطویر وسائل واسالیب تخطیط المشاریع وطرح العطاءات وتنظیم ا-ب

العقود وتنفیذ األعمال االنشائیه المتعلقه بها .



تشجیع استثمار رؤوس األموال في انشاء الصناعات المسانده ألعمال المقاوالت وتقدیم الخدمات - ج 
لها .

في األمور المتعلقه بأعمال المقاوالت بما في ذلك تطویر عقد التعاون مع الجهات المختصه -د  
بالتصمیم واالشراف وتطویر الجوانب المهنیه المقاوله الموحد وحل الخالفات المهنیه المتعلقه 

والفنیه في المقاوالت  .
الدفاع عن مصالح األعضاء والمحافظه على تقالید وشرف مزاولة المهنة .-هـ 

) من هذا القانون تقوم النقابه بالمهام والواجبات 6حقیقا لألهداف المنصوص علیها في الماده (ت)7الماده ( 
التالیه : ـ

توطید الوفاق والتعاون بین األعضاء ومنع التنافس غیر المشروع بینهم وفقا" لقواعد ممارسة - أ 
خالفات المهنیه التي تقع المهنه وآدابها المنصوص علیها في النظام الداخلي والمشاركه في حل ال

بین المقاول وصاحب العمل .
االشتراك مع الوزاره في وضع تعلیمات تصنییف المقاولین وتأهیلهم وتطویرها .     -ب 
التوصیه لدى الوزاره بتعدیل القوانین واألنظمه والتعلیمات المتعلقة بالمهنة.- ج 
ت المحلیه في تنفیـذ المقاوالت .العمل على استخدام الموارد والمواد والخبرا-د  
المساهمه في برامج تدریب وتطویر الكوادر الفنیه والمهنیه العامله في مجال المقاوالت .-هـ 
جمع المعلومات المتعلقه بالمهنة وحفظها وتعمیمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات -و  

المعنیه .
حقیق أهدافها المهنیه .العمل على كل ما یساعد النقابه على ت-ز  
حفظ وتبویب المعلومات واالحصائیات عن المقاولین واالعمال التي یتولون تنفیذها .- ج 
اصدار مجله ونشرات دوریه متخصصه لشؤون االنشاءات .-ط 

ال یجوز ألي شخص طبیعي أو معنوي سواء كان أردنیا أو غیر أردني مزاولة المقاوالت في -أ)8الماده ( 
ومسددا" للرسوم واالشتراكات المترتبه علیه وفق أحكام مملكه ما لم یكن مسجال في النقابه ال

هذا القانون .
محلیه بما في ذلك ال یجوز ألي وزاره أو دائره حكومیه او مؤسسة رسمیه عامه او ألي هیئة -ب 

للعمل في المملكه البلدیات والشركات المساهمه العامه او أي جهة اخرى التعاقد مع أي مقاول 
اال اذا كان مسجال" بهذه الصفه في النقابه .

ال تسري احكام الفقرتین (أ و ب ) من هذه الماده على المقاوالت التي تم التوقیع على عقودها -ج 
قبل العمل بهذا القانون .



ضمام الى بالرغم مما ورد في احكام أي قانون آخر ال یلزم المقاول المسجل في النقابه باالن-د 
الغرف التجاریه في المملكه او االشتراك فیها .

یشترط للحصول على العضویه العامله في النقابه ما یلــي : ـ)9الماده ( 

أن یكون مقدم بالطلب أردنیا سواء أكان مقدم الطلب شخصا طبیعیا او معنویا .- أ 
فردا" او عضوا" في شركة .ان ال یقل عمره عن واحد وعشرین سنه میالدیه اذا كان-ب
أن یكون مرخصا لدى وزارة االشغال العامه وفقا ألحكام هذا القانون .-ج
أن یكون مسجال في وزارة الصناعه والتجاره لغایات مزاولة المقاوالت .-د 
أن یكون مصنفا لدى وزارة االشغال العامه وفقا لنظام االشغال الحكومیه المعمول به .-هـ
یكون محكوما بجریمة أخالقیه أو بعقوبة تأدیبیه ألسباب تمس الشرف والكرامه .أن ال-و 
أن یوقع الطلب مـن مقدمه شخصیا اذا كان طالب العضویه فردا او باالضافه الى الشركه التي -ز 

ینتسب الیها اذا كانت هي طالبة العضویه على أن یكون في هذه الحاله مفوضا بالتوقیع عنها 
نونیه .بصورة قا

یصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجیل في النقابه المقدم الیــه وفقا" ألحكام هذا القانون خالل )10الماده (
ثالثین یوما" من تاریخ تقدیمه وللمجلـس الموافقه على الطلب أو رفضه بقرار معلل ،  ویحق 

دل العلیـا خالل ثالثین یوما لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة الع
من تاریخ تبلیغه الیه كما یحق ألي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس لدى تلك المحكمه 

بمن في ذلك الوزیر أو من ینیبه وأي عضو في النقابه .

دة شهالهوتصدرالنقابه،یسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجیله في سجالت-) أ 11الماده (
تسجیل وذلك بعد أن یدفع رسم التسجیل ورسم االشتراك السنوي المقررین .

اذا رفض طلب التسجیل لعدم توفر أي شرط من الشروط المنصوص علیها في هذا القانون -ب 
زوال األسباب التي أّدت الى الرفض .فان ذلك ال یحول دون تقدیم طلب جدید عند 

الت الالزمه ألعمالها بما في ذلك السجالت التالیه : ـتنظم النقابه السج)12الماده (

السجالت الخاصه باألعضاء العاملین حسب فئات تصنیفهم بمقتضى نظام األشغال الحكومیه - أ 
المعمول به والتعلیمات الصادره بموجبه .

سجل األعضاء المنتسبیـن .-ب



من الحاالت التالیه : ـتنتهي عضویة المقاول من النقابه في أي)13الماده (

اذا طلب ذلك خطیـا .- أ 
اذا فقد أي شرط من شروط العضویه وذلك بقرار من المجلس .-ب
اذا صدر قرار تأدیبي بشطب اسمه .- ج 
وفاة العضو الطبیعي .-د 
تصفیة الشركه ألي سبب من األسباب .-هـ 
ن متتالیتین وتنتهي عضویته في هذه الحاله التخلف عن دفع رسم االشتراك السنوي لمدة سنتی-و 

بقرار من المجلس بعد انذاره خطیا" .

