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 اإللتزام باإلعالم والتبصير في عقد المقاولو

 "دراسة مقارنة"

 اعداد  

 لبلتامد العبدحنيى ا 
 

 اشراؼ  الدكتكر

 مفمح اليكسؼ   

 قدمت ىذه الدراسة استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

 الحقكؽ 

 كمية الحقكؽ  

 عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي  

 ف االىميةجامعة عما 

2017 



ي



 في عقد المقاولو االلتزام باالعالم والتبصير 
 إعداد 

 التانيى احمد العبد
 إشراف

 دكتور يوسف  مفمح العباديال
 الممخص

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى االلتزاـ  باالعبلـ  كالتبصير في عقد المقاكلة لممشاريع 

حيث  كخصائصو    المقاكلة عقد  الدراسة لتكضيح  جاءت اإلنشائية  في االردف، كقد 

 صاحب الميندس كالثاني ىك اتفاؽ بيف طرفيف احدىما ميني، يقاؿ لو بينت الدراسة انو 

 .العمؿ، في مقابؿ اجر متفؽ عميو

كفقا لصفة عقكد مقاكالت البناء  فانو يقع عمى كؿ مف المقاكؿ كبينت الدراسة انو 

،الذم  اكجده الفقو كالقضاء كالتزاـ قائـ عمى  كالتبصير باإلعبلـكالميندس االلتزاـ العاـ 

جميع  بمبدأ حسف النية، يقع عمى المتعاقد الذم ينبغي اف يقـك بتزكيد صاحب  العمؿ 

المعمكمات ذات العبلقة بالعقد،  بيدؼ تجسير ىكة المعرفة الفنية بيف  كؿ مف الميني 

  كالمستيمؾ 

باالعبلـ كالتبصير اصبح في ظؿ التطكرات التشريعية  الحالية  كبينت الدراسة اف االلتزاـ

التزاما قانكنيا . كاشارت الدراسة الى اف عقد المقاكلة يعتبر مف  اىـ العقكد التي يمتد الييا 

 االلتزاـ 



ن



كقد تكصمت الدرسة الى اف دكر المقاكؿ  يتمخص في عقد المقاكلة بتنفيذ مضمكف العقد  

امو بكؿ االعماؿ، كما بينت الدراسة اف عمى الميندس كالمقاكؿ اعبلـ ىذا باالضافة الى قي

 صاحب العمؿ بكؿ المعمكمات  تؤثر في رضاه.

كاكصت الدراسة اف يككف الجزاء  المترتب عمى مخالفة االلتزاـ باالعبلـ كاضحا كصريحا  

 في التشريعات الخاصة بعقكد المقاكلة.
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Abstract 

 

The  study aimed to  investigate  the commitment of information and 

enlightenment in construction  contract in Jordan. The study aimed to 

clarify the  consruction contract and its characteristics. The study 

indicated that there is an agreement between two parties, one of which is a 

professional called the engineer and the second is the employeragainst 

agreed fee. 

The study, also indicated  that according construction contracting 

contracts, both the contractor and the engineer have a general obligation 

of information and enlightenment, which was created by the jurisprudence 

and the judiciary as a commitment based on the principle of good faith. 

The contractor is to provide the employer with all relevant information 

related to the contract.  In order to bridge  the technical knowledge 

between both professional and consumer 

The study showed that commitment  of informations  and enlightenment 

became  as a legal obligation under the current legislative developments. 

The study pointed out that the constraction  contract is one of the most 

important contracts which the commitment covers. 
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The study concluded that the contractor's role is to  implement contract’s 

contents  in addition to carry all  related works .. The study also showed 

that the engineer and the contractor must inform the employer of all 

information affecting his satisfaction. 

 The study recommended that the penalty resulting from the violation of 

commitment should be clear and explicit in the legislation related to 

construction contracts. 
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