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 دائرة العطاءات الحكومية

 

الوثائق المطلوبة لفتح سجل تجاري مقاوالت إنشائية 
   ألول مرة

 اسم النموذج

1 

 

 رقم النموذج

 الجهة الوثائق  الرقم
 

 هوية شخصية ( للمؤسس أو الشركاء المؤسسين. -جواز سفر –وثيقة إثبات جنسية )دفتر عائلة     .1
 صاحب العالقة

 المؤسس / الشركاء 

2.  
تفرغ للشركاء المهندسين أنهم ال يعملون لدى أي جهة مسجلة لدى نقابة المهندسيين مثيل) مكاتيب 

   قطاع عام.....الخ(   –الت إنشائية شركات مقاو –شركات استشارية خاصة  –
 نقابة المهندسين االردنيين

3.  
إرفاق خبرة الشركاء المؤهلين بكشف من نقابة المهندسين أو كتب من الشركات مصدقة من مكتب 

 العمل أو إرفاق كشف الضمان االجتماعي
/ نقابة المهندسين االردنيين

 الضمان االجتماعي

 المؤسس / الشركاء أو الشركاء المؤهلينمؤهل الشهادة العلمية للشريك ال   .4

5.  
أو الشييركاء المييؤهلين مثييل شييهادة إجتييياز إمتحييان الجاهزييية للعمييل فييي قطيياع ا نشيياءات للشييريك 

 )مهندس أو حامل دبلوم هندسي أو شريك سابق بشركة مقاوالت(
نشاءات نقابة مقاولي ا 

 ردنييناأل

6.  
عن كل شريك بحيث ال تكون هناك شركات مسجلة باسم  االستعالم من موقع دائرة مراقبة الشركات

من غاياتها اسكانات أو بناء وبيع الشقق السكنية اواستشارات هندسيية أو مقياوالت ولييس شيريكا  
 في شركة حسب الغايات المذكورة أعاله حتى تاريخه.

موقع دائرة مراقبة الشركات/ 
وزارة الصناعة التجارة 

 والتموين

7.  
 قع سجل األفراد عن كل شريك  بحيث ال يكون مسجل تحت غاية االستعالم من مو

) إسكانات، بناء وبيع الشقق السكنية، إستشارات هندسية، مشاريع هندسية بما فيها تعهدات البناء 
 أو مقاوالت(.

وزارة موقع سجل األفراد/ 
 الصناعة التجارة والتموين

8.  
 ( آالف دينار معززة بأحد المعززات التالية:10إرفاق ما يثبت المالءة المالية وبقيمة ال تقل عن ) 

 أ( كشف حساب بنكي باسم المؤسس أو أحد الشركاء )قبل تقديم طلب الترخيص بثالثة أشهر(
 أحد البنوك العاملة في األردن

 
ثالثة أشهر و ال تفك إال بكتاب من دائرة ب( وديعة بنكية باسم أحد الشركاء مشروطة ومربوطة لمدة  

 العطاءات الحكومية 

من يتم الحصول على كتاب 
دائرة العطاءات الحكومية 

موجه للبنك بالخصوص وتقديم 
كتاب البنك وحجز المبلغ 
 المطلوب لمدة ثالثة أشهر

 
وزر أو غارفية أو آلة تسوية  أو لودر أو بلد 3م  10ج( رخصة ألحد اآلليات ا نشائية مثل)قالب  

طن ( مع إثبات أن ملكية اآلليات تخص أحد الشركاء بمدة ال تقل عن سنة من تاريخ  25أو مدحلة 
 طلب الترخيص 

 دائرة السير

 العطاءات الحكوميةدائرة   تعبئة طلب الترخيص )صفحة واحدة( وتوقيعه من قبل الشركاء   .9

10. 1 
( دينييار ويرفييق الوصييل المييالي 20ميية )دفييع رسييوم طلييب التييرخيص لييدى معتمييد صييرف الييدائرة بقي

 األصلي في الطلب
 العطاءات الحكوميةدائرة 

 
لتقديم الخدمة بصورة أفضل ولغايات ا سراع في إنجاز المعامالت توضيع جمييع االوراق فيي مليف 

 بالترتيب الوارد في هذا النموذج 
 الشركة / المؤسسة
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