یدفع العضو رسم االشتراك السنوي في موعد ال یتجاوز نهایة شهر شباط من كل سنه واذا تخلف )14الماده (
االشتراك األصلي عن كل %) من رسم 5عن ذلك فیترتب علیه دفع رسم اضافي یعادل (

ء من الشهر یتخلف فیه عن دفع الرسم ، ویشترط في ذلك أن یدفع رسم االشتراك شهر او جز 
السنوي كامال" اذا تم تسجیل المقاول في النقابه ألول مرة في أي وقت خالل السنه .

على عضو النقابه المسجل أن یقدم للنقابه خالل خمسة عشر یوما" اشعارا" خطیا" بأي تعدیل یطرأ )15الماده (
سجیل الشركه أو على أسماء الشركاء أو على نسبة أو مقدار مساهمة كل منهم أو على على ت

أسماء المفوضین بالتوقیع عنها .

ال یجوز تنفیذ المقاوالت االنشائیه في المملكه اال من قبل المقاولین الفقره ( أ ) األردنیین وذلك -1)16الماده (
جراءات المتعلقه بها، ویستثنى من ذلك المشاریع ذات تحت طائلة بطالن عقد المقاوله واال

الطبیعه المتخصصه حیث یسمح للمقاولین غیر األردنیین االشتراك في تنفیذها مع مقاولین 
أردنیین عـن طریق المشاركه او االئتالف وذلك بموافقــة مجلس الوزراء بناء علـى تنسیب اللجنه 

هذه الماده.الفنیه المنصوص علیها في الفقره (ب) من

الخاصه بها یجوز للبعثات الدبلوماسیه المعتمده في المملكه اقامة انشاءاتها الرسمیه -2
شریطة المعامله بالمثل.وصیانتها عن طریق مقاولین أردنیین او مقاولین غیر اردنیین 



رئاسة الوزیر وعضویة كل من وكیل الفقره (ب) لغایات تطبیق احكام الفقره (أ) من هذه الماده تشكل لجنة فنیه ب
الوزاره ومدیر دائرة العطاءات الحكومیــه فیها ونقیـب المهندسین ونقیب المقاولین وممثل عن الدائره 
ذات العالقه بالمشروع وتتولى هذه اللجنه تقریر ما اذا كان ذلك المشروع من المشاریـع ذات الطبیعه 

تالف في تنفیذه بین المقاولین األردنیین والمقاولین المتخصصه ووضع أسس المشاركه وشروط االئ
غیر األردنیین ، وترفع تنسیباتها بذلك الى مجلس الوزراء الصدار القرار المناسب بشأنها .

الفقره (ج) بالرغم مما ورد في الفقرتین (أ،ب) من هذه الماده یجوز تنفیذ المقاوالت االنشائیه من قبل مقاولین 
مشاركه او االئتالف مع مقاولین اردنیین اذا كانت المشاریع المنوي تنفیذها مموله غیر اردنیین بال

بقروض تنمویه خارجیه أو باالفراد اذا اقتضت المصلحة العامه ذلك .

یترتب على كل من المقاول األردني والمقاول غیر األردني فـي حالة االشتراك او التآلف في -أ )17الماده (
له انشائیه في المملكه أن یقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملیة التنفیذ وفــــق تنفیذ أي مقاو 

أسس المشاركه او االئتالف المثبته بملحق عقد المقاوله، وبصورة خاصه استعمال المعدات 
واالجهزه الخاصه به بصورة مباشره وفعلیه، ویحظر على أي طرف ابرام أي عقد او اتفاق مع أي 

مع الغیر او اجــراء أي ترتیب للحصول على أي عمولة او مبلغ او فائده مادیه اخرى طرف اخر او 
مقابل التنازل عن المشروع كلیا او جزئیا او أي مسؤولیه تتعلق به للغیــر .

كل من یخالف أحكام الفقره (أ) من هذه الماده یعرض نفسه للمسؤولیه التأدیبیه والجزائیه ب ـ
ذا القانون ولمجلس الوزراء سحب تنفیذ المشروع بناء على تنسیب المنصوص علیها في ه

" .16اللجنه الفنیه المشار الیها بالفقره (ب) من الماده "

) من هذا القانون، ال یسمح ألي مقاول غیر أردني أن یقوم 17,16,8مع مراعاة ما ورد في المواد ()18الماده (
قیده وقیامه بما یلـي : ـبتنفیذ أي مقاوله في المملكه، اال بعد ت

المقاوالت فیها.أن یكون مسجال لدى الجهات الرسمیه في بالده ومارس أعمال -أ  
أن یكون مسجال لدى وزارة الصناعه والتجاره في المملكه وفق أحكام قانون الشركات المعمول -ب

به .
الى أي نقابه اخرى بالرغم مما أن یكون مسجال في النقابه ومسددا للرسوم وال یلزم باالنتساب -ج

ورد في أي قانون اخر .
أن تتوفر لدیه االمكانیات الفنیه والمالیه واالجهزه والمعدات وفقا لتأهیل مسبق من الجهة -د 

المختصه .
المعمول بها .أن یستخدم عددا من العمال والفنیین والمهنیین األردنیین وفقا للتشریعات -هـ



بالده للمقاولین األردنیین المعامله بالمثل .أن تمنح قوانین-و 

تتكون النقابه من : ـ- أ )19الماده (
الهیئه العامه.- 1
مجلس النقابه .- 2

للرسوم المترتبه والمسددینتتألف الهیئه العامه للنقابه من األعضاء العاملین المسجلین فیها -ب 
علیهم .

شخصا معنویا فیمثله في اجتماعات الهیئه العامه احد اعضاء الشركه من اذا كان العضو-ج 
الشركاء او احد المساهمین فیها من المفوضین بتولي شؤونها بصورة قانونیه وال یجوز 
للعضو ان ینیب عنه أي شخص اخر لحضور اجتماعات الهیئه العامه أو ممارسة حقه في 

االنتخاب او الترشیح .

