
  

 

 دائرة العطاءات الحكومية

 صمديرية التصنيف والترخي

 

 ) لكافة الفئات ( إلنضمام شريكالوثائق المطلوبة 
 

اسم 
 النموذج

النموذجرقم   5   

 

 الجهة الوثائق الرقم 
 دائرة العطاءات الحكومية تعبئة طلب انضمام وتوقيعه من صاحب العالقة  .1

2.  

الصناعة وزارة يتم سحبها من موقع  صورة مصدقة طبق االصل عن آخر سجـل تجاري واسم تجاري لمالك الشركة  
وتقديمها من قبل  التجارة والتموين

المقاول ويتم االستعالم عنها من خالل 
 دائرة العطاءات الحكومية

 المؤسسة /الشركة  صورة عن آخر شهادة للتصنيف .   .3

4.  
صورة واضحـة عن إثبات الجنسية للشريك المضاف مثبت فيها الرقم الوطني  

 وصورة عن جواز السفر للشريك الغير األردني .
 صاحب العالقة

5.  

صناعة    شركات في وزارة ال شركة من مراقب عام ال ضاف لل شريك جديد ُم كتاب لكل 
دائرة مراقبة الشببركات اسببتنادال للوثائق المحفو ة لد  : والتجارة حسببب النص التالي 

 في وزارة الصبببببناعة والتجارة ف نه ال يوجد في سبببببجالتنا ما يشبببببير لوجود شبببببركات

إنشببائية  و شببركات اسببكانات  و اسببتشببارات مندسببية  و مشبباريع   ) مقاوالت غاياتها
ل  في   مندسببية بما فيها تعهدات البناء أ  و بناء و بيع الشببقق السببكنية و وليش شببريكا

 لغايات المذكوره  عاله حتى تاريخه . ي شركة حسب ا

يتم االستعالم من خالل دائرة العطاءات 
 الحكومية

6.  

في وزارة  -التجارة  –كتاب لكل شببببببريك جديد ُمضبببببباف للشببببببركة من سببببببجل ا فراد 
إشارة إلى ا ستدعاء المقدم من السيد ) اسم :  الصناعة والتجارة حسب النص التالي

االسبببتفسبببار فيما إذا كان مسبببجالل تحت غاية ) مقاوالت الشبببريك الجديد و وموضبببوعه 
شارات مندسية أ مشاريع مندسية بما فيها تعهدات البناء أ  ست سكانات أ ا شائية أ ا إن
 و بناء و بيع الشبببقق السبببكنية و يرجى العلم بذن المذكور غير مسبببجل  لدينا بالغايات 

 المذكورة  عاله  .

ات يتم االستعالم من خالل دائرة العطاء
 الحكومية

7.  

شريك الجديد ) مهندش و يجب إحضار كتاب  ) تفرغ و من نقابة المهندسين  إذا كان ال
األردنيين  صببادر خالل شببهر من تاريد تقديم الطلب يفيد بذنه  ال يعمل لد   ية جهة أ 

تية وصورة عن الشهادة الجامعية ) مصدقة الجامعة باللغة امع إرفاق الـببببـببببـببببسيرة الذ
 بكشف من نقابة المهندسين.العربية و والخبرات العملية 

 نقابة المهندسين األردنيين

8.  
                                       كببتبببباب دفببع رسببببببببوم عضببببببببويببببة نببقببببابببببة الببمببقبببباولببيببن لببلسببببببببنببببة الببحببببالببيببببة  
 ردنييننشاءات األنقابة مقاولي ا   وال يقبل سند القبض لوحده و.)

 
يجب ختم جميع  وراق المعاملة بختم الشبببببببركة مع التوقيع عليها من قبل المفوض 

 بالتوقيع) الوثائق الرسمية ال تختم و .
 الشركة / المؤسسة

لتقديم الخدمة بصببببورة  فضببببل ولغايات ا سببببرال في إنجاز المعامالت توضببببع جميع  
 االوراق في ملف بالترتيب الوارد في مذا النموذج 

 الشركة / المؤسسة

 
 
 
 للتواصل :   
 ايميل:                                                         4219/ 4222داخلي         5858311هاتف أرضي :  

Reda.Ismail@gtd.gov.jo 

Amjad.Alzboon@gtd.gov.go                                                                                                                               
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