
 * الوثائق المطلوبة لتجديد التصنيف أو الترفيع أو اإلضافة لدى دائرة العطاءات الحكومية ) لكافة الفئات (:

 (.62)البند وارفاق كتب من وزارة الصناعة بذلك  من تعليمات التصنيف 62فين للمادة : يرجى االطالع شروط المقاولين المخالهامةمالحظة   
وتدقق منن دائنرة الشن ون  –نسخة لنقابة المقاولين ونسخة لدائرة العطاءات الحكومية  –عليا أو سادسة ( على نسختين يقدم طلب التصنيف ) فئة  

حضار الوثائق المطلوبة أدناه مع الطلب لدائرة العطاءا ت الحكومية ويتم الفنية في النقابة ويتم ختم ملف التصنيف من النقابة بعد تعبئته ) إلزامي ( وا 
 -: 662في ديوان التصنيف  مكتب رقم   تدقيقها

 صفحات كاملة ومختومة بختم النقابة ( . 2تعبئة طلب ملف التصنيف الصادر من قبل نقابة المقاولين )   .1

 (( . متوفر لدى نقابة المقاولين وعلى موقع الدائنرة اإللكنترونيالنموذج  )) 
 . 6162 + ( الطلب خالل شهر منذ تاريخ تقديم صادر)  6162صورة مصدقة طبق األصل عن السجل التجاري لعام  .6
 (. صادر خالل شهر منذ تاريخ تقديم الطلب)  6162  لعام صورة مصدقة طبق األصل لالسم التجاري . 3
 .6162. صورة مصدقة طبق األصل عن رخصة المهن لعام 4
 صادر خالل شهر منذ تاريخ تقديم صورة مصدقة طبق األصل عن كتاب تسجيل المهندسين العاملين في الشركة أو الم سسة ) . 5

 ( وحسب النموذج المعتمد في النقابة . شهادة تصنيف شركة مقاوالت بعنوان )  (الطلب   
 .  ( وال يقبل سند القبض لوحده)  6162. صورة مصدقة طبق األصل عن كتاب دفع رسوم نقابة المقاولين لعام 2
 ،    أو اإلضافة المشاريع الغير مسلمة( الموثق من نقابة المقاولين . وال ُيقبل للترفيع  للمشاريع المنفذة) كشف الخبرات األصلي    –. أ 7

 .بل يجب أن تكون منفذة بالكامل مع إحضار محضر إستالم ابتدائي أو نهائي من صاحب العمل            
 المقاولة الفرعية يجب احضار موافقة صاحب العمل مع احضار محضر استالم نهائي + كتاب من االشراف الهندسي ومصادق     –ب    

 ( . لمشاريع القطاع الخاصعليه من نقابة المهندسين )           
 صورة عن آخر شهادة للتصنيف . . 2
 للفئات ) األولى والثانية والثالثة فقط ( . 6162ميزانية أصلية مختومة من مدقق حسابات حسب األصول لعام  . 2
 . وذج في طلب التصنيفمحسب الن 6162بنكية من الم سسة المصرفية التي يتعامل معها المقاول بتاريخ حديث لعام   . كتاب مالءة61
 مختوم بالكامل ) سواء كانت  مرخصة وغير مرخصة ( صادر من مديريات األشغال  . الكشف األصلي بمساحة المكتب والمعدات66
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 صورة عن عقد عمل المدير المالي أو ) ف مع الم هالت العلمية والخبرات . عقود العمل أو كتب التعين للكوادر اإلدارية المطلوبة للتصني63

 ( . المحاسب + صورة عن شهادته العلمية      
 .دون علم الدائرة اإلفصاح عن التغيرات التي طرأت على السجل التجاري يجب . 64
 جراء التغيرات على السجل التجاري .إعن الدائرة  بخصوص الموافقة على الكتب الصادرة  صورة إرفاق. 65
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 .االراضي والشقق بيع  بما فيها  مشاريع هندسية ،هندسية       
 ( . لتزويدنا بالرقم ضريبة الدخل والمبيعاتة لدى الدائرة ) يرجى مراجعة دائر  . إرفاق الرقم الضريبي للمقاول المصنف67
 ( . الوثائق الرسمية ال تختم) . ختم جميع أوراق المعاملة بختم الشركة مع التوقيع عليها من قبل المفوض بالتوقيع 62
 األوراق أعاله في ملف بالستيك .. وضع جميع 62

 تنويهات هننامة : 
 جميع الوثائنق يجب أن تكون صنور مصدقة طبق األصنل وبعكس ذلك لن تقبنل المعاملة . .6