تولى الهیئه العامه ممارسة الصالحیات والمهام التالیه : ـت)20الماده (
اقرار مشاریع القوانین واالنظمه الخاصه بالنقابه .-أ

تصدیق الحسابات السنویه الختامیه للنقابه بعد االطالع على تقریر مدقق الحسابات .-ب
مناقشة التقریر السنوي عن أعمال المجلس .- ج 
قانوني للنقابه .انتخاب مدقق حسابات -د 
انتخاب النقیب ونائبه وأعضاء المجلس .-هـ

دراسة األمور التي تقدم الیها من المجلس واصدار القرارات المناسبه بشأنها ومناقشة -و 
االقتراحات التي یقدمها األعضاء شریطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطیا قبل موعد اجتماع 

ل .الهیئه العامه بسبعة ایام على األق

تدعى الهیئه العامه لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي یحدده المجلس خالل شهر -أ)21الماده (
اذار من السنه .

للهیئه العامه عقد اجتماع غیر عادي او اكثر خالل السنه كلما دعت الضروره الى ذلك بدعوة -ب
عن ربع اعضاء الهیئه العامه ممن من المجلس او النقیب او بناء على طلب عدد ال یقل

سددوا الرسوم للنقابه ، وال یجوز البحث في االجتماع غیر العادي للهیئه العامه في غیر 
األمور المدرجه في كتاب الدعوه .

یترتب على المجلس توجیه الدعوه للهیئه العامه لالجتماع قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر -ج
اء اكان عادیا او غیر عادي.یوما من التاریخ المحدد سو 



حالة غیابهما یرأس النقیب او نائبه في حالة غیابه اجتماعات الهیئه العامه للنقابه وفي-د 
یتولى رئاسة االجتماع العضو الذي تنتخبه الهیئه العامه بالطریقه التي تراها مناسبه .

للوزیر أو من ینتدبه حضور اجتماعات الهیئه العامه .-هـ
یكون أي اجتماع تعقده الهیئه العامه قانونیا اذا حضرته األكثریه المطلقه من األعضاء العاملین -)أ 22ماده (ال

المسددین للرسوم واذا لم یكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء االجتماع 
ني قانونیا بأي عدد فتدعى الهیئه العامه لعقد اجتماع اخر بعد سبعة أیام ویكون االجتماع الثا

من الحضور .

تتخذ الهیئه العامه قراراتها باالجماع أو باألغلبیه المطلقه للحاضرین من أعضائها. وفي حالة -ب
تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معه رئیس االجتماع.

من األعضاء العاملین یتألف المجلس مــن النقیب ونائب النقیب وثمانیة أعضاء، أربعة منهم )23الماده (
المعمول بها.وثالثة من المصنفین في المصنفین في الفئات الثالث األولى وفقا لتعلیمـات التصنیف

) من هذا 27الفئتین الرابعه والخامسه وعضو واحد من الفئه السادسه ویتم انتخابه بموجب الماده (
القانون .

أو نائبا للنقیب ما یلي : ـیشترط فیمن یجوز ترشیحه نقیبا-) أ 24الماده (
) سنه. وأما اذا كان المرشح عضوا في 30ان یكون شخصا طبیعیا ال یقل عمره عن (-1

شركة او مساهما فیها فیشترط ان یكون المفوض عنها بحضور اجتماعات الهیئه العامه 
) من هذا القانون .19الماده (بمقتضى احكام 

) سنوات بما في ذلك 10ت في المملكه لمدة ال تقل عن(ان یكون قد مارس مهنة المقاوال-2
مقـاوالت .ممارستها من خالل شركة 

أن یكون المرشح لمركز النقیب من الفئه األولى ونائب النقیب من الفئه األولى أو الثانیه .-3

) سنوات 3أن یكون قد مضى على تسجیله في النقابه كعضو عامل مدة التقل عن (-4
لیه .متتا

یشترط فیمن یجوز ترشیحه لعضو المجلس ما یلي : ـ-ب 
المرشح عضوا او مساهما ) سنه، واذا كان30أن یكون شخصا طبیعییا ال یقل عمره عن (-1

في شركة فیشترط أن یكون المفوض عنها في حضور اجتماعات الهیئه العامه بمقتضى 
) من هذا القانون .19احكام الماده (



ون مصنفا في أي فئة من الفئات .ان یك-2
) سنوات بما في ذلك 5(ان یكون قد مارس مهنة المقاوالت في المملكه لمدة ال تقل عن -3

ممارستها من خالل شركة مقاوالت .
عن سنتین متتالیتین .تقلان یكون قد مضى على تسجیله في النقابه كعضو عامل مدة ال -4

الترشیح لمركزي النقیب ونائب النقیب والمرشحین لعضویة المجلس من ممثلي الفئات یفتح باب -أ)25الماده (
) یوما من الموعد المحدد النعقاد االجتماع العادي للهیئه العامه ویبقى 14الخمس األولى قبل (

مفتوحا خالل السبعة ایام األولى ویغلق في الساعه الخامسه من مساء الیوم األخیر منها .
ترشیح على النموذج الذي یقرره المجلس ویقدم الى النقابه مرفقا برسم مقداره مائة دینار یكون ال-ب

اذا كان مرشحا لمركز النقیب او نائبه وخمسون دینارا اذا كان مرشحا لعضویة المجلس .

یشكل المجلس خالل یومین بعد اغالق باب الترشیح لجنة تدقیق مؤلفة من خمسة أعضاء من -ج 
لعامه من غیر المرشحین لالنتخابات تتولى مهمة التحقق من الشروط الواجب توفرها في الهیئه ا

المرشحین وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمه الصادره بموجبه على أن تقدم اللجنه للمجلس 
تقریرا بنتائج اعمالها خالل ثالثة ایام من تاریخ تكلیفها ویعتبر تقریرها قطعیا .

س أسماء المرشحین على لوحة االعالنات في النقابه وفقا لما توصلت الیه لجنة یعلن المجل-د
التدقیق المنصوص علیها في الفقره "ج" من هذه الماده على أن یتم االعالن في الیوم التالي 

لتسلم المجلس لتقریر اللجنه .

