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الوثائق المطلوبة لفتح سجل تجاري مقاوالت إنشائية 
   في حالة شريك سابق

 اسم النموذج
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 رقم النموذج

 الجهة الوثائق الرقم
 

 صاحب العالقة          هوية شخصية( –جواز سفر  –وثيقة إثبات جنسية ) دفتر عائلة    .1

2.  
أو الشههرءا  المههنهليه مثههل شهههادإ إجتيههاز إمتحههاه الجاهزيههة للعمههل فههي قطههار ا نشهها ات للشههريك 

 )مهندس أو حامل دبلوم هندسي أو شريك سابق بشرءة مقاوالت(
 ردنييهنشا ات األولي ا نقابة مقا

3.  
التهرخيص مهه الشهرءة التهي ءهانوا شهرءا  بهها  المنسحبيه وطهالبيءتاب حصة الشريك أو الشرءا  

عله  أه يءونهوا مفونهيه بهاألمور الفنيهة أو ا داريهة أو الماليهة أو  خمس سنواتولمدإ ال تقل عه 
 عل  األقل. شغلوا منصب مدير عام أو مدير إداري أو مدير مشاريع آلخر سنتيه

 ردنييهنشا ات األنقابة مقاولي ا 

 صورإ عه السجل التجاري للشرءة التي انسحب منها الشريك / الشرءا   .4

يتم سحبها مه موقع وزارإ 
الصناعة والتجارإ والتمويه 
وتقديمها مه قبل المقاول ويتم 
االستعالم عنها مه خالل دائرإ 

 العطا ات الحءومية 

 ف الشرءة التي انسحب منها الشريك / الشرءا صورإ عه شهادإ تصني  .5
الشرءة/المنسسة واالستعالم 
عنها مه دائرإ العطا ات 

 الحءومية 

6.  
االستعالم مه موقع دائرإ مراقبة الشرءات عه ءل شريك بحيث ال تءوه هناك شرءات مسجلة باسهم 

قهاوالت ولهيس شهريءا  مه غاياتها اسءانات أو بنا  وبيع الشقق السءنية اواستشهارات هندسهية أو م
 في شرءة حسب الغايات المذءورإ أعاله حت  تاريخه.

موقع دائرإ مراقبة الشرءات/ 
وزارإ الصناعة والتجارإ 

 والتمويه

7.  
 االستعالم مه موقع سجل األفراد عه ءل شريك  بحيث ال يءوه مسجل تحت غاية 

) إسءانات، بنا  وبيع الشقق السءنية، إستشارات هندسية، مشاريع هندسية بما فيها تعهدات البنا  
 او مقاوالت(.

موقع سجل األفراد/ وزارإ 
 الصناعة والتجارإ والتمويه

8.  
 

 ( آالف دينار معززإ بأحد المعززات التالية:10إرفاق ما يثبت المال إ المالية وبقيمة ال تقل عه ) 
 حساب بنءي باسم المنسس أو أحد الشرءا  )قبل تقديم طلب الترخيص بثالثة أشهر(أ( ءشف 

 
 البنك المعتمد مه مقدم الطلب

 
 

 
ب( وديعة بنءية باسم أحد الشرءا  مشروطة ومربوطة لمدإ ثالثة أشهر و ال تفك إال بءتاب مه دائهرإ  

 العطا ات الحءومية 

يتم الحصول عل  ءتاب مه دائرإ 
لحءومية  موجه للبنك العطا ات ا

بالخصوص وتقديم ءتاب البنك 
وحجز المبلغ المطلوب لمدإ ثالثة 

 أشهر

 
أو آلة تسوية  أو لودر أو بلدوزر أو غارفة أو  3م 10ج( رخصة ألحد اآلليات ا نشائية مثل)قالب   

يخ طه ( مع إثبات أه ملءية اآلليات تخص أحهد الشهرءا  بمهدإ ال تقهل عهه سهنة مهه تهار 25مدحلة 
 طلب الترخيص 

 دائرإ السير

 العطا ات الحءوميةدائرإ   تعبئة طلب الترخيص )صفحة واحدإ( وتوقيعه مه قبل الشرءا    .9

10.  
( دينههار ويرفههق الوصههل المههالي 20دفههع رسههوم طلههب التههرخيص لههدف معتمههد صههرف الههدائرإ بقيمههة )

 األصلي في الطلب
 العطا ات الحءوميةدائرإ 

 
ل ولغايات ا سرار في إنجاز المعهامالت تونهع جميهع االوراق فهي ملهف لتقديم الخدمة بصورإ أفن

 بالترتيب الوارد في هذا النموذج 
 الشرءة / المنسسة
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