 يتم تقديم المعاملة من قبل الشريك الم سس أو أحد الشركاء الم سسين فقنط أو من يفوضه خطيًا عند كاتب العدل حسب األصول للسير في .6

 المعاملة مهما كانت األسباب . مع تقديم األوراق الثبوتية الالزمة لذلك لموظفي التصنيف وبعكسه ال تقبل الدائرةمعاملة لدى ال     

 على المقاول مقدم المعاملة تحقيق جميع البنود الواردة أعاله للنظر في معاملته دون أي تأخير. .3
   عاملة التي ال تستوفي ولو بند واحد هذه البنود .تعتذر الدائرة ) ممثلة بالموظف المعني ( عن قبول الم .4

 على جميع المقاولين الذين يتقدمون لدى دائرة العطاءات الحكومية لشراء نسخة عطاء احضار الشهادة االصلية لغاية تصديق نسخة طبق االصل .5
 عنها وكذلك احضار طابع بريدي علمًا بأن الدائرة غير مس ولة عن توفيره  للمقاول.

 حال اجراء أي تغيير على السجل التجاري في أي وقت ومهما كان نوعه يجب تقديم طلب تصنيف جديد ألخذ موافقة اللجنة المختصة .في  .2



 
 

مالحظة : هذه المتطلبات ادناه خاصة بالمقاولين الذين يمتلكون شركات اسكانات ، مكاتب 
 ، وهي متطلب لتجديد التصنيف او الترفيع او االضافة . هندسية،استشارات هندسية .. الخ

 
   63/7/6163تاريخ  5/6/6235رقم ع/ إشارة إلى قرار معالي وزير األشغال العامة واإلسكان

ول ىىا  ، توللىىأ ضوعىىا  م   6163( مىىف تع لنىىات الف ىىسلر ال ىىارية  62يرجىىى مىىف  الىىة الن ىىاوللف النلىىال لف ل نىىا ة   
 احضار ما ي ي مف وزارة ال سا ة والفجارة :و  6166لنات ت سلر الن اوللف ل سة ( مف تع 36ل نا ة  

 

 لفجىىىارة ح ىىىا الىىىس: الفىىىالي :لىىىي وزارة ال ىىىسا ة وا مراقىىىا  ىىىاك ال ىىىر ات فىىىاك لكىىى  شىىىريم ل  ىىىر ة مىىىف    - 6 
   

 يوجىى  لىىي سىىج تسا مىىا     اسىىفسا ا  ل وئىىالأ النة ودىىة لىى م  الىىرة مراق ىىة ال ىىر ات لىىي وزارة ال ىىسا ة والفجىىارة ل  ىى  ا
  شىر ات اسىكا ات ضو اسف ىارات سس سىلة ضو م ىاريس سس سىلة هنىا لل ىا تع ى ات ال سىا  ،  غايات ا ي لر لوجو  شر ات
 " لي ضي شر ة ح ا الغايات النذ وره ض  ه حفى تاريل  (( . ال كسلة ( وللس " شريكا    ضو هسا  و هلس ال  أ

 

لىىىىىىىىىي وزارة ال ىىىىىىىىىسا ة والفجىىىىىىىىىارة  -الفجىىىىىىىىىارة  –سىىىىىىىىىج  اإللىىىىىىىىىرا   فىىىىىىىىىاك لكىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىريم ل  ىىىىىىىىىر ة مىىىىىىىىىف    - 6  
 ح ا الس: الفالي :

 
يم ضو ال ىىىىىىىىىر ة ( وموعىىىىىىىىىو   ااسف  ىىىىىىىىىار ر    إشىىىىىىىىىارة إلىىىىىىىىىى األسىىىىىىىىىف  ا  الن ىىىىىىىىى ك مىىىىىىىىىف ال ىىىىىىىىىل    اسىىىىىىىىىم ال ىىىىىىىىى 

اسىىىىىىىىكا ات ، اسف ىىىىىىىىارات سس سىىىىىىىىلة ، م ىىىىىىىىاريس سس سىىىىىىىىلة هنىىىىىىىىا لل ىىىىىىىىا   للنىىىىىىىىا إسا  ىىىىىىىىان م ىىىىىىىىج   تةىىىىىىىى  غايىىىىىىىىة  
ا  و هلىىىىىىىىىس ال ىىىىىىىىى أ ال ىىىىىىىىىكسلة ( يرجىىىىىىىىىى الع ىىىىىىىىىم هىىىىىىىىىان النىىىىىىىىىذ ور غلىىىىىىىىىر م ىىىىىىىىىج  لىىىىىىىىى يسا تع ىىىىىىىى ات ال سىىىىىىىىىا  ، ضو هسىىىىىىىىى
 هالغايات النذ ورة ض  ه (( .

 