مثلیــن للفئات الخمس األولى تجري االنتخابات للنقیب ونائب النقیب وأعضاء المجلس الم-أ)26الماده (
باالقتراع السري وذلك في الیوم السابع الذي یقع بعد الیوم المحدد الجتماع الهیئه العامه العادي 
المنعقد في السنه التي یجب اجراء االنتخابات فیها وذلك بحضور الوزیر أو من یمثله، وتفتح 

االنتخابات وتغلق في تمام الساعه صنادیق االقتراع في تمام الساعه التاسعه من صباح یوم 
السادسه من مساء ذلك الیوم .

تسمي الهیئه العامه في اجتماعها العادي الذي یسبق االنتخابات لجنة لالشراف على االنتخابات -ب
من الهیئه العامه ومن غیر المرشحین تتألف من خمسة أعضاء وعضوین احتیاطیین

بینهم تتولى القیام باجراءات االنتخابات بما في ذلك توزیع لالنتخابات كما تسمي رئیسا" لها من
أوراق االقتراع وجمعها وفرز األصوات واعالن نتائج االنتخابات وتنظیم محضر بأعمالها ترسل 

نسخة منه الى الوزیر .



ینتخب النقیب ونائب النقیب وأعضاء المجلس الممثلین للفئات الخمس األولى في اقتراع واحد -ج 
األكثریه النسبیه من المقترعین من أعضاء الهیئه العامه المصنفین ضمن الفئات الخمس وب

األولى .

%) على 51نسبة (تكون االنتخابات نهائیه اذا بلغ عدد المقترعین في الیوم األول لالنتخابات -د
عین األولى واذا لم یبلغ عدد المقتر األقل من أعضاء الهیئه العامه من الفئات الخمس 

وتفتح في الیوم التالي في نفس الموعد الستئناف هذه النسبه تغلق صنادیق االقتراع 
نتیجتها في هذه الحاله قانونیه مهما بلغ عدد المقترعین .االنتخابات وتكون 

یجري فرز أصوات المقترعین فور اتمام عملیة االقتراع في المكان الذي جرى فیه االنتخاب -هـ 
الشراف على االنتخابات وتعلن نتائجها بحضور الوزیر أو من یمثله .بحضور لجنة ا

اذا لم یتقدم لكل من منصب النقیب أو نائبه اال مرشح واحد أعتبر هذا المرشح فائزا" بالمنصب -و 
بالتزكیه اذا كان عددهم مساویا" للعدد المقرر كما یعتبر المرشحون لعضویة المجلس فائزین 

.ألعضاء المجلس 

یتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئه السادسه باالقتراع السري من قبل أعضاء الهیئه -أ)27الماده (
العامه المصنفین في هذه الفئه وذلك في موعد یسبق تاریخ اجتماع الهیئه العامه العادي 

تحدید ذلك ) من هذا القانون ، ویتولى المجلس 26المنصوص علیه في الفقــره (أ) من الماده (
) یوما" من ذلك التاریخ ، ویتم الترشیح للعضویه في یوم االنتخاب 30الموعد على أن ال یزید على (

االغلبیه المطلقه من االعضاء ) أیام اذا لم تحضره7على أن یؤجل لمدة ال تزید على (
ونیا مهما بلغ المصنفین في هذه الفئه ویكون هذا االجتماع الثاني واالنتخاب الذي یجري فیـه قان

عدد الحضور ویعتبر فائزا بالعضویه المرشح الذي ینال اكثریة االصوات من بین المرشحین .

تقوم الهیئه العامه للمقاولین من الفئه السادسه بانتخاب لجنة من ثالثة اعضاء تتولى االشراف -ب
ه عنها في الفقره (أ) من على الترشیح واالقتراع وفرز االصوات واعالن نتیجة االنتخابات المنوّ 

هذه الماده .

اذا أدرج في ورقة االقتراع من أسماء المرشحین ما یزید على العــدد المطلوب الذي یجب -أ)28الماده (
انتخابه منهم فیؤخذ هذا العدد حسب تسلسل األسماء من الورقه من بدایتها ویهمل ما زاد عنه .

تعتبر ورقة االقتراع باطلة اذا تضمنت ما یدل على شخصیة الناخب أو أي رمز یعرف به، أو اذا -ب
اشتملت على أي كلمة أو عباره أو اشارة غیر الئقه اخالقیا او كانت تنطوي على ما یمس 



االنتخابات اخراج الورقه في هذه الحاله من نطاق السریه الكرامه او شرف المهنه ، وللجنة 
بحقه .للتحقق من العضو الذي قدمها واتخاذ االجراءات التأدیبیه المناسبه التوصیه و 

باستثناء ما نص علیه في هذا القانون تحدد االجراءات واألمور التنظیمیه األخـرى المتعلقه )29الماده (
باجتماعات الهیئه العامه وانتخابات المجلس وفقا للنظام الداخلي للنقابه .

ینتخب المجلس من بین اعضائه في اول اجتماع له امینا لسر النقابه وامینا للصندوق فیها ونائبا )30ده (الما
لكل منهما ، كما یؤلف من بین اعضاء الهیئه العامه عنـد الحاجه أي لجان اخرى یرى انها 

مقتضاه على ضروریه الدارة وتسییر اعمال النقابه او ما ینص هذا القانون او األنظمه الصادره ب
تألیفها وتختص باالمور التي تخول بالنظر فیها وفقا لذلك .

للوزیر او لكل ذي مصلحة من االعضاء العاملین في النقابه حق الطعن في قانونیة االنتخابات لدى )31الماده (
محكمة العدل العلیا خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اجرائها فاذا قررت المحكمه عدم قانونیة 

النتخابات كلیا او جزئیا یدعو الوزیر الهیئـــه العامه لالجتماع خالل ثالثین یوما من تاریخ صدور ا
القرار العادة االنتخاب حسب ما یقتضیه مضمون القرار . ویعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات 

قبــل صدور قرار المحكمه ببطالن انتخابه قانونیا من جمیع الوجوه .

