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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 رقم التصنيف                                                                                   مؤسسة إىل شركة /   

  رقم اخللوي :                                                                                        سبب اإلضافـة : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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 الرمسيستعمال الدائرة إل
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  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلوي :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : يـــــالوطن هـــرقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  اسم مقدم الطلب ) رابعي (

  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : توقيع مقدم الطلب                                           2019/         /           خ تقدمي الطلب :  اتري

 

 

                        

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توقيعـه :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  اسم املوظف مدقق الطلب 

2019التدقيق :            /          /اتريخ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  همالحظات   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



                  

 إلضافة شريكالواثئق املطلوبة  

 . ) مالحظة هامة : قبل تقدمي الطلب ) جيب أن يكون تصنيف الشركة او املؤسسة ساري املفعول 
 ( . الكرتونةصورة عن آخر شهادة تصنيف )    - 1

 عن آخر سجـل جتاري .صورة    - 2

ــــــــــ  - 3   ــــــــــب كت ــــــــــد م ضــــــــــاف للشــــــــــركة مــــــــــن مراق ــــــــــن  عــــــــــام اب لكــــــــــل شــــــــــريك جدي ــــــــــا  :الشــــــــــركات يف وزارة الصــــــــــناعة والتجــــــــــارة حســــــــــب ال  الت
    مقـاوالت )  غاايهتـا شركات يوجد يف سجالتنا ما يشري لوجود نه الفإ))  استناداً للواثئق احملفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات يف وزارة الصناعة والتجارة          

 "        السكنية ( وليس " شريكاً   الشققبناء و بيع  أو ،تعهدات البناء  فيهامبا  ندسيةأو مشاريع ه اسكاانت أو استشارات هندسية شركات إنشائية أو         

 .حىت اترخيه (( يف أي شركة حسب الغاايت املذكوره أعاله             

 يف وزارة الصــــــــناعة والتجــــــــارة حســــــــب الــــــــن  التــــــــا  : -التجــــــــارة  –كتــــــــاب لكــــــــل شــــــــريك جديــــــــد م ضــــــــاف للشــــــــركة مــــــــن ســــــــجل اإلفــــــــراد   - 4  
    مقاوالت إنشائية ،  مسجالً حتت غاية ) كان  يك اجلديد ( وموضوعه االستفسار فيما إذار )) إشارة إىل األستدعاء املقدم من السيد ) اسم الش          

 غري مسجل  ( يرجى العلم ابن املذكور السكنية بيع الشقق مبا فيها تعهدات البناء ، أو بناء و استشارات هندسية ، مشاريع هندسية اسكاانت ،             

 ابلغاايت املذكورة أعاله (( .لدينا             

  يفيد أبنه قابة املهندسني األردنيني  صادر خالل شهر من اتريخ تقدمي الطلب من ن(  تفرغ)  إذا كان الشريك اجلديد ) مهندس ( جيب إحضار كتاب    - 5 

 .واخلربات العملية  ) مصدقة اجلامعة ابللغة العربية (وصورة عن الشهادة اجلامعية  سرية الذتيةمع إرفاق الـــ، ال يعمل لدى أية جهة           

 رد ي .األغري المثبت فيها الرقم الوطين وصورة عن جواز السفر للشريك اجلديد املضاف صورة واضحـة عن إثبات اجلنسية للشريك     - 6

 .  ( وال يقبل سند القبض لوحدهللسنة الحالية )  المقاولين نقابةاحضار كتاب دفع رسوم عضوية نقابة املقاولني      -7

 ( . الواثئق الرمسية ال ختتمختـم مجيع أوراق املعاملة خبتم الشركة مع التوقيع عليها من قبل املفـوض ابلتوقيـع )    -  8

 بالستيك .وضع مجيع االوراق أعاله يف ملف    - 9

 مالحظـــات  : 

   طلب كامالً من قبل مدير الشركة أو املؤسسة أو من يفوضه خطياً بذلك من أحد موظفيه فقط .التعبئة وتقدمي جيب 

  مهما كان السبب . متابعته أو االستفسار عنهال جيوز تفويض مقاول آخر مصنف لتقدمي الطلب أو 

  كرتو ي لدائرة العطاءات احلكومية ولدى نقابة املقاولني األردنيني .الدائرة املوقع اإللالطلب متوفر لدى مكتب خدمة اجلمهور يف        

 . يقدم الطلب للتدقيق يف قسم التصنيف العتماده قبل توريده للديوان الرئيسي للدائرة 

 . ال ي قبل الطلب إذا كان غري مستويف لكامل الشروط أعاله 

 . الطلب معفي من الرسوم 
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