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وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائـرة العطاءات الحكومیــة

لتقدیماإلرشادات
طلب ترخیص لمقاولي اإلنشاءات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب ترخیص لتسجیل شركة أو مؤسسة غایاتها المقاوالت اإلنشائیة 

والتجارة.في وزارة الصناعة 

الهویة الشخصیة للشركاء أوجواز سفر أو یقة إثبات الجنسیة دفتر عائلة وث-1

من نقابة المهندسین أنهم ال للمتفرغین منهمإحضار تفرغ للشركاء المهندسین-2
(المكاتب والشركات االستشاریة،القطاع العام ،المقاوالت یعملون لدى أي جهة

.اإلنشائیة
دینار .20صورة عن وصل مالي بقیمة -3
لمعرفة تحدید رأس المال للدرجة المطلوب للتسجیل فیها وقیمة المعدات -4

المطلوبة لها والخبرات واألجهزة الفنیة واإلداریة یرجى الرجوع إلى تعلیمات 
. 2007تصنیف المقاولین لعام 

المؤهالت التي تعتمد ألغراض الترخیص یجب أن تكون نسبة الشریك أدناه ال -5
من رأس مال الشركة ومفوضًا دینار أیهما أقلألف100او%30تقل عن 

وأن یجتاز االمتحان العام لجاهزیة العمل في قطاع اإلداریةوةباألمور الفنی
-:مقاولي اإلنشاءات األردنیینالمقرر من نقابة اإلنشاءات

أن یكونوا مسجلین فرغین منهمعلى المتفیشترط أردنیینإذا كان الشركاء مهندسینأ.
ابة المهندسین األردنیین وبخبرة ال تقل عن سنتین ألحد الشركاء مع تقدیم لدى نق

كتاب من النقابة یثبت أنهم ال یعملون لدى أي جهة .
إذا كان الشریك من حملة دبلوم الهندسة بعد الثانویة العامة فیشترط أن تكون ب.

لتخرج ) سنوات في مجال االختصاص بعد ا10الخبرة العملیة لدیه ال تقل عن (
(الخبرات مصدقة وأن تكون شهادة الدبلوم مصدقة ومعادلة من الجهات المختصة .

من مكتب العمل )
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إذا كان الشریك المتفرغ سبق أن عمل في شركة مقاوالت مصنفة ومضى على ج.
وجوده فیها كشریك مؤسس أكثر من خمس سنوات قبل انفصاله عن الشركة على 

) سنوات من تاریخ انفصاله .5أن یتقدم للترخیص في مدة أقصاها (
.ت) (إحضار السجالت التجاریة ، شهادات التصنیف الصادرة لمدة خمس سنوا

حاالت الوفاة ألصحاب الشركات والمؤسسات المصنفة على أن ال تزید مدة د.
) سنوات .3االنقطاع عن التصنیف (

تحویل من مؤسسة مصنفة إلى شركة وبالعكس .هـ. 

یجب أن یرفق طالب الترخیص ما یثبت المالءة المالیة وبقیمة ال تقل عـن -6
-د المعززات التالیة :) عشرة آالف دینار معززة بأح10000(

رصید باسم أحد الشركاء (قبل تقدیم طلب الترخیص بثالثة أشهر).أ

ودیعة بنكیة باسم أحد الشركاء مشروطة ومربوطة لمدة ثالثة اشهر وال تفك إال ب.
بكتاب من الدائرة .

أو آلة تسویة أو لودر أو بلدوزر 3م10قالب -قیمة اآللیات اإلنشائیة :ج.
طن مع إثبات أن ملكیة اآللیات تخص أحد الشركاء بمدة ال تقل 25أو مدحلة

عن سنة من تاریخ تقدیم طلب الترخیص .
المنقطعون عن التصنیف : یجب على المنقطعین عن التصنیف لمدة ال تزید عن ثالث -8

سنوات تقدیم طلب ترخیص جدید سواء أكان المنقطع عن التصنیف مسددًا أو غیر 
)5قابة مقاولي اإلنشاءات األردنیین مع االلتزام ما ورد في البندین (مسدد لرسوم ن

ومن هذه اإلرشادات .)6(
(مصدقة من مكتب العمل )إرفاق خبرة الشركاء لكل شریك .-8

-أ- (لجمیع الشركاء) من:إحضار كتب من وزارة الصناعة والتجارة-9
مرقب -بي البنود أدناهفشریكامراقب عام الشركات یفید أن الشركاء لیس 

إن ال یكون -1)أنة ال یملك مؤسسة غایاتها المذكور أدناهتسجل اإلفراد(المؤسسا
إن ال تكون -2اإلنشائیةالغایات المقاوالت

إن ال تكون -3الغایات استشارات أو مشاریع هندسیة
الغایات اسكانات


