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 الجهة الوثائق الرقم

1.  
صفحات كاملة  9)  تعبئة طلب ملف التصنيف الصادر من قبل نقابة مقاولي االنشاءات االردنيين 

 نقابة مقاولي االنشاءات االردنيين ومختومة بختم النقابة ( .

2.  

األصل عن السجل التجاري لعام تقديم الطلب ) صادر خالل شهر منذ تاريخ تقديم صورة مصدقة طبق 
 الطلب ( + وللعام الذي يسبق تاريخ تقديم الطلب .

وزارة الصناعة يتم سحبها من موقع 
وتقديمها من قبل  التجارة والتموين

المقاول ويتم االستعالم عنها من خالل 
 دائرة العطاءات الحكومية 

3.  

 لعام تقديم الطلب    صورة مصدقة طبق األصل لالسم التجاري 
 ) صادر خالل شهر منذ تاريخ تقديم الطلب ( + وللعام الذي يسبق تاريخ تقديم الطلب .

وزارة الصناعة يتم سحبها من موقع 
وتقديمها من قبل  التجارة والتموين

المقاول ويتم االستعالم عنها من خالل 
 ميةدائرة العطاءات الحكو

4.  

االستعالم من موقع دائرة مراقبة الشركات عن كل شريك بحيث ال تكون هناك شركات مسجلة باسم من 
اسكانات أو بناء وبيع الشقق السكنية اواستشارات هندسية أو مقاوالت وليس شريكاً في شركة (غاياتها 

 .)حسب الغايات المذكورة أعاله حتى تاريخه

العطاءات يتم االستعالم من خالل دائرة 
 الحكومية

5.  

االستتتتعالم متتتن موقتتتع ستتتجل األفتتتراد عتتتن كتتتل شتتتريك  بحيتتتث ال يكتتتون مستتتجل تحتتتت غايتتتة )  ستتتكانات  
بنتتتاء وبيتتتع الشتتتقق الستتتكنية   ستشتتتارات هندستتتتية  مشتتتاريع هندستتتية بمتتتا فيهتتتا تعهتتتدات البنتتتتاء أو 

 مقاوالت(.

يتم االستعالم من خالل دائرة العطاءات 
 الحكومية

 و البلدياتأمانة عمان أ لعام تقديم الطلب      صورة مصدقة طبق األصل عن رخصة المهن    .6

7.  
) وال يقبل سند      تقديم الطلبصورة مصدقة طبق األصل عن كتاب دفع رسوم نقابة المقاولين لعام  

 .  القبض لوحده (
 ردنييننشاءات األنقابة مقاولي اإل

 ردنييننشاءات األنقابة مقاولي اإل كشف الخبرات األصلي ) للمشاريع المنفذة ( الموثق من نقابة المقاولين    .8

 الشركة صورة عن آخر شهادة للتصنيف .   .9

10.  
ميزانية أصلية مختومة من مدقق حسابات حسب األصول للعام الذي يسبق عام تقديم الطلب للفئات   
 فقط ( .األولى والثانية والثالثة )

 مدقق حسابات مجاز قانونياً 

11.  
كتاب مالءة  بنكية من المؤسسة المصرفية التي يتعامل معها المقاول بتاريخ حديث لعام  تقديم الطلب 

 حسب النموذج في طلب التصنيف .
 البنك المعتمد من قبل مقدم الطلب

12.  
مرخصتتتة وغير مرخصتتتة ( الكشتتتف األصتتتلي بمستتتاحة المكتب والمعدات مختوم بالكامل ) ستتتواء كانت  

صتتادر من مديريات األشتتغال المعنية لستتكان المحافلات والتي يقع فيها عنوان الشتتركة حستتب ) العنوان 
 المثبت على رخصة المهن ( .

مديرية االشغال حسب المحافلة في حال 
عدم التوفر يحول للكشف من قبل احد 

 المهندسين في المديرية

 دائرة الترخيص ) في حال تعذر  حضار الرخص األصلية ( .  اآلليات وسريان ترخيصهاكتاب من دائرة السير بملكية   .13

14.  
صتتورة مصتتدقة طبق األصتتل عن كتاب تستتجيل المهندستتين العاملين في الشتتركة أو المؤستتستتة ) صتتادر  

) شتتتتهادة تصتتتتنيف شتتتتركة مقاوالت  ( وحستتتتب النموذج  بعنوان  خالل شتتتتهر منذ تاريخ تقديم الطلب(
 المعتمد في النقابة 

 ردنييننقابة المهندسين األ

15.  

عقود العمل أو كتب التعين للكوادر اإلدارية المطلوبة للتصنيف مع المؤهالت العلمية والخبرات ) صورة 
العلمية ( صتتتتتورة عن عن عقد عمل المدير االداري او المالي و المحاستتتتتب + صتتتتتورة عن الشتتتتتهادات 

ات الكوادر الفنية المطلوبة من )مستتام مراقب محلل مواد حاستتب كميات( حستتب االختصتتاصتتتات شتتهاد
 المصنف بها المقاول

 الشركة او المؤسسة

16.  
) يرجى مراجعة دائرة ضريبة دائرة العطاءات الحكومية  رفاق الرقم الضريبي للمقاول المصنف لدى 

 لرقم ( الدخل والمبيعات لتزويدنا با
 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 
) الوثائق  ختم جميع أوراق المعاملة بختم الشركة مع التوقيع عليها من قبل المفوض بالتوقيعيجب 

 الرسمية ال تختم ( .
 الشركة / المؤسسة

لتقديم الخدمة بصورة أفضل ولغايات اإلسراع في  نجاز المعامالت توضع جميع االوراق في ملف  
  بالترتيب الوارد في هذا النموذج

 الشركة / المؤسسة

 رفاق صورة الكتب  و يجب اإلفصام عن التغيرات التي طرأت على السجل التجاري دون علم الدائرة 
 الصادرة عن الدائرة  بخصوص الموافقة على  جراء التغيرات على السجل التجاري .

 الشركة/ المؤسسة
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