تكون والیة المجلس لمدة سنتین اعتبارا من تاریخ انتخابه .-أ)32الماده (
ال یجوز اعادة انتخاب النقیب او نائبه ألكثر من دورتین متتالیتین اّال بعد انقضاء دورة واحدة -ب

على األقل بعد انتهاء الدورة الثانیه ألي منهما .
ات متتالیه اال بعد انقضاء دورة ال یجوز اعادة انتخاب عضو المجلس ألكثر من ثالث دور - ج 

واحدة على االقل بعد انتهاء الدوره الثالثه .

یتولى النقیب تنفیذ القرارات واالتفاقیات التي یوافق علیها المجلس ، ویقوم نائبه بممارسة جمیع )33الماده (
مهامه وصالحیاته اثناء غیابه .

من النقیب بصورة دوریه في المواعید التي یحددها وللمجلس یعقد المجلس اجتماعاته بدعوة-أ)34الماده (
عقد اجتماعات غیر عادیه اذا اقتضت الضروره ذلك او بناء على طلب اكثریة االعضاء على ان 

یبینوا في طلبهم االمور التي یرغبون من المجلس بحثها في االجتماع غیر العادي .

مسة من اعضائه على االقل على ان یكون النقیب او یكون اجتماع المجلس قانونیا اذا حضره خ-ب
نائبه ( في حالة غیابه ) من بینهم ویتخذ المجلس قراراته باالكثریه وفي حالة تساوي االصوات 

یرجح الجانب الذي یصوت معه رئیس الجلسه .



یتولى امین سر النقابه االشراف على اعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوین محاضرها -ج
قراراتها في السجالت الخاصه بها وتقدیمها للتوقیع علیها من النقیب ومن االعضاء الذین و 

حضروا االجتماع .

یمارس المجلس الصالحیات والمهام التالیه : ـ)35الماده (
المحافظه على اداب ممارسة المهنه وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابه ومصالحها وكرامة -أ

لعاملین فیها .اعضائها وسائر ا

النظر في طلبات العضویه للنقابه واتخاذ القرارات المناسبه بشأنها .-ب

ادارة شؤون النقابه االداریه والمالیه وفقا الحكام هذا القانون واالنظمه الصادره بمقتضاه -ج
تثمارها .وتحصیل الرسوم والواردات األخرى المستحقه للنقابه وادارة اموالها وموجوداتها واس

العامه مرفقة اعداد الموازنه السنویه للنقابه والمیزانیه للسنه المنتهیه ورفعها الى الهیئه -د
بالتقاریر الالزمه لبیان الوضع المالي للنقابه .

دعوة الهیئه العامه الى عقد اجتماعاتها وتنفیذ قراراتها .-هـ

بین أعضاء النقابه والمشاركه في حل المنازعات المهنیه الفصل في الخالفات المهنیه التي تقع-و
بین األعضاء من جهة وأصحاب األعمال من جهة أخرى .

اتخاذ االجراءات التأدیبیه الالزمه بحق األعضاء وفقا ألحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة -ز
بمقتضاه  .

والمتعلقه بمهنة المقاوالت ورفعها الى الوزیر اعداد مشاریع القوانین واألنظمة الخاصة بالنقابه-ح
بعد اقرارها من الهیئة العامه .

یتولى المجلس بموجب تعلیمات یصدرها لهذا الغرض : ـ)36الماده (
تعیین الموظفین والمستخدمین فـي النقابـه والتعاقد مع الخبراء والمستشارین للقیام بأعمال -أ

حقیق اهدافها .تتعلق بمصالح النقابه وت

النقابه بما في ذلك توفیر اللوازم للنقابه عن طریق الشراء والقیام باالشغال التي تحتاج الیها -ب 
على النقابه او تساعدها على تنفیذ اقامة او تنفیذ المشاریع االنشائیه التي تعود بالفائده

اغراضها واقرار العقود واالجراءات الالزمه لذلك .



صرف باالموال المنقوله والتي ال تحتاج الیها النقابه اما ببیعها أو بهبتها أو التبرع بها الت-ج
للهیئات والمؤسسات ذات األهداف والغایات االنسانیه .

ال یجوز للمجلس : )37الماده (
قبول أي هبات او تبرعات مالیه او عینیه او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها من -أ

ي جهة اجنبیه اال بموافقة مسبقه من مجلس الوزراء .أ

التصرف بأي طریقة من الطرق باالموال غیر المنقوله التي تملكها النقابه اال بموافقة مسبقه من -ب
الهیئه العامه اذا كان من شأن ذلك التصرف اخراج المال غیر المنقول من ملكیة النقابه .

النتخـــاب المجلس هیئه العامه من عقد أي اجتماع من االجتماعات التي دعیت الیهااذا لم تتمكن ال)38الماده (
بسبب ظروف قاهره حالت دون عقد االجتماع یستمر المجلس القدیم في القیام بأعماله وممارسة 
صالحیاته الى ان تتمكن الهیئه العامه من االجتماع وانتخاب مجلس جدید وتنطبق احكام هذه الماده 

لحاالت التي یتعذر فیها توجیه الدعوه الى الهیئه العامه لالجتماع النتخاب المجلس بسبب على ا
ظروف قاهره .

یفقد العضو في المجلس مركزه في أي من الحاالت التالیه : ـ-أ)39الماده (
ن اذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله لیكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان أّیا م- 1

تلك الشروط لم تكن متوفره عند انتخابه عضوا فیه فیعلن المجلس بطالن عضویته، على انه في 
المجلس فال یؤثر هذا التغییر على حالة تغییر فئة التصنیف ألي من اولئك خالل مدة والیة 
مركزه في المجلس ویستمر فیه حتى نهایة تلك الوالیه.

اذا استقال أو توفي .-2

تغیب عن حضور ثالثة اجتماعات متوالیة أو سبعة اجتماعات غیر متوالیة من اجتماعات اذا -3
المجلس دون عذر یقبله المجلس .

