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. إلستكمال اإلجراءات الالزمة حسب االصول العطاءات احلكومية دائرةلدى الديوان الرئيسي لوال مانع من السري يف إجراءات تقدميو  مت تدقيق الطلب                           
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 الطلب معفي من الرسوم   

 مالحظـــات  : 

   طلب كاماًل من قبل مدير الشركة أو ادلؤسسة أو من يفوضو خطياً بذلك من أحد موظفيو فقط .التعبئة وتقدمي جيب 

  مهما كان السبب . متابعتو أو االستفسار عنوال جيوز تفويض مقاول آخر مصنف لتقدمي الطلب أو 

 كـووي لــدائرة العطـاءات احلكوميــة ولـدى نقابــة ادلقــاولني ادلوقــع اإللوعلــى ب خدمـة اجلمهــور يف الـدائرة الطلـب متــوفر لـدى مكتــ
        األردنيني .
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 . ال يُقبل الطلب إذا كان غري مستويف لكامل الشروط أعاله 
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 :  لزايرة ادلوقع اإللكووي لـ دائرة العطاءات احلكومية  http://www.gtd.gov.jo 

 
 دائرة العطاءات احلكومية :  

 
 5858314 – 5858311ىاتف رقم : 
  5857639 – 5857583فاكس رقم : 

 5810328فاكس مديرية التصنيف والتأىيل : 

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

