
 :لدى دائرة العطاءات الحكومیة ألول مرة في قطاع المقاوالت للتصنیف  الوثائق المطلوبة* 
تقدم الوثائق التالیة علـى نسـختین – نسـخة تسـلم لنقابـة المقـاولین ونسـخة لـدائرة العطـاءات الحكومیـة – وتـدقق مـن دائـرة الشـؤون 

احضار الوثائق التالیة المطلوبة لدائرة العطاءات :- الفنیة في النقابة ویتم ختم ملف التصنیف من النقابة ( إلزامي ) بعد تعبئته وٕ
۱. تعبئة طلب ملف التصنیف الصادر من قبل نقابة المقاولین (  9صفحات كاملة ومختومة بختم النقابة ) .

     (( نموذج طلب تجدیـد التصنیف متوفر لدى نقابة المقاولین وعلى موقع الدائـرة اإللكـتروني )) . 
2. صورة مصدقة طبق األصل عن السجل التجاري الصادر من وزارة الصناعة والتجارة  لعام۲۰۱٥  ( صادر خالل شهر منذ      

تاریخ تقدیم الطلب ).   
3. صورة مصدقة طبق األصل لالسم التجاري الصادر من وزارة الصناعة والتجارة لعام۲۰۱٥  ( صادر خالل شهر منذ تاریخ تقدیم 

الطلب ).    
4. صورة مصدقة طبق األصل عن رخصة المهن لعام ۲۰۱٥   . 

5. صورة مصدقة طبق األصل عن كتاب تسجیل المهندسین العاملین في الشركة أو المؤسسة ( صادر من نقابة المهندسین )     
( صادر خالل شهر منذ تاریخ تقدیم الطلب ) بعنوان ( شهادة تصنیف شركة مقاوالت  ) وحسب النموذج المعتمد في النقابة . 

6. السیرة الذاتیةCV   للمهندسین مدعمة بو ثائق من األماكن التي عملوا بها + صورة عن الشهادة العلمیة ( المصدقة )
7. صورة أصلیة عن الشهادة البنكیة ( صادر ة خالل شهر منذ تاریخ تقدیم الطلب ) باسم الشركة أو المؤسسة . 

8. صورة مصدقة طبق األصل عن كتاب دفع رسوم نقابة المقاولین لعام ۲۰۱٥  ( وال یقبل سند القبض لوحده )  .  
و الصادر من دائرة العطاءات الحكومیة .  9. صورة عن قرار الترخیص ( ساري المفعول ) 

10. كشف بالمعدات واآللیات ( مرخصة وغیر مرخصة ) ومساحة المكتب من مدیریات األشغال لسكان المحافظات ( األصلي     

ومختوم بالكامل من مدیریة األشغال المعنیة) . 
11 . عقود العمل أو كتب التعین للكوادر اإلداریة المطلوبة للتصنیف مع المؤهالت العلمیة والخبرات . 

 . 12. صورة عن آخر شهادة تصنیف في حال وجود تصنیف سابق مضى علیه أكثر من ثالثة سنوات (منقطع عن التصنیف )

13. ختم جمیع أوراق المعاملة بختم الشركة مع التوقیع علیها من قبل المفوض بالتوقیع ( الوثائق الرسمیة ال تختم ) . 

تنویهات هــام : 
 جمیع الوثائـق یجب أن تكون صـور مصدقة طبق األصـل وبعكس ذلك لن تقبـل المعاملة . .1
 ركاء المؤسسین فقـط أو من یفوضه خطیًا عند كاتب العدل حسب األصولیتم تقدیم المعاملة من قبل الشریك المؤسس أو أحد الش .2

 للسیر في المعاملة لدى دائرة العطاءات الحكومیة تحدیدًا مع تقدیم األوراق الثبوتیة الالزمة لذلك لموظفي التصنیف وبعكسه ال تقبل 

 المعاملة مهما كانت األسباب . 
 بنود الواردة أعاله للنظر في معاملته دون أي تأخیر.على المقاول مقدم المعاملة تحقیق جمیع ال .3

 هذه البنود .من تعتذر الدائرة ( ممثلة بالموظف المعني ) عن قبول المعاملة التي ال تستوفي ولو بند واحد  .4
تصــدیق علــى جمیــع المقــاولین الــذین یتقــدمون لــدى دائــرة العطــاءات الحكومیــة لشــراء نســخة عطــاء احضــار الشــهادة االصــلیة مــن اجــل  .5

 الشهادة وكذلك احضار طابع بریدي وان الدائرة غیر مسؤولة عن توفیر طابع بریدي للمقاول. 

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

 دائرة العطاءات الحكومیة :  
 5858314 – 5858311ھاتف رقم : 
  5857639 – 5857583فاكس رقم : 

 5810328فاكس مدیریة التصنیف والتأھیل : 

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

