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 الجهة الوثائق الرقم 

1.  
 نقابة مقاولي االنشاءات االردنيينتعبئة طلب ملف التصنيف الصادر من قبل  

 نقابة مقاولي االنشاءات االردنيين صفحات كاملة ومختومة بختم النقابة ( . 9)     

2.  

 صورة مصدقة طبق األصل عن السجل التجاري لعام تقديم الطلب      
 

وزارة الصناعة يتم سحبها من موقع 
وتقديمها من قبل  التجارة والتموين

المقاول ويتم االستعالم عنها من خالل 
 دائرة العطاءات الحكومية

3.  

شوووهر منذ تاريق تقديم ) صوووادر خالل    صوووورة مصووودقة طبق األصووول لالسوووم التجاري لعام تقديم الطلب
  (. الطلب

وزارة الصناعة يتم سحبها من موقع 
وتقديمها من قبل  التجارة والتموين

المقاول ويتم االستعالم عنها من خالل 
 دائرة العطاءات الحكومية

4.  

االستعالم من موقع دائرة مراقبة الشركات عن كل شريك بحيث ال تكون هناك شركات مسجلة باسم من 
اسكانات أو بناء وبيع الشقق السكنية اواستشارات هندسية أو مقاوالت وليس شريكاً في شركة (غاياتها 

 .)حسب الغايات المذكورة أعاله حتى تاريخه

يتم االستعالم من خالل دائرة العطاءات 
 الحكومية

5.  

وبيع  االستعالم من موقع سجل األفراد عن كل شريك  بحيث ال يكون مسجل تحت غاية ) إسكانات، بناء
يتم االستعالم من خالل دائرة العطاءات  الشقق السكنية، إستشارات هندسية، مشاريع هندسية بما فيها تعهدات البناء أو مقاوالت(.

 الحكومية

 و البلدياتأمانة عمان أ تقديم الطلب صورة مصدقة طبق األصل عن رخصة المهن لعام    .6

7.  
               تقديم الطلب صورة مصدقة طبق األصل عن كتاب دفع رسوم نقابة المقاولين لعام  

 ردنييننشاءات األنقابة مقاولي اإل .  ) وال يقبل سند القبض لوحده (

8.  
للمهندسوين مدعمة بوثائق من األماكن التي عملوا بها   صوورة عن الشوهادة العلمية   CVالسويرة الذاتية  

 الشركة / المؤسسة ) المصدقة (

 الشركة / المؤسسة صورة عن قرار الترخيص ) ساري المفعول ( والصادر من دائرة العطاءات الحكومية   .9

10.  

المقاول بتاريق حديث لعام تقديم الطلب كتاب مالءة  بنكية من المؤسووووسووووة المصوووورفية التي يتعامل معها 
 البنك المعتمد من مقدم الطلب حسب النموذج في طلب التصنيف او المالءة المالية التي تم تقديمها بطلب الترخيص

11.  

الكشوووف األصووولي بمسووواحة المكتب والمعدات مختوم بالكامل ) سوووواء كانت  مرخصوووة وغير مرخصوووة ( 
لسووكان المحافتات والتي يقع فيها عنوان الشووركة حسووب) العنوان صووادر من مديريات األشووغال المعنية 

 المثبت على رخصة المهن ( .

مديرية االشغال حسب المحافتة في حال 
عدم التوفر يحول للكشف من قبل احد 

 المهندسين في المديرية

 دائرة الترخيص ) في حال تعذر إحضار الرخص األصلية(  اير بملكية اآلليات وسريان ترخيصهكتاب من دائرة الس  .12

13.  
صووورة مصوودقة طبق األصوول عن كتاب تسووجيل المهندسووين العاملين في الشووركة أو المؤسووسووة ) صووادر  

بعنوان ) شهادة تصنيف شركة مقاوالت ( وحسب النموذج المعتمد  خالل شهر منذ تاريق تقديم الطلب(
 في النقابة .

 االردنييننقابة المهندسين 

14.  

عقود العمل أو كتب التعين للكوادر اإلدارية المطلوبة للتصنيف مع المؤهالت العلمية والخبرات ) صورة 
صوووووورة عن   (عن عقد عمل المدير االداري او المالي و المحاسوووووب   صوووووورة عن الشوووووهادات العلمية

كميات( حسوووب االختصووواصوووات ات الكوادر الفنية المطلوبة من )مسوووار،مراقب،محلل مواد،حاسوووب شوووهاد
 المصنف بها المقاول

 من الشركة /المؤسسة

15.  
إرفاق الرقم الضوووووريبي للمقاول المصووووونف لد) الدائرة ) يرجى مراجعة دائرة ضوووووريبة الدخل والمبيعات 

 لتزويدنا بالرقم ( 
 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 
الوثائق )  من قبل المفوض بالتوقيع ختم جميع أوراق المعاملة بختم الشوووووووركة مع التوقيع عليهايجب 

 الرسمية ال تختم ( .
 الشركة / المؤسسة

 
لتقديم الخدمة بصوووووورة أفضووووول ولغايات اإلسوووووراا في إنجاز المعامالت توضوووووع جميع االوراق في ملف 

  بالترتيب الوارد في هذا النموذج
 الشركة / المؤسسة
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