تنطبق أحكام هذه الماده على النقیب ونائبه .-ب

اخر ،  اذا استقال النقیب او توفي او تعذر علیه القیام بمهامه بسبب المرض او ألي سبب -أ)40الماده (
فیتولى نائبه القیام بأعماله حتى نهایة مدة والیة المجلس وینتخب المجلس نائبا للنقیب من بین 



اعضائه ، واما اذا استقال النقیب ونائبه او شغر مركز كل منهما ألي سبب فتدعى الهیئه العامه 
اكبر اعضاء لالجتماع خالل ثالثین یوما من شغور المركزین النتخاب النقیب ونائبه ، ویقوم

المجلس سنا بأعمال النقیب خالل تلك المده .

اذا فقد عضو المجلس صفته التمثیلیه للشخص المعنوي الذي یمثله أو استقال من المجلس أو -ب
فقد عضویته ألي سبب آخر فان كال من الشخص المعنوي والشخص الممثل له یفقدان العضویه 

في المجلس .

و في المجلس ألي سبب من األسباب بما في ذلك قیام نائب النقیب اذا شغر مركز أي عض-ج
بأعمال النقیب او انتخابه نائبا للنقیب بمقتضى أحكام الفقره (أ) من هذه الماده فیصبح المرشح 
الذي كان قد نال أكثر األصوات بعد المرشحین الذین فازوا باالنتخابات عضوا في المجلس. 

اجتماعات المجلس عة أیام من شغور المركز ویدعوه الى حضور ویبلغه النقیب بذلك خالل سب
شریطة أن یكون من نفس فئة التصنیف للعضو الذي حّل محله ، وذلك مهما كان موقعه من 
تسلسل المرشحین غیر الفائزین فاذا لم یوجد فیؤخذ المرشح األول في ذلك التسلسل بغض 

النظر عن فئة تصنیفه .

من الشواغر في المجلس بمقتضى أحكام الفقره (ج) من هذه الماده لعدم اذا تعذر ملء أي-د 
وجود مرشح سابق فیختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهیئة العامه ممن تنطبق 

علیهم شروط وتصنیف العضویه الشاغره .
اء واال وال یجوز أن یزید عدد األعضاء الذین یعینون في المجلس بهذه الطریقة على ثالثة أعض

فیجب دعوة الهیئة العامه خالل ثالثین یوما من تاریخ شغور المركز الرابع لملء جمیع المراكز 
الشاغره في المجلس .

یترتب على العضو االلتزام بقواعد وأداب ممارسة المهنه ویجب علیه في سیاقممارسته لعمله أن )41الماده (
مواطنین ومع أصحاب العمل على أسس من الثقة یقیم عالقته مع زمالئه من المقاولین ومع ال

والتعاون والقواعد واألداب المتعارف علیها والتقید باالتفاقیات والعقود التي یبرمها مع الغیر وفي 
سبیل ذلك كله یحظر علیه القیام بما یلي : ـ

مخالفة قانون وأنظمة النقابه والتعلیمات والقرارات التي تصدر بموجبها .- أ 

الخالل بالواجبات وااللتزامات التي تفرضها علیه العقود التي یرتبط بها مع أصحاب العمل بما ا-ب
في ذلك الغش في المواد أو المصنعیه .



افشاء األسرار والمعلومات التي یطلع علیها بحكم مهنته وفي سیاق ممارسته لها اّال في األحوال - ج 
التي یوجبها القانون .

عالقة بالمهنه أو لتشهیر بأي من زمالئه أو بأي من األشخاص األخرین ممن لهم الطعن أو ا-د 
بأعماله والدخول في منافسات غیر شریفه معهم .

اخفاء أي أخطاء أو معلومات في المقاوالت التي یقوم بتنفیذها ویترتب علیه ابالغ أصحاب -هـ 
العه علیها أو اكتشافها .العمل أو الجهات األخرى المختصه بتلك األخطاء فور اط

االعالن عن نفسه بصورة تخالف فئة التصنیف .-و 

تقدیم المنح أو المكافآت لغیر العاملین معه في سبیل الحصول على أي مقاولة أو في سبیل -ز 
تنفیذها بصورة غیر سلیمه .

ینة في هذا القانون أو في أي نظام اذا أخّل العضو أو قصر في أداء واجباته المهنیه المب-أ)42الماده (
صادر بمقتضاه ، أو أقدم على أي عمل أو تصرف ینال من شرف المهنة ، یعرض نفسه ألي من 

العقوبات التأدیبیه التالیه : ـ
التنبیه لمرة واحده .-1
االنـــذار .-2
االنذار النهائي .-3
المنع من ممارسة المهنة : ـ-4

تزید على سنة واحده في حالة ارتكاب المقاول أي مخالفة ألحكام هذا القانون لمدة ال -أ
واألنظمه الصادرة بمقتضاه .

) من هذا القانون فیمنع من ممارسة المهنة لمدة 17أما في حالة مخالفته ألحكام الماده (-ب
فه الى ال تزید على سنتین وحرمانه من االشتراك في العطاءات خالل تلك المده باالضا

غرامة مالیة بنسبة واحد بالمایه، من مجموع قیمة المقاوله .

شطب اسمه من سجل النقابه نهائیا اذا أدین مرتین بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة -5
/ب) من هذه الفقرة ویبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر 4المهنة بمقتضى أحكام البند (
المحلیة وذلك خالل خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره.والمؤسسات المختصه والهیئات



ال یجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقته القیام بأي عمل جدید یدخل -ج
ضمن أعمال مهنة المقاوالت على أن یبقى طیلة هذه المده خاضعا ألحكام هذا القانون 

جلس النقابه .للترشیح لمدون أن تحسب مدة المنع من المده المعینه

ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي .-أ)43الماده (
من الوزیر أو-1
النقیب أو-2
أحد األعضاء في النقابه أو-3
أي شخص آخر ذي مصلحة .-4

فیحیلها الى لجنة التحقیق اذا قرر المجلس أن هنالك ما یوجب مالحقة الشكوى وعدم حفظها-ب
ویترتب على هذه اللجنه تبلیغ نسخة من الفقرة (ج) من هذه الماده المنصوص علیها في

الشكوى الى المشتكى علیه الذي یحق له الرد علیها خطیا خالل المدة التي تحددها لجنة 
التحقیق .

اثنین منهم من تتألف لجنة التحقیق من ثالثة أعضاء من الهیئة العامه ، ویختار المجلس -ج
الوزیر العضو الثالث ویشترط في أعضاء اللجنه أن یكونوا مّمن زاولوا غیر أعضائه ، ویعین

مهنة المقاوالت لمدة ال تقل عن عشر سنوات ، ویختار المجلس رئیسا لها من بین أعضائها .

المحدده للرد تعین لجنة التحقیق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المده-أ)44الماده (
بلغ المشتكى علیه ذلك الموعد للحضور أمامها سواء رد على الشكوى او لم یرد، وله علیها، وی

حضور جلسات التحقیق بنفسه او توكیل أي محام عنه یحضر معه تلك الجلسات .

العداله سواء حضر تتبع لجنة التحقیق االجراءات التي ترى فیها ضمانا لحقوق الدفاع وتأمین-ب
تحقیق أو تغیب عنها .المشتكى علیه جلسات ال

وللجنة استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد القسم واالطالع على سائر البینات، واذا تخلف أي 
شخص عن المثول أمامها للشهاده بعد تبلیغه ، فلها احضاره بواسطة سلطات األمن المختصه 

.

ائج أعمالها الى المجلس یترتب على اللجنه انهاء التحقیق في أي قضیة أحیلت الیها ورفع نت-ج
تاریخ احالة القضیة الیها، وللمجلس تمدیدها خالل مدة ال تزید على خمسة وأربعین یوما من 

للمدة التي یراها ضروریه لمتطلبات التحقیق بناء على طلب اللجنه .



ر یوما من تاریخ یبدأ المجلس النظر في القضیه التأدیبیه خالل مدة ال تزید على خمسة عشأ  ـ)45الماده (
رفع نتائج أعمال التحقیق الیه، ویبلغ موعد الجلسه األولى للمشتكى علیه الذي یحق له أن یوكل 

محامیــا یحضر معه الجلسات .

ینظر المجلس في القضیه التأدیبیه في جلسات سریه ویصدر قراره النهائي فیها خالل مدة ال -ب
فیها، وذلك بعد اتاحة الفرصه الكافیه مباشرته النظر تزید على خمسة وأربعین یوما من تاریخ 

للمشتكى علیه للدفاع عن نفسه تقدیم بیناته، وللمجلس نشر القرارات التأدیبیه التي یصدرها أو 
عدم نشرها وذلك وفقا لما یراه متفقا مع مصلحة المهنه والنقابه وكرامتهما .

ات التي یصدرها كل من المجلس ولجنة التحقیق تبلغ مذكرات الحضور واألوراق وسائر القرار -ج
بواسطة موظفي النقابه وفقا للتعلیمات التي یصدرها المجلس .

قطعي في جنایه أو یترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأدیبیه بحق العضو الذي یدان بحكم-أ)46الماده (
وصیة توجب ادانته من قبل في جنحة أخالقیه أو مخلـة بالشرف، ویعتبر ذلك الحكم بمثابة ت

المجلس وفرض العقوبه التأدیبیه المناسبه علیه مباشرة دون احالته الى لجنة التحقیق .

اذا تقررت براءة المشتكى علیه أو عدم مسؤولیته فان ذلك ال یحول دون اتخاذ اجراءات تأدیبیه -ب
بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون اذا كان هناك ما یبرر ذلك .

بحقه خالل صدریكون القرار التأدیبي باالدانه خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العلیا من قبل من)47الماده (
تبلیغه اذا صدر بصورة ثالثین یوما من تاریخ تفهیمه القرار اذا كان وجاهیا ومن تاریخ

غیابیه .
ون الثاني من السنه وتنتهي في الیوم تبدأ السینه المالیه للنقابه في الیوم األول من شهر كان)48الماده (

الحادي والثالثین من شهر كانون أول من السنه نفسها .

تتألف واردات النقابه من : ـ-أ)49الماده (
رسوم التسجیل ورسوم اعادة التسجیل ورسوم االشتراك السنوي لألعضاء في النقابه -1

رسوم الترشیح لالنتخابات .ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابه والغرامات و 
نصف باأللف من القیمه التي یحال بها أي عطاء على المقاول األردني وغیر األردني -2

على أن ال یتجاوز ما یتم تحصیله من المقاول عن أي عطاء مبلغ ألف دینار.
ریع استثمار أموال النقابه .-3
ارد المحلیه التي یوافق المجلس على التبرعات واالعانات والهبات والمساعدات وسائر المو -4

قبولها



الغرامات الناشئه عن العقوبات التأدیبیه التي تفرض وتحصل بموجب أحكام هذا القانون .-5

) من الفقره (أ) من هذه الماده نسبها 1تحدد مقادیر الرسوم المنصوص علیها في البند (-ب 
دیلها بموجب النظام الداخلي للنقابه.وكیفیة فرضها وتحصیلها وحفظها والتصرف بها وتع

والى أن یصدر هذا النظام تحدد الرسوم وتستوفى وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على ان 
یعمل به لمدة ال تزید عن سنة واحده من تاریخ سریان هذا القانون .

فیها، فیحكم بعد ادانته من كل من مارس مهنة المقاوالت دون أن یكون مسجال في النقابه كعضو )50الماده (
قبل المحكمه المختصه بغرامة ال تقل عن خمسمائة دینار وال تزید على ألفي دینار، وتضاعف 
العقوبه قیاسا على حدها األعلى في حالـة تكرار هذه الجریمه على أن یعاقب بالحبس لمدة ال تقل 

للمرة الثالثه .عن ستة أشهر، وال تزید على سنة واحده اذا أدین بهذه الجریمه 

كل من مارس مهنة المقاوالت بأي صورة من الصور خالل المدة التي منع فیها من ممارسة المهنه )51الماده (
المختصه بغرامة ال تقل عن مؤقتا بمقتضى قرار تأدیبي، فیحكم بعد ادانته من قبل المحكمه

قیاسا" على حّدها األعلى اذا تكّررت ألف دینار وال تزید عن أربعة االف دینار وتضاعف هذه العقوبة
هذه الجریمه .

اذا أقدم أي شخص على ممارسة مهنة المقاوالت بعد شطبه نهائیا" من سجالت النقابه بمقتضى )52الماده (
أحكام هذا القانون فیحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصه بغرامة ال تقل عن ألفي دینار وال 

دینار وتضاعــف هذه العقوبه قیاسا على حدها األعلى اذا تكررت الجریمه تزید على خمسة أالف 
على أن یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزید على ثالث سنوات اذا أدین بهذه الجریمة 

للمرة الثالثه .

ة ال تقل عن ثالثة ) من هذا القانون یعاقب بالحبس لمد17كل من أقدم على مخالفة أحكام الماده ()53الماده (
أشهر وال تزید على سنة واحده وبغرامة ال تقل عن ثالثة االف دینار وال تزید على عشرة االف دینار 

أو بكلتا العقوبتین وتضاعف هذه العقوبة قیاسا على حدها األعلى اذا تكررت هذه الجریمه .

كام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي لمجلس الوزراء اصدار األنظمه الالزمه لتنفیذ أح-أ)54الماده (
للنقابه .



الى أن یصدر النظام الداخلي للنقابه یبقى النظام الداخلي لمقاولي األشغال العامه والبناء -ب
الصادر بموجب قانون العمل معموال" به لمدة ال تزید على ستة أشهر من تاریخ العمل بهذا 

نصوص علیها فیه .القانون وذلك باستثناء الحاالت الم

لمجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر حل المجلس لغایات األمن والسالمه العامه أو اذا خالف )55الماده (
المجلس الغایات التي من أجلها أسست النقابه وتعیین لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص من غیر 

انت الفترة المتبقه من مدة أعضاء المجلس المنحل تمارس جمیع صالحیات ومهام المجلس اذا ك
المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر. واذا زادت المدة على ستة أشهر تجري اللجنه انتخابات جدیده 

خالل ثالثین یوما" من تاریخ القرار بحل المجلس .

لك الى ألحكامه، وذیستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون بأعماله ویمارس صالحیاته وفقا")56الماده (
أن تنتهي دورته البالغه سنتین من تاریخ انتخابه .

رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام هذا القانون .)57الماده (

الحسین بن طالل7/3/1987

رئیس الوزراءنائب رئیس الوزراءوزیر دوله
ووزیر الدفاعووزیر دولة لشؤون رئاسة الوزراءالشؤون البرلمانیه

زید الرفاعيعبد الوهاب المجاليد. سامي جوده

وزیر التربیه والتعلیم       وزیر العمل والتنمیه االجتماعیهوزیر المواصالتوزیر الخارجیه
المهندس خالد الحاج حسنذوقان الهنداويمحي الدین الحسینيطاهر المصري

وزیـروزیر شؤونوزیر األوقافوزیـر وزیر التموین
األشغال العامه            والمقدسات االسالمیه       األرض المحتله       الزراعهوالصناعه والتجاره
س محمود الحوامده  د.الشیخ عبد العزیز الخیاط  مروان دودین   مروان الحمودالمهندد.راجائي المعشر

وزیــر وزیر الطاقهوزیر التعلیم وزیـــر وزیر االعالم والثقافه
یه            المالیهالنقـــل                  العالــي              والثروه المعدنوالسیاحه واالثار

د.حنا عــودهد.ناصر الدین األسد    د.هشام الخطیبالمهندس احمد دخقان  محمد الخطیب



وزیــر           وزیــر             وزیـر           وزیـروزیــروزیر الشؤون
الداخلیه          التخطیط           الصحه          العدلالبلدیه والقرویه والبیئه       الشباب

یوسف حمدان       د.عید الدحیات    رجائي الدجاني   د.طاهر كنعان   د.زید حمزه   ریاض الشكعه

جـدول الرسوم

تستوفي النقابه الرسوم التالیه من المقاول األردني :-1
المقاول من الدرجة األولى :-1

ستمایة دیناررسم التسجیل
خمسمایة دینار للمجال األول من األشغال الذي صنف فیه المقاول، یضاف رسم اشتراك سنوي

الیه مائة دینار لكل مجال آخر بعد المجال األول .
المقاول من الدرجة الثانیه :-1

أربعمایة دیناررسم التسجیل
ول من األشغال الذي صنف فیه المقاول، ثالثمایة دینار للمجال األ رسم اشتراك سنوي

مجال آخر بعد المجال األول .یضاف الیه خمسة وسبعون دینارا" لكل 
المقاول من الدرجة الثالثه :ـ3

ثالثمایة دیناررسم التسجیل
مایتان وخمسة وعشرون دینارا للمجال األول من األشغال الذي صنف فیه رسم اشتراك سنوي
یه خمسون دینارا لكل مجال آخر بعد المجال األول .المقاول، یضاف ال

المقاول من الدرجة الرابعه :ـ4
" دینار200مائتا " رسم التسجیل

مائة وخمسة وعشرون دینارا لالختصاص األول مـن األشغال الذي صنف رسم اشتراك سنوي
األول .فیه المقاول، یضاف الیه خمسة وثالثون دینارا لكل مجال آخر بعد المجال

المقاول من الدرجة الخامسه :ـ5
مایة وخمسون دینارارسم التسجیل

مایة دینار لالختصاص األول من األشغال الذي صنف فیه رسم اشتراك سنوي
المقاول، یضاف الیه خمسة وعشرون دینارا لكـــل

اختصاص اخر بعد االختصاص األول .



دسه :المقاول من الدرجة السا-6
مایة دیناررسم التسجیل

خمسة وسبعون دینارا لالختصاص األول من األشغال الذي صنف فیه رسم اشتراك سنوي
المقاول, یضاف الیه عشرون دینارا لكل اختصاص اخر بعد االختصاص األول.

تستوفي النقابه الرسوم التالیه من المقاول غیر األردني :-2
دینار   ألف وخمسمایةرسم التسجیل

ألف دینار .رسم اشتراك سنوي

تستوفي النقابه مبلغ خمسة دنانیر عن كل شهادة تصدرها للمقاوالت .-3


