
 

     

 

 :لدى دائرة العطاءات الحكومية ألول مرة في قطاع المقاوالت للتصنيف  الوثائق المطلوبة* 
وتدقق من دائرة  –نسخة لنقابة المقاولين ونسخة لدائرة العطاءات الحكومية  –على نسختين يقدم طلب التصنيف ) فئة عليا أو سادسة ( 

حضار الوثائق  تعبئتهمن النقابة بعد ويتم ختمه  الشؤون الفنية في النقابة الحكومية ويتم لدائرة العطاءات أدناه مع الطلب  المطلوبة) إلزامي ( وا 
 -: 912تدقيقها  في ديوان التصنيف  مكتب رقم 

 . (موذج طلب تجديـد التصنيف متوفر لدى نقابة المقاولين وعلى موقع الدائـرة اإللكـتروني ()) ن     
 صادر خالل شهر منذ )  9112عام لمن وزارة الصناعة والتجارة   الصادر ل التجاريعن السجصورة مصدقة طبق األصل . 9

 . (  تاريخ تقديم الطلب    
 تاريخ     صادر خالل شهر منذ )  9112عام لمن وزارة الصناعة والتجارة  الصادر لالسم التجاريصورة مصدقة طبق األصل  .3

 (  . بتقديم الطل    
 .9112عام ل عن رخصة المهنصل مصدقة طبق األصورة . 4
 ( صادر من نقابة المهندسين)  العاملين في الشركة أو المؤسسة المهندسين كتاب تسجيلعن  مصدقة طبق األصلصورة . 5

 .نقابة وحسب النموذج المعتمد في ال ( شهادة تصنيف شركة مقاوالت بعنوان )  ( تاريخ تقديم الطلبخالل شهر منذ  صادر)     
 
 .(  المصدقة)  + صورة عن الشهادة العلمية ثائق من األماكن التي عملوا بهاللمهندسين مدعمة بو   CVيرة الذاتية الس. 6
 ( باسم الشركة أو المؤسسة . تاريخ تقديم الطلب ة خالل شهر منذصادر )  البنكية ةعن الشهادأصلية صورة . 7
  .  ( وال يقبل سند القبض لوحده)  9112عام ل ولينالمقا دفع رسوم نقابة كتابعن  مصدقة طبق األصلصورة . 8
 الصادر من دائرة العطاءات الحكومية .( و  ساري المفعول) صورة عن قرار الترخيص  .2
 
 حســــــب الــــــنص التــــــالي : مراقــــــب عــــــام الشــــــركات فــــــي وزارة الصــــــناعة والتجــــــارةلكــــــل شــــــري  مــــــن حــــــدي  كتــــــاب   -11

  دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإنه ال يوجد في سجالتنا ما يشير  ))  استنادًا للوثائق المحفوظة لدى       
 إنشائية أو شركات اسكانات أو استشارات هندسية أو مشاريع هندسية بما فيها تعهدات  مقاوالت)  غاياتها لوجود شركات       
 في أي شركة حسب الغايات المذكوره أعاله حتى تاريخه (( ."  السكنية ( وليس " شريكاً   البناء ، أو بناء و بيع الشقق       

 
 حســـــب الـــــنص التـــــالي : فـــــي وزارة الصـــــناعة والتجـــــارة -التجـــــارة  –ســـــجل اإلفـــــراد لكـــــل شـــــري  مـــــن حـــــدي  كتـــــاب   - 11

 مسجاًل تحت غاية  )) إشارة إلى األستدعاء المقدم من السيد ) اسم الشري  الجديد ( وموضوعه االستفسار فيما إذا كان        
 ) مقاوالت إنشائية ،اسكانات ، استشارات هندسية ، مشاريع هندسية بما فيها تعهدات البناء ، أو بناء و بيع الشقق         
 لدينا بالغايات المذكورة أعاله (( . غير مسجلالسكنية ( يرجى العلم بان المذكور          

 
    األصلي ) المكتب من مديريات األشغال لسكان المحافظات ومساحة  ( ير مرخصةمرخصة وغ)  واآلليات كشف بالمعدات. 19

 .( بالكامل من مديرية األشغال المعنيةومختوم      
 
 .مع المؤهالت العلمية والخبرات المطلوبة للتصنيف والمالية . عقود العمل أو كتب التعين للكوادر اإلدارية 13
 
 .( منقطع عن التصنيف)سابق مضى عليه أكثر من ثال  سنوات ي حال وجود تصنيف ف تصنيف شهادة . صورة عن آخر14
 
 . ( الوثائق الرسمية ال تختم)  أوراق المعاملة بختم الشركة مع التوقيع عليها من قبل المفوض بالتوقيع جميع ختم. 15



 

     

 

 
 تنويهات هــام : 

 

 ل  لن تقبـل المعاملة .جميع الوثائـق يجب أن تكون صـور مصدقة طبق األصـل وبعكس ذ .1

 

 يتم تقديم المعاملة من قبل الشري  المؤسس أو أحد الشركاء المؤسسين فقـط أو من يفوضه خطيًا عند كاتب العدل حسب األصول .9

 تقبلللسير في المعاملة لدى دائرة العطاءات الحكومية تحديدًا مع تقديم األوراق الثبوتية الالزمة لذل  لموظفي التصنيف وبعكسه ال  

 المعاملة مهما كانت األسباب . 
 

 على المقاول مقدم المعاملة تحقيق جميع البنود الواردة أعاله للنظر في معاملته دون أي تأخير. .3

 

 هذه البنود .من تعتذر الدائرة ) ممثلة بالموظف المعني ( عن قبول المعاملة التي ال تستوفي ولو بند واحد  .4

 
 

دمون لــدى دائــرة العطــاءات الحكوميــة لشــراء نســخة عطــاء احضــار الشــهادة االصــلية مــن اجــل تصــديق علــى جميــع المقــاولين الــذين يتقــ .5
 الشهادة وكذل  احضار طابع بريدي وان الدائرة غير مسؤولة عن توفير طابع بريدي للمقاول. 

 

 http://www.gtd.gov.jo  لزيارة الموقع اإللكتروني لـ دائرة العطاءات الحكومية  :
 

 دائرة العطاءات الحكومية :  
 3838555 – 3838555هاتف رقم : 
  3837555 – 3837385فاكس رقم : 

 3850588فاكس مديرية التصنيف والتأهيل : 

http://www.gtd.gov.